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Baše Jindřich
Bartošová Miluše
Pavlík Josef
Dolínková Lada

Mádr Václav
Vaněčková Božena
Chovancová Alena

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

Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám. Jaroslav Švenka
Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k narozeninám. Emil Branda
DĚKUJEME VŠEM, kteří pomáhají a podporují Martina. Je těžké
vyjmenovat Vás všechny, kteří pomáháte, je Vás tolik a stále přibýváte, neradi
bychom na někoho zapomněli.
Děkujeme za pomoc. Jana Švábová-matka s rodinou.

Dne 10. 8. 2013 starosta obce slavnostně přivítal do života tyto nové občánky:
Sebastiana Gabriela
Dominika Boháče
Lukáše Galbu

Dne 13.8.2013 nás ve věku 92 let navždy opustila paní
Miloslava Kačírková. Čest její památce.
Dne 2.9.2013 nás ve věku 85 let navždy opustila
Paní Anna Sluková. Čest její památce.

každý čtvrtek od 18.30 na OÚ Hejtmánkovice v
obřadní místnosti. První schůzka bude 19. 9. 2013 v 18.30 hodin. Sebou
podložku na cvičení, ručník, pití a dobrou náladu.

Vážení občané v minulém čísle našeho měsíčníku byl otištěn
článek s názvem „Jeden skutečný příběh“, je v něm popsán osud našeho
občana Martina Rozuma. Slíbil jsem Vám, že Vás budu průběžně
informovat, o průběhu pomoci pro Martina.
V současné době je zřízen transparentní účet u KB číslo 1075452980217/0100, na který je možné zasílat finanční pomoc a sledovat
transakce na účtu. K 6. 9. 2013 je na účtu 134.831,- Kč. V naší obci
proběhl dne 30. 8. 2013 sběr železného šrotu, bylo sebráno 3200 kg a
utržili jsme částku 9700,- Kč, ve stejný den proběhl sběr papíru, bylo
sebráno 940 kg a utržili jsme 915,- Kč. Získané peníze budou poukázány
na účet Martina Rozuma. Dále je prováděn sběr plastových víček, která je
možné odevzdat na OÚ nebo na Šolcovně, byly kontaktovány nadace a
patřičné úřady s žádostí o pomoc při zajištění potřebných zdravotních
pomůcek pro Martina.
Dovolte mi Vám všem, kteří se podílíte na pomoci pro Martina poděkovat,
bez Vaší podpory by nebylo možné Martinovi zajistit potřebné zdravotní
pomůcky. Ještě jednou Vám děkuji.
Starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.07/13/Z07

Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26. 8. 2013
Zasedací
místnost
OÚ
v
Hejtmánkovicích
Od 18:00 do 21:00 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan,
Seidlová Dana, Pol Josef, Vlastimil
Sluka, Mgr. Bašová Kamila, Jiří Leier,
Hrdá Petra, Rak Jiří, MUDr. Stříbrná
Radka, Baše Jan.

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 18:00 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. 06/13/Z06 ze dne 24. 6. 2013.
4) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2013 k 31. 7. 2013 a č. 6/2013
k 31. 8. 2013.
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 Mgr. Kamila Bašová.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 11 hlasy schválili.
3. Projednání zápisu ZO č. 06/13/Z06 ze dne 24. 6. 2013.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 06/13/Z06.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31.7.2013, č. 6/2013 k 31.8.2013. Viz.
příloha.
ZO projednali rozpočtové opatření č. 5/2013 k 31.7.2013 a č. 6/2013
k 31.8.2013.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili.
5. Různé.
5.1. Ministerstvo životního prostředí – návrh koncepce.
Starosta informoval ZO o návrhu koncepce MŽP „Komplexní studie
progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví. Do návrhu koncepce lze také nahlédnout na internetových stránkách
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,kód koncepce_MZP131K.
ZO vzali na vědomí.
5.2. Marius Pedersen a.s.
Pan starosta informoval ZO o svozu velkoobjemového odpadu, svoz bude
proveden 9. 9. a 10. 9. 2013, dále o svozu nebezpečného odpadu, který
proběhne 17. 9. 2013. Svoz bude zajištěn firmou Marius Pedersen a.s. Podrobné
informace jsou zveřejněny na inter. stránkách naší obce a zářijovém měsíčníku.
ZO vzali na vědomí.
5.3. Lesy Obce Hejtmánkovice.
Pan starosta seznámil ZO s činnostmi v obecních lesích v období od ledna 2013
do července 2013. (těžební činnost, pěstební činnost, prodejní činnost). Viz
příloha.
ZO vzali na vědomí.
5.4. VČP Net, s.r.o.
ZO projednali uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby se společností VČP Net, s.r.o.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření smlouvy.

5.5. Uzavírka silnice.
ZO projednali uzavření silnice v úseku od Pohlů po Šrytrovi, jednalo se o
částečné nebo úplné uzavírce daného úseku, jaký dopad bude mít zvolená
uzavírka pro naše občany, v potaz se brala i doba uzavření. Varianta A - úplná
uzavírka úseku po dobu 14 dnů, varianta B – částečná uzavírka úseku po dobu
4 týdnů, řízení dopravy semafory.
ZO hlasovali pro úplnou uzavírku daného úseku. Silnice bude uzavřena 14 dnů a
otevřena 14. 9. 2013.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili úplnou uzavírku.
5.6. ZO byl předložen podrobný rozpočet na rekonstrukci sprch a rozvodů vody
v kabinách TJ Sokol. Viz. příloha.
ZO vzali na vědomí.
5.7. Oprava havarijního stavu střechy na č.p. 64.
ZO byli seznámeni s rozsahem oprav, které byly nutné provést. Odkrytím
původní krytiny eternitu, byl odhalen havarijní stav trámů a krovu, vše bylo
ztrouchnivělé a napadené dřevomorkou. Díky těmto okolnostem došlo k navýšení
ceny za opravu o 114.924,-Kč vč. DPH.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili navýšení ceny o 114.924,-Kč vč. DPH.
ZO projednali stav střechy do dvora (na č.p. 64) dle názoru odborníka nejdéle do
pěti let bude nutná oprava i zbývající části střechy. Rozpočet na výměnu krytiny
činí 93.819,- Kč s DPH.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili provést výměnu krytiny na č.p. 64 (střecha do dvora)
v hodnotě 93.819,- Kč vč. DPH.
5.8. ZO navštívili místní MŠ, kde během prázdnin došlo k celkové výmalbě.
Ředitelka slečna Kroulová má velkou zásluhu na příjemném interiéru, v osobním
volnu svými malbami vytvořila pro děti příjemné a originální prostředí MŠ. Pan
starosta navrhl finanční odměnu 5.000,- Kč.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili finanční odměnu 5.000,- Kč.

5.9. Čističky odpadních vod.
ZO projednali prodej 2 ks čističek odpadních vod 1 zájemci. Navrhovaná částka
5.000,-Kč za jednu čističku, zájemce o koupi provede na vlastní náklady výkop,
demontáž a odvoz čističek.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili prodej 2 ks čističek odpadních vod, 1 ks za 5.000,-Kč.
5.10. ZO projednali žádost pana Hamerského o změnu způsobu realizace
domovní přípojky otevřeným výkopem přes p.p.č. 1679/1.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili změnu realizace domovní přípojky.
5.11. ZO projednali žádost o finanční příspěvek na zřízení kanal. přípojky k č. p.
251 a 303, podanou panem Hamerským, paní Valáškovou a paní Vladimírovou.
Paní Hrdá oznámila svoji podjatost a zdržela se hlasování.
PRO:0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 2
ZO 9 hlasy zamítli přispět finančním příspěvkem na zřízení kanal. přípojky k č.
p. 251 a 303.
5.12. Pan starosta informoval ZO o vyjádření vlastníka č.p. 251 ke kanalizační
přípojce.
ZO vzali na vědomí.
5.13. ZO byli seznámeni se stále se hromadícími stížnostmi od občanů na
uvedení pozemků do původního stavu, který bude odpovídat stavu před
výstavbou kanalizace. Stížnosti obec předává zhotoviteli kanalizace.
ZO vzali na vědomí.
5.14. ZO projednali smlouvu o provozování díla kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Hejtmánkovice po dobu zkušebního provozu mezi Obcí Hejtmánkovice a
společností VAK Náchod, a.s.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili smlouvu o provozování díla kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Hejtmánkovice po dobu zkušebního provozu a pověřili starostu
jejím podepsáním.
5.15. ZO projednali výši platebního výměru, pro poplatníky, kteří včas
neprovedli úhradu poplatku za odpady dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO navrhují dvojnásobné
zvýšení základního poplatku tj. 1.500,- Kč/ za osobu.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili platební výměr 1.500,-Kč/na osobu za včas
neprovedenou úhradu poplatku za odpady dle Obecně závazné vyhlášky č.
2/2012.
5.16. ZO projednali žádost o finanční příspěvek formou předplatného časopisu
Historický kaleidoskop.
PRO:0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli předplatné časopisu.
5.17. ZO projednali žádost paní Kubečkové, jedná se o příjezdovou cestu k č. p.
10, cestu si zpevňují štěrkem, který je při silnějším dešti neustále splavován. ZO
navrhli zpevnění obecní cesty recyklátem a provést opatření, která zmírní sílu
průtoku vody.
ZO vzali na vědomí.
5.18. Pan starosta informoval ZO o účasti na jednání, kde byla projednána
katastrální hranice k. ú. Heřmánkovice a k. ú. Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
5.19. ZO projednali žádost podanou panem Viktorem Doležalem o prodloužení
pronájmu, pozemků v k. ú. Hejtmánkovice. Viz. příloha. Žádost bude projednána
30.9.2013 na veřejném zasedání ZO.
ZO vzali žádost na vědomí.
ZO projednali záměr obce Hejtmánkovice o pronájmu pozemků v k.ú.
Hejtmánkovice. Viz. příloha.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili záměr o pronájmu pozemků v k.ú. Hejtmánkovice.
5.20. Na OÚ jsou od občanů přijímány žádosti na vyčištění Liščího potoka,
žádosti jsou předávány Povodí Labe státní podnik, Hradec Králové - vlastník
potoka.
ZO vzali na vědomí.

5.21. ZO projednali uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a manželi
Kašparovými.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření a podepsání nájemní smlouvy panem
starostou.
5.22. ZO byli seznámeni se zahájením stavby „Vodovodní řad Veba a.s.
Broumov-závod Olivětín“. Stavba bude realizována v období 8. - 10. měsíce
2013.
ZO vzali na vědomí.
5.23. ZO projednali Záměr č. 05/2013 obce Hejtmánkovice, předmětem záměru
je prodej části obecního pozemku p. č. 1688/4 o výměře 60 m2.
Pan Rak oznámil svoji podjatost a zdržel se hlasování.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 10 hlasy schválili záměr č. 05/2013.
ZO projednali žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 1688/4 o výměře 60
m2 podanou manželi Rakovými. ZO navrhli prodej části pozemku za 10,- Kč/m2.
Pan Rak oznámil svoji podjatost a zdržel se hlasování.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 10 hlasy schválili prodej části pozemku p. č. 1688/4 o výměře 60 m2 za 10,Kč/m2 manželům Rakovým.
5.24. ZO byli seznámeni s vyjádřením společnosti Labská Pardubice, k podané
stížnosti ve věci stavebních úprav na Liščím potoku. Zhotovitel se omlouvá a
žádá o trpělivost, budou provedeny kroky ke spokojenosti všech zúčastněných.
ZO vzali na vědomí.
5.25. Obec má v majetku již nefunkční vapku, ZO projednali prodej vapky za
cenu železa.
Projednání se přesouvá na příští zasedání ZO 30.9.2013.
ZO vzali na vědomí.
5.26. Pan starosta vydal příkaz k mimořádné inventarizaci hmotného majetku ke
dni 30. 9. 2013. Členové inventarizační komise byli proškoleni a byl proveden
zápis.
ZO vzali na vědomí.

5.27. ZO byli informování o zřízení nového sběrného stanoviště na dvoře fa
Lutoma, s.r.o., Hejtmánkovice, jsou zde sběrné nádoby na sklo a plast. Obcí byly
zakoupeny 2 ks plastových kontejnerů 1100 litrů, 1 plastová popelnice a 3
odpadkové koše.
ZO vzali na vědomí.
5.28. ZO projednali zakoupení dataprojektoru a plátna pro potřeby prezentace.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili koupi dataprojektoru a plátna.
5.29. ZO projednali koupi nového notebooku.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili koupi notebooku.
5.30. ZO projednali výši finančního daru pro Martina Rozuma, kterým obec
přispěje na nákup speciálního vozíku a pomůcek. ZO navrhli 30.000,- Kč. Dar
bude zaslán na zřízené transparentní konto.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili finanční dar ve výši 30.000,- Kč.
5.31. ZO byli informováni o svozu železa a papíru dne 30. 8. 2013 od 17.00
hodin.
Získané peníze budou darovány na konto pro Martina Rozuma.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili získanou částku poskytnout Martinovi Rozumovi
formou finančního daru.
6. Diskuze
Diskutovalo se o vybudování chodníku od obecního úřadu po Bůnovi.
Starosta informoval o vyhlášení Vesnice roku 2013 v Královéhradeckém kraji.
1. místo Holovousy
2. místo Havlovice
3. místo Dobřany
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 21:00 hodin.

"V sobotu 31. 08. 2013 proběhl již 2. ročník tenisového turnaje
neorganizovaných tenistů Hejtmánkovic. 1. ročník tohoto turnaje vyhrála
dvojice Vévoda Jiří a Hornych Josef, další turnaj téhož roku vyhrál Groh
Tomáš a Malich Václav. Letošní ročník vyhrála dvojice Sluka Vlastimil a
Vévoda Zdeněk
Na tomto turnaji se také vybral příspěvek od tenistů na Martina Rozuma,
který činil 1000,- Kč. Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníkům, kteří
přispěli.
Další turnaj v tomto roce proběhne v sobotu 21. 09 .2013, všechny
případné diváky srdečně zveme."
Za hejtmánkovické tenisty Vlasta Sluka

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 17.9.2013 zajistili svoz nebezpečných
odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto
odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně
obalů ), baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC,mikrovlné trouby,mobily,rádia,vysavače,žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla
bude odpad přebírán přímo od občanů .
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého
komunálního odpadu na rok 2013 .
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem
svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na
jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Úterý 17.9.2013
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD u dubu
15:30 – 15:40
Sběrný dvůr – u váhy
15:45 – 15:50
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
15:55 – 16:05
Sběrný dvůr – u kovárny
16:10 – 16:15
Sběrný dvůr – u mostu
16:20 - 16:30
Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606
632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve
Vašem okolí

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 9.9.2013+10.9.2013 (tam, kde se sváží
SKO v úterý) pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně
odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a
odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo, plastové
výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu .
Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně
odděleně a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1.
Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce ,
atd, Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej
obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť
pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás
tímto prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 17.9.2013
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem
okolí.

Čipová karta IREDO
Od 1. září 2013 půjde na čipovou kartu IREDO nahrát časové
jízdenky pro všechny cestující, studenty a žáky, kteří využívají
jízdné:
sedmidenní
třicetidenní
devadesátidenní
Nová čipová karta se postupně stane výhradním nosičem vícedenního jízdného tzn. že
při koupi výše uvedených typů jízdenek, vám již tato jízdenka nebude vydána v papírové
podobě jako doposud, ale bude vám nahrána na vaši čipovou kartu.
V papírové podobě budou uznávány jízdenky:
sedmidenní do 6. 10. 2013
třicetidenní do 29. 10. 2013
devadesátidenní do 28. 12. 2013
Papírové vícedenní jízdenky jsou v prodeji do:
devadesátidenní do 31.8.2013
třicetidenní do 31.8.2013
sedmidenní do 30.9.2013
Papírové přestupní jízdenky pouze do konce roku 2013
Papírové přestupní jízdenky budou platit do 31.12.2013. Po tomto datu budou platit
přestupní jízdenky v elektronické podobě.
Nákup vícedenních a přestupních jízdenek
Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, průvodčích ve
vlaku nebo na přepážce v železniční stanici vám současně s nahráním jízdenky na
čipovou kartu bude vydán doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k
reklamaci.
Použitelnost nové čipové karty IREDO a karty ostatních dopravců
Nová čipová karta bude platit ve všech autobusech a vlacích na území
Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního
systému IREDO.
Dříve vydané čipové karty jednotlivých dopravců zůstanou v platnosti do konce roku
2013. Nebude je možné využívat pro nahrávání vícedenních nebo přestupních jízdenek.
Využívat je můžete pouze u dopravce, který vám tuto kartu vydal.
Vyjímku tvoří dopravce OSNADO spol.s r.o., kde budou karty tohoto dopravce
akceptovány do odvolání. Karty dopravců bude také možné využít pro platbu jízdného
mimo IDS IREDO (kilometrické jízdné - například při cestě do Prahy, Brna, Liberce atd.)
Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích
Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky bude probíhat přiložením
čipové karty k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně
průvodčího ve vlaku, případně ke čtečce revizora.
Vydání čipové karty IREDO
O novou kartu IREDO žádejte osobně od 1. srpna 2013 na kontaktních místech. Karta pro
vás bude připravena do dvou týdnů od podání žádosti.

Žádost vyplníte přímo na kontaktním místě případně si ji stáhněte z našich stránek. Spolu
s ní vás pracovník kontaktního místa požádá o předložení občanského průkazu a jedné
průkazové fotografie (35 × 45 mm).
Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu pro školní rok 2013 / 2014.
Při vyzvednutí karty se prokážete původní žádostí o vydání.
Cena a životnost karty
Cena nové čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za
pořízení čipové karty 80,- Kč.
Životnost čipové karty je 6 let.

Výbor SDH Hejtmánkovice Vás
srdečně zve na 9. ročník jízdy na
starých kolech
Letošní téma je

„Pionýři a pionýrky“,

což znamená, všichni v pionýrském.
Během jízdy se budou opět plnit netradiční disciplíny.
Končíme posezením s jídlem, tancem a hudbou.
Trasa opět nepříliš dlouhá, přesto, kdo se na kolo
necítí, (nebo je například jinak indisponován ),může jet
„občerstvovací“ Avií.
A nyní hlavní: KDY? Sobota 05.10.2013
KDE? Sraz na Šolcovně
V KOLIK? Ve 14.00hod
STARTOVNÉ? 100.-Kč
Pěkné počasí při jízdě a zdárný průběh této akce Vám
přejí pořadatelé.

