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Baše Jindřich
Bartošová Miluše
Mádr Václav

Pavlík Josef
Vaněčková Božena
Brouček Jan

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

** Rád bych jménem své matky paní Jiřiny Pohlové, která se 28. 7. 2015 v Domově
důchodců v Broumově dožila 85 let, poděkoval zástupcům Obce Hejtmánkovice,
konkrétně panu starostovi Václavu Harasevičovi, paní Daně Seidlové a paní Boženě
Suchomelové za návštěvu mé matky učiněnou v Domově důchodců u příležitosti jejich
narozenin, dále pak za přání a za dárkový balíček předaný jí k jejím narozeninám.
Miroslav Pohl
** Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k mým narozeninám.
Jaroslav Maršalka
** Děkuji OÚ za dárkový balíček a příjemnou návštěvu u příležitosti mých narozenin.
Hana Herzánová
** Děkuji za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Josef Nýč
** Děkuji OÚ za pěkný dárek a gratulaci k narozeninám.
Jaroslav Švenka

Dne 1. srpna 2015 nás ve věku 82 let navždy opustila paní Marie Viková.
Čest její památce.
Dne 25. srpna 2015 nás ve věku 76 let navždy opustila
paní Vlasta Buchvaldová.

Čest její památce.

Dne 15. 8. 2015 starosta slavnostně uvítal do života tyto nové občánky:

Vanessu Bašovou
Denisu Hanušovou

Obecní úřad přeje nově narozeným občánkům hodně
zdraví a štěstí.

Slovo starosty
Vážení občané, rád bych Vás informoval o dění v naší obci v měsíci září.
 Započaly práce na projektu Regenerace zahrady MŠ v
Hejtmánkovicích. V současné době jsou budovány chodníky,
předpokládaný termín ukončení díla je konec září 2015.
 V měsíci září bude provedena oprava další části zadní cesty od
Hloušků po horní zastávku „U dubu“.
 Dále proběhne oprava cesty podél nového Sportovního areálu
Emericha Ratha. Předpokládaný termín ukončení díla je konec září
2015.
 Po urgenci firmy Povodí Labe státní podnik, Hradec Králové na
žalostný stav našeho Liščího potoku dojde v měsíci září k jeho
vysekání.

starosta

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.

si Vás dovoluje upozornit, že

dne 7.9.2015+8.9.2015

(tam, kde se sváží SKO v úterý) pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste 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 15. 9. 2015.
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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne
a elektrozařízení pro občany.

15. 9. 2015 zajistili svoz nebezpečných odpadů

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, mikrovlnné 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 2015.
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.
Hejtmánkovice
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
Sběrný dvůr – u váhy
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
Sběrný dvůr – u kovárny
Sběrný dvůr – u mostu

15:30 – 15:40
15:45 – 15:50
15:55 – 16:05
16:10 – 16:15
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.

NEREGISTROVANÍ

TENISTÉ

HEJTMÁNKOVICE

Jako již tradičně každým rokem se
uskutečnil v sobotu 1.8. 2015 turnaj
dvojic neregistrovaných tenistů.
V letním turnaji se na prvním místě
umístila dvojice: Vévoda Zdenek a
"bělidlový fanatik" - Josef Hornych
Gratulujeme.....2. místo obsadila
dvojce: předseda a trenér
fotbalového A mužstva Harasevič
Miroslav a jeho příbuzný Pallák Petr
a 3. místo obsadil náš Berany a jeho
nerozlučná dvojka Zdenek Žid.
Kdo se letos vůbec, ale vůbec
neumístil "pokud neberete poslední
místo" je náš Tomíšek G.
Veliké dík patří také zastupitelům a starostovi, kteří nám přispěli na kejtičku, kterou
jsme mohli posílit naše unavená těla.
Dodatek: Tento turnaj se vyvedl natolik, že neumístěný Tomíšek G. troubil na vuvuzelu
až do 23:30, tímto se omlouváme občanům, které tento tenista probudil.
Za tenisty:Sluka V.

OKOLO BROUMOVA 2015
V sobotu 22. srpna letošního roku se v naší obci uskutečnil další – tentokráte již 5. ročník cyklistického závodu horských kol s názvem OKOLO BROUMOVA.
Pohybovalo se zde velké množství závodníků se svými doprovody, na hlavní silnici
omezení rychlosti, cesta po Zaďáku ofáborovaná a postříkaná zelenými šipkami. Kdo
v hlídkách poznal místní hasiče nebo členy Sokola, tak se nezmýlil. Závod již
poněkolikáté pořádala T.J. Sokol Hejtmánkovice za vydatné podpory SDH
Hejtmánkovice.
Závod je díky dobré organizaci, rodinné atmosféře a tradičně dobrému počasí mezi
cyklisty vyhlášený a cyklisté se sem nejen rádi vrací, ale přivádějí sem další kamarády. I
proto se letošního ročníku zúčastnil rekordní počet 237 závodníků, z nich bylo 189 mužů,
6 žen a 14 tříčlenných štafet.
Nejrychlejším závodníkem byl teprve osmnáctiletý Tomáš Ševců, který pokořil
jedenašedesáti kilometrovou trať za vynikající 2 hodiny a 10 min.

Absolutně nejrychlejší štafetou byla štafeta Redpoint – eleven Teplice nad Metují, kteří
dosáhli na čas 2:23:51 hod. Kategorie štafet obcí a firem Broumovska se stala kořistí
štafety Kancelář Obce Martínkovice, jejíž závodníci dosáhli času 2:57:29 hod. Škoda, že
se letos nepodařilo v naší obci sestavit štafetu, ta loňská měla čas 2:55:53 hod.
Jsem rád, že se našla početná skupina místních nadšenců, kteří celý závod sledovali ze
hřiště a vydrželi zde i na Sousedské posezení.
Veřejně děkuji všem pořadatelům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci
závodu, Hejtmankám za výborné koláče, děkuji panu starostovi za posečení cesty kolem
rybníčků p. Ducháče i za vstřícný přístup zastupitelstva obce ke konání celé akce. Děkuji
i všem ohleduplným občanům Hejtmánkovic za kázeň a ochotu pomoci.
Kromě naší obce se o zdar celé akce pořadatelsky zasloužily i okolní obce, jejímiž
katastry závod vede. Trasa vedla po zadní cestě okolo Brožáku, krátce protínala katastr
Broumova a přecházela do sousední obce Křinice. V Americe se stočila na Martínkovice,
procházela
celým
Božanovem, aby cyklisty
dovedla do Otovic ke školce,
kde je po 22 km čekala
nejen občerstvovací stanice,
ale i první střídání štafet.
Druhá část vedla z Otovic
přes Šonov na Janovičky,
kde po dalších 15 km byla u
chaty VEBA připravena
druhá občerstvovací stanice,
spojená s druhým střídáním
štafet.
Odsud
trasa
pokračovala lesními cestami
katastrem
obce
Heřmánkovice,
kolem
rybníku
Červeňák
do
Ruprechtic, v jejichž dolní
části se jelo pod železniční
tratí s napojením na silnici
v Hynčicích.
V Jetřichově
účastníci odbočili z asfaltu
na červenou turistickou
značku, vedoucí pastvinami
a lesy směrem do Ráje. Téměř na konci lesa je čekala nenápadná odbočka na lesní sjezd a
dále okolo rybníčků k Obecnímu úřadu v Hejtmánkovicích. Po zadní cestě dojeli
závodníci k obchodu, odkud už bylo zadním vjezdem na fotbalové hřiště kousek do cíle.
Děkujeme i partnerům, firmám VEBA a.s. Broumov, BSS s.r.o. Broumov, BSB s.r.o.
Hejtmánkovice, DOLDY ruksaky Machov, TOMA Teplice nad Metují, BRONAS
Heřmánkovice, BRAHA plasty s.r.o. Hejtmánkovice, Hobra Školník s.r.o., LUTOMA
Hejtmánkovice, Lesní společnost Broumov holding a.s., Olivětínský OPAT, CEDIMA
s.r.o. Meziměstí, Centrum Walzel Meziměstí, STĚNAVA – Ing. Janák, Z-TRADE s.r.o.
Broumov, Dřevoterm s.r.o. Březová, Výroba sportovních dresů Broumov, POLLY
drogerie Broumov, Česká pojišťovna a.s., Vella Náchod s.r.o., Continenetal s.r.o.
Adršpach i Agentuře pro rozvoj Broumovska.
Všem děkujeme!
Kompletní výsledky i foto najdete na www.okolobroumova.cz
Závod měl mezi účastníky opět velice příznivý ohlas, takže snad za rok nashledanou!
Za pořadatele

Jiří Rak

Místní akční skupina Broumovsko+, z.s.
Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením),
založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje
Broumovska. Prvotní impuls pro založení sdružení vzešel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli
podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko", podnikateli, zemědělci, neziskovými organizacemi,
lidmi z Broumovska. V současné době tvoří členskou základnu MAS 48 členů.
MAS Broumovsko+ byla jedinou organizací na Broumovsku, která měla možnost účastnit se programů
Ministerstva zemědělství, a to programů LEADER+ , LEADER ČR, LEADER. Všechny tři programy byly zaměřeny
na podporu venkovských regionů prostřednictvím místních akčních skupin, které připravily rozvojovou strategii
a na její realizaci mohly získat finanční podporu. Pro region Broumovska MAS získala v roce 2007 cca 3 mil. Kč a
pomohla realizovat 7 projektů neziskových organizací a jednoho podnikatele. Se svým Strategickým plánem
Leader v rámci Programu LEADER byla MAS úspěšná i v roce 2008 a mohla tak realizovat další projekty až do
roku 2014. MAS Broumovsko+ rozdělila v letech 2009 – 2014 v regionu 32,5 mil. Kč, spolu s povinnou
spoluúčastí jednotlivých subjektů ve výši 26,2 mil. Kč díky tomu pomohla realizovat 67 projektů v celkové
částce 58,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty obcí, drobných podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, ale i
dalších subjektů. Nepochybně tím došlo ke zlepšení řady oblastí života obyvatel v územní působnosti MAS
Broumovsko+. Všechny projekty byly realizovány na principu partnerství.
MAS Broumovsko+ se v současné době připravuje na nové rozpočtové období EU 2014-2020 a prochází
procesem Standardizace. Zároveň zpracovává Integrovanou strategii území, která je základním plánovacím
dokumentem a nezbytným předpokladem pro možnost čerpání dotací pro rozvoj území v novém rozpočtovém
období EU. Pokud bude MAS v tomto procesu úspěšná, bude moci administrovat (získat pro rozvoj regionu)
prostředky čtyř operačních programů: Integrovaného regionálního operační ho programu, Programu rozvoje
venkova, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost. Mezi další činnosti
MAS bude patřit tvorba místních akčních plánů v oblasti školství v celém území Broumovska, aby i školy
v regionu mohly získat zdroje z EU.
Činnost MAS není o jednotlivci, je o společné práci aktivních lidí, kteří na sebe od roku 2005 převzali
odpovědnost za rozvoj regionu a věnují této činnosti svůj volný čas.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala všem aktivním členům MAS Broumovsko+ za jejich dlouholetou a
nezištnou práci pro rozvoj našeho
regionu.
Více
o
MAS
www.mas.broumovsko.cz

na:

Obec Hejtmánkovice – Oprava
místní komunikace

Eva Blažková, předsedkyně spolku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.08/15/Z08
Den konání:
31.08.2015
Místo konání:
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Čas konání:
Od 17:05 do 18:10 hodin.
Přítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Středa Jiří, Mgr. Vojtěch Horák, MUDr.
Stříbrná Radka, Seidlová Dana
Omluveni členové ZO:

Adamírová Jaroslava

Neomluveni členové ZO:
Hosté:
JUDr. Šulc Vít, Schovánek Josef
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou obce panem Václavem
Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 07/15/Z07 ze dne 27. 7. 2015.
4) Projednání rozpočtového opatření č. 7 k 31. 8. 2015.
5) Projednání umístění „Komunitní kompostárny Hejtmánkovice“.
6) Projednání opravy zadní komunikace.
7) Oprava chodníku v MŠ Hejtmánkovice-posouzení nabídek.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Miroslav Remeš.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 07/15/Z07 ze dne 27. 7. 2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 07/15/Z07 ze dne 27. 7. 2015.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 7 k 31. 8. 2015 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy odsouhlasili Rozpočtové opatření č. 7 k 31. 8. 2015 viz příloha.
5 ZO projednali zřízení komunitní kompostárny v Hejtmánkovicích na pozemku p.č. 3454 (skládka) . Zřízení
kompostárny bude financováno z dotací, žadatelem o dotaci je DSO Broumovsko.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zřízení Komunitní kompostárny v Hejtmánkovicích, ZO schvalují Smlouvu o provedení
stavby nebo opatření a pověřují starostu podepsáním smlouvy.
6 ZO posoudili dvě cenové nabídky na veřejnou zakázku „Oprava komunikací v obci Hejtmánkovice“ (cesta
Hloušek-Kašpar / cesta podél nového Sportovního areálu Emericha Ratha p.p.č. 3543).
1. cenová nabídka:
POPR spol. s r.o., Hradec Králové
1 663 000,- Kč bez DPH
2. cenová nabídka

SVOBODA – dopr.a inž.stavby a.s., Meziměstí

1 444 282,68 Kč bez DPH

Hodnotící komise navrhuje podepsat smlouvu a zadat realizaci zakázky uchazeči SVOBODA-dopravní a
inženýrské stavby a.s., Meziměstí.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili, že uchazeč SVOBODA-dopravní a inženýrské stavby a.s., Meziměstí provede realizaci
veřejné zakázky „Oprava komunikací v obci Hejtmánkovice“ (cesta Hloušek-Kašpar / cesta podél nového
Sportovního areálu Emericha Ratha p.p.č. 3543) za nabídnutou částku 1 444 282, 68 Kč bez DPH. ZO pověřují
starostu podepsáním smlouvy. Oprava komunikací bude ukončena 30. září 2015.
7 ZO projednali a posoudili 4 cenové nabídky na dodavatele stavby „Regenerace zahrady MŠ
v Hejtmánkovicích – oprava chodníků“.
1. nabídka
OK ZAHRADY s.r.o., Nový Bydžov
360 943 Kč vč. DPH
2. nabídka
Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky
435 116 Kč vč. DPH
3. nabídka
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
394 097 Kč vč. DPH
4. nabídka
Tomáš Chocenský, Nepolisy
340 300 Kč vč. DPH
ZO hlasovali o 4. nabídce Tomáš Chocenský, Nepolisy 340 300 vč. DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili nabídku firmy Tomáš Chocenský, Nepolisy ve výši 340 300 vč. DPH, jako dodavatele
stavby „Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích – oprava chodníků“. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
8 Různé
8.1 ZO projednali Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Poskytovatelem dotace je město Broumov,
které se zavazuje uhradit 50% nákladů vynaložených na opravu místní komunikace podél nového Sportovního
areálu Emericha Ratha p.p.č. 3543 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Broumov a obcí
Hejtmánkovice. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
8.2 ZO projednali přijetí poskytnuté dotace od OPŽP na projekt Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích,
číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.28846 ve výši 1 846 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují přijetí poskytnuté dotace od OPŽP na projekt Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích,
číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.28846 ve výši 1 846 000 Kč.
8.3 Obec podá žádost o dotaci na opravu lesních cest a na koupi žacího ramena na osekávání příkopů.
ZO vzali na vědomí.
8.4 Povodí Labe, Hradec Králové začne v měsíci září 2015 s odstraňováním trávy z koryta Liščího potoku.
ZO vzali na vědomí
8.5 ZO projednali zrušení bodu 10.11 Usnesení č. 06/15/Z06.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu 10.11 Usnesení č. 06/15/Z06 (zrušení stavební komise).
ZO projednali zrušení bodu 10.12 Usnesení č.06/15/Z06.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu 10.12 Usnesení č.06/15/Z06 (zrušení měsíční odměny pro předsedu stavební
komise a členy stavební komise). Stavební komise v 7. - 8. měsíci 2015 řádně nefungovala, stavební komisy
nenáleží finanční odměna.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18.10 hodin.

DARUJTE PALIVOVÉ DŘEVO !
Nevíte si rady s dárkem ?
Darujte užitečný dárek.
Nabízíme
Vám
možnost
darování
dřeva
formou
poukazu.
Hodnota poukazu je zcela na
Vašem uvážení.
Poukazy jsou k vyzvednutí na
Obecním
úřadě
v Hejtmánkovicích nebo po
převodu peněž na účet je možné zaslat poukaz poštou.
CENÍK ŠTÍPANÉHO PALIVA ROK 2015
JEHLIČNATÉ palivo štípané-měrná jednotka prostorový metr sypaný.
Délka polínek:
30 cm 880,- Kč včetně DPH
40 cm 860,- Kč včetně DPH
50 cm 840,- Kč včetně DPH
LISTNATÉ palivo tvrdé štípané – měrná jednotka prostorový metr sypaný.
Délka polínek:
30 cm 1 230,- Kč včetně DPH
40 cm 1 190,- Kč včetně DPH
50 cm 1 150,- Kč včetně DPH
CENÍK ZA DOPRAVU ŠTÍPANÉHO PALIVA ROK 2015

D o p r a v a v obci Hejtmánkovice Z D A R M A.
Pásmo
č.1
Pásmo
č. 2
Pásmo
č. 3

obce
Broumov, Jetřichov, Hynčice, Ruprechtice, Meziměstí,
Vernéřovice, Březová, Martínkovice, Rožmitál
Janovičky, Heřmánkovice, Šonov, Otovice, Božanov,
Bohdašín, Pěkov
Ostatní obce

Multicara

Traktor

100,- Kč

250,- Kč

200,- Kč

350,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

PRODEJ PALIVA
Palivo jehličnaté
délka: 2 m, 3 m
Cena 800,- Kč / prm (prostorový metr)
----------------------------------------------------------------------------Palivo listnaté tvrdé (dub, buk)
délka: 2 m, 2,40 m, 3 m
Cena 1000,- Kč / prm (prostorový metr)

