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Úvodní slovo starosty říjen /2021
Vážení a milí čtenáři,
po delším čase si Vás tímto pro-
střednictvím dovolíme zase in-
formovat o některých událostech, 
které se v naší obci udály nebo nás 
teprve čekají.
Uplynulé období se stále ještě 
neslo v  duchu strachu, nejistoty 
a  pachuti zmařených životů ob-
čanů našeho státu a bohužel i naší 
obce. Pomalu, ale opravdu jen vel-
mi pomalu, se lidé snaží o návrat 
doby, ve které jsme si nic z  toho, 
co jsme za poslední měsíce pro-
žili, nedokázali byť jen představit. 
Někteří se situaci snaží ignorovat, 
jiní ji zase až zveličují, ale většina 
se prostě snaží jen o přijmutí stavu 

a podmínek nového stylu života. Který je ten správný postoj, ukáže snad jen 
až čas a doufejme, že k takovým zásahům již docházet nebude. 
Je říjen, za okny fouká vítr, padají listy stromů a brzy se stmívá… Člověk se 
choulí do teplejšího oblečení, doma si přitápíme a děti začínají zmiňovat slo-
vo Vánoce. Ano, to, co léto mohlo, to již nabídlo, pokud to situace umožnila, 
snažili jsme se všichni nadechnout, vyjít si na procházku, výlet či dovolenou. 
Děti si užily prázdniny a  teď už zase mohou sedět v  lavicích školy a hltat 
nové informace, aby je jednou mohly využít třeba lépe než my.  Zkusme se 
tedy nyní v tomto čase oprostit od bolesti a strachu, od všeho, co nás trápi-
lo a užijme si podzim tohoto roku s úsměvem ve tváři s pokorou a láskou 
vůči všem lidem, které kolem sebe máme. Pánové prominou, ať je to babička, 
maminka, dcera nebo sousedka, všichni dokážou svým výrazem, úsměvem, 
dotykem nebo slovem vyjádřit to, co člověka zahřeje a vnitřně uspokojí - jste 
tu a nejste tu sami.
Moc Vám všem přeji, abyste tyto pocity zažívali co nejčastěji. 
Mějte krásné a klidné dny.

Petr Hrubý, starosta
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S  důrazem na význam těchto tří slov 
jsme se letos snažili přichystat obec-
ní oslavy. A  ti, kteří je v červenci na-
vštívili, mohou sami posoudit, zda se 
nám to podařilo. Do poslední chvíle 
jsme ale trnuli, zda nám vládní opat-
ření nezhatí náš záměr vrátit po roční 
pauze a všech omezeních na jeden den 
do obce Vítězná zase radost a zábavu.  
Bylo 4. července a  jednalo se o první 
větší akci nejen v  regionu, ale skoro 
v  celé republice. Protože rozvolnění 
platilo teprve od 1. července. Nikdo 
z  nás neměl představu, kolik lidí při-
jde, a  tak jsme nakonec Vaší velikou 
účastí byli příjemně překvapeni. Bylo 
patrné, že se lidé chtěli sejít a pobavit 
se. Stejně to vnímali i  interpreti, kteří 
po dlouhé odmlce byli opět na podiu, 
stánkaři i ostatní účastníci našich slav-
ností si vše užívali. Počasí také přálo 
a  účast pana hejtmana brig. gen. v.v. 
Mgr. Martina Červíčka na našich slav-
nostech byla už jen třešničkou na po-
myslném dortu. 
Ale ne vše se ten den vyvedlo. Bohužel 
naši fotbalisté prohráli postupový zá-
pas na Euru a někomu se natolik nelí-
bilo, že občané obce Vítězná si na své 
oslavy mohou jít k podiu zdarma a jiní 
musí zaplatit 150,- Kč za celodenní 
program, že na nás poslal kontrolu 
ČOI! Tato kontrola proběhla a zasáhla 
nejprve naše brigádnice (mladé stu-
dentky z  obce) u  pokladen.  Myslím, 
že to pro ně byla také zkušenost.  Dále 
vše zadministrovala Lucie Bihariová 
a  nakonec jsem musel já podávat ně-
kolikastránkové písemné vysvětlení 
a zdůvodnění.  Vážení a milí, trvalo to 
sice více jak dva měsíce, ale závěrečné 
vyjádření ČOI jsme obdrželi s konsta-
továním, že jsme nepochybili! Snaha 
„anonymního stěžovatele“ se zdů-
vodněním, že se jedná o diskriminaci 
neobstála, a  tak i příští rok, pokud to 
situace dovolí, budou mít občané obce 
Vítězná vstup opět zdarma! 

Petr Hrubý

Abych tu žil…

Vážení občané,
z  pohledu zastupitelky bych chtěla nej-
dříve poděkovat starostovi, že byl udělán 
chodník od obchodu směrem ke třído-
mům /bylo to přáním těchto občanů/. 
Mile mne překvapilo, že se udělal i chod-
ník podél zdi obecního úřadu a  dále 
chodník podél zdi bývalého Rico a navá-
zal na obecní cestu, vedoucí na Kozí rohy.
Rovněž jsem ráda za novou autobusovou 
čekárnu u kašny, která už neumožní naší 
mládeži schůzky, jako v té bývalé, kde po 
nich zůstával hrozný nepořádek. Viz če-
kárna u školy.
Jako rodačka z Kocléřova, která svoji obec 
miluje, celý svůj život sleduji, co se v této 
části obce mění k lepšímu a naopak. Tak-
že vítám opravu kašny a čekám, co vznik-
ne pro naši mládež za domem služeb.
Stále otravuji svými diskuzními pří-
spěvky na obecních zasedáních ohledně 
domu hrůzy u kašny, dále mi vadí, že ma-
jitel pozemku vedle domu služeb nechává 
růst nálety, mám k němu dotaz, co s tím 
sleduje, ale určitě to pěkné není a vadí to 
i jiným. Určitě nechceme tady mít džun-
gli, bohužel takových lokalit je povícero.
Dalším problémem byl porost na pozem-
ku mezi dvěma cestami u bývalé tzv. Bro-
žovy hospody, větve zasahovaly na obě 
cesty, nálety už byly pořezány, ale asi by 
bylo lepší vytahat kořeny a na to čekám, 
až se to uskuteční, starosta slíbil.
Samozřejmě, že mi vadí špatné cesty, na 
zasedání jsem upozornila na cestu od 
kapličky v Kocléřově směrem k bývalému 
lesnickému domu.  Pan starosta říkal, že 
by snad oprava byla v příštím roce, a že 
tam musí být kvůli srázu asfaltový po-
vrch. To bude príma pro ty občany, kteří 
tam bydlí. Díky za ně.
Rovněž sleduji výstavbu v  celé obci, ale 
vadí mě, že budou zastaveny lokality, kte-
ré dříve byly určeny pro zemědělství, no 
my dříve narození už nebudeme u toho, 
jak se budoucí generace budou živit, bu-
dou odkázáni výhradně na dovoz. No jo, 
pokrok nezastavíš.

Marelová Věra

Slovo zastupitelky

Svatováclavská mše ve Vítězné
Dne 2.10. se konala ve Vítězné, v Koc-
léřovském kostele sv. Václava, slav-
nostní mše. Sloužil ji farář Jan Czekala. 
Místní kostel pomohly vyzdobit děti  
z MŠ a ZŠ Vítězná nejen obrázky s té-
matikou sv. Václava, ale i jeho babičky 
sv. Ludmily, zavražděné před 1100 lety.  
Po mši bylo připraveno drobné pohoš-
tění. Toto milé setkání pomohlo dů-
stojně oslavit a připomenout význam-
né dny pro český stát. Děkujeme všem, 
kteří podpořili toto setkání a pomohli 
oživit barokní památku Kocléřova  
i duchovní dimenzi života v této obci.

Poutníci od Studánky

Neštěstí na druhou
Všichni jsme si za poslední dobu prošli 
těžkým obdobím, ale někteří z nás dale-
ko více. O čem píši? Píši zde o Moravě. 
Morava je část naší republiky, která je 
skloňována v  různých souvislostech. 
Na Moravě je krásně, na Moravě je 
víno, na Moravě je pálenka, Morava má 
úrodnější statky…, ale také na Moravě 
jsou povodně, na Moravě je otrávená 
řeka a teď už i na Moravě bylo tornádo! 
Tak, jak to mnozí tvrdí, že to viděli 
na vlastní oči, já ne, nebyl jsem tam, 
ale představa, že někomu z ničeho nic 
zmizí vše, co má, je děsivá sama o sobě. 
Proto jsem byl velice rád, že vedení obce 
jednomyslně podpořilo myšlenku daru 
a  sbírky pro postiženou oblast. Moc 
Vám všem, kteří jste přispěli i drobným 
darem, děkujeme a jen zde zopakuji, že 
jsme do obce Mikulčice poslali částku 
přesahující 78 tisíc korun.

Petr Hrubý

~ 2 ~



V nouzi poznáš přítele
Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat přátelům, kteří mi 
pomohli v  těžké chvíli, kdy mi 
v  lednu tohoto roku zemřel 
manžel.
Mirku Stárkovi ze Záboří – 
ochotně lopatou odhazoval sníh 
u  našich vrat, která byla zavátá 
sněhem až do poloviny.
Bratrům Kühnelovým z  Komá-
rova za vyhrnování sněhu.
Manželům Šulcovým za nákupy, 
psychickou podporu a  pomoc 
s dovozem léků pro manžela do 
nemocnice.
Manželům Tulachovým za náku-
py a taktéž psychickou podporu.
Všem vám moc děkuji a  nikdy 
nezapomenu, co jste pro mě 
v těžké životní situaci udělali!
S úctou Ivana Hanušová ze Záboří

Územní plán obce
Kdo se někdy setkal s  jakoukoliv staveb-
ní činností na svém pozemku, nebo jak-
koli řešil nakládání s  pozemkem, tak ví, 
že základním dokumentem s  popisem 
charakteru pozemků je tzv. Územní plán. 
Tento dokument platí zpravidla několik 
let a průběžně se aktualizuje. Obec Vítěz-
ná tento nový územní plán začala zpraco-
vávat v  roce 2014. Jelikož se jedná o  po-
měrně zdlouhavou a obsáhlou agendu, ke 
které se vyjadřují všechny dotčené orgány 
v rámci KHK, protáhla se doba i částečně 
vlivem covidové pandemie na neuvěřitel-
ných sedm let! Nicméně 28. září 2021 vešel 
tento dokument v platnost a je již vyvěšen 
na úřední desce obce.

Petr Hrubý

Kronika Huntířova

Pokračujeme v historii obce Huntířov.
V čase se přeneseme o velký kus dál, a to do 20. století.
Huntířov má rozlohu 490 ha. Součástí Huntířova je i Bukovina, která dříve 
měla samostatné číslování domů. K Huntířovu také patří dnes již zaniklá osa-
da Kousky.
Obyvatelstvo Huntířova - rok 1910 - 1488 obyvatel, rok 1930 - 1146 obyvatel 
- z většiny Němci.
Škola byla v obci od roku 1782.
Spolky byly před válkou všechny německé: sbor dobrovolných hasičů – zal. 
roku 1876, tělocvičný spolek, katolický lidový spolek, spolek Němců v  Če-
chách, spolek bývalých vojínů. Byla zde veřejná knihovna i kampelička.
Pošta byla v Huntířově od 1. března 1895, každý den pak chodil Josef Patzelt, 
rodák ze Záboří, do Komárova doručovat poštu. Až do roku 1927 jezdil ze 
Dvora Králové poštovní vůz tažený koňmi.
Vodní mlýny v Huntířově byly tři, všechny na Hartském potoce. V obci byl 
i větrný mlýn v lokalitě na Větrníku 
Pokračování příště…

Vlastimil Vacek

Prosba kronikáře čtenářům obecních novin - zda-li nemá někdo zpráv o kronice 
obce psané panem učitelem Hlavatým z Huntířova.

Poděkování
Chtěla bych vyslovit srdečné 
poděkování panu starostovi 
Hrubému a  paní Hlušičkové 
za nádhernou kytici a  dárek 
k  mému životnímu jubileu. 
Udělalo mi to velkou radost.

Johana Rousová
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Pozemkové úpravy

Další činnost, která se na území obce 
Vítězná nyní odehrává, jsou tzv. po-
zemkové úpravy. Proto je v obci tolik 
geodetů a zatlučených kolíků. Jedná se 
zejména o  pozemky mimo intravilán 
obce, kde se zpřesňují a určují hrani-
ce tak, aby výsledkem bylo jejich na-
rovnání, zpřístupnění a zároveň došlo 
i k zásahu do krajinného rázu novými 
remízky, meandry, tůněmi apod. tak, 
aby se v přírodě mimo jiné i  lépe za-
držovala voda. Prosíme tedy o strpění 
těchto návštěv geodetů. Postupně jsou 
všechny osoby, kterých se tyto skuteč-
nosti týkají, kontaktovány a obesílány.

Petr Hrubý

Rozsvěcení vánočního stromu
V  letošním roce jsme se rozhodli vyřešit problém s  každoročním sháněním 
vánočního stromu, jeho převozem, montáží a následnou demontáží pořízením 
stromu živého. Zakoupili jsme více jak pětimetrovou jedli, která je zatím ještě 
stromečkové miminko, ale věříme, že nám bude dělat radost několik dalších let 
bez toho, abychom museli stromy kácet. A že je to stromek menší, než na jaký 
jste byli doposud zvyklý, snad nikomu vadit nebude. Vždyť to bude přeci jen 
stromek vánoční. No a rozsvěcet ho budeme opět první adventní neděli, což je 
28. listopadu 2021 v 18:00. Těšit se můžete opět na vystoupení našeho Vítězňáč-
ku s vánoční sérií písniček a koled a chybět nebude také Ježíškova schránka na 
dopisy našich nejmenších.  Přijďte si s námi zazpívat, ochutnat obecní svařák 
a vánoční čaj.

Petr Hrubý

Vánoční koncert

I  tento tradiční svátek, který jsme ka-
ždoročně společně prožívali v  kostele 
sv. Jana Nepomuckého v Huntířově, byl 
díky pandemii v  loňském prosinci bo-
hužel zrušen. Věřím však, že letošní rok 
se sejít budeme moci, a tak jsme pro Vás 
nachystali vánoční koncert s nádechem 
nejen českých Vánoc, ale i  tak trochu 
francouzských. 17. prosince se všichni 
můžete těšit na vystoupení zpěvačky 
Radky Fišarové, která představí svůj re-
citál a rozezní tak stěny svatostánku po 
více jak sedmistech dnech. Vstupenky 
lze již dnes objednávat na podatelně 
obecního úřadu. Moc se na vás těšíme.

Petr Hrubý

Chodníky pokračují
Tak, jak jsem Vás v  minulém vydání 
informoval o  pokračování a  plánova-
né výstavbě chodníků dále z Huntířo-
va od kostela sv. Jana Nepomuckého 
do Komárova, tak doplňuji informaci 
s  tím, že máme dokončenou projek-
tovou dokumentaci a  nyní se p. mís-
tostarosta Petr Ježek spojuje s vlastní-
ky, kteří na trase mají i své soukromé 
pozemky s  žádostí o  možnost prove-
dení stavby. Následně se pozemky pod 
novým chodníkem odměří a obec tyto 
pozemky odkoupí. Prakticky ve stej-
ném principu, jak tomu bylo u výstav-
by chodníků Kocléřov – Huntířov. Zde 
jen malá vsuvka – tak, jako u dne obce 
a  prověřování legálnosti zpoplatnění 
vstupu občanům, kteří nemají trvalé 
bydliště v obci, jsme se i zde jako obec 
dostali za veřejně prospěšnou stavbu 
až na policii, potažmo k  úřadu pro 
odhalování organizovaného zločinu, 
kam bylo na mou osobu podáno další 
trestní oznámení. Ale i zde se snažíme 
doložit legálnost a prosadit, aby mohly 
chodit nejen maminky s kočárky a děti 
zejména do školy po chodníku a ne po 
krajnici krajské komunikace. Tak uvi-
díme…

Petr Hrubý

Poděkování
Chtěla bych poděkovat obec-
nímu úřadu za osobní přání 
k mému životnímu jubileu a za 
květinové dary.

Dana Čermáková

Lékař v obci
Zpráva, jako je tato, se nesděluje pří-
jemně, ale i to patří k chodu obce. Ke 
konci roku 2021 oznámila paní lékař-
ka MUDr. Šárka Koumarová ukončení 
své praxe ve Vítězné. Proto jsme zahá-
jili poptávku po novém lékaři a bude-
me se snažit o nahrazení této péče.

 Petr Hrubý
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Zprávička o činnosti klubu seniorek při OÚ

Letos jsme se moc těšily, až se budeme opět scházet, už jsme si přivykly 1x za 
14 dní se sejít v klubovně na obecním úřadě. Dáme si kávičku a trochu si popo-
vídáme o svých starostech, též se seznámíme se zprávami ze zasedání obecního 
zastupitelstva, i  se zprávami, co hýbou státem apod. Nezapomínáme na oslavu 
narozenin mezi sebou, kávička a zákusek vždy potěší a chutná.
Protože se nás poptávali senioři z obce, zda opět zajistíme letos zájezd, tak jsme 
se radily, kam. Hodně pomáhal senior ze Záboří pan J. Andrej. Má na rozdíl od 
nás přehled o památkách a dobrých restauracích, a tak se stalo, že on a vedoucí 
klubu V. Marelová dali dohromady zájezd do Pardubic. Zajednala se 2hodinová 
plavba po Labi lodí Arnošt, protože ten den 9. září bylo přenádherné počasí, byl to 
neskutečný zážitek. Pak jsme přejeli do Nechanic, nejdříve do restaurace na oběd 
a poté na objednanou prohlídku zámku Hrádek u Nechanic. Spokojeni jsme se 
vrátili do svých domovů. 
Nutno podotknout, že byl zájem o zájezd, již po několikráte jsme přibrali mezi 
sebe seniorky i  z  obce Kocbeře, které známe ze setkání seniorů v  Havlovicích. 
Mrzí mne, že ze zdravotních důvodů s námi nemohli nakonec jet 3 zájemci, ale 
i  2  seniorky z našeho klubu. Sluší se touto cestou poděkovat všem účastníkům 
zájezdu, paní Šormové-řidičce autobusu za bezvadnou jízdu a starostovi obce p. 
Hrubému za poskytnutí proplacení autobusu.
Mimo jiné jsme se jako každý rok zúčastnili 2. září Olympiády seniorů v Havlovi-
cích, opět pěkné počasí a dobrá nálada.
Obecní úřad uspořádal setkání seniorů z  Polska, z  Pilníkova, ale i  z  naší obce, 
akce byla plakátovaná. Jsem ráda, že se z našeho klubu zúčastnily 4 členky, bylo to 
zajímavé, pěkné a milé. Děkujeme.
23.9. jsme si vyrazily do místní hospůdky na oběd a do konce roku nás určitě ještě 
něco napadne, abychom si zpestřily náš život.

za klub Marelová Věra

Setkání seniorů z Vítězné, Pilníkova a Marciszowa 
Obec Vítězná na rok 2021 opět získala podporu z Euroregionu Glacensis a na 
středu 22.9.2021 připravila akci pro seniory nejen z Vítězné, ale i ze sousední-
ho Pilníkova a polského Marciszowa. Funkce hostitele Dne seniorů ve Vítězné 
se ujal starosta obce Vítězná, pozvání přijal i starosta města Pilníkov a zástupce 
z gminy Marciszów. 
V  rámci setkání byla pro návštěvníky připravena prohlídka poutního kostela 
Navštívení Panny Marie a křížové cesty v Kocléřově, kterou vedla řádová sestra 
Ludmila. Po této prezentaci seznámil účastníky s okolními lesy revírník Ondřej 
Gaduš. Následoval přesun do lesního areálu v Hájemství, kde bylo připraveno 
občerstvení. Přestávka v  programu poskytla prostor pro volnou zábavu a  se-
známení účastníků z  partnerských obcí. Druhou částí dne provázel technický 
pracovník lesní správy Dvůr Králové nad Labem Václav Lokvenc, který měl 
připravenou velmi zajímavou přednášku o přírodní lesní učebně, završenou její 
komentovanou prohlídkou. Senioři si například mohli najít svůj strom života 
podle keltského kalendáře a čekaly na ně i další zajímavosti připravené panem 
Lokvencem. 
Závěrečným bodem setkání a celého dne bylo společné opékání buřtů. Starosta 
obce Vítězná Petr Hrubý nakonec předal všem účastníkům Dne seniorů pamětní 
listy a drobný dárek od obce Vítězná. 

Poděkování
Děkuji panu starostovi Petru 
Hrubému a paní Martině Hlu-
šičkové za jejich osobní návště-
vu při příležitosti mých kula-
tých narozenin. Jejich návštěva 
pro mě byla velmi příjemná 
a  květina a  dárek mě také po-
těšily.

Marie Ulvrová, Kocléřov

Poděkování
Touto cestou děkuji sousedům 
a  známým za projevenou sou-
strast s úmrtím manželky Hany 
Höferové, která nás opustila 
12.06.2021.

Jindřich Höfer
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Již v  minulosti jsme informovali o  tom, že v  naší MŠ reali-
zujeme od roku 2019 v  rámci ŠABLON II projekt, který je 
spolufinancován Evropskou unií - Evropské strukturální a in-
vestiční fondy, OP VVV (OP Výzkum, vývoj a  vzdělávání). 
Ačkoli nám smutné události a opatření související s Covidem 
19 některé naše plány částečně zkomplikovaly, podařilo se 
nám díky tomuto projektu připravit a realizovat řadu zajíma-
vých aktivit, které dětem zpestřily a obohatily jejich předškol-
ní vzdělávání. Navázali jsme spolupráci s Malou technickou 
univerzitou a  ve spolupráci s  ní postupně připravili deset 
projektových dnů. Nenásilnou formou v duchu Komenského 
myšlenky „škola hrou“ jsme rozvíjeli v dětech jejich technické 
a logické dovednosti v projektech Stavitel města, Malý archi-
tekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel 
věží, Malý vodohospodář, Malý energetik, Malý zpracovatel 
odpadů a  Malý archeolog. V  rámci projektu bylo finančně 
podpořeno také další vzdělávání pedagogů – kurzy zaměřené 
na polytechnické vzdělávání absolvovaly tři učitelky, dvě se 
zúčastnily dvoudenních školení zaměřených na ICT. Ve spo-
lupráci s dalšími odborníky z praxe jsme od dubna do června 
připravili ještě další projektové dny a setkání - Malý ošetřova-

tel, Malý chovatel, Malý záchranář a Malý truhlář. Za milou 
spolupráci děkujeme paní Žižkové, Jebouskové, Hakové, panu 
Buřvalovi a záchranáři panu Piklovi.  Mimo tyto projekty si 
děti užívaly také čarodějnické hrátky, oslavy MDD, návštěvu 
Safariparku, exkurzi ve sběrném dvoře, loučení s předškoláky 
a sportovní den. Za jeho pěknou organizaci a pozvání děkuje-
me Sokolu Vítězná a Fotbalové asociaci ČR.  
O letních prázdninách jsme se loučili s paní učitelkou Evou 
Noskovou, která nastoupila do zaslouženého důchodu. Učila 
v naší MŠ od roku 2008 a věříme, že na ni budou děti i dospělí 
rádi vzpomínat. Od srpna posílila náš pracovní kolektiv paní 
učitelka Adéla Šnytrová, která pracuje ve třídě Berušek (I. tř.) 
s paní učitelkou Andreou Hakovou. Ve třídě Sluníček (II. tř.) 
spolupracují učitelky Dagmar Marelová a  Anna Jiráčková. 
Provozními zaměstnanci jsou paní Alena Nováková (školni-
ce) a Eva Kadlecová (výdejna ŠJ).
Za další spolupráci, pomoc či dary dětem děkujeme také paní 
Fridrichové, Rybákové, Kovářové, Válkové, Hrubé, Faltové, 
Voňkové, Koutníkové, Palendalové, V. a J. Marelovým, panu 
Illetškovi, Lokvencovi, firmě LA LINEA a všem ostatním.

Za kolektiv MŠ Anna Jiráčková  

Zprávy z MŠ Vítězná

Volnočasové hřiště
Pomalu ale jistě se nám na příští se-
zonu daří připravit volnočasové hřiště 
pro naše kluky a holčičky, kteří drandí 
na kolech a kolobrndách všude možně 
i  nemožně. Za domem služeb vzniká 
mimo pozemků pro děti ZŠ Vítězná, 
na kterých se budou v rámci výuky učit 
hospodařit, i malé hřiště plné zatáček, 
boulí, mostku a míst s různým typem 
povrchu právě pro řádění dětí, které 
nemají prostor jezdit na zahradě a jsou 
nuceny využívat k jízdě i komunikace. 
Samozřejmě vznikne i  klidové místo 
pro maminky a babičky, které by chtěly 
na své ratolesti dohlížet.

Petr Hrubý

Vítání občánků 

Letní rozvolnění covidových opatření nám konečně dovolilo po roce a půl uskuteč-
nit Vítání občánků, které se netradičně konalo v obecní zahradě dne 27. 6. 2021. Po 
dlouhé covidové pauze nebylo divu, že některé dětičky nám na Vítání s rodiči přišly 
už samy „po svých“.
S panem místostarostou Petrem Ježkem jsme přivítali tyto nové občánky:

BARBORA MÜHLOVÁ Z HUNTÍŘOVA
VOJTĚCH HLAVÁČEK Z HUNTÍŘOVA

FRANTIŠEK JOSEF HŮLKA Z KOCLÉŘOVA
PETR A KATEŘINA KÁROVI Z KOMÁROVA

ANNA ZACHOVÁ Z KOCLÉŘOVA
HANA DRBOHLAVOVÁ Z KOCLÉŘOVA

PAVEL ŠIMANOVSKÝ Z KOMÁROVA
MAXMILIÁN MASOPUST Z KOCLÉŘOVA

JUDITA VACKOVÁ ZE ZÁBOŘÍ
KRYŠTOF FARSKÝ Z KOMÁROVA

JAN GRINDLER Z HUNTÍŘOVA
BARBORA FRIDRICHOVÁ Z HUNTÍŘOVA

JONÁŠ CHRPA Z KOCLÉŘOVA
JONÁŠ BURDA Z KOCLÉŘOVA
JOSEF TORÁK Z KOCLÉŘOVA
RICHARD PUŠ Z HÁJEMSTVÍ

EMMA RYŠAVÁ Z HUNTÍŘOVA
EMA HLAVATÁ Z HUNTÍŘOVA

MARKÉTA VACKOVÁ Z HUNTÍŘOVA
ONDŘEJ BARTOŇ Z HUNTÍŘOVA

KATEŘINA DOSTÁLOVÁ Z KOCLÉŘOVA
KAROLÍNA PORTIGOVÁ Z HUNTÍŘOVA

Za SPOZ Vítězná Hana Haková

Gratulace
Manželka Květoslava, dcery, 
synové, vnoučata i  snacha se 
zetěm přejí Jiřímu Vaňkovi 
k  letošnímu životnímu jubileu 
hlavně zdraví!

Květoslava Vaňková
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Základní škola je místem plné inspirace, místem setká-
vání lidí různých povah, z různých prostředí, s různými 
zvyky, zkušenostmi.  Základní škola má obrovský vliv na 
život každého z nás, a to je jistě mocný nástroj.
Škola je místem budování vzájemných vztahů - k sobě 
samotným, ke spolužákům, k  rodině, k  seniorům, k  li-
dem obecně, k přírodě, k půdě, k rodné zemi, k práci… 
a učivo může být k tomu skvělým nástrojem, nikdy však 
pouhým cílem. 
Škola je místem pro rozvoj motoriky obecně, v  dnešní 
době u dětí tolik pokulhávající. Je místem pro pohybo-
vé aktivity - ranní jógové chvilky, cvičení s prvky Tchai 
– ťi, cvičení pro zefektivnění spolupráce obou hemisfér. 
Obecně nabízí větší prostor pro pohyb v rámci výuky, jak 
v prostorách třídy, tak v prostorách vně školy i v přírodě, 
která je pro nás výtečnou zelenou učebnou. 
Nejde tu jen o vzdělávání jako takové, je to mnohem víc. 
Jde o budování důvěry ve školu, ve vzdělávání, v peda-
gogy. 
Na základě těchto a dalších skutečností jsme vypracovali 
koncepci školy, která výše zmíněné podporuje. Za zmín-
ku stojí také nastavení nového pojetí informatiky a digi-
tálních kompetencí rozvíjející řady schopností zásadních 
pro život, jako např. rozvoj informatického myšlení, po-
rozumění základním principům digitálních technologií, 
podpora IT gramotnosti v  rozsahu uživatele pro mož-

nou distanční či hybridní výuku (také jako nabídka pro 
handicapované žáky). Opomenout nesmíme také výuku 
s  prvky FIE, nástroje pro efektivní stimulaci kognitiv-
ního rozvoje vedoucí k  sociálnímu, školnímu a  osob-
nostnímu růstu jedince s dovednostmi myslet a učit se, 
s přesahem aktivace individuálního učebního stylu žáka. 
Neodmyslitelnou součást koncepce je také komunitní 
setkávání rodičů, zaměstnanců a přátel školy, jejich vzá-
jemná spolupráce. Posledním z  šesti základních pilířů 
vytyčených v naší koncepci je vytvoření školského pora-
denského pracoviště, zejména z důvodu prevence škol-
ní neúspěšnosti, sociálně patologických jevů, podpory 
vzdělávání a sociálního začleňování žáků a poskytování 
poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. 
Co dodat na závěr? Dobrá pověst školy je důsledkem 
kvalitní práce všech zúčastněných aktérů, pedagogických 
i  nepedagogických zaměstnanců. Není práce ve škole, 
která by neměla své opodstatnění, která by byla méně-
cenná.
K naší škole patří pohoda. To neznamená bezbřehou ne-
vázanost a grotesku, ale sebevědomou důvěru ve vlastní 
schopnosti, rozlišování zásadního a podružného, schop-
nost podívat se do zrcadla, umět se smát, být čitelný pro 
rodiče i děti, umět poděkovat a ohodnotit zainteresova-
né.

Mgr., Bc. Elena Lahučká, ředitelka školy 

Z koncepce školy
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Podatelna:
každý pracovní den 7:30 - 14:00

pondělí, středa 7:30 - 17:00

Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa 8:00 - 16:30
úterý, čtvrtek 8:00 - 13:00

pátek 8:00 - 12:00
Tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781

E -mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz

www.vitezna.cz

Provoz sběrného dvora - celoročně:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30

sobota 9:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Jiří Dědek

Tel.: +420 730 505 202
E -mail: sd.vitezna@seznam.cz

KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná  - Huntířov 308

Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 17:00 - 18:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

KNIHOVNA KOCLÉŘOV
Vítězná - Kocléřov 123

Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 - 16:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

Kontaktní osoba pro odchyt psa:
Martin Antonín, tel.: +420 603 765 843
provozovatel psího útulku D. K. n. L.

SPORTCENTRUM VÍTĚZNÁ
T Ě L O C V I Č N A * S A U N A

Rezervace: 737 333 329
Správkyně: Pavlína Pácaltová

Možnost pronájmu tělocvičny s vestibulem  
k pořádání soukromých akcí.

Čísla účtů pro platbu místních poplatků:
vodné, stočné, platby za dřevo: 1187088309/0100 

komunální odpad, poplatky za psy,
prodej pozemků: 1303703349/0100

NABÍZÍME PODNIKATELŮM ZVEŘEJNĚNÍ  
JEJICH FIREMNÍHO INZERÁTU.

Cena dle formátu:
A5 / 2000 Kč, A6 / 1000 Kč

menší než A6 / 500 Kč

CHCETE PSÁT DO OBECNÍCH NOVIN?
Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme všechny 
občany, pokud mají zájem podělit se s ostatními o své 

nápady, poznatky či zajímavosti, využijte prostoru 
v našich novinách. To platí i pro různé sportovní a zá-
jmové skupiny. Rádi také otiskneme Vaše přání k na-
rozeninám, svatbě apod. nebo třeba poděkování. Své 
příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná nebo posílat 

e-mailem na administrativa@vitezna.cz.

~ 8 ~


