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Koyšová Dáša
Šrytrová Zdeňka
Steinerová Monika
Branda Stanislav
Kašpar Václav

Kuchynková Dagmar
Klicnar Václav
Vávrová Irena
Čápová Ji ina

OÚ jim do dalších let touto cestou p eje hlavn hodn št stí, zdraví a
spokojenosti.

D kuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Hana Michlová
D kuji OÚ za dárkový balíček a milou návšt vu u p íležitosti mých
narozenin.
Václav Harasevič st.
D kuji obecnímu ú adu za dárkový balíček k mým narozeninám a
milou návšt vu.
Dáša Koyšová

Dne 30. ledna 2016 nás ve v ku nedožitých 74 let navždy opustil
pan Pavel Koyš.
Čest jeho památce

OBEC HEJTMÁNKOVICE
VÝROČÍ

720

LET

Obec Hejtmánkovice dle poznámek opata Bavora, nástupce opata Martina
vznikla kolem roku 12ř6. Vznik názvu obce popisují dv pov sti. Dle
první pov sti pochází jméno Hejtmánkovice od zakladatele holandského
hejtmana WEKANYHO, druhá pov st odvozuje jméno obce od prvního
Šolce jménem Heitfolk. V dochovaných zápisech je jméno obce v mnoha
podobách, od Haitfolksdorf v zápisech opata Bavora až po poslední
Hauptmansdorf.
Zastupitelé na svém jednání odsouhlasili uspořádání oslavy k výročí
založení 720 let naší obce. Oslavy proběhnou v měsíci červenci, místo
konání oslav a datum bude upřesněn.

POPLATKY V ROCE 2016

 POPLATEK ZA ODPADY
Sazba poplatku za kalendá ní rok na osobu činí 750,- Kč se
splatností do konce b ezna 2016.
 Sleva 200,- Kč na osobu bude odečtena z celkové výše (750,Kč), pokud poplatník uhradí poplatek za odpady do
posledního dne měsíce února příslušného roku.
 Od poplatku se osvobozují poplatníci, kte í mají trvalý pobyt na
adrese OÚ Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále
poplatník, který je narozen v roce zpoplatněném.
 Rovn ž je možno provád t platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 87 26 551 / 0 100
variabilní symbol: č.p.
popis pro p íjemce: uvést rok narození za platící osoby
 POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendá ní rok 2016 činí 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč.
 POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj činí 96,- Kč.

NABÍDKA ZAM STNÁNÍ
Firma PROMA-REHA, výrobce zdravotnického vybavení, výrobní závod
v Mezim stí, hledá z důvodu zvyšování výroby nové spolupracovníky do
sm nného provozu a to na pozice svá eče kovů a operátor sva ovacího
robota. Vedle toho obsazujeme další pozice v oboru obráb ní kovů na
CNC. Dále hledáme spolupracovníky na pozice montážní d lník obor
elektronika, skladníky výrobního závodu a idiče nákladní dopravy.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci a po zaškolení pracovní vztah na dobu
neurčitou, odpovídající finanční ohodnocení včetn zázemí silné
společnosti. V p ípad zájmu o nabízené pozice se hlaste p ímo ve
výrobním závod v Mezim stí nebo na telefonním čísle 775 776 094 nebo
pište na mail: kariera@promareha.cz

HOSPŮDKA ŠOLCOVNA

zve všechny d ti, jejich kamarády, známe, příbuzné i rodiče na

D TSKÝ

KARNEVAL

v sobotu 13. února od 14.00 – 17.00 hodin
bohatý program: diskotéka, sout že a sout ž o nejlepší masky…
poté následuje

KARNEVAL PRO DOSP LÉ od 20.00 hodin
KULTURNÍ AKCE V M SÍCI B EZNU
Rok s rokem se sešel,
čas masopustní nadešel.
Zveme všechny-malý, velký, dědky, babky, tlustý, tenký na

PRŮVOD MASEK

V SOBOTU 5. BŘEZNA V 8.00 HODIN SRAZ MASEK NA
NÁDVOŘÍ ŠOLCOVNY

 12. března 2016 od 20.00
hodin
 k tanci a poslechu bude
hrát hudební skupina
„AXEL“ z Olomouce

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.01/16/Z01

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

Omluveni členové ZO:

25. 1. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Adamírová
Jaroslava, St eda Ji í, Pol Josef, Mgr. Horák
Vojt ch
MUDr. St íbrná Radka

Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Schovánek Josef, Šulc Vít, Jirmanová Radka

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. P ítomno bylo Ř členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) P ivítání p ítomných.
2) Volba ov ovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 11/15/Z11 ze dne 17. 12. 2015.
4) Projednání na ízení vlády č. 37 z roku 2003 Sbírky.
5) Různé.
6) Diskuse.
7) Záv r.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schválili program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ov ovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní Jaroslava
Adamírová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili Ř hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 11/15/Z11 ze dne 17. 12. 2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schválili zápis ZO č. 11/15/Z11 ze dne 17. 12. 2015.

4 ZO projednali nárok navýšení odm n členům výborů dle na ízení vlády č.
37/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů viz tabulka.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy zamítají navýšení odm n členům výborů dle na ízení vlády č.
37/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů viz tabulka.
ZO projednali nárok navýšení odm ny místostarostovi dle na ízení vlády č.
37/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů viz tabulka.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují navýšení odm ny místostarostovi dle na ízení vlády č.
37/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů viz tabulka.
5 Různé
5.1 Pan Ladislav Kmoníček, Pardubice odstoupil od koup kolového
malotraktoru MTŘ 050 a ná adí ke kolovému malotraktoru. Malotraktor
MT8 050 a ná adí ke kolovému malotraktoru byl prodán panu Radku Slabému ze
Žatce, který podal druhou nejvyšší cenovou nabídku. Malotraktor MT8 050 a
ná adí ke kolovému malotraktoru bylo prodáno za 212 500 Kč vč. DPH.
ZO vzali na v domí.
5.2 ZO projednali objednávku na vyhotovení architektonické studie „Revitalizace
sportovního areálu v Hejtmánkovicích“, za vypracování ing. arch. Šárka
Mecnerová požaduje 42 350 Kč vč. DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují objednávku na vyhotovení architektonické studie
„Revitalizace sportovního areálu v Hejtmánkovicích“ a její úhradu ve výši
42 350 Kč vč. DPH ing. arch. Šárce Mecnerové.
5.3 ZO projednali Ve ejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Centru sociálních
služeb Nad je Broumov.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Ve ejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Centru
sociálních služeb Nad je Broumov. Obec Hejtmánkovice se zavazuje uhradit
Centru sociálních služeb Nad je Broumov 40 000 Kč ročn za každého
hejtmánkovického občana umíst ného v Dom pro seniory.
5.4 ZO projednali Smlouvu o pronájmu a provozování aplikací a modulů
pot ebných pro evidenci nádob a pro evidenci obsloužení nádob č. 4/2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO Ř hlasy schvalují Smlouvu o pronájmu a provozování aplikací a modulů
pot ebných pro evidenci nádob a pro evidenci obsloužení nádob č. 4/2016. ZO
pov ují starostu podepsáním smlouvy.
ZO projednali Smlouvu o zpracování osobních údajů dle ustanovení § 6 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů a o zm n n kterých zákonů, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Smlouvu o zpracování osobních údajů dle ustanovení § 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů a o zm n n kterých zákonů,
ve zn ní pozd jších p edpisů. ZO pov ují starostu podepsáním smlouvy
5.5 Ve čtvrtek 14. ledna v Obecním dom v Božanov prob hlo jednání obcí
DSO Broumovska k zám ru Polské republiky t žit metan a uran v bezprost ední
blízkosti významných vodních zdrojů na území České republiky.
ZO vzali na v domí.
5.6 ZO projednali Smlouvu o z ízení v cného b emene IV-12-2013034/VB/2
Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4/5 zahrada.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Smlouvu o z ízení v cného b emene IV-12-2013034/VB/2
Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4/5 zahrada. ZO pov ují starostu podepsáním
smlouvy.
5.7 ZO projednali uspo ádání oslavy k výročí 720 let Obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují uspo ádání oslavy k výročí 720 let Obce Hejtmánkovice.
17.45 hodin p íchod MUDr. St íbrná
5.8 ZO projednali odkoupení 3 ks akumulačních kamen, plovoucí podlahovou
krytinu, termostaty a žaluzie od pana Leoše Novotného, nájemníka v č.p. 210.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO Ř hlasy zamítli odkoupení 3 ks akumulačních kamen, plovoucí podlahovou
krytinu, termostaty a žaluzie od pana Leoše Novotného, nájemníka v č.p. 210.
6 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům p i jejich projednávání.
7 Závěr
Pan starosta se rozloučil s p ítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30 hodin.

TJ Sokol Hejtmánkovice
Rozpis mistrovských utkání jaro 2016
domácí
TJ Loko Mezim stí

hosté
TJ Sokol
Hejtmánkovice

den datum čas
SO

19.3.

15:00

TJ Sokol Hejtmánkovice TJ Dolany

SO

26.3.

15:00

TJ Slavoj Teplice nad
Met.

SO

2.4.

16:00

TJ Sokol Hejtmánkovice TJ Jiskra Česká Skalice SO

9.4.

16:30

SO

16.4.

15:00

SO

23.4.

17:00

NE

1.5.

10:00

TJ Sokol Hejtmánkovice TJ Velichovky

SO

7.5.

17:00

TJ Sokol Hejtmánkovice TJ Velké Po íčí "B"

SO

14.5.

17:00

SO

21.5.

16:00

SO

28.5.

17:00

NE

5.6.

17:00

SO

11.6.

17:00

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Sokol
Hejtmánkovice
TJ Sokol Velká
TJ Sokol Hejtmánkovice
Jesenice
TJ Sokol
TJ Č. Kostelec
Hejtmánkovice
TJ Slovan Broumov "B"

TJ Sokol Mezilesí

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Sokol Hejtmánkovice FO Ji Machov
SK Babí

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Sokol Hejtmánkovice FK Jarom

"B"

Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umo il by v kráv tele a v kobyle h íb .
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jist v b eznu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v lét nanesou včely med.
Jestli únor honí mraky, staví b ezen sn huláky
Když únor vodu spustí, ledem ji b ezen zahustí.
Když t v únoru zašimrá komár za ušima, pob hneš jist v b eznu ke
kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - b ezen si hájí; co si duben zazelená - kv ten mu to
spálí.
Mnoho mlh v únoru p ivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, p ipravuj si na únor kožich.
Když v trové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví b ezen sn huláky
V únoru-li vítr neburácí, jist v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když sk ivan zpívá,
velká zima potom bývá

