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OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám. Marie Suchánková
Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k narozeninám. Anna Králíčková
Děkuji za blahopřání a dárkový balíček. Marie Vašková
Děkujeme za projevenou soustrast a účast na pohřbu naší maminky paní Boženy
Krámské.
Blanka Feichtingerová a Rostislav Krámský.

Dne 2. 11. 2013 starosta obce slavnostně
přivítal do života
Aničku Mrázkovou.

Co nového v Ulitě?
V posledním týdnu září
ožila Ulita opět svým
běžným
činorodým
provozem.
Volnočasové
zájmové kroužky zahájily
činnost jak v Ulitě, tak
dočasně
–
po
dobu
rekonstrukce suterénu a
stavby nového bezbariérového vchodu – v klubu ROK.
Děkujeme všem našim návštěvníkům za trpělivost a spolupráci při provozu zatíženém
stavbou a těšíme se na nové prostory.
Ale nejen stavbou žijeme. Z našich nedávných akcí a úspěchů připomeňme alespoň dvě
nejvýraznější:
Drakiáda
První říjnovou sobotu prolétla Broumovem TRADIČNÍ DRAKIÁDA. Opět v Ráji
vyzkoušelo své letové dovednosti přes dvacet dračích letců a to s početným rodinným
doprovodem. Slunce a dobrý vítr jako i tradičně skvělé občerstvení udrželo letce dlouho
do pozdního odpoledne na louce. Vítězem letošního ročníku se stal Ondra Čejchan,
oceněni byli i sourozenci Wicheovi a na třetí místo se svým drakem vylétl Lukáš
Machek. Děkujeme všem skvělým letcům a PODĚKOVÁNÍ od nás všech letí také do
obce Hejtmánkovice, které -jako každý rok - zapůjčily pozemek, na kterém se drakiáda
koná. Děkujeme.
Ze sportu
„Úspěchy členů oddílu ULITA-HOBRA Orienteering Broumov“.
Jan Rusin a Ondra Volák – oba broumovští orientační běžci - si vyběhali licenci A. Tato
je opravňuje účastnit se všech vrcholných soutěží orientačního běhu včetně Mistrovství
ČR. Ondra Volák je také nominován na zimní olympiádu dětí a mládeže v LOB (lyžařský
orientační běh).
Velmi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
DDM Ulita

Lyžařský klub Broumov pořádá dne 15.-16. listopadu 2013 na staré
radnici v Broumově (vchod z Mírového nám.) bazar lyžařské
výstroje, sport. věcí, cyklo příslušenství…
Příjem věcí: Pátek 15.11. od 16.30 do 18.00 hod
Prodej věcí: Sobota 16.11. od 9.00 do 11.00 hod
Výdej peněz a neprodaných věcí: Sobota 16.11. od 11.00 do 12.00 hod
Včas nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V sobotu 30. 11. 2013 od 17:00 hod. na Šolcovně

Program:

- vystoupení dětí z místní MŠ
- rozsvícení stromečku
- vystoupení pěveckého sboru z Broumova

Dále je připravena:
-ukázka řemesel (paličkování, výroba ze šustí a pediku)
-prezentace výrobků z Broumovska (prodej sýrů,
perníčků, medu aj.)
-prodej adventního zboží
-prodej vánočních výrobků dětí z MŠ

Na dotvoření vánoční nálady bude podáván svařák, domácí štrůdl a
vánočka.

Honební společenstvo Hejtmánkovice – Jetřichov
Vás srdečně zve v sobotu 16. listopadu 2013 od 19:00 na
HUBERTSKOU ZÁBAVU
zábava se koná na sále v Hospůdce u Bůnů
k tanci a poslechu hraje kapela z Červeného Kostelce
bohatá tombola
k večeři budou podávány zvěřinové pochoutky
o vstupné 30,- Kč
o
o
o
o

7. 12. 2013 VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI
od 14:00 do 17:00 hodin.

7. 12. 2013 VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DOSPĚLÉ
od 18:00 hodin.

Srdečně zveme občany na připravované akce.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.09/13/Z09
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

29. 10. 2013
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:13 do 19:20 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan,
Seidlová Dana, Pol Josef, Vlastimil Sluka,
Jiří Leier, Hrdá Petra, Rak Jiří, MUDr.
Stříbrná Radka, Baše Jan.
Mgr. Bašová Kamila

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:13 hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu
jednání.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 08/13/Z08 ze dne 30. 9. 2013.
4) Projednání návrhů rozpočtového opatření č. 7/2013 a č. 8/2013.
5) Různé
6) Diskuse.
7) Závěr.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 10 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 08/13/Z08 ze dne 30.9. 2013.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili zápis ZO č. 08/13/Z08.
4. Rozpočtové opatření č. 7/2013 a rozpočtové opatření č. 8/2013.
ZO projednali rozpočtové opatření č. 7/2013 k 30.9.2013 a rozpočtové opatření č. 8/2013
k 31.10.2013.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 7/2013 k 30.9.2013 a rozpočtové
opatření č. 8/2013 k 31.10.2013.

5. Různé.
5.1. ZO projednali záměr narovnání katastrální hranice, která je vedena Fitzbachem a
pokračuje k broumovskému hřišti. Tato hranice křižuje pozemky komunikací a tato
situace ztěžuje oběma obcím údržbu i možné investice. Komunikace od „Modřínového
náměstí“ po Gurovičovi (Humlovi) navíc není katastrovaným pozemkem. ZO navrhli
zahájit jednání s městem Broumov o společném postupu při tvorbě geometrického plánu
se současným narovnáním katastrálních hranic. Jednáním byli pověřeni starosta Václav
Harasevič s místostarostou Jiřím Rakem. Místostarosta zajistí podklady a předběžnou
cenovou nabídku geodetů na vypracování geometrických plánů do příštího ZO
25.11.2013.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili narovnání katastrálních hranic, jednání s městem Broumov o
společném postupu při tvorbě geometrického plánu se současným narovnáním
katastrálních hranic.
5.2. ZO byli seznámeni s projektem sadových úprav ve vybraných lokalitách DSO
Broumovsko. Cílem projektu je obnova alejí podél cest. Jedná se o cestu
k Šolcárenskému lesu a osázení plochy před obecním úřadem. Celková cena za
vypracování projektu činí 17500,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili cenovou nabídku projektu sadových úprav ve výši 17500,- Kč.
5.3. ZO projednali žádost o finanční příspěvek na podporu činnosti Hospicu Anežky
České z Červeného Kostelce.
PRO: 0
PROTI:10
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy zamítli poskytnutí peněžitého daru Hospicu Anežky České, Červený
Kostelec.
5.4. Obec Hejtmánkovice plánuje zateplení budovy č.p. 203 MŠ, obec chce využít
finanční prostředky z dotací. Pan starosta navrhl komisi, která vybere nejlepší nabídku –
firmu, která vypracuje a podá žádost o dotaci na zateplení obecní budovy. S výsledkem
výběru budou ZO seznámeni na listopadovém zasedání tj. 25.11.2013.
Návrh členů komise: předseda Rak Jiří, člen Ing. Jan Brouček, člen MUDr. Radka
Stříbrná.
Komise zasedne 6.11.2013 ve 14:00 hod.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili předsedu komise Jiřího Raka a členy komise Ing. Jana Broučka
a MUDr. Radku Stříbrnou. ZO 10 hlasy odsouhlasili, že zvolená komise vybere nejlepší
nabídku – firmu, která vypracuje a podá žádost o dotaci na zateplení obecní budovy č.p.
203.
5.5. ZO projednali žádost doručenou Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, ve
které úřad žádá o vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce CDS s.r.o. Náchod.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce CDS s.r.o. Náchod.

5.6. ZO byli seznámeni se vznikem integrovaného regionálního Operačního programu,
programové období 2014-2020 na obce Královéhradeckého kraje. V tomto období
jednotky sborů dobrovolných hasičů budou moci čerpat finanční prostředky k řešení
specifických rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání
katastrof.
ZO vzali na vědomí.
5.7. ZO byli seznámeni se sdělením Orgánu územního plánování a stavebního řádu,
krajský úřad informuje, kam adresovat územně plánovací dokumentace obcí. Součástí
sdělení je příručka s názvem „Podzemní objekty“ o požadavcích na zajištění bezpečného
stavu podzemních objektů.
ZO vzali na vědomí.
5.8. ZO byli informováni o výši potravinové normy od roku 2007 do roku 2012.
Potravinová norma v roce 2007 byla 29,- Kč, v r. 2008 byla snížena na 26,- Kč, v r. 2009
byla snížena na 25,- Kč a v r. 2012 byla navýšena na 27,-Kč. Vzhledem ke zdražování
potravin ZO projednali navýšení normy z 27,- Kč na 30,- Kč a zdražení obědů. Zdražení
obědů vchází v platnost k 1.11.2013.
Cena jednoho oběda po zdražení: důchodci
42,- Kč
ne důchodci 50,- Kč
cizí strávníci 58,- Kč
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili navýšení potravinové normy z 27,- Kč na 30,- Kč a zdražení
obědů o 3,- Kč s platností od 1.11.2013.
5.9. Starosta seznámil ZO s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které proběhly 25. a 26. října 2013.
o Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem
522 osob
o Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
304 voličů
o Počet platných hlasů ve volebním okrsku č. 1
304 hlasů
Umístění stran v Obci Hejtmánkovice
o na 1. místě strana ANO 2011 získala
70 hlasů
o na 2. místě ČSSD získala
66 hlasů
o na 3. místě KSČM získala
42 hlasů
ZO vzali na vědomí.
5.10. Paní Bláhová upozorňuje na špatný stav mostku přes potok u MŠ.
ZO vzali na vědomí.
5.11. Starosta informoval ZO, že od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník.
ZO vzali na vědomí.
5.12. Starosta informoval ZO o ČOV v MŠ a Šolcovně. K prodeji ČOV nedojde, jelikož
ČOV mají pouze plastové poklopy a technologii, zbývající části jsou betonové (tedy
neprodejné). Technologie je demontována a jímky zasypány.
ZO vzali na vědomí.

5.13. VEBA, textilní závody a.s., Broumov chce poskytnout finanční dar ve výši 15000,Kč na nákup zdravotních pomůcek určených Martinu Rozumovi prostřednictvím daru
Obci. ZO projednali přijetí finančního daru a následný převod na transparentní účet u KB
Broumov.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili přijetí finančního daru ve výši 15000,- Kč a převod daru na
transparentní účet KB Broumov.
5.14. ZO byli seznámeni o sběru papíru, který proběhl v místní MŠ. MŠ věnuje výtěžek
ze sběru 810 kg papíru Martinu Rozumovi. OÚ provede převod získané částky tj. 810,Kč na transparentní účet KB Broumov, jako dárce bude uvedena MŠ, Hejtmánkovice.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili přijetí finanční částky ve výši 810,- Kč za sběr papíru a její
převod na transparentní účet KB Broumov.
5.15. ZO projednali záměr č. 07/2013 obce Hejtmánkovice, předmětem záměru je prodej
obecního pozemku p. č. 1658/20 o výměře 38 m2.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili záměr č. 07/2013.
ZO projednali žádost o prodej pozemku p.č. 1658/20 o výměře 38 m2 za 10,-Kč/m2 Ing.
Ch. Kasparové. Kupující uhradí výdaje spojené s vypracováním geometrického plánu.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili prodej obecního pozemku p.č. 1658/20 o výměře 38 m2 za 10,Kč/m2 Ing. Ch. Kasparové. Kupující uhradí náklady na vyhotovení geom. plánu.
5.16. Obec Hejtmánkovice získala dotaci od SZIFu na pořízení lesní mechanizace.
Komise má za úkol vybrat z předložených nabídek dodavatele na návěs za traktor.
Složení komise:
předseda: Jiří Rak
člen komise: Ing. Jan Brouček, MUDr. Radka Stříbrná
přísedící: Václav Harasevič
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili nákup návěsu, složení komise, která je pověřena výběrem
dodavatele na návěs za traktor.
5.17. ZO byli seznámeni s technickým stavem stávajícího traktoru ZETOR. Byl
projednán návrh na nákup nového stroje. Stávající traktor bude použit protiúčtem na
financování nového stroje. Komise provede posouzení nabídek a výběr dodavatele
traktoru.
Složení komise:
předseda: Jiří Rak
člen komise: Ing. Jan Brouček, MUDr. Radka Stříbrná
přísedící: Václav Harasevič
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili nákup nového traktoru, složení komise, která provede
posouzení nabídek a výběr dodavatele traktoru.

6. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:20 hodin.

Ohlédnutí za letošní jízdou hasičů na starých kolech.
Více než tři desítky účastníků letošního klání hasičů se
sešli na dvoře Šolcovny, na tradiční, již devátý ročník
jízdy na starých kolech. Letošním tématem byli pionýři
a pionýrky, což znamenalo, ustrojit se pokud možno co
nejvěrohodněji do pionýrského a zavzpomínat na
“staré“ časy. Cílem letošní vyjížďky byl Olivětínský
pivovar. Cestou se opět plnily netradiční disciplíny. A
proto ani letos nechybělo pojídání koblih na čas,
stříkání džberovkou na cíl, hromadný skok v pytli, běh
přes překážky s vajíčkem a tematické házení (v

pionýrské době oblíbených) „céček“ na čáru. Tato
vskutku vydařená vyjížďka byla ukončena posezením
s hudbou v místní hospůdce Šolcovna.

Občanka Hejtmánkovic p. Ivanka Šulcová v těchto dnech pořádá výstavu
svých obrazů v galerii Klub rok. Všichni jste srdečně zváni.

