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

Děkuji OÚ za pěkný dárek k mým narozeninám a jeho členkám za návštěvu a
pěkné posezení.
Sokol Antonín
Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám.

Anna Brandová

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček u příležitosti mých narozenin.
Josef Mádr

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli finanční
částkou nebo se podíleli jiným způsobem na podpoře našeho
občana Martina Rozuma.
Václav Harasevič, starosta

Vážení občané,
přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, do
nového roku hodně štěstí a pevné zdraví.
starosta

TJ Sokol Hejtmánkovice
Náš fotbalový klub je v kategorii dospělí účastníkem okresního přeboru
okresu Náchod. V současné době jsme v polovině soutěže a podzimní část
jsme zakončili na výborném druhém místě se stejným počtem bodů jako
první Jaroměř. Jen vlivem horšího skóre jsme druzí. Z patnácti utkání jsme
byli pouze dvakrát poraženi. Podařilo se nám ustálit kádr a tak věříme, že i
v jarní části budeme prohánět týmy ze špičky tabulky a předvádět
minimálně stejně dobré výkony jako na podzim.
Dále bych rád zmínil, že i v letošním roce se v areálu TJ Sokol mimo
fotbalových utkání konalo několik různorodých akcí. Například sportovní
den Veby, fotbalový turnaj v malé kopané O-CUP, hasičské soutěže,
cyklistický závod Okolo Broumova (na pořadatelství se aktivně podílel i
TJ Sokol), fotbalový turnaj o Pohár starosty, hudební festival ROCKTRENCLE, Dětský den, tenisový turnaj ve čtyřhrách a další.
V letní pauze se nám i díky Obecnímu úřadu podařila částečná
rekonstrukce kabin. Na kabinách byla vyměněna stará dřevěná okna za
nová plastová. Dále se podařilo vyměnit v celých kabinách rozvody vody,
které byly ještě ve starých kovových trubkách do nových platových.
S touto výměnou byla spojena i rekonstrukce sprch v domácí kabině. Díky
obětavosti některých hráčů se vše podařilo udělat svépomocí a díky tomu
se ušetřily nemalé finanční prostředky.
Ještě bych zde rád poděkoval všem našim sponzorům a také Obecnímu
úřadu. Bez jejich finanční podpory bychom fotbal v naší obci jen těžko
mohli hrát.
Dále bych zde chtěl za celý fotbalový tým poděkovat našim skvělým
fanouškům za podporu a to jak v domácích zápasech, tak i v zápasech
venkovních. Velmi nás potěšila velká účast našich příznivců na
venkovních zápasech. Mnohdy bylo v areálu soupeřů více našich fanoušků
než těch domácích, za což jim patří náš velký dík. Věřím, že i v jarní části

nás budou takto vydatně podporovat a my jim budeme moci dělat radost
dobrými výsledky.

Závěrem bych chtěl všem našim příznivcům,
fotbalistům a ostatním občanům Hejtmánkovic
popřát jménem celého výboru TJ Sokol klidné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce.
Miroslav Harasevič
Předseda TJ Sokol Hejtmánkovice
TJ Sokol Hejtmánkovice
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15.

Sl.Teplice n.M.
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S.Stárkov
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Rekonstrukce kabin
Kabiny před rekonstrukcí

Kabiny po rekonstrukci

PŘEJEME VÁM OD SRDÍČEK,
CHVÍLE KLIDU V ZÁŘI SVÍČEK,
POHODU, ÚSMĚV VE TVÁŘI,
V PŘÍŠTÍM ROCE AŤ SE VÁM VŠE VYDAŘÍ
PŘEJE SDH HEJTMÁNKOVICE

CO TO CINKÁ, CO TO ZVONÍ
KOUZLO VÁNOC JAKO LONI
TICHÁ CHVÍLE K ZASTAVENÍ
ZÁVAN ŠTĚSTÍ NAD NĚJ NENÍ
KOUZELNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM PŘEJE MŠ A ŠJ HEJTMÁNKOVICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.10/13/Z10
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Průběh jednání:

25. 11. 2013
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 18:50 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.
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek

1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:15 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 11 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. 09/13/Z09 ze dne 29. 10. 2013.
4) Projednání prodeje cesty p.č. 1670.
5) Různé
6) Diskuse.
7) Závěr.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 09/13/Z09 ze dne 29.10. 2013.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 09/13/Z09.
4.1.ZO projednali záměr č. 08/2013 obce Hejtmánkovice, předmětem záměru je
prodej obecního pozemku p.č. 1675 o výměře 85 m2.

PRO:11
PROTI: 0
ZO 11 hlasy schválili záměr č. 08/2013.

ZDRŽEL SE: 0

4.2. ZO projednali prodej pozemku p.č. 1675 o výměře 85 m2 za 10,- Kč/m2 panu
Petru Hruškovi. Kupující navíc uhradí podíl na geometrickém plánu ve výši
2000,- Kč.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili prodej pozemku p.č. 1675 o výměře 85 m2 za 10,Kč/m2 panu Petru Hruškovi. Kupující navíc uhradí podíl na geometrickém plánu
ve výši 2000,- Kč.
5. Různé.
5.1. ZO projednali cenovou nabídku ve výši 7870,- Kč včetně
DPH
vypracovanou fa Geospol, s.r.o., Dobruška. Firma by provedla geom. plán na
cestu, rozdělení pozemků, oddělení parcel, stabilizaci hranic mezníkem dle
skutečnosti ve Fitzabachu pro zanesení pozemku - cesty do KN.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili cenovou nabídku ve výši 7870,- Kč včetně DPH
vypracovanou fa Geospol, s.r.o., Dobruška.
5.2. ZO byli seznámeni s výsledkem výběru společnosti - EU centrum a.s.,
Praha, která vypracuje a podá žádost o dotaci na zateplení MŠ Hejtmánkovice.
ZO projednali uzavření smlouvy s EU centrum a.s., Praha. Z případně získané
dotace nelze hradit výdaje na opravu střechy MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili uzavření smlouvy s EU centrum a.s., Praha, fa vypracuje a
podá žádost o dotaci na zateplení MŠ Hejtmánkovice.
5.3. ZO projednali podání žádosti o dotaci z dotačního programu číslo
14POV04-Snížení zadluženosti obcí a DSO. Dotace je určena na financování
úroků z úvěru poskytnutého KB a.s. na vybudování objektu technické
infrastruktury – Splaškové kanalizace Hejtmánkovice. Obec by se podílela
spoluúčastí na dotaci polovinou částky, to znamená, že obec může získat dotaci v
možné výši 75000,- Kč.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 odsouhlasili podání žádosti o dotaci z dotačního programu číslo
14POV04-Snížení zadluženosti obcí a DSO.

5.4. ZO byly paní účetní podány vysvětlující informace k rozpočtovému opatření
č. 9. k 30.11.2013.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 9 k 30.11.2013.
5.5. ZO byli seznámeni s výsledkem auditu, který proběhl dne 21.11.2013 na OÚ
pod vedením kontrolora pana Jaroslava Meliše z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Dílčím přezkoumáním nebyly zjištěny závažné chyby
a nedostatky, byly zjištěny méně závažné chyby.
ZO vzali na vědomí.
5.6.
ZO byla předložena opatření k nápravě chyb zjištěných z dílčího
přezkoumání Obce Hejtmánkovice ze dne 21.11.2013
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili opatření k nápravě chyb zjištěných z dílčího
přezkoumání Obce Hejtmánkovice ze dne 21.11.2013.
5.7. ZO revokuje Usnesení (č. 04/13/Z04) schválení účetní závěrky MŠ za r.
2012. V Usnesení č. 04/13/Z04, bod 6. i) bylo zapsáno, „že se projednal
hospodářský výsledek za r. 2012“ což je špatná formulace. Proto se toto Usnesení
revokuje a ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za r. 2012 a převod kladného
hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 14885,33 Kč podle ustanovení § 30
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, do rezervního fondu.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili revokaci Usnesení č. 04/13/Z04.
5.8. Pan starosta informoval ZO, že obec vybrala Regional Development Agency
z Rychnova n. Kněžnou na poradenskou činnost, již v minulosti probíhala
spolupráce s danou společností ke spokojenosti obce.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili, že společnost RDA Rychnov n. K. bude pro obec
Hejtmánkovice provádět poradenskou činnost.
5.9. ZO byli seznámeni, že Obci Hejtmánkovice byla poskytnuta od Státního
zemědělského intervenčního fondu dotace ve výši 8137,40 Kč na meliorační a
zpevňující dřeviny.
ZO vzali na vědomí

5.10. Obec Hejtmánkovice se zapojila do projektu „Regenerace zeleně v obcích
DSO Broumovsko“. ZO projednali smlouvu o umožnění realizace opatření.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření smlouvy a pověřili starostu podepsáním
smlouvy.
5.11. ZO projednali žádost o finanční podporu Nadačního fondu Hospital
Broumov.
PRO: 0 PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Hospital
Broumov.
5.12. ZO byli informování, že v měsíci listopadu auditor Ing. Nejezchleb poskytl
obci ekonomické poradenství se zaměřením na hospodářskou činnost obce –
bude nutné zajistit koncesi na dopravu a činnost MŠ – zajistit ŽL.
ZO vzali na vědomí.
5.13. Rozpočtové provizorium
Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se bude obec řídit rozpočtovým
provizoriem. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze nutné
výdaje, tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod OÚ a obce.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové provizorium.
6. Diskuze
 Pan Baše navrhl finanční odměnu, těm kteří ve svém volnu pomáhali
připravit účetní doklady pro Policii ČR.
 Pan Baše žádal o vyčištění příkopu, který je zanešený a neodvádí vodu,
voda tím pádem stojí i na jeho pozemku a podmáčí zahradu.
 Pan Rak vznesl návrh na vylepšení osvětlení na chodbě OÚ, byl pověřen
zajištěním.
 ZO budou předány soupisy k řádné inventarizaci majetku a závazků.
 Pan Šulc vznesl žádost o vyčištění příkopu u č. p. 15.
 Pan Brouček požádal o zrušení správního poplatku za překopání obecní
cesty. Žádosti nebylo vyhověno.
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:50 hodin.

MŠ Hejtmánkovice
Takto paní ředitelka M. Kroulová zkrášlila interiér dětem v MŠ.

RECEPTY NA NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Recept na vanilkové rohlíčky
Potřebujete: 300 g hladké mouky, 40 g cukru moučky, 200 g másla, 100 g
lískových ořechů, 2 žloutky, na obalení vanilku a moučkový cukr
Postup: Ořechy namelte najemno. Smíchejte je s moukou a cukrem. Do řádně
promíchané sypké směsi přidejte na menší kousky nakrájené máslo a žloutky a
vypracujte tužší těsto. Vytvořené těsto dejte do chladu odpočinout (nejlépe přes
noc). Pomocí formiček nebo ručně vytvarujte z těsta na válu rohlíčky a dejte je na
vymazaném plechu do předem vyhřáté trouby na cca 170°C. Pečení rohlíčků je
třeba hlídat, až budou upečené růžova. Ještě horké je pak ihned obalte
v moučkovém cukru s trochou vanilky.
Recept na vosí hnízda
Potřebujete: 160 g nastrouhaných piškotů, 150 g cukru moučky, 2 lžíce kakaa,
70 g lískových ořechů, 2-3 lžíce mléka, 110 g másla, žloutek, rum, balíček celých
piškotů
Postup: Těsto připravíme smícháním 160 g předem najemno nadrcených piškot,
namletých ořechů, kakaa, 100 g cukru moučky, 60 g másla a rum. Pokud je těsto
stále husté přidáme pár lžic mléka. Náplň úlků vymícháme z 50 g cukru, 50 g
másla, žloutku a rumu (je možné použít i vaječný likér). Těsto poté stačí natlačit
do formičky na úlky, vyhloubit jamku a naplnit krémem. Nakonec připevněte
piškot a úlek z formičky vyklopte.
Recept na slepované linecké cukroví
Potřebujete: 210 g hladké mouky, 140 g másla, 70 g cukru moučky, 2 žloutky,
citrónovou kůru, balíček vanilkového cukru, marmeládu na spojování
Postup: Prosátou mouku smíchejte s cukrem a citrónovou kůrou. Poté přidejte
žloutky a máslo a zpracujte vláčné těsto. To nechejte v chladu přes noc uležet.
Následující den můžete vykrajovat z těsta nejrůznější tvary, přičemž do
některých z nich můžete vykrojit i kolečka či jiné tvary doprostřed. Pečte
v rozehřáté troubě asi na 150°C, dokud cukroví nezačne růžovět. Po vystydnutí
slepujte tvary marmeládou.
Recept na rumové kuličky
Potřebujete: 4 – 5 lžic rumu, 200 g rozdrcených piškotů, 100 g cukru moučky,
60 g másla, 50 g mletých ořechů, 30 g kakaa, na obalení kokos nebo mleté
ořechy
Postup: Najemno rozdrcené piškoty potřísníme několika lžícemi rumu. Poté
přidáme máslo, kakao a utřeme. Nakonec přidáme mleté ořechy a zpracujeme
pevné nedrobivé těsto. Z vytvořeného těsta, které můžeme chvíli v chladu nechat
odpočinout, tvarujeme kuličky, které obalujeme v kokosu nebo mletých ořechách.

