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Vážení obèané,
     zakoupili jste si poslední letošní èíslo Nového Hejkala. 
Slova „poslední letošní“ jsem použil cílenì, aby i z této 
vìty bylo zøejmé, že se letošní rok skuteènì chýlí ke svému 
konci.V prùbìhu sváteèního období si vìtšina z nás najde 
èas a alespoò na chvíli se zamyslí a v duchu bude hodnotit 
jaký ten rok vlastnì byl. Bilancování jakým opravdu byl, 
co se povedlo a co nepovedlo, co nám dal a co sebral, 
nechám na každém z Vás. Respektuji, že každý bude mít 
na hodnocení konèícího roku asi jiný názor. Dovolte mi 
snad jen pár øádkù k tomuto tématu z pohledu mého, z 
pohledu starosty.

Jednou vìtou bych tento rok ohodnotil takto: 
Rok 2004 byl z pohledu obce mimoøádnì úspìšným 
rokem. Rokem, ve kterém se podaøilo zrealizovat a 
dokonèit rekonstrukci vodovodních øadù o celkové délce 
zhruba 8 000 m a finanèním nákladu 12 mil.Kè (z toho 
dotace MZÈR 5,9mil). Rozvody byly v provozu od roku 
1936 a svou èastou poruchovostí znepøíjemòovaly život 
nejenom Vám spotøebitelùm. Možná si už ani 
nevzpomenete, že poruchy se objevovaly v tu nejne-
vhodnìjší dobu, napø. o vánocích. O nepøimìøených 
nákladech na èasté opravy nemluvì. Tento skutek uvádím 
proto, nebo� v dùsledku zpùsobu hospodaøení našeho 
státu jsou dotace na podobné projekty stále ménì 
dosažitelné a celkem opodstatnìnì se domnívám, že v 
pøípadì neprosazení zahájení rekonstrukce v roce 2003, 
by byla její realizace skuteènì ohrožena.

Pøínosem byl také vstup naší obce do mikro-
regionu (Spoleèenství obcí Podkrkonoší), kde jsme mimo 
jiné získali spoluvlastnictví komunální techniky - 2. ks 
mulèovaèù a nyní novì i 2. ks štìpkovaèù. Touto 
technikou se budou lépe a kvalitnìji udržovat obecní 
pozemky a lesy. Dále jsme získali mnoho sice drobnìjších, 
ale o to rùznìjších dotací a fin. darù. Díky tìmto 
prostøedkùm jsme zrealizovali opravu budovy OÚ a MŠ, 
zahájili pøípravné práce na realizaci druhé etapy 
rekonstrukce vodovodu, zapoèali s první zmìnou 
územního plánu a zøídili tøi místa veøejného internetu. 
Urèitì si vìtšina z Vás všimla také ètyø kusù nových 
autobusových èekáren, které se dle mého názoru 
zamìstnancùm obce povedly. Ménì z Vás možná ví, že 
pod školou bìhem posledních mìsícù vyrostlo novì 
rekonstruované víceúèelové høištì, na které 
Královéhradecký kraj pøispìl èástkou 140 tis. Kè. V 
tomto roce jsme až na malé výjimky dokonèili privatizaci 
obecního bytového fondu. O tom, že to bylo správné 
rozhodnutí, svìdèí zájem obèanù nájemníkù, kteøí využili 
možnosti a koupili si byt.jednotky do osobního vlastnictví.
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Díky nové paní øeditelce a kolektivu uèitelek jsme 

zvládli celkem hladce pøechod plnì organizované ZŠ na 
školu pouze s prvním stupnìm. Ten, kdo se toho 
nezúèastnil neví, jak složitý úkol to byl a že pøi neúspìchu 
hrozilo zavøení celé školy, která by se stìží znovu otevøela. 
V tomto roce máme v obci již po druhé ozdobený Vánoèní 
strom, který nám mùžou závidìt i nìkterá mìsta. Myslím, 
že se sluší pøipomenout, že na pùvodní poøízení vánoèní 
výzdoby jsme uspoøádali sbírku a jenom díky štìdrosti 
podnikatelù, vìtšinou našich obèanù, jsme mohli s touto 
tradicí zaèít. Letos poprvé jsme také zorganizovali pro 
naše obèany Vánoèní koncert v kostele Sv. Václava v 
Kocléøovì. Vìøím, že pokud se tato akce setká s 
patøièným ohlasem z øad Vás obèanù, stane se i toto 
napøíštì tradicí. Jako jeden ze spoleèných úspìchù nás 
všech spatøuji to, že se výraznì zlepšila platební morálka 
obèanù a výraznì ubylo dlužníkù.

Tento výèet úspìchù, který není rozhodnì 
kompletní bych rád zakonèil podìkováním tìm, kteøí za 
ním stojí. Podìkování zaslouženì patøí všem kolegùm 
zastupitelùm za to, že po celé ty dva roky vydrželi (a 
doufám, že ty další dva roky výdrží) být vždy na blízku se 
svou pomocí, svou radou a názorem i svými osobními 
zkušenostmi. Podìkování jim patøí i za to, že nepodlehli 
módním vlivùm a komunální politiku nedìlají podle 
vládního vzoru. Za to, že pøíslušnost ke spoleèné obci mají 
více na pamìti než pøíslušnost k té èi oné politické stranì 
a v neposlední øadì i za to, že nikdo z nás nevnímá své 
èlenství v orgánu obce jako výhodný obchod (jak je èasto 
uvádìno v médiích), ale jen a pouze jako službu obci ve 
které žije a pro kterou chce nìco vykonat. Podìkování za 
dosavadní práci patøí také èlenùm komisí a výborù, a� už 
vykonávají pøenesenou pùsobnost nebo zajiš�ují kulturní a 
spoleèenské akce, nebo� i oni svou prací pøispívají ke 
zkvalitòování práce OÚ. Dìkuji také všem obèanùm, kteøí 
neváhají pro obec a tedy pro nás všechny nìco 
pozitivního udìlat. Na mysli mám èleny spolkù, sdružení, 
oddílù nebo jenom dobrovolníky, kteøí jsou natolik zdatní, 
že dokážou vést zájmový kroužek, uspoøádat zábavu, 
turnaj, výlet èi letní tábor pro dìti. Možná to zní až pøíliš 
formálnì ale skuteènì jsem pøesvìdèen, že náš obdiv a 
uznání si zaslouží všichni ti, co dokážou vìnovat svùj volný 
èas ve prospìch jiných.

Závìrem mi dovolte popøát Vám všem 
prostøednictvím tìchto øádkù vše to co se do Nového roku 
pøeje, hodnì zdraví a a� se Vám v tom pøíštím roce podaøí 
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1.Kontrola usnesení z 22.9.2004
2.Informace z èinnosti OÚ
3.Doplnìní usnesení z 18.2.2004
4.Návrh rozpoètu na rok 2005
5.Granty a dotace z POV
6.Projednání prodeje obecního majetku ( pozemky, byty)
7.Jmenování komise pro hodnocení nabídek
8.Nákup pozemkù
9.Zpráva o kontrole FÚ Trutnov 
10.Naøízení obce è.1/2004
11.Návrh nové smlouvy s TS
12.Kanalizace Huntíøov
13.Výroèní zpráva Základní školy
14.Inventury majetku obce
15.Podané žádosti k zastupitelstvu
16.Zprávy výborù a komisí
17.Rùzné

Kontrola usnesení ze zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne 22.9.2004

Zastupitelstvo uložilo:
1.Starostovi vyøešit s rodinou pana Ježka problémy 

jejich volnì pobíhajícího psa. Pes byl odchycen a umístìn 
v mìstském útulku. Rodina o této skuteènosti byla 
informována.

2.Starostovi jednat s Jednotou ohlednì opravy omítky 
na prodejnì v Kocléøovì.
Dne 29.9. byl zaslán dopis na vedení Jednoty se žádostí o 
provedení nutných oprav.

3.Starostovi zjistit existenci zákona o udržování 
pozemkù.

Dle sdìlení paní Nývltové neexistuje žádný zákon. 
Jediným zpùsobem je podat písemný podnìt sousedù z 
dotèených pozemkù na odbor životního prostøedí, který 
pošle výzvu vlastníkovi pozemku, aby svùj pozemek 
posekal.

4.Starostovi iniciovat oøezání vìtví okolo cest a silnice 
III. tø z Komárova do Záboøí.

Dne 29.9. 2004 byl odeslán dopis  správci 
komunikace a správci lesních pozemkù s podáním 
informace o souèasném stavu a s žádostí o nápravu.
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K 31.10.byla dokonèena technická èást rekonstrukce 
vodovodních øadù I.etapa. K tomuto datu bylo položeno a 
zprovoznìno vodovodní potrubí v celkovì pøedpo-
kládaném rozsahu. Termín kolaudace byl stanoven na 
22.11.2004. Práce na ter. úpravách pozemkù budou 
probíhat ještì do kvìtna pøíštího roku tak, aby dotèené 
pozemky byly uvedeny do stavu v jakém byly pøed 
zapoèetím zemních prací. Oprava opláštìní budovy OÚ 
po sokl budovy bude dokonèena do 30.11.2004. V Zá
boøí a v Huntíøovì  byly dokonèeny  celkem 4 autobusové 
èekárny. V Huntíøovì byla provedena oprava èásti 
komunikace od kostela k è.p.97 vèetnì nájezdu na 
fotbalové høištì. V Záboøí byla zahájena oprava mostku, 
která by dle smlouvy o dílo mìla být dokonèena do 
18.11.2004.
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V obecních lesích bylo obecními zamìstnanci provedeno 
ošetøení mladých porostù a probíhá úklid roští. 
Stále probíhá oprava víceúèelového sportovního høištì 
pod budovou školy.
Dne 1.10.byl v komárovské knihovnì spuštìn provoz 
veøejného internetu, který byl zøízen za podpory 
Ministerstva kultury. Toto je v obci již tøetí místo, kde je k 
dispozici veøejný internet obèanùm.
Dne 2.10. se v obci uskuteènil sbìr nebezpeèného a 
velkoobjemového odpadu.
Dne 5.10.starosta oznámil na Policii ÈR založení èerné 
skládky u lesa za Karlovými smìr Záboøí. 
Dne 6.10.   byla za úèasti správce toku provedena 
prohlídka Huntíøovského potoka. Správce pøislíbil 
provedení oprav koryta potoka a nutných zásahù pøi 
odstraòování zábran a náplav..
Od Královéhradeckého kraje obec dostala fin. dar ve výši 
70 tisíc korun na opravu budovy OÚ.
Díky podání žádosti ing. Makovièkou obec obdržela na 
projekt II. etapy rekonstrukce vodovodu dotaci ve výši 
105 tis.Kè.
Veøejné projednávání návrhu zadání zmìny è.1 
Územního plánu obce se uskuteèní dne 25.11.2004 od 
16.00hod. v zasedací místnosti OÚ. 
Dne 13.11.2004 byl v šestidomech odchycen 
nebezpeèný pes, který se k nám zabìhl. Zasahovala zde 
Mìstská i státní policie.
Dne 13.12.2004 od 18.hod v kocléøovském kostele 
poøádá obec 1.vánoèní koncert, na kterém vystoupí na 
30 èinovníkù pìveckého tìlesa Záboj. 

V obecních lesích bylo obecními zamìstnanci provedeno 
ošetøení mladých porostù a probíhá úklid roští. 
Stále probíhá oprava víceúèelového sportovního høištì 
pod budovou školy.
Dne 1.10.byl v komárovské knihovnì spuštìn provoz 
veøejného internetu, který byl zøízen za podpory 
Ministerstva kultury. Toto je v obci již tøetí místo, kde je k 
dispozici veøejný internet obèanùm.
Dne 2.10. se v obci uskuteènil sbìr nebezpeèného a 
velkoobjemového odpadu.
Dne 5.10.starosta oznámil na Policii ÈR založení èerné 
skládky u lesa za Karlovými smìr Záboøí. 
Dne 6.10.   byla za úèasti správce toku provedena 
prohlídka Huntíøovského potoka. Správce pøislíbil 
provedení oprav koryta potoka a nutných zásahù pøi 
odstraòování zábran a náplav..
Od Královéhradeckého kraje obec dostala fin. dar ve výši 
70 tisíc korun na opravu budovy OÚ.
Díky podání žádosti ing. Makovièkou obec obdržela na 
projekt II. etapy rekonstrukce vodovodu dotaci ve výši 
105 tis.Kè.
Veøejné projednávání návrhu zadání zmìny è.1 
Územního plánu obce se uskuteèní dne 25.11.2004 od 
16.00hod. v zasedací místnosti OÚ. 
Dne 13.11.2004 byl v šestidomech odchycen 
nebezpeèný pes, který se k nám zabìhl. Zasahovala zde 
Mìstská i státní policie.
Dne 13.12.2004 od 18.hod v kocléøovském kostele 
poøádá obec 1.vánoèní koncert, na kterém vystoupí na 
30 èinovníkù pìveckého tìlesa Záboj. 

Granty a dotace z POV na rok 2005 
Starosta pøedložil seznam dotaèních titulù vypsaných v 
programu obnovy venkova pro rok 2005 s návrhem 
seznamu konkrétních projektù k podání za naší obec.
DTè.1..50%

Oprava hasièská zbrojnice v Huntíøovì
Oprava školního septiku a nátìr støechy na škole
Oprava oken,podlah v ordinaci MUDr. Gergièe
Školka okna a elektroinstalace
OÚ okna a zabezpeèovací systém
Drobné sakrální stavby
Oprava støechy na dílnì v Kocléøovì

DTè.2..30%
Obnova veøejné zelenì po rekonstrukci vodovodu
Oprava schodù pøed huntíøovským kostelem ,okolo 

køíže smíøení a památníku obìtem svìtových válek
DTè.3..50%

Park pod školou mezi stezníkem a potokem
DTè.4..30%

Oprava stezníku v Kocléøovì mezi OÚ a lomem a zas-
távkou u školy.

Oprava místní komunikace od tøídomù na Kozí Rohy,
Oprava komunikace od Fikrù k Hoferovým
Veøejné osvìtlení
Cyklostezka v Záboøí na Dubák

Prodej obecního majetku
Obec vyhlašuje zámìr prodat tento majetek:

A/ Pozemkovou parcelu è.1551/2 o výmìøe 224 m2  v 
k.ú. Huntíøov.

Granty a dotace z POV na rok 2005 

Prodej obecního majetku

Starosta pøedložil seznam dotaèních titulù vypsaných v 
programu obnovy venkova pro rok 2005 s návrhem 
seznamu konkrétních projektù k podání za naší obec.
DTè.1..50%

Oprava hasièská zbrojnice v Huntíøovì
Oprava školního septiku a nátìr støechy na škole
Oprava oken,podlah v ordinaci MUDr. Gergièe
Školka okna a elektroinstalace
OÚ okna a zabezpeèovací systém
Drobné sakrální stavby
Oprava støechy na dílnì v Kocléøovì

DTè.2..30%
Obnova veøejné zelenì po rekonstrukci vodovodu
Oprava schodù pøed huntíøovským kostelem ,okolo 

køíže smíøení a památníku obìtem svìtových válek
DTè.3..50%

Park pod školou mezi stezníkem a potokem
DTè.4..30%

Oprava stezníku v Kocléøovì mezi OÚ a lomem a zas-
távkou u školy.

Oprava místní komunikace od tøídomù na Kozí Rohy,
Oprava komunikace od Fikrù k Hoferovým
Veøejné osvìtlení
Cyklostezka v Záboøí na Dubák

A/ Pozemkovou parcelu è.1551/2 o výmìøe 224 m2  v 
k.ú. Huntíøov.

Obec vyhlašuje zámìr prodat tento majetek:

PROGRAM: 16. 11. 2004PROGRAM: 16. 11. 2004

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Informace o èinnosti:Informace o èinnosti:
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B/  Pozemkovou parcelu è. 1401 o výmìøe 791 m2 a 
stavební parcelu è. 267 o výmìøe 159 m2 v k.ú. 
Huntíøov.
C/  Pozemkovou parcelu è 575/2 o výmìøe 237 m2 a è. 
575/1 o výmìøe 1162 m2 v k.ú. Záboøí
D/  Pozemkovou parcelu è . 1615 o výmìøe 1387 m2 v 
k.ú. Kocléøov
E/ Stavební parcelu è. 241 o výmìøe 6416 m2, è. 227/1 
o výmìøe 1987 m2 v k.ú. Kocléøov, tyto parcely budou 
zamìøeny a rozdìleny geometrickým plánem. 
F/ Èást poz.par.è. 315/2 v k.ú. Záboøí vèetnì studny a 
jejího vybavení. Pozemek bude geometricky oddìlen. 
Bytová jednotka 217/11 v byt. domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 68 322 Kè 
Bytová jednotka 217/22 v byt. domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 43 404 Kè.
G/ Lávku è. 1 spojující pozemky è. 720/1 a 714/1 v k.ú. 
Huntíøov.

Lávku è. 2 spojující pozemky è. 990/1 a 
990/2,720/2 v k.ú. Huntíøov.

Lávku è. 3 spojující pozemky è. 996/2 a 656/1 a 
656/2 v k.ú. Huntíøov.

Lávku è. 4 spojující pozemek è. 1032/1 a 1442/1 v 
k.ú. Huntíøov

Lávka è. 6 spojující pozemek è. 440/2 a 1050/2 v 
k.ú. Huntíøov.

Lávka è. 7 spojující pozemek è. 439/2 a 438/3 v k.ú. 
Huntíøov.

Lávka è. 8 spojující pozemek è. 1045/2 a 1440/10 v 
k.ú. Huntíøov

Návrh prodeje obecního majetku:
1. Pøijetí daru od pana Jaroslava Dufka ve formì 

èásti pozemku è. 337/2, 338/2 v kú Záboøí.
2. Pozemková parcela è. 1246/2 o výmìøe 1275

m2 v k.ú.Huntíøov za cenu 20 Kè/m2
3. Pozemkovou parcelu è. 38/1 o výmìøe1140 m2 

louky a pozemkovou parcelu è. 39 o výmìøe 398 m2 obì 
v k.ú. Záboøí. 
Vzhledem ke skuteènosti, že o nabízené parcely 
požádali dva zájemci budou zájemci písemnì vyzváni k 
osobnímu pøedložení své cenové nabídky a komise pro 
hodnocení nabídek doporuèí zastupitelstvu prodej 
pøedkladatele nabídky nejvyšší.
¨ 4. Bytová jednotka 212/12 v byt. domì è.p. 212 v 
Kocléøovì za cenu 46 530 Kè. 

5. Bytová jednotka 212/11 v byt. domì è.p. 212 v 
Kocléøovì za cenu 31 023 Kè

6. Bytová jednotka 211/11 v byt. domì è.p. 211 v 
Kocléøovì za cenu 31 015 Kè

7. Bytová jednotka 211/24 v byt. domì è.p. 211 v 
Kocléøovì za cenu 15 508 Kè

8. Bytová jednotka 210/14 v byt.domì è.p. 210 v 
Kocléøovì za cenu 49 103 Kè

9. Bytová jednotka 217/11 za cenu 33 524 Kè a 
bytová jednotka 217/22 v byt.domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 21 224 Kè
Prodej stažen z programu pro špatný výpoèet ceny 
b.j.(chybí dopoèet podílu støechy)

10. Bytová jednotka 246/1 v byt.domì è.p. 246 v 
Kocléøovì za cenu 75 898 Kè
Návrh: prodat dle doporuèení komise pro hodnocení 
nabídek.

B/  Pozemkovou parcelu è. 1401 o výmìøe 791 m2 a 
stavební parcelu è. 267 o výmìøe 159 m2 v k.ú. 
Huntíøov.
C/  Pozemkovou parcelu è 575/2 o výmìøe 237 m2 a è. 
575/1 o výmìøe 1162 m2 v k.ú. Záboøí
D/  Pozemkovou parcelu è . 1615 o výmìøe 1387 m2 v 
k.ú. Kocléøov
E/ Stavební parcelu è. 241 o výmìøe 6416 m2, è. 227/1 
o výmìøe 1987 m2 v k.ú. Kocléøov, tyto parcely budou 
zamìøeny a rozdìleny geometrickým plánem. 
F/ Èást poz.par.è. 315/2 v k.ú. Záboøí vèetnì studny a 
jejího vybavení. Pozemek bude geometricky oddìlen
Bytová jednotka 217/11 v byt. domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 68 322 Kè 
Bytová jednotka 217/22 v byt. domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 43 404 Kè.
G/ Lávku è. 1 spojující pozemky è. 720/1 a 714/1 v k.ú. 
Huntíøov.

Lávku è. 2 spojující pozemky è. 990/1 a 
990/2,720/2 v k.ú. Huntíøov.

Lávku è. 3 spojující pozemky è. 996/2 a 656/1 a 
656/2 v k.ú. Huntíøov.

Lávku è. 4 spojující pozemek è. 1032/1 a 1442/1 v 
k.ú. Huntíøov

Lávka è. 6 spojující pozemek è. 440/2 a 1050/2 v 
k.ú. Huntíøov.

Lávka è. 7 spojující pozemek è. 439/2 a 438/3 v k.ú. 
Huntíøov.

Lávka è. 8 spojující pozemek è. 1045/2 a 1440/10 v 
k.ú. Huntíøov

1. Pøijetí daru od pana Jaroslava Dufka ve formì 
èásti pozemku è. 337/2, 338/2 v kú Záboøí.

2. Pozemková parcela è. 1246/2 o výmìøe 1275
m2 v k.ú.Huntíøov za cenu 20 Kè/m2

3. Pozemkovou parcelu è. 38/1 o výmìøe1140 m2 
louky a pozemkovou parcelu è. 39 o výmìøe 398 m2 obì 
v k.ú. Záboøí.

¨ 4. Bytová jednotka 212/12 v byt. domì è.p. 212 v 
Kocléøovì za cenu 46 530 Kè.

5. Bytová jednotka 212/11 v byt. domì è.p. 212 v 
Kocléøovì za cenu 31 023 Kè

6. Bytová jednotka 211/11 v byt. domì è.p. 211 v 
Kocléøovì za cenu 31 015 Kè

7. Bytová jednotka 211/24 v byt. domì è.p. 211 v 
Kocléøovì za cenu 15 508 Kè

8. Bytová jednotka 210/14 v byt.domì è.p. 210 v 
Kocléøovì za cenu 49 103 Kè

9. Bytová jednotka 217/11 za cenu 33 524 Kè a 
bytová jednotka 217/22 v byt.domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 21 224 Kè

10. Bytová jednotka 246/1 v byt.domì è.p. 246 v 
Kocléøovì za cenu 75 898 Kè

 prodat dle doporuèení komise pro hodnocení 
nabídek

. 

 

 

.

Návrh prodeje obecního majetku:

Vzhledem ke skuteènosti, že o nabízené parcely 
požádali dva zájemci budou zájemci písemnì vyzváni k 
osobnímu pøedložení své cenové nabídky a komise pro 
hodnocení nabídek doporuèí zastupitelstvu prodej 
pøedkladatele nabídky nejvyšší.

Prodej stažen z programu pro špatný výpoèet ceny 
b.j.(chybí dopoèet podílu støechy)

Návrh:

Pro provedení a vyhodnocení nabídek byla 
jmenována komise ve složení: pøedseda Ing. Baláková 
Zdeòka, èlen Kûhnel Karel, èlen Marelová Vìra.
Komise zajistí informování zájemcù o koupi obecního 
majetku s minimálnì pìtidenním pøedstihem, o èase a 
termínu konání schùzky, pøi které budou za jejich 
pøítomnosti pøedloženy jejich cen. nabídky. Komise 
sestaví poøadí nabídek a nabídce nejvyšší bude majetek 
nabídnut k prodeji.
V pøípadì, že do 60dnù od rozhodnutí o prodeji nedojde k 
podepsání kupní smlouvy má obec právo od nabídky 
odstoupit a nabídnout prodej nabídce druhé v poøadí.
Návrh: prodej bytù obálkovou metodou.

Nákup majetku
Nákup pozemkù: 

Z dùvodu nutnosti nákupu pozemku pro umístìní 
stavby nového vodojemu v souvislosti s pøipravovanou II. 
etapou rekonstrukce veøejného vodovodu byl 22.9.2004 
vyhlášen zámìr obce odkoupit èást pozemku è.1701/1 
cca 1830 m2 v k.ú. Huntíøov. S vlastníkem pozemku byla 
uzavøena smlouva o smlouvì budoucí s cenou 25 Kè/m2 
a zároveò na náklady obce zadáno zpracování 
geometrického plánu. 

Starosta navrhl pøijmout toto usnesení: zastupitelstvo 
povìøuje starostu uzavøením kupní smlouvy s vlastníkem 
pozemku, kde cena pozemku bude stanovena na 25 
Kè/m2 a poèet metrù stanoven geometrickým plánem.

Dále starosta navrhl vyhlásit zámìr obce koupit 
pozemky è. 527 o výmìøe 2359 m2 a è.566 o výmìøe 
2406 m2. Pod obecním lesem (Vlasák) od vlastníka. 
Pozemky jsou vhodné k zalesnìní.

Starosta navrhl vyhlásit zámìr koupit èást pozemku 
è.528/1 v k.ú.Huntíøov

V období od 26.4. do 8.9.2004 byla FÚ Trutnov 
provedena kontrola dodržování podmínek rozhodných 
pøi poskytnutí dotací na rekonstrukci restaurace, na 
ubytovnu a byt ve sportcentru a na veøejnì prospìšné 
práce v období 2001 a 2002. Starosta požádal finanèní 
komisi o provedení revize výsledku pøedmìtné zprávy a 
pøedložení návrhu nápravných opatøení.

Starosta pøedložil ke schválení naøízení obce è. 1 o 
provádìní zimní údržby na veøejných komunikacích v obci 
Vítìzná-viz pøíloha è.3 

Na základì zvýšených nákladù (DPH) poplatek za 
ukládku odpadù a nafty, vypovìdìly obci TS DK platnou 
smlouvu na zajištìní likvidace odpadù a pøedložily návrh 
smlouvy nové.

Starosta obce vyhlásil provedení inventarizace 
majetku obce Vítìzná a to provedením inventur k datu 
31.12. 2004. Pøedložení zápisu stanovil nejpozdìji do 
5.1. 2005. Provedením inventur povìøil inventarizaèní 
komisi ve složení: pøedseda p.Marelová Dagmar, èlen 
p.Koudelková J., èlen p.Baláková Z. Tuto komisi povìøil 
sestavením dílèích inventarizaèních komisí. 

Pro provedení a vyhodnocení nabídek byla 
jmenována komise ve složení:

Komise zajistí informování zájemcù o koupi obecního 
majetku s minimálnì pìtidenním pøedstihem, o èase a 
termínu konání schùzky, pøi které budou za jejich 
pøítomnosti pøedloženy jejich cen. nabídky. Komise 
sestaví poøadí nabídek a nabídce nejvyšší bude majetek 
nabídnut k prodeji.
V pøípadì, že do 60dnù od rozhodnutí o prodeji nedojde k 
podepsání kupní smlouvy má obec právo od nabídky 
odstoupit a nabídnout prodej nabídce druhé v poøadí.

 prodej bytù obálkovou metodou.

Z dùvodu nutnosti nákupu pozemku pro umístìní 
stavby nového vodojemu v souvislosti s pøipravovanou II. 
etapou rekonstrukce veøejného vodovodu byl 22.9.2004 
vyhlášen zámìr obce odkoupit èást pozemku è.1701/1 
cca 1830 m2 v k.ú. Huntíøov. S vlastníkem pozemku byla 
uzavøena smlouva o smlouvì budoucí s cenou 25 Kè/m2 
a zároveò na náklady obce zadáno zpracování 
geometrického plánu. 

 zastupitelstvo 
povìøuje starostu uzavøením kupní smlouvy s vlastníkem 
pozemku, kde cena pozemku bude stanovena na 25 
Kè/m2 a poèet metrù stanoven geometrickým plánem.

Dále starosta navrhl vyhlásit zámìr obce koupit 
pozemky è. 527 o výmìøe 2359 m2 a è.566 o výmìøe 
2406 m2. Pod obecním lesem (Vlasák) od vlastníka. 
Pozemky jsou vhodné k zalesnìní.

Starosta navrhl vyhlásit zámìr koupit èást pozemku 
è.528/1 v k.ú.Huntíøov

V období od 26.4. do 8.9.2004 byla FÚ Trutnov 
provedena kontrola dodržování podmínek rozhodných 
pøi poskytnutí dotací na rekonstrukci restaurace, na 
ubytovnu a byt ve sportcentru a na veøejnì prospìšné 
práce v období 2001 a 2002. Starosta požádal finanèní 
komisi o provedení revize výsledku pøedmìtné zprávy a 
pøedložení návrhu nápravných opatøení.

Starosta pøedložil ke schválení naøízení obce è. 1 o 
provádìní zimní údržby na veøejných komunikacích v obci 
Vítìzná-viz pøíloha è.3 

Na základì zvýšených nákladù (DPH) poplatek za 
ukládku odpadù a nafty, vypovìdìly obci TS DK platnou 
smlouvu na zajištìní likvidace odpadù a pøedložily návrh 
smlouvy nové.

Starosta obce vyhlásil provedení inventarizace 
majetku obce Vítìzná a to provedením inventur k datu 
31.12. 2004. Pøedložení zápisu stanovil nejpozdìji do 
5.1. 2005. Provedením inventur povìøil inventarizaèní 
komisi ve složení: 

Tuto komisi povìøil 
sestavením dílèích inventarizaèních komisí. 

 pøedseda Ing. Baláková 
Zdeòka, èlen Kûhnel Karel, èlen Marelová Vìra.

Nákup pozemkù: 

pøedseda p.Marelová Dagmar, èlen 
p.Koudelková J., èlen p.Baláková Z. 

Návrh:

Nákup majetku

Starosta navrhl pøijmout toto usnesení:

Zprávy komisíZprávy komisí

Kontrolní výbor - v mìsíci øíjnu byla provedena kontrola 
spotøeby pohonných hmot.
Finanèní výbor - byla provedena kontrola plnìní roz-
poètu, kontrola telefonních hovorù zamìstnancù obec-
ního úøadu, bez závad.
Komise výstavby - pøedseda informoval pøítomné o bìžné 
práci komise.

Kontrolní výbor - v mìsíci øíjnu byla provedena kontrola 
spotøeby pohonných hmot.
Finanèní výbor - byla provedena kontrola plnìní roz-
poètu, kontrola telefonních hovorù zamìstnancù obec-
ního úøadu, bez závad.
Komise výstavby - pøedseda informoval pøítomné o bìžné 
práci komise.
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Informace o èinnosti: Informace o èinnosti: 

O èem se dále jednaloO èem se dále jednalo

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

PROGRAM: 14. 12. 2004PROGRAM: 14. 12. 2004

1.Kontrola usnesení ze 16.11.2004
2.Doplnìní usnesení
3.Informace z èinnosti OÚ
4.Rozpoèet na rok 2005
5.Rozpoètové opatøení è.3
6.Rozpoèet Spoleèenství obcí Podkrkonoší
7.Projednání prodeje obecního majetku ( pozemky, 
byty)
8.Nákup pozemkù
9.Lesní hospodáø
10.Peèovatelská služba
11.OZV 06/2004
12.OZV 07/2004
13.Podané žádosti k zastupitelstvu
14.Návrh èlenù do orgánu VPS Podkrkonoší
15.Zprávy výborù a komisí
16.Rùzné

1.Kontrola usnesení ze 16.11.2004
2.Doplnìní usnesení
3.Informace z èinnosti OÚ
4.Rozpoèet na rok 2005
5.Rozpoètové opatøení è.3
6.Rozpoèet Spoleèenství obcí Podkrkonoší
7.Projednání prodeje obecního majetku ( pozemky, 
byty)
8.Nákup pozemkù
9.Lesní hospodáø
10.Peèovatelská služba
11.OZV 06/2004
12.OZV 07/2004
13.Podané žádosti k zastupitelstvu
14.Návrh èlenù do orgánu VPS Podkrkonoší
15.Zprávy výborù a komisí
16.Rùzné

dne 19.11. jsme se starosta s místostarostkou 
zúèastnili krajského setkání v HK na téma možnosti 
využití evropských fondù.
Dne 22.11. probìhla kolaudace stavby re-
konstrukce vodovodu. Terénní úpravy budou 
dokonèeny do 31.5. 2005
Dne 23.11. probìhla kontrola FÚ DK na 
oprávnìnost pøiznání DPH za 3.ètvrtletí.
Dne 25.11. byl v zasedací místnosti veøejnì 
projednáván návrh zadání 1.zmìny ÚP
Dne 26.11. se starosta zúèastnil zasedání mikro-
regionu v Dolní Olešnici.
Dne 30.11. pøevzal starosta od advokátní kanceláøe 
znalecký posudek k ohodnocení ceny stavby 
restaurace, ubytovny a bytu správce zhotovených 
stavební firmou Mavl.
Dne 8.12. probìhlo jednání komise pro posuzování 
nabídek ke koupi obecního majetku. 

dne 19.11. jsme se starosta s místostarostkou 
zúèastnili krajského setkání v HK na téma možnosti 
využití evropských fondù.
Dne 22.11. probìhla kolaudace stavby re-
konstrukce vodovodu. Terénní úpravy budou 
dokonèeny do 31.5. 2005
Dne 23.11. probìhla kontrola FÚ DK na 
oprávnìnost pøiznání DPH za 3.ètvrtletí.
Dne 25.11. byl v zasedací místnosti veøejnì 
projednáván návrh zadání 1.zmìny ÚP
Dne 26.11. se starosta zúèastnil zasedání mikro-
regionu v Dolní Olešnici.
Dne 30.11. pøevzal starosta od advokátní kanceláøe 
znalecký posudek k ohodnocení ceny stavby 
restaurace, ubytovny a bytu správce zhotovených 
stavební firmou Mavl.
Dne 8.12. probìhlo jednání komise pro posuzování 
nabídek ke koupi obecního majetku. 

- Byl schválen rozpoèet na rok 2005, návrh 
rozpoètu Spoleèenství obcí Podkrkonoší a 
rozpoètové opatøení è.3/2004
- Obec obdržela od p.Václava Soukupa výpovìï k 
SoD na výkon odborného lesního hospodáøe a k 
SoD na zajištìní vlastního provozu lesního majetku. 
Pro zajištìní èinnosti odborného lesního hospodáøe 
pro další období bylo navrženo uzavøít smlouvu s 
Lesy ÈR dle návrhu smlouvy.
Pro zajištìní vlastního provozu lesního majetku bylo 
navrženo uzavøít smlouvu o dílo s p. Soukupem 
Václavem ml. dle podmínek vyplývajících ze smlouvy 
z.1.3. 2003.

- Byl schválen rozpoèet na rok 2005, návrh 
rozpoètu Spoleèenství obcí Podkrkonoší a 
rozpoètové opatøení è.3/2004
- Obec obdržela od p.Václava Soukupa výpovìï k 
SoD na výkon odborného lesního hospodáøe a k 
SoD na zajištìní vlastního provozu lesního majetku. 
Pro zajištìní èinnosti odborného lesního hospodáøe 
pro další období bylo navrženo uzavøít smlouvu s 
Lesy ÈR dle návrhu smlouvy.
Pro zajištìní vlastního provozu lesního majetku bylo 
navrženo uzavøít smlouvu o dílo s p. Soukupem 
Václavem ml. dle podmínek vyplývajících ze smlouvy 
z.1.3. 2003.

- Z dùvodu nezájmu obèanù o poskytování 
peèovatelské služby zøízené obcí bylo navrženo k 
31.12. 2004 tuto službu zrušit. V pøípadì potøeby 
zajištìní nìkterých peèovatelských služeb budeme 
kontaktovat blízká zaøízení, která tyto služby 
poskytují.
- Z dùvodu pøedpokládaných výdajù na sbìr a 
likvidaci odpadù v roce 2005 byla pøedložena ke 
schválení Obecnì závazná vyhláška 06/2004.
- Pro jasné stanovení pravidel pro pohyb psù na 
území obce byla navržena ke schválení Obecnì 
závazná vyhláška 07/2004

Podané žádosti k zastupitelstvu
a/ Nohejbal pohár
Organizátor nohejbalového turnaje se obrací na 
obec o udìlení souhlasu s vypsáním nohejbalového 
turnaje o Putovní pohár Obce Vítìzná a žádá o 
pøíspìvek na tento pohár v èástce 1500 Kè - bylo 
schváleno
b/Charita 
Oblastní charita Èervený Kostelec se obrací na obec 
se žádostí o pøíspìvek na provoz zaøízení urèeného 
pro umírající a tìžce nemocné pacienty.
Bylo navrženo jako dùkaz solidarity darovat 
Hospicu Anežky.Èeské a pøevést na jejích úèet 
èíslo 8282670227/0100 èástku 2000 Kè.
c/Užívání obecního znaku
p. Dìdek se obrátil na obec se žádostí o udìlení 
souhlasu s umístìním našeho obecního znaku na 
propagaèních letácích k plánované výpravì 
ProplanTrail Finsko 2005, - bylo schváleno.

Prodej obecního majetku

Obec vyhlašuje zámìr prodat tyto pozemky:
Stavební parcely è. 234, 235, 243, 244, vše v k.ú. 
Kocléøov (kùlny šestidomí)

Obec Vítìzná prodává tento majetek:
1. Pozemkovou parcelu è.575/1 o výmìøe 
237 m2 a è. 575/2 o výmìøe 1162 m2  vše v k.ú. 
Záboøí za cenu 40 Kè/m2 
2. Pozemkovou parcelu è.1551/2 o výmìøe 
224 m2  v k.ú. Huntíøov za cenu 20 Kè/m2
3. Pozemkovou parcelu è.1401 o výmìøe 
792m2 a stavební parcelu è.267 o výmìøe 159 m2 
obì v k.ú. Huntíøov za cenu pro stavební 50 Kè/m2 
a poz.p. za 20 Kè/m2
4. Pozemkovou parcelu è.1615 o výmìøe 
1387 m2 v k.ú. Kocléøov za cenu 20 Kè/m2
5. Bytová jednotka 217/22 vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt. domì è.p. 217 v 
Kocléøovì za cenu 43 404 Kè.
6. Lávku è.1 spojující pozemky è.720/1 a 
è.714/1 v k.ú.Huntíøov.

Lávku è.2 spojující pozemky è.990/1 a 
è.990/2,720/2 v k.ú.Huntíøov.
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- Z dùvodu pøedpokládaných výdajù na sbìr a 
likvidaci odpadù v roce 2005 byla pøedložena ke 
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ZPRÁVIÈKYZPRÁVIÈKY
Lávku è.3 spojující pozemky è.996/2 a 656/1 a 

656/2 v k.ú.Huntíøov.
Lávku è.4 spojující pozemek 1032/1 a 1442/1 v 

k.ú.Huntíøov.
Lávka è.6 spojující pozemek è.440/2 a 1050/2 

v k.ú. Huntíøov.
Lávka è.7 spojující pozemek è.439/2 a 438/3 v 

k.ú.Huntíøov.
Lávka è.8 spojující pozemek è.1045/2 a 

1440/10 v k.ú.Huntíøov

Bylo navrženo nabídnout a prodat každou výše uvedenou 
lávku za cenu 100 Kè/ks. V pøípadì, že o výše uvedené 
lávky nebude projeven zájem, budou všechny u kterých se 
prokáže nevyhovující technický stav na náklad obce 
odstranìny.

Komise pro hodnocení nabídek více zájemcù o 
jednotlivý majetek obce doporuèila na základì vy-
hodnocení pøedložených nabídek tyto prodeje:

1. Byt.jednotku è. 212/11 vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt.domì è. 212 za cenu      
61 123 Kè
2. Byt.jednotku è. 212/12 vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt.domì è. 212 za cenu      
86 730 Kè
3. Byt.jednotku è. 210/14 vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt.domì è. 210 za cenu     
103 103 Kè
4. Byt.jednotku è. 211/11 vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt.domì è. 211 za cenu      
31 500 Kè
5. Byt.jednotku è. 211/24  vèetnì pøíslušného 
spoluvlastnického podílu v byt.domì è. 211. za cenu     
32 200 Kè
6. Pozemkovou parcelu è. 38/1 o výmìøe 1140m2 louky 
a pozemkovou parcelu è.39 o výmìøe 398 m2 obì v k.ú. 
Záboøí za celkovou cenu 61 520,-Kè.

Kupní smlouvy na schválené prodeje pozemkù 
pøedloží kupující nejdéle do 60.dnù od schválení 
zastupitelstvem. Kupní cena musí být složena na úèet 
prodávajícího pøed podpisem kupní smlouvy. V pøípadì 
nesplnìní tìchto podmínek má obec právo od smlouvy 
odstoupit.
Zároveò zastupitelstvo povìøilo starostu obce uzavøením 
kupních smluv na výše schválené prodeje.

Nákup majetku:
Pozemek è. 527 o výmìøe 2359 m2 a è.566 o výmìøe 
2406 m2 od vlastníka za cenu 19060 Kè. Zastupitelstvo 
povìøuje starostu obce uzavøením kupní smlouvy.

- byly pøedneseny zprávy výborù a komisí

Toto byl krátký výtah ze zápisu zasedání Obecního 
zastupitelstva. Pokud se chcete dovìdìt více, máte k 
dispozici podrobné zápisy, které jsou umístìny na OÚ, v 
Jednotì Kocléøov a Huntíøov, v knihovì v Komárovì       
a v pohostinství U Šulcù v Záboøí. Mùžete také navštívit 
nìkteré z dalších veøejných zasedání.
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prodávajícího pøed podpisem kupní smlouvy. V pøípadì 
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Nákup majetku:

- Upozoròujeme obèany na zmìnu provádìní odpoètù 
vodomìrù, které bude probíhat dvakrát roènì a to na 
pøelomu prvního pololetí a na konci roku. Poprvé v 
období od 22.12. 2004 do 9.1. 2005. V pøípadì, že 
nebude umožnìno provedení øádného odeètu vodomìru, 
bude proveden výpoèet spotøeby dle smìrných èísel 
spotøeby.
- Žádám obèany, aby pøi úhradách složenek za vodné, 
odpady a psy vìnovali pozornost èitelnému vyplnìní a 
zejména správnému variabilnímu symbolu. Stává se, že 
platby pøijdou na úèet obce bez jakékoli identifikace plátce 
a potom není možné platbu pøiøadit.
                                                                Hlušièková

     Otvírací doba o vánoèních svátcích na OÚ:
Pondìlí 20.12.   7.00 - 17.00 hod
Støeda 23.12.   7.00 - 17.00 hod
Støeda 29.12.   7.00 - 14.00 hod

Po novém roce pracujeme v normálním provozu od 
pondìlí 3.1.2005

- Dìtská lékaøka v Huntíøovì bìhem vánoèních 
svátkù ordinuje všechny úterky a pátky, pouze v pátek 
31.12.2004 se neordinuje.

- Dne 13.12.2004 probìhl od 18.00 hod. v  kostele 
sv. Václava v Kocléøovì Vánoèní koncert, na který Vás 
letos poprvé pozval Obecní úøad. Vánoèní pastorále bylo 
v podání 35. úèinkujících pìveckého tìlesa Záboj ze 
Dvora Králové n. L. a slyšet jste mohli: Èeské koledy, 
Rybovu pastorelu „Již do Betléma spìjme“, Vánoèní 
píseò ze Šteyerova kancionálu „Aj rùže rozvila se“ a èást 
chorálu J. S. Bacha „Jezu ty jsi moje síla“. Celé 
vystoupení bylo zakonèeno stìžejním dílem J. J. Ryby 
Èeská mše vánoèní. Vìøíme, že Vám tímto obecní úøad 
trochu zpestøili pøedvánoèní shon a dopøál všem trochu 
pøíjemného odpoèinku.
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odpady a psy vìnovali pozornost èitelnému vyplnìní a 
zejména správnému variabilnímu symbolu. Stává se, že 
platby pøijdou na úèet obce bez jakékoli identifikace plátce 
a potom není možné platbu pøiøadit.
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UPOZORÒUJEMEUPOZORÒUJEME

Na povinnost nahlášení všech psù ve vlastnictví a 
opatøení tìchto psù evidenèní známkou. Formuláø 
i známku obdržíte na OÚ.
Toto se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, 
které jsou držitelem psa a které mají trvalý pobyt 
na území obce Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi 
starší 3. mìsícù.

Na povinnost nahlášení všech psù ve vlastnictví a 
opatøení tìchto psù evidenèní známkou. Formuláø 
i známku obdržíte na OÚ.
Toto se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, 
které jsou držitelem psa a které mají trvalý pobyt 
na území obce Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi 
starší 3. mìsícù.

- Dne 27.12. od 9,30 hod.poøádá v tìlocviènì v 
Kocléøovì Josef Špùr ml. Vánoèní turnaj v malé 
kopané. Pøihlášky se pøijímají do 22.12. na telefonním 
èísle. 603 278 908, startovné 500 Kè.

- Dne 27.12. od 9,30 hod.poøádá v tìlocviènì v 
Kocléøovì Josef Špùr ml. 

. Pøihlášky se pøijímají do 22.12. na telefonním 
èísle. , startovné 

Vánoèní turnaj v malé 
kopané

603 278 908 500 Kè.

Nabízíme starším a nemohoucím obèanùm 
snos popelnic na svozové místo. Tuto službu 
poskytují zamìstnanci OÚ. Týká se pouze 
míst, kam se technické služby nedostanou se 
svým vozidlem.
Tuto službu si mùžete objednat na OÚ

                   tel.: 499 395 263

Nabízíme starším a nemohoucím obèanùm 
snos popelnic na svozové místo. Tuto službu 
poskytují zamìstnanci OÚ. Týká se pouze 
míst, kam se technické služby nedostanou se 
svým vozidlem.
Tuto službu si mùžete objednat na OÚ

                   tel.: 499 395 263

SNOS POPELNICSNOS POPELNIC
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Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid. Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid. 

Str.za ž.j.-Str.obè.rep.Èeské Str.za ž.j.-Str.obè.rep.Èeské 

Unie svobody-Demokratická unie Unie svobody-Demokratická unie 

Republikáni Miroslava Sládka Republikáni Miroslava Sládka 

NEZÁVISLÍNEZÁVISLÍ

ED, VPM, SOS - Volba pro kraj ED, VPM, SOS - Volba pro kraj 

Strana zelených Strana zelených 

Obèanská demokratická strana Obèanská demokratická strana 

Koruna Èeská (monarch.strana) 
 
Koruna Èeská (monarch.strana) 
 

Komunistická str.Èech a MoravyKomunistická str.Èech a Moravy

Strana zdravého rozumu Strana zdravého rozumu 

SNK sdružení nezávislých SNK sdružení nezávislých 

Demokratická Unie Èeské rep.Demokratická Unie Èeské rep.

Èeská str.sociálnì demokrat.Èeská str.sociálnì demokrat.

Pravý Blok Pravý Blok 

èè

Výsledky hlasování do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za obec VítìznáVýsledky hlasování do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za obec Vítìzná

    Dne 2.11.2004 se na Obecním úøadì uskuteènilo 
pøedvolební setkání s pøedstaviteli ODS za 
Královéhradecký kraj, kteøí se ucházeli o místo v 
zastupitelstvu kraje. Mimo jiné nás navštívil i 
dosavadní hejtman Ing. Pavel Bradík, kterému tímto 
gratulujeme k obhájení postu hejtmana Králové-
hradeckého kraje. 
    Všichni pøítomní zástupci ODS  nejprve pøedstavili 

    Dne 2.11.2004 se na Obecním úøadì uskuteènilo 
pøedvolební setkání s pøedstaviteli ODS za 
Královéhradecký kraj, kteøí se ucházeli o místo v 
zastupitelstvu kraje. Mimo jiné nás navštívil i 
dosavadní hejtman Ing. Pavel Bradík, kterému tímto 
gratulujeme k obhájení postu hejtmana Králové-
hradeckého kraje. 
    Všichni pøítomní zástupci ODS  nejprve pøedstavili 
sebe i resort, který v kraji zastupují. Pohovoøili o problémech v jednotlivých resortech i celém kraji a 
poté diskutovali s pøítomnými obèany na rùzná aktuální témata.
sebe i resort, který v kraji zastupují. Pohovoøili o problémech v jednotlivých resortech i celém kraji a 
poté diskutovali s pøítomnými obèany na rùzná aktuální témata.

Pøedvolební setkání s pøedstavitel i  ODS za 
Královéhradecký kraj ve Vítìzné
Pøedvolební setkání s pøedstavitel i  ODS za 
Královéhradecký kraj ve Vítìzné

- Majiteli pohostinství v Záboøí za umožnìní konání 
mikulášské besídky dne 4.12.2004
- Rodinì Síbrových z Kocléøova za výzdobu a 
pøípravu prostor kostela pro konání Vánoèního 
koncertu.
- p.Soukupovi V. za jeho pøíkladnou spolupráci pøi 
výkonu odborného lesního hospodáøe a pøi správì 
lesního majetku.
- panu Rumanovskému za celosezónní provádìní 
oprav veøejné komunikace na Kozí Rohy.

- Majiteli pohostinství v Záboøí za umožnìní konání 
mikulášské besídky dne 4.12.2004
- Rodinì Síbrových z Kocléøova za výzdobu a 
pøípravu prostor kostela pro konání Vánoèního 
koncertu.
- p.Soukupovi V. za jeho pøíkladnou spolupráci pøi 
výkonu odborného lesního hospodáøe a pøi správì 
lesního majetku.
- panu Rumanovskému za celosezónní provádìní 
oprav veøejné komunikace na Kozí Rohy.

Podìkování: Podìkování: 

Jarušce Koudelkové, která se 10.12. 2004 stala 
paní Šulcovou.
Jarušce Koudelkové, která se 10.12. 2004 stala 
paní Šulcovou.

Blahopøejeme Blahopøejeme 

Nedá mi, abych se nepøipojila za náš tým, který pro 
Vás pøipravuje Nového Hejkala a nepopøála všem 
pøíznivcùm hodnì štìstí v Novém roce 2005. Vìøím, že 
bude pro všechny alespoò tak úspìšný jako rok minulý. 

Zároveò se obracím na všechny obèany Vítìzné, aby 
více využívali možnosti vyjádøení svých názorù a postøehù 
v obecního tisku. Pøivítáme i vlastní literární tvorbu našich 
spoluobèanù. Obracím se také na všechny spolky, 
sdružení a jiné organizace pùsobící v obci, aby 
spoluobèany informovali prostøednictvím obecního tisku 
o svých aktivitách a chystaných, nebo již probìhlých 
akcích.  Velice bychom také uvítali, kdyby se náš tým 
rozrostl o dalšího èlena, který by nám pomáhal 
shromažïovat informace o dìní v obci. Dobrovolníci 
hlaste se!

Nedá mi, abych se nepøipojila za náš tým, který pro 
Vás pøipravuje Nového Hejkala a nepopøála všem 
pøíznivcùm hodnì štìstí v Novém roce 2005. Vìøím, že 
bude pro všechny alespoò tak úspìšný jako rok minulý. 

Zároveò se obracím na všechny obèany Vítìzné, aby 
více využívali možnosti vyjádøení svých názorù a postøehù 
v obecního tisku. Pøivítáme i vlastní literární tvorbu našich 
spoluobèanù. Obracím se také na všechny spolky, 
sdružení a jiné organizace pùsobící v obci, aby 
spoluobèany informovali prostøednictvím obecního tisku 
o svých aktivitách a chystaných, nebo již probìhlých 
akcích.  Velice bychom také uvítali, kdyby se náš tým 
rozrostl o dalšího èlena, který by nám pomáhal 
shromažïovat informace o dìní v obci. Dobrovolníci 
hlaste se!

HODNÌ ŠTÌSTÍ V ROCE 2005HODNÌ ŠTÌSTÍ V ROCE 2005

Blanka SeidlováBlanka Seidlová



Všem zmínìným ze srdce blaho-
pøejeme a pøejeme jim hlavnì 
pevné zdraví a mnoho sil do dalších 
let.

Všem zmínìným ze srdce blaho-
pøejeme a pøejeme jim hlavnì 
pevné zdraví a mnoho sil do dalších 
let.

SPOZ, OÚ VítìznáSPOZ, OÚ Vítìzná

NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI
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Dovolte nám blahopøát 
v�em na�im spoluobèanùm, 
kteøí v mìsíci prosinci a lednu 
oslavili èi oslaví své �ivotní 
jubileum

Dovolte nám blahopøát 
v�em na�im spoluobèanùm, 
kteøí v mìsíci prosinci a lednu 
oslavili èi oslaví své �ivotní 
jubileum

Od zaèátku školního roku uplynuly 3 mìsíce a máme tu období 
ADVENTA. Ve škole probíhají pøípravy na vánoèní besídku. Dìti pod vedením 
uèitelek pøipravují drobné dárky a pøáníèka. Paní uèitelka Fiedlerová s dìtmi 
zdobí okna školy a chodby svými papírovými výrobky. Pøed školou svítí krásnì 
ozdobený vánoèní strom. Jenom je škoda, že v dobì kdy záøí do tmy, jsou již 
naši žáci doma. Teï už nám chybí jedinì poøádná nadílka snìhu.

Školní akce jsme zahájili 9. záøí, kdy se naši žáci zúèastnili bìhu T. Foxe ve  
Dvoøe Králové. Všechny dìti podle svých schopností a sil probìhly vytyèenou 
tra�. Za odmìnu dostaly drobný dárek a obèerstvení.

23. záøí jsme navštívili ve Dvoøe Králové v Hankovì domì pøedstavení 
taneèní skupiny OLIVER z Vrchlabí. Taneènice a taneèníci tentokráte záøili v 
Krkonošské pohádce.

V øíjnu zaèala práce ve výtvarném a sportovním kroužku. Nyní malí 
sportovci pod vedením P. Jiøièkové a L. Èerné pøipravují pro rodièe a 
spoluobèany divadelní pøedstavení spojené s vánoèní besídkou.

12. øíjna jsme využili poslední teplejší dny a navštívili jsme zoologickou 
zahradu. Dojmy z exkurze dìti vyjádøily kresbou na papír a je možno vše 
zhlédnout na výstavce v budovì školy.

24. listopadu byl opìt zahájen plavecký výcvik v krytém bazénu v Trutnovì. 
2. a 3. roèník jezdí v rámci výuky povinnì. Dìti z ostatních roèníkù jezdí plavat 
dobrovolnì a se snahou zlepšit své dosavadní výkony.

Po celý podzim probíhají práce na školním høišti. Chceme tímto podìkovat 
všem, kteøí umožní našim dìtem a sportovcùm od jara užívat tento areál. Jsou 
to       K. Kühnel, P. Pabiška a pracovníci OÚ. 

Podìkování patøí i sponzorùm, kteøí vyslyšeli naše prosby a poskytli 
finanèní obnos na nákup dárkù pro dìti do školní družiny. Jmenovitì si 
dovolíme ještì jednou podìkovat v dalším vydání obecního zpravodaje, nebo� 
s nìkterými dárci jednáme.

Pøejeme všem spokojené a klidné svátky vánoèní.

Od zaèátku školního roku uplynuly 3 mìsíce a máme tu období 
ADVENTA. Ve škole probíhají pøípravy na vánoèní besídku. Dìti pod vedením 
uèitelek pøipravují drobné dárky a pøáníèka. Paní uèitelka Fiedlerová s dìtmi 
zdobí okna školy a chodby svými papírovými výrobky. Pøed školou svítí krásnì 
ozdobený vánoèní strom. Jenom je škoda, že v dobì kdy záøí do tmy, jsou již 
naši žáci doma. Teï už nám chybí jedinì poøádná nadílka snìhu.

Školní akce jsme zahájili 9. záøí, kdy se naši žáci zúèastnili  ve  
Dvoøe Králové. Všechny dìti podle svých schopností a sil probìhly vytyèenou 
tra�. Za odmìnu dostaly drobný dárek a obèerstvení.

23. záøí jsme navštívili ve Dvoøe Králové v Hankovì domì pøedstavení 
taneèní skupiny OLIVER z Vrchlabí. Taneènice a taneèníci tentokráte záøili v 
Krkonošské pohádce.

V øíjnu zaèala práce ve výtvarném a sportovním kroužku. Nyní malí 
sportovci pod vedením P. Jiøièkové a L. Èerné pøipravují pro rodièe a 
spoluobèany divadelní pøedstavení spojené s vánoèní besídkou.

12. øíjna jsme využili poslední teplejší dny a navštívili jsme zoologickou 
zahradu. Dojmy z exkurze dìti vyjádøily kresbou na papír a je možno vše 
zhlédnout na výstavce v budovì školy.

24. listopadu byl opìt zahájen plavecký výcvik v krytém bazénu v Trutnovì. 
2. a 3. roèník jezdí v rámci výuky povinnì. Dìti z ostatních roèníkù jezdí plavat 
dobrovolnì a se snahou zlepšit své dosavadní výkony.

Po celý podzim probíhají práce na školním høišti. Chceme tímto podìkovat 
všem, kteøí umožní našim dìtem a sportovcùm od jara užívat tento areál. Jsou 
to       K. Kühnel, P. Pabiška a pracovníci OÚ. 

Podìkování patøí i sponzorùm, kteøí vyslyšeli naše prosby a poskytli 
finanèní obnos na nákup dárkù pro dìti do školní družiny. Jmenovitì si 
dovolíme ještì jednou podìkovat v dalším vydání obecního zpravodaje, nebo� 
s nìkterými dárci jednáme.

Pøejeme všem spokojené a klidné svátky vánoèní.

bìhu T. Foxe

Zprávy ze školyZprávy ze školy

 uèitelky ZŠ  uèitelky ZŠ 

V mìsíci øíjnu a listopadu jsme se zamìøili na poznávání a pozorování 
podzimní pøírody. Sbírali jsme pøírodniny a houby (uèili se rozeznávat jedlé 
od jedovatých), pozorovali jsme mìnící se pøírodu a poèasí.
- 14.10. jsme navštívili divadelní pøedstavení ve DK n/L „O princeznì 
mlsalce“
- 10.11. jsme opìt zajeli do DKn/L a to na pøedstavení „Perníková 
chaloupka“.

Zaèátkem prosince jsme dìti seznamovali s významem svátkù Barbory, 
Mikuláše a Vánoc. Uèili jsme se písnì, básnì, koledy a vyrábìli jsme dáreèky.
- 3.12. nás navštívil v MŠ èert s Mikulášem. Dìti jako obvykle slíbily, že budou 
ještì hodnìjší a od èerta byly obdarovány sladkostmi. Spoleènì jsme si vyrobili 
masky èertù, stojícího papírového èerta a Mikuláše.
- 7.12. jsme si zajeli do DKn/L na pøedstavení „Chlupatá pohádka“, které 
se dìtem moc líbilo.

Z dùvodu pøedèasné uzávìrky pøíspìvkù do místních novin, nemùžeme 
prozrazovat pøáníèka a dáreèky, které s dìtmi vyrábíme a spoleènì se tìšíme 
na vánoèní  besídku a na dáreèky.

Dìkujeme všem sponzorùm za vánoèní dárky pro naše dìti. Dìkujeme st. 
firmì Haase Pavel, st. firmì Joneš, st. firmì Z+D Trutnov, øediteli závodu VLT 
p. Najmanovi a ZŠ Vítìzná.Také dìkujeme majitelkám hraèkárny ve DKn/L 
p. Jurèíkové a p. Rozsivalové za výhodné nákupy. S dalšími sponzory jsme k 
tomuto datu, tj. 14.12. 2004 v jednání.

Všem malým i velkým pøejeme hezké prožití Vánoc a hodnì zdraví a 
pohody v roce 2005.

V mìsíci øíjnu a listopadu jsme se zamìøili na poznávání a pozorování 
podzimní pøírody. Sbírali jsme pøírodniny a houby (

), pozorovali jsme mìnící se pøírodu a poèasí.
- 14.10. jsme navštívili divadelní pøedstavení ve DK n/L

- 10.11. jsme opìt zajeli do DKn/L a to na pøedstavení 
.

Zaèátkem prosince jsme dìti seznamovali s významem svátkù Barbory, 
Mikuláše a Vánoc. Uèili jsme se písnì, básnì, koledy a vyrábìli jsme dáreèky.
- 3.12. nás navštívil v MŠ èert s Mikulášem. Dìti jako obvykle slíbily, že budou 
ještì hodnìjší a od èerta byly obdarovány sladkostmi. Spoleènì jsme si vyrobili 
masky èertù, stojícího papírového èerta a Mikuláše.
- 7.12. jsme si zajeli do DKn/L na pøedstavení , které 
se dìtem moc líbilo.

Z dùvodu pøedèasné uzávìrky pøíspìvkù do místních novin, nemùžeme 
prozrazovat pøáníèka a dáreèky, které s dìtmi vyrábíme a spoleènì se tìšíme 
na vánoèní  besídku a na dáreèky.

Dìkujeme všem sponzorùm za vánoèní dárky pro naše dìti. Dìkujeme st. 
firmì Haase Pavel, st. firmì Joneš, st. firmì Z+D Trutnov, øediteli závodu VLT 
p. Najmanovi a ZŠ Vítìzná.Také dìkujeme majitelkám hraèkárny ve DKn/L 
p. Jurèíkové a p. Rozsivalové za výhodné nákupy. S dalšími sponzory jsme k 
tomuto datu, tj. 14.12. 2004 v jednání.

Všem malým i velkým pøejeme hezké prožití Vánoc a hodnì zdraví a 
pohody v roce 2005.

uèili se rozeznávat jedlé 
od jedovatých

 „O princeznì 
mlsalce“

„Perníková 
chaloupka“

„Chlupatá pohádka“

Zprávièky ze školkyZprávièky ze školky

Kolektiv MŠ Vítìzná.Kolektiv MŠ Vítìzná.

Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  2. února otevøena v prostorách 
místní fary Obèanská poradna, kterou provo-zuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

           PONDÌLÍ a ÚTERÝ  od 9 do 12 a od13 do 17 , PÁTEK od 9 do 11.

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc. zabezpeèení, pracovnì           
právních vztahù a nezamìstnanosti.   

Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  2. února otevøena v prostorách 
místní fary Obèanská poradna, kterou provo-zuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

a  

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc. zabezpeèení, pracovnì           
právních vztahù a nezamìstnanosti.   

           PONDÌLÍ ÚTERÝ  od 9 do 12 a od13 do 17 , PÁTEK od 9 do 11.

Informace o Obèanské poradnìInformace o Obèanské poradnì

Prosinec

94 let
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PEGALE na konci rokuPEGALE na konci roku

Posledními akcemi, které jsme v letošním roce pro dìti 
pøipravily byly:
16.10. diskotéka v Pivním baru v Huntíøovì, kde si dìti 
mimo tance mohly užít také rùzné hry a soutìže, za které 
byly patøiènì odmìòovány.
7.11. Sportovko na téma „Žijeme s postižením“. 
Tady si dìti mohly vyzkoušet, jaké to je, když je nìkdo 
napøíklad slepý. Musely se se zavázanýma oèima 
obléknout, nebo pomocí povelù pøemístit „slepce“ na 
urèené místo. Také si zkusily, jaké to je mít pouze jednu 
funkèní ruku a jiné. Za plnìní tìchto nároèných úkolù dìti 
na závìr opìt dostaly spoustu odmìn.
18.12. Vánoèní besídka. I tady jsme mìly pro dìti 
pøichystány rùzné hry a soutìže, ale pøedevším spoustu 
dárkù pod vánoèním stromeèkem. Doufáme, že jsme 
všem obdarovaným udìlaly radost a tìšíme se na další 
setkání.

Je to skoro až neuvìøitelné, ale je tady opìt konec 
roku. V životì našeho obèanského sdružení to byl rok 
zajímavý a plný rùzných akcí, o kterých jsme Vás 
prùbìžnì informovaly. Podaøilo se nám splnit témìø vše, 
co jsme si na zaèátku roku pøedsevzaly a to hlavnì díky 
finanènímu pøispìní naší obce, Královéhradeckého kraje 
a všech drobných sponzorù, kteøí nám zùstali i v letošním 
roce vìrní. Ani si netroufáme všechny vyjmenovat v 
obavì, že bychom na nìkterého snad mohly 
zapomenout. Ti co pøispìli a to jak finanènì, tak i 
pomocnou rukou, jistì ví, že mluvíme právì o nich. Všem 
proto ještì jednou moc a moc dìkujeme, protože díky 
Vám jsme mohly celý rok dìlat radost spoustì dìtí. Také 
bychom tímto chtìli podìkovat paní Gábinì Kuèerové, 
která byla jednou ze zakládajících èlenek našeho sdružení 
a celý rok se aktivnì podílela na pøípravì akcí pro dìti. Od 
ledna 2005 s naším OS již bohužel spolupracovat 
nebude.

Co nás èeká pøíští rok? Už teï jsme zahájily pøípravy a 
vìøíme, že se nám v nìm bude daøit stejnì, jako v tom 
letošním a budeme moci pokraèovat v zapoèaté práci. 
Vìøte, že práce s dìtmi není nikterak jednoduchá a proto 
mezi sebe rády pøivítáme každého, kdo bude chtít 
pomoci.

Pøejeme všem krásné prožití vánoèních svátkù 
a š�astný Nový rok.
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V sobotu 4. prosince SPOZ 
pozval všechny malé i velké, hodné i 
zlobivé dìti na Mikulášskou 
besídku. Besídka se po dvou letech 
konala opìt v pohostinství Záboøí, 
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konala opìt v pohostinství Záboøí, 

Mikulášskou 
besídku.

V 15.30 hodin se ozvalo hromobití a do sálu vtrhli 
èerti s andìlem a Mikulášem. Køiku, strachu a pláèe 
„zlobivých dìtí“ bylo hodnì. Nakonec ale všechny za 
øíkanku dostaly sladkosti podle zásluh.

Doufáme, že kdo jste nadílku navštívili, nelitovali jste 
èasu a odcházeli jste spokojeni a na pøíští akci se opìt 
potkáme.
Chtìli bychom také podìkovat panu Šulcovi ze záboøské 
hospùdky, který nám pomohl s výzdobou sálu a 
pøedevším zajistil hudbu a skuteènì ïábelské èerty.

Pro letošní rok je to z aktivit SPOZu témìø všechno, 
ještì navštívíme s kytièkou obèany, kteøí slaví kulatá 
životní jubilea a pøíští rok opìt budeme vítat nové obèánky 
do života, blahopøát k významným jubileím, uvidíme se na 
dìtském maškarním karnevalu a dalších akcích, o kterých 
budete vèas informováni.

Do nového roku pøejeme hodnì pohody, radosti a 
životního optimismu.
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TURNAJ V NOHEJBALETURNAJ V NOHEJBALE
Dne 11.12.2004 se konal ve sportovní hale v 

Kocléøovì turnaj v nohejbale o Putovní pohár obce 
Vítìzná. Zúèastnilo se celkem osm tøíèlenných mužstev  
a to v tomto složení:
Hun�ák A: Poloprudský, Tlachaè, Šourek
Hun�ák B: Špùr, Pácalt, Formánek,
Kocléøov A: Seidl, Mûhl Jan, Jurèik,
Kocléøov B: Martínek, Mûhl Zdenìk, Zvelebil,
Kohoutov A: Pitrman, Švorc, Jirousek,
Kohoutov B: Hlavsa, Hlavsa junior, Švorc,
Kokam Kocbeøe A: Hrdina, Jizba, Jizbová,
Kokam Kocbeøe B: Betiar,Vanèura,

Hrálo se ve dvou skupinách a první tøi místa byla 
ohodnocena medailí a cenou.
Na prvním místì se umístilo družstvo Kohoutov A, na 
druhém místì Kocléøov A a na tøetím místì Kohoutov B.

Vítìzùm ještì jednou blahopøejeme a již teï se všichni 
tìšíme na druhý roèník turnaje.
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dìtí pøišlo opravdu hodnì a vìøíme, že oni i jejich rodièe 
se dobøe bavili. Úderem 14té hodiny spustil dydžej pan 
Baudyš diskotéku, kterou jsme prokládali soutìžemi, kde 
dìti mohly vyhrát malé dáreèky. Byla také vyhlášena 
soutìž v malování o nejhezèího Mikuláše, èerta, èertici 
nebo andìla a hlavní výhrou v této soutìži bylo 
pøekvapení v kuføíku. Porotì se nejvíce líbil obrázek 
Radušky Kadeèkové a tento i ostatní obrázky nyní zdobí 
chodbu na Obecním úøadì.
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