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Brahová Zdenka
Prokeš Václav
Králíčková Anna

Valterová Libuše
Hurdálek Gerhard
Tošnar Jaromír

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

Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k mým narozeninám.
Jindřich Baše
Děkuji OÚ za blahopřání k narozeninám a dárkový balíček.
Bartošová Miluše

OČKOVÁNÍ PSŮ
31. října 2015 (sobota)
Očkování proběhne na těchto stanovištích:
u mostu (Pohlovi)
v 9:00 hodin
u kovárny
v 9:10 hodin
u školky
v 9:20 hodin
u Bůnů
v 9:30 hodin
váha u bytovek
v 9:40 hodin
zastávka u Kačírků v 9:50 hodin
zastávka U dubu
v 10:00 hodin
 S sebou očkovací průkaz psa.
 Psi budou opatřeni náhubkem.
 Možnost zakoupit preparáty proti parazitům.

Cena kombinované vakcíny 360,- Kč.
Cena vakcíny pouze na vzteklinu 130,- Kč.

p. Pohlová – výlet na Ostaš - 18. září
2015
Paní Pohlová již mnohokráte hovořila o tom, že by
ráda navštívila místa, která má tak ráda a kde
mnoho let žila. Při samotné návštěvě Ostaše paní
Pohlová navštívila nejen domek, kde žila, ale i místní
kapličku, kterou má tak ráda. V hospůdce „U Malíku“
poseděla a pohovořila s lidmi, které dávno neviděla.

Díky patří všem, kdo se na přípravě a realizaci akce
podíleli, ať již samotnému panu starostovi panu
Harasevičovi, tak vedení Domova pro seniory, ale i
personálu, který paní Pohlovou doprovázel.
Mgr. Kučerová,ředitelka Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Slovo starosty
 V měsíci záři byla zahuštěna síť odpadkových košů a schránek se
sáčky na psí exkrementy. Dobrovolní hasiči Hejtmánkovice
rozmístili celkem 10 odpadkových košů na zadní cestu a do
Fitzbachu, za což jim děkujeme. Pevně věříme, že tento krok
povede k větší spokojenosti pejskařů a chodců zároveň.
Nevím, k čemu nějaký filuta používá sáčky na psí exkrementy???
Ve všech schránkách byly sáčky doplněny a po doplnění ve třech
schránkách všechny sáčky zmizely, po opětovném doplnění se celá
věc opakovala. Filutovi, který se takto zásobí, přeji šťastné užívání
těchto sáčků.
 Jistě jste zaznamenali, že probíhají práce na první etapě na výměně
veřejného osvětlení a osazování nových sloupů na zadní cestě.

 V minulém měsíčníku jsme Vás informovali o jednání s firmou
Povodí Labe st. podnik, Hradec Králové ohledně vysekání koryta
Liščího potoku. Sami vidíte, jak sekání dopadlo. Je vyvoláno další
jednání, aby práce na potoku byly dokončeny, tak jak bylo
požadováno. Tímto Vás žádám, pokud máte připomínky k této
činnosti, sdělte je na obecním úřadě.

 Dne 5. 9. 2015 proběhla akce vaření Zvěřinového guláše na kotlíku
v obci Jetřichov, akci pořádalo Honební spol. Hejtmánkovice Jetřichov. Akce se těší čím dál větší popularitě, v letošním ročníku
soutěžilo 13 týmů, které obdivovalo a povzbuzovalo 550 diváků.
Akce se vydařila.

starosta

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)

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se
přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že
pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu
§ 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

