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

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček.
Steinerová Monika
Vážení, děkuji Vám za dárkový balíček k mým narozeninám a též za
to, že nezapomínáte na své občany. Velmi to potěší.
S pozdravem

Dagmar Kuchynková

Rok s rokem se sešel,
čas průvodu 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. b ezna 2016 od 20.00 hodin
k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina „AXEL“ z Olomouce
P EDPRODEJ VSTUPENEK

bude zahájen v pondělí 7. března 2016
od 15.00 hodin na obecním úřadě

Vstupné:

90,- Kč sál
80,- Kč vinárna, masky zdarma

PRANOSTIKY PRO M SÍC B EZEN
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a
březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak
jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v
březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba
režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem
naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

V uplynulém školním roce nám do broumovských základních škol
odešlo devět školáků. V září 2016 na uvolněná místa nastoupily
nové děti ve věku 3 let a mladší. Nový školní rok jsme tedy zahájili
s plně obsazenou kapacitou školky.
Kromě výrazného snížení věkového průměru došlo také
k početnějšímu zastoupení chlapců ve skupině docházejících dětí. Na
tyto skutečnosti byl brán zřetel nejen při tvorbě školního
vzdělávacího programu pro tento školní rok, ale i při naplňování
jeho cílů, organizaci výchovně vzdělávacího procesu apod.
Dále bylo třeba reagovat přizpůsobením některého vybavení ve
školce, zejména pořízením vyhovujících pomůcek a hraček pro 3
leté a mladší děti, nebo také doplněním nabídky pro chlapce, která se
vzhledem k využívanosti ukázala jako nedostačující.

Obrovskou změnou prošla přes letní prázdniny 2015 školní zahrada,
která v současné době nabízí velké množství atraktivních prvků
včetně prostorného altánu, což nám příjemně rozšíří možnosti
z hlediska jejího využití a též nám umožní přesunout větší část
výchovně vzdělávacího procesu mimo budovu školky. Škoda jen, že
ještě nějakou dobu potrvá, než ji budeme moci plně využívat – děti
už se opravdu nemohou dočkat.
Ve školním roce 2015-2016 pracujeme s dětmi opět podle vlastního
ŠVP, ve kterém si v návaznosti na projekt rekonstrukce školní
zahrady s dětmi „hrajeme“ na ZAHRADNÍKY. Zvolené téma ŠVP
bude prostupovat i do tradičních akcí školky.
V následujícím období nás čeká: první ročník plavecké výuky,
návštěva divadelních představení, soutěž pro rodinné týmy,
zahradnický karneval, čarodějnické dny, bazárkový babinec,
zahradnická dílnička, dětský den s rodiči, rozlučka se školáky,
dobrodružné nocování ve školce, …
Závěrem chceme ještě dodatečně
poděkovat
všem
návštěvníkům
vánočního jarmarku 2015, kteří ocenili
rukodělnou činnost malých umělců
z naší školky. Získané prostředky budou
v tomto školním roce použity na
materiální
zabezpečení
v oblasti
čtenářské pregramotnosti.
Děkujeme za přízeň/podporu.
Za školku Mgr. S. Tremčinská

SLOVO STAROSTY
ODPOV DI NA VAŠE DOTAZY
Bude podle čárového kódu na mé popelnici stanovena cena za
svoz odpadu pro m na p íští rok ?
Čárové kódy slouží obecnímu úřadu k zjištění kolik bylo vyvezeno
nádob komunálního odpadu firmou Marius Pedersen a.s., Broumov
za daný měsíc. Tento rok je rokem zkušebním (čárové kódy), aby
mohlo dojít v roce 2017 ke změně systému svozu a platby za odpad
probíhají v současnosti složítá jednání s firmou Marius Pedersen
a.s. a hledá se přijatelný systém svozu odpadů a úhrady, jak pro
občany, tak pro firmu. Chceme, aby platilo kolik odpadů
vyprodukuješ tolik zaplatíš, čím více třídíš tím méně platíš.
Budu-li t ídit odpad do kontejnérů, pytlů a kompostovat, naplňovat
popelnici co nejmén , budu platit v roce 2017 mén než ti, kte í vše
hází do popelnice?
Tuto otázku stále řešíme, prvním krokem jsou čárové kódy a
evidence vytříděného pytlového odpadu.
Tříděním přispějete k ochraně životního prostředí.
Pokud by všichni občané takto řádně třídili odpady, obci by se určitě
snížily finanční náklady vůči svozové firmě, čehož bychom rádi
docílili a zvýšili by se příjmy za vytříděný odpad od firmy EKO
KOM.
Co vše je možné házet do pytlů, které se jednou za m síc svážejí?
Jeden pytel slouží ke svozu Tetra Paků což jsou nápojové kartony od
mléka, kefírů, nápojů, džusů,…

Druhý pytel slouží ke svozu plastů. Do tohoto pytle dávejte sešláplé
pet lahve.
Co s igelitovými taškami, sáčky, kelímky od jogurtů atd?
Tento odpad patří do kontejneru na plasty, ale když tento odpad
vytřídíte do přidelených pytlů ( třetí pytel), pracovníci obce odpad
svozí a svozová firma Marius Pedersen a.s. tento odpad sveze dle
potřeby zcela zdarma. Tím chci říci, že ušetříto místo v kontejnerech
dále četnost svozů a finanční výdaje obce.
Co vše se smí házet do kontejnerů?
Do žlutého kontejneru na plasty pat í:
Kelímky a krabičky od potravin
Výrobky z plastů (obaly od kečupů, stolních olejů, aviváží, plastové
obaly od drogistického zboží, hračky, …)
Sáčky
Fólie
Polystyren
Co nepat í do žlutého kontejneru na plasty:
Mastné a jinak znečištěné obaly látkami nebiologického původu
PVC
Linolea
Plastové trubky
Plastové lahve od chemikálií
Textil z umělých vláken
Guma
Pneumatiky
Molitan
Kabely
Nádoby od léčiv

Kdo z vás sleduje vývoj cen a počínání naši zákonodárců, tak ví, že
se připravuje novela zákona o odpadech a poplatcích, kde je záměr
několikanásobně zvýšit poplatek za tunu odpadu.
Souhlasím s názorem většiny občanů, že kolik vyprodukuju odpadu
tolik zaplatím, otázku odpadů řešíme a doufám, že se nám tato
otázka povede vyřešit ke spokojenosti většiny z vás. Předpokládám,
že během měsíce května bude do všech domácností zaslán dotazník,
kde každý bude moci zaškrtnout systém svozu a platbu odpadu, která
mu bude vyhovovat. Po vyhodnocení dotazníku a systému čárového
kódu bude ke konci roku 2016 systém vyhodnocen a materiál
předložen na jednání zastupitelstva obce, kde bude rozhodnuto jaký
systém odvozu a platby v obci v roce 2017 bude provozován.
Za rok 2015 obec zaplatila za odpady:
Sklo ……………………………………...
5 315,- Kč
Plast Ěžluté kontejneryě ………………….
70 308,- Kč
Papír Ěmodré kontejneryě ……………….
3 465,- Kč
Komunální odpad ………………………
364 092,- Kč
Pneumatiky ……………………………..
4 684,- Kč
Velkoobjemový odpad …………………
12 795,- Kč
Nebezpečný odpad …………………….
6 031,- Kč
Bioodpad ………………………………
22 000,- Kč
(svoz odpadu pro občany zdarma,třídírna Křinice )
Celkové náklady za likvidaci odpadu činí 488 690,- Kč z toho bylo
na poplatcích od původců odpadů (občané, rekreanti a ostatních)
vybráno celkem 358 000,- Kč. Příjem od firmy EKO KOM za
tříděný odpad 54 892,- Kč. Obec uhradila z rozpočtu obce za odpady
75 798,- Kč.
Starosta

Pár slov k bezpečnosti:
Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích" nová povinnost pro chodce. Je třeba
být viděn nejen mimo obec, ale i v obci. Z tohoto důvodu jsme se
zapojili do akce BUĎTE VID T ! P EŽIJETE ! ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra ĚBESIPě byly obci Hejtmánkovice pro
bezpečnost našich občanů v novány bezpečnostní pásky, které
budou rozdány všem d tem do 15 let, ostatní občané, kte í mají
zájem o tyto reflexní pásky si je mohou vyzvednout na obecním
ú ad . Tato akce je možná díky spolupráci s panem Petrem
Hoškem z BESIPu za což mu děkujeme.
Starosta

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.02/16/Z02

Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
P ítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

22. 2. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 19:05 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Adamírová
Jaroslava, Pol Josef, Mgr. Horák Vojtěch,
MUDr. Stříbrná Radka
Středa Jiří
Schovánek Josef, Šulc Vít

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. 01/16/Z01 ze dne 25. 1. 2016
4) Projednání Rozpočtového výhledu.
5) Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou.
6) Znovu projednání koupě nemovitosti č.p. 65.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ov ovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní
Jaroslava Adamírová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.

3 Projednání zápisu ZO č. 01/16/Z01 ze dne 25. 1. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 01/16/Z01 ze dne 25. 1. 2016.
4 ZO projednali Návrh rozpočtového výhledu obce Hejtmánkovice na
období 2017-2019. Viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Návrh rozpočtového výhledu obce Hejtmánkovice na
období 2017-2019. Viz příloha.
5 ZO projednali žádost o dotaci, Královéhradecký kraj žádá o dotaci ve
výši 32 653 Kč za účelem užití dotace k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území
Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou. Pro období od 13.
12. 2015-10. 12. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Žádost o dotaci ve výši 32 653 Kč za účelem užití
dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec
dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou
dopravou.
ZO projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7 Různé
7.1 ZO projednali Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-IP-122006759/VB/1 nn přípojka 1884/9 Kaválek.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-IP-122006759/VB/1 nn přípojka 1884/9 Kaválek. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.

7.2 Obec zažádala o poskytnutí dotace Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
7.3 U sportoviště Emericha Ratha město Broumov plánuje vybudovat
sociální zařízení.
ZO vzali na vědomí.
7.4 ZO projednali připojení stavebních objektů na kanalizaci, majitelé
nepřipojených objektů budou vyzváni, aby do 15. května 2016 své objekty
napojili na veřejnou kanalizaci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že do 15. května 2016 musí majitelé nepřipojených
nemovitostí své objekty napojit na veřejnou kanalizaci.
7.5 ZO projednali vypracování studie na areál Šolcovny (sjednocení
nádvoří, výstavba kulturního domu).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypracování studie na areál Šolcovny (sjednocení
nádvoří, výstavba kulturního domu).
7.6 Městský úřad Broumov zamítl žádost o vydání rozhodnutí o dělení
pozemku p.p.č 1658/7. Obecní úřad podá odvolání.
ZO vzali na vědomí.
7.7 Od 1. března 2016 obec zaměstná pět občanů na veřejně prospěšné
práce.
ZO vzali na vědomí.
7.8 Na pozemcích obce a CHKO dojde k vysázení biokoridorů (souvislé
pásy křovin, alejí, osázení mezí).
ZO vzalo na vědomí.
7.9 ZO projednali zpracování projektové dokumentace na vysázení alejí.
Projekt bude financován z dotací.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že obec Hejtmánkovice si nechá zpracovat
projektovou dokumentaci na vysázení alejí.
7.10 ZO projednali zpracování projektové dokumentace na odbahnění
rybníku za Šolcovnou. Projekt bude financován z dotací.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování projektové dokumentace na odbahnění
obecního rybníku za Šolcovnou.
7.11 ZO projednali dělení stavebních pozemků P2 a P3, důvodem je
rozšíření příjezdové cesty k MŠ a rodinným domům.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypracování geometrického plánu na stavební
pozemky P2 a P3, z důvodu rozšíření příjezdové cesty k MŠ a rodinným
domům.
7.12 ZO projednali žádost pana ….. ve věci prodloužení splatnosti
poplatku za svoz komunálního odpadu.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli žádost pana ….. o prodloužení splatnosti poplatku za
svoz komunálního odpadu.
6 ZO projednali koupi nemovitosti č.p. 65 jejímž vlastníkem je pan
Zdeněk Polák. ZO projednali dvě cenové nabídky.
Koupě nemovitosti č.p. 65 za
825 000 Kč.
PRO: 2
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 0
Koupě nemovitosti č.p. 65 za
750 000 Kč.
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy odsouhlasili odkoupení nemovitosti č.p. 65 od pana Zdeňka
Poláka za odhadní cenu 750 000 Kč.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
ř Záv r
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:05
hodin.

Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty
SDH Hejtmánkovice upozorňuje občany na vydání nové Vyhlášky č.
34/2016 Sb. o čišt ní, kontrole a revizi spalinové cesty, uve ejn né v č.
13/2016 Sbírky zákonů na stran 37Ř, s účinností od 2ř.01.2016
34/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb.
a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47
odst. 3. zákona:
§1
Způsob čišt ní spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek,
usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem
pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a
kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze
provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním.
Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.
§2
Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena,
provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech
provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst
spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin

obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.
§3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného
druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové
cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném
podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
§4
Lhůty a vzory
Lhůty čišt ní a kontrol spalinové cesty
Výkon
p ipojené
ho
spot ebič
e paliv
Do 50
kW
včetn
Nad 50
kW

Činnost

Čištění
spalinové cesty
Kontrola
spalinové cesty
Čištění a
kontrola
spalinové cesty

Druh paliva p ipojeného spot ebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroč Sezón Celoroč Sezón
ní
ní
ní
ní
provoz provo provoz provo
z
z
3x
2x
2x
1x
1x
za rok
za rok za rok
za rok za rok
1 x za rok
1 x za rok
1 x za
rok
2 x za rok
1 x za rok
1 x za
rok

Vysvětlivky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče
na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění
spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto
činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší
3měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na
pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se
čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva
sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a
kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci ^1) se čištění provádí nejméně
jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize,
na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od
předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění
spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného
uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty
se provedou před opětovným uvedením spotřebiče
paliv do provozu.
8. U nepoužívaného komína, od kterého je odpojen spotřebič paliv a
komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen
proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a
čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na
plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
Za SDH Hejtmánkovice

Zden k Vévoda – preventista

TJ Sokol Hejtmánkovice
Rozpis mistrovských utkání jaro 2016
domácí
TJ Loko Meziměstí

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 Poříčí "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 Jaroměř "B"

