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Horáková V ra
Vladimírová Eva
Hamerská Helena
Stanická Jaroslava
Kubeček Petr
Huml Jiří
Branda Stanislav
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavn hodn št stí, zdraví a
spokojenosti.

D kujeme OÚ a panu starostovi za kv tiny a účast na oslav MDŽ.
Pod kování patří také panu Zd ňkovi Vévodovi, který nám po celý večer
hrál na harmoniku.
„Hejtmanky“
D kuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Malý Vladimír
D kuji zástupkyním OÚ za milou návšt vu a dárek k mým narozeninám.
Pavlíková Miluše
D kuji za přání k narozeninám, za dárkový balíček a milou návšt vu.
Černá Zdeňka

Dne 7. března 2016 nás ve v ku 87 let navždy opustil
pan Jindřich Baše.

Čest jeho památce

M STSKÝ PSÍ ÚTULEK BROUMOV, se na vás obrací s
prosbou o pomoc. Máte doma přebytečné deky,
které litujete vyhodit, ale mohli byste jimi ud lat
dobrý skutek pro pejsky? My je v útulku
využijeme. Kdo byste m l doma přebytečné
deky, potahy z gauče, třeba i staré spacáky, apod.
budeme za n rádi.
Deky odevzdávejte na obecním ú adě v Hejtmánkovicích.
Za čtyřnohé kamarády Vám d kuje psí útulek Broumov

Obec Hejtmánkovice nabízí k pronájmu
Obecní pohostinství ŠOLCOVNů
Pohostinství je pln vybaveno a po rekonstrukci.
Pronájem pohostinství je k dispozici od 1. dubna 2016.
Informace na tel. č.: 724182792

PÁLENÍ
ČAROD JNIC
30. dubna 2016

18.00 hodin

Slet čarod jnic
z horního a dolního konce obce u OÚ - zde prob hne sčítání
horňaček a dolňaček a za přítomnosti notáře dojde
k vyhodnocení účasti

18.30 hodin

Odlet všech čarod jnic na místní hřišt , kde bude slavnostn
zapálena vatra

19.00 hodin

Zábavný program – skupina „NÁVŠT VNÍCI“

OBČERSTVENÍ ZAJIŠT NO
Košťata, kocoury, žáby, netopýry a jinou hav ť s sebou…
Srdečn zve OÚ Hejtmánkovice a ostatní složky obce

PRANOSTIKY PRO M SÍC DUBEN
V tomto m síci jest obyčejn mnoho silných v trů, nato hned sníh,
déšť, kroupy, slunečnost a protože stále prom nitelné pov tří, že se
sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé dešt v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasn žívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz kv tů více nepostíná.
Je-li v dubnu krásn a pov tří čisté, bude kv ten nepříjemný jist .
Hodn -li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Je-li duben p kný, bude kv ten ješt lepší.
Co duben našetří, to kv ten spálí.
Když jest plný M síc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje
stromový kv t, takže se zadusí.
Jasný m síc v dubnu škodí kv tu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Jak prvn zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zv stují dobré léto.
Duben časy m ní a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Hřímání tohoto m síce veselý a hojný rok, ale zlých smrt
předpovídá.

Při zápisu je tře a předložit:
o ča ský průkaz záko ého zástup e dítěte
rod ý list dítěte
v pl ě ou žádost o přijetí do MŠ včet ě potvrze í lékaře o povi é
očková í
Při rozhodová í o přijetí dítěte do MŠ se postupuje dle kritérií přijí a ího
říze í, v žád é případě erozhoduje pořadí odevzda ý h žádostí.
-

Jestliže počet žádostí o přijetí k předškol í u vzdělává í překročí u zápisu
sta ove ou kapa itu a i ál ího počtu dětí, ude ředitelka MŠ postupovat při
rozhodová í o přijetí dítěte dle íže uvede ý h kritérií.
Bez ohledu na kritéria ude v souladu s usta ove í § odst. zák.
/
S . školský záko před ost ě přijato dítě v posled í ro e před zaháje í
škol í do házk a dítě s odklade škol í do házk .
Při rozhodová í o přijetí dítěte je postupová o tak, že ejdříve jsou přijí á
děti splňují í prv í kritériu , pak, pokud jsou vol á ísta, děti splňují í druhé
kritériu atd.
Kritéria přijí a ího říze í:
1. Dítě á trvalý po t v O i Hejt á kovi e.
2. Mateřskou školu již avštěvuje souroze e dítěte.
3. Věk dítěte - přijí á í dětí v pořadí od ejstaršího po ej ladší.
Bližší i for a e Vá
v MŠ.

rádi poskyt e e a tel.: 491 523 9 případ ě oso
)a MŠ Hejt á kovi e Mgr. S. Tre či ská

ě

SVOZ

VELKOOBJEMOVÉHO

ODPADU

Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás
dovoluje upozornit, že dne
11.-12.4.2016 pro Vás zajistili svoz
velkoobjemového odpadu. Tam, kde svážíme popelnice v pondělí, svoz
VO též v pondělí, tam kde svážíme popelnice v úterý, svoz VO v úterý.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste m li možnost zbavit se
legáln
odpadu,
který
se
nevejde
do
sb rných
nádob
Ěmatrace,koberce,nábytek atd.ě a odpadu, který nepatří do sb rných 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 viditeln odd len a tak , aby je bylo možné naložit. Netvo te
nep ehledné haldy odpadů.
1.
Popelá ské 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 voln pohozený
na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevn svázané, kartonový papír
zvlášť pevn svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetn disk
Železo Ě drobné části v sudech, kbelících atd )
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným dešt m.
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 p ipravte u sběrných nádob
v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektroza ízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 12.4.2016 odpoledne
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpad zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606
632 232. Správným nakládáním se všemi druhy odpad pomáháte šetřit
přírodu ve Vašem okolí.

SVOZ

NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

vyt íděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 12.4.2016 zajistili svoz nebezpečných odpad
a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpoušt dla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie Ěvšechny tyto
odpady v uzavřených nádobáchě, léky, pesticidy, Ězahradní chemie včetn
obal ě, baterie Ěsuché článkyě, akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.ě
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepat í.
Svoz prob hne zastávkovým zp sobem. Obsluhou svozového vozidla
bude odpad přebírán přímo od občan . Občan předloží obsluze vozidla
doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2016.
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.
Sb rný dv r – u zast. U dubu
15:30 – 15:40
Sb rný dv r – u váhy
15:45 – 15:50
Sb rný dv r – u obecního úřadu
15:55 – 16:05
Sb rný dv r – u kovárny Ěnaproti u hospodyě
16:10 – 16:15
Sb rný dv r – 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 odpad pomáháte šetřit přírodu ve
Vašem okolí.

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.03/16/Z03

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

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

21. 3. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 18:25 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan,
Remeš Miroslav, Seidlová Dana,
ůdamírová Jaroslava, Pol Josef, Mgr.
Horák Vojt ch, Středa Jiří
MUDr. Stříbrná Radka
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 člen
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ov řovatel zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 02/16/Z02 ze dne 22. 2. 2016
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 29.2.2016, projednání
Rozpočtového opatření č. 2 k 31.3.2016.
5) Projednání Dohody o zm n obecní hranice Ěkatastrální územíě.
6) Projednání znaleckého posudku č. 01/2477/2016, projednání
Prohlášení vlastníka k rozd lení práva k nemovité v ci na
vlastnické právo k jednotkám.
7) Projednání Dodatku ke smlouv o odb ru a zpracování bioodpadu.
8) R zné.
9) Diskuse.
10) Záv r.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ově ovatelů zápisu.
Jako ov řovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní
Jaroslava ůdamírová.

PRO: 8
ZO schválili 8 hlasy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3 Projednání zápisu ZO č. 02/16/Z02 ze dne 22. 2. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 02/16/Z02 ze dne 22. 2. 2016.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 1 k 29.2.2016 viz příloha.
ZO vzali na v domí.
ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 31.3.2016 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili Rozpočtové opatření č. 2 k 31.3.2016 viz příloha.
5 ZO projednali Dohodu o zm n obecní hranice mezi obcí Heřmánkovice
a obcí Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili Dohodu o zm n obecní hranice mezi obcí
Heřmánkovice a obcí Hejtmánkovice. ZO pov řují starostu podepsáním
dohody.
6 ZO projednali Znalecký posudek č. 01/2477/2016 na bytový d m č.p.
210.
ZO vzali na v domí.
7 ZO projednali Dodatek ke smlouv o odb ru a zpracování bioodpadu
mezi obcí a firmou Eko Broumovsko s.r.o., Hronov.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Dodatek ke smlouv o odb ru a zpracování
bioodpadu mezi obcí a firmou Eko Broumovsko s.r.o., Hronov. ZO
pov řují starostu podepsáním dodatku.
Ř Různé
8.1 ZO projednali Zám r č. 01/2016 o pronájmu obecního pohostinství
Šolcovna.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují Zám r č. 01/2016 obce Hejtmánkovice o pronájmu
obecního pohostinství Šolcovna.
8.2 ZO projednali oznámení o konání veřejné hudební produkce dne 11.6.
a 12.6.2016 v Hejtmánkovicích č.p.193.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují konání veřejné hudební produkce dne 11.6. a
12.6.2016 v Hejtmánkovicích č.p.193.
8.3 Dne 4.3.2016 provedl Finanční výbor ZO Hejtmánkovice finanční
kontrolu viz Zápis vč. usnesení z 4. jednání Finančního výboru ZO
Hejtmánkovice konaného dne 4.3.2016. Členy finančního výboru nebyly
zjišt ny žádné chyby či nedostatky, které by vyžadovaly návrh doporučení
či návrh k náprav .
ZO vzali na v domí.
17:55 příchod MUDr. Stříbrná Radka
8.4 ZO projednali cenovou nabídku projektové společnosti Projektis, spol.
s r.o., Dv r Králové nad Labem na vypracování studie přístavby obecního
úřadu a víceúčelového sálu v areálu Šolcovny. Požadovaná cena za
zhotovení studie Ěspolečností Projektis, spol. s r.o., Dv r Králové nad
Labemě činí 64 000 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypracování studie přístavby obecního úřadu a
víceúčelového sálu v areálu Šolcovny projektovou společnosti Projektis,
spol. s r.o., Dv r Králové nad Labem. ZO 9 hlasy schvalují cenu 64 000
Kč bez DPH za vypracování studie.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bod m při jejich projednávání.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:25
hodin.

PR VOD
MASEK
2016

SLOVO STAROSTY

Dne 5. března se konal v naší obci pr vod
masek. Rád bych pod koval všem maskám
za účast v pr vodu, občan m a sponzor m
za v nování cen do tomboly. Tento rok se
zúčastnilo pr vodu rekordních 50 masek.
O týden pozd ji se konala Ostatková zábava, za nebývale hojné účasti
masek a bavících se návšt vník . Jsem rád za kladné ohlasy od
zúčastn ných a za nár st návšt vnosti oproti jiným rok m.

KANALIZACE Již dva roky je v provozu splašková kanalizace,
do které byly investovány nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce,
státu a EU. Jsme povinni dodržovat zákon o vypoušt ní splaškových vod,
abychom to našim občan m usnadnili, bylo rozhodnuto v naší obci
vybudovat splaškovou kanalizaci. V obci je velká v tšina objekt
napojena. Cca 18 objekt je doposud nenapojeno, majitelé t chto objekt
jsou nezodpov dní. Velký údiv t chto majitel , že v současné dob
dostávají od OÚ Oznámení a Usnesení, že je třeba dodržovat zákon.
Obeslaný má právo předkládat nám ty a připomínky Ěn kolik jedinc při
vyjádření uvádí co po nich OÚ požaduje, když jsou napojeni, ale smlouvu
s provozovatelem kanalizace nemají uzavřenouě. Dále bude OÚ
postupovat dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22.2.2016, kdy nenapojení
jedinci obdrží Rozhodnutí o připojení na splaškovou kanalizaci.
starosta

