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Nýčová Jana
Havlík Martin
Harasevičová Božena
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavn hodn št stí, zdraví a
spokojenosti.

D kuji za přání k narozeninám a dárkový balíček.
Krejsa Petr
D kuji členkám komise a OÚ za dárkový balíček a blahopřání
k narozeninám.
Stanická Jaroslava

V ned li 8. 5. 2016 navštíví zástupci obce a
členky kulturní komise ženy nad 70 let a
popřejí jim k tomuto svátku.

Dne 24. dubna 2016 nás ve věku 66 let navždy opustil
pan Milan Chovanec.
Čest jeho památce

Dne 23. 4. 2016 starosta slavnostn uvítal do života nového občánka:

Lukáše Tošnara

Obecní úřad přeje nov narozenému občánkovi hodn zdraví a št stí.

TJ SOKOL Hejtmánkovice
Zdravíme všechny příznivce amatérského tenisu.

Rozhodli jsme se uspořádat soutěž pro jednotlivce v tenise pod názvem:

Jedná se o dlouhodobou soutěž, která odstartuje
6. 6. 2016 a skončí závěrečným finálovým turnajem
3. 9. 2016 (možná změna termínu v závislosti na počasí).
Hrát se bude na dva vítězné sety dle rozlosování. Výsledky se budou
započítávat do tabulek. Všechna utkání musí být odehrány do 28. 8. 2016
a z tabulek vzejdou účastníci finálového turnaje.
Konkrétní informace k jednotlivým utkáním
(kdo s kým), včetně pravidel ligy a tabulek
budou vyvěšeny na sokolské vývěsce na
hřišti. Bude záležet na dohodě dvojic, kdy svá
utkání odehrají, nebudou dány pevné termíny.
Výsledky utkání se budou hlásit osobně,
telefonicky nebo SMS zprávou na níže
uvedené kontakty.

Startovné je 200 Kč.

Finalisté obdrží hodnotné ceny, diplomy a vítěz získá pohár.

Všem hráčům bude k dispozici tenisový kurt na hejtmánkovickém
h išti ZDARMA.

Závazné přihlášky volejte do 31. 5. 2016
Vlastimil Sluka
Miroslav Harasevič

774 061 667
724 220 570

oo

OZNÁMENÍ

ově katastrál ího operátu ový

apová í

O e Hejt á kovi e podle usta ove í §
odst.
záko a č.
/
S ., o katastru e ovitostí katastrál í záko ,
vyhlašuje
a základě oz á e í Katastrál ího úřadu pro Královéhrade ký kraj,
Katastrál ího pra oviště Ná hod dále je „katastrál í úřad“ , č.j.
OO-6/2016, že v katastrál í úze í Hejt á kovi e - a části
k.ú.v zastavě é části o e Hejt á kovi e ude zaháje a o ova
katastrál ího operátu ový
apová í
dále je „o ova katastrál ího operátu“ .
)aháje í o ovy katastrál ího operátu se předpokládá při liž ě v
o do í od . .
do . .
. Přes ý ter í ude oz á e
ej é ě d ů přede .
Vlast í i e ovitostí udou ke zjišťová í prů ěhu hra i poze ků
a v ějšího o vodu udov píse ě zvá i ej é ě týde přede ,
přito jsou povi i oz ačit trvalý způso e a a vlast í áklad
espor é hra i e svý h poze ků §
odst.
pís .
katastrál ího záko a . )půso oz ače í hra i poze ků usí ýt v
souladu s usta ove í §
vyhlášky č.
/
S ., o katastru
e ovitostí katastrál í vyhláška . Pokud vlast ík hra i e svý h
poze ků eoz ačí, ůže katastrál í úřad rozhod out, že hra i e
oz ačí a áklad vlast íka §
odst. katastrál ího záko a a
vlast íku uloží pokutu za poruše í pořádku a úseku katastru.

Neoz ačují se hra i e poze ků, které jsou slouče y do větší h
půd í h elků § odst. katastrál ího záko a . Vlast í i takový h
poze ků se vyzývají, a y v záj u správ ého dopl ě í hra i do
katastru e ovitostí přede vyhledali za hova é úseky hra i
poze ků, popř. za hova é hra ič í z aky, a při zjišťová í prů ěhu
hra i a ě upozor ili ko isi.
)a ěst a i katastrál ího úřadu a jeji h po o í pra ov í i dále
je „opráv ě é oso y“ jsou podle § odst. záko a č.
/
S ., o ze ě ěři tví a o z ě ě a dopl ě í ěkterý h záko ů
souvisejí í h s jeho zavede í dále je „záko o ze ě ěři tví“ ,
ve z ě í pozdější h předpisů, opráv ě i po oz á e í vstupovat a
vjíždět v ez yt é rozsahu a e ovitosti; do stave
ohou
vstoupit se souhlase jejího vlast íka e o opráv ě ého uživatele.
Opráv ě í ke vstupu a e ovitost prokazují služe í průkaze .
Vlast ík e o provozovatel zaříze í, které ůže ohrozit život ebo
zdraví, je povi e poučit opráv ě é oso y před vstupe do tohoto
zaříze í o ezpeč osti a o hra ě zdraví při prá i.
Podle § odst. záko a o ze ě ěři tví je vlast ík e ovitosti
e o opráv ě ý uživatel povi e strpět u ístě í ěři ký h z aček
na e ovitosti včet ě využívá í z aček odový h polí a zdržet se
všeho, o y tyto z ačky ohlo poškodit, uči it epouživatel ý i
e o z ičit. Kdo poškodí, z ičí e o eopráv ě ě pře ístí
ěři kou z ačku, dopustí se podle § a záko a o ze ě ěři tví
poruše í pořádku a úseku ze ě ěři tví a ůže ýt za to
pokutová .
)a správ ost vyhotove í: Kaválková Petra.

UZAVÍRKA SILNICE II/ 0
Důvode uzavře í sil i e II/
v úseku od křižovatky
Pasa – Jetři hov za čerpa í sta i i poho ý h h ot v
Brou ově je reko struk e sil i e za úpl é uzavírky.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALI)ACE
30. 5. 2016 – 24. 7. 2016
OBJÍ)DNÁ TRASA:
O jízd á trasa pro veškerou dopravu je avrže á po
sil i i III/ 0
a III/ 0 přes o e Jetři hov a dále
po sil i i II/ 0 přes o e Hejt á kovi e do
Brou ova. O jízd á trasa je o ous ěr á.
Auto usová zastávka „U Šléglů“ se po do u výstav y
dočas ě zruší ez áhrady, auto usová zastávka
„Jetři hov, roz estí“ se dočas ě zruší a jako áhrad í
auto usová zastávka ude Jetři hov, hor í.

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.04/16/Z04

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

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

25. 4. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 19:45 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Adamírová
Jaroslava, Pol Josef, Mgr. Horák Vojtěch,
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 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 03/16/Z03 ze dne 21. 3. 2016.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 30. 4. 2016.
5) Projednání Záměru č. 02/2016 pronájmu pozemku p.č. 3045/1
v k.ú. Hejtmánkovice.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) 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. 03/16/Z03 ze dne 21. 3. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 03/16/Z03 ze dne 21. 3. 2016.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2016 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2016 viz příloha.
5.1 ZO projednali Záměr č. 2/2016 pronájmu pozemku p.č. 3045/1 o
výměře 44864 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili Záměr č. 2/2016 pronájmu pozemku p.č. 3045/1 o
výměře 44864 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
5.2 ZO projednali žádost o pronájem pozemku p.č. 3045/1 o výměře
44864 m2 v k.ú. Hejtmánkovice, podanou paní …. z Broumova.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem pozemku p.č. 3045/1 o výměře 44864 m2
v k.ú. Hejtmánkovice, paní ….. z Broumova. S paní ….. bude uzavřena
Pachtovní smlouva, roční pronájem bude činit 1250,-Kč / ha + výše
inflace za předcházející rok.
6 Různé
6.1 ZO projednali žádosti o odkoupení pozemku p.č. 135 o výměře 205 m2
a pozemku p.č. 1463 o výměře 266 m2. ZO navrhují oslovit všechny
majitelé domu č.p. 317 a nabídnout jim k odkoupení každému 1/6
z daných pozemků. K prodeji pozemků dojde pouze v případě, že o koupi
pozemků projeví zájem všichni vlastníci č.p. 317.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují oslovení majitelů bytů v č.p. 317 s nabídkou
odkoupení 1/6 z pozemku p.č. 135 o výměře 205 m2 a pozemku p.č. 1463
o výměře 266 m2. Prodej těchto pozemků bude uskutečněn v případě, že
všichni majitelé v č.p. 317 budou souhlasit.

6.2 Ministerstvo vnitra pro rok 2016 neposkytne dotaci JSDH
Hejtmánkovice na pořízení dopravního automobilu. Obec podala novou
žádost o dotaci pro rok 2017.
ZO vzali na vědomí.
6.3 ZO byli seznámeni s uzavírkou silnice II/303 v úseku od křižovatky
Pasa–Jetřichov za čerpací stanici pohonných hmot v Broumově, v období
od 16. 5. 2016 do 24. 7. 2016.
ZO vzali na vědomí.
6.4 ZO projednali návrhy na Rozhodnutí ve věci domovních přípojek na
splaškovou kanalizaci.
ZO navrhují, že majitel č.p. 254 se do 15.6.2016 připojí na splaškovou
kanalizaci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že majitel č.p. 254 se nejpozději do 15.6.2016 musí
objekt napojit na veřejnou kanalizaci.
ZO navrhují, že majitelé č.p. 149 do 31.12.2016 zajistí vypouštění
splaškových vod dle platného zákona.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že majitelé č.p. 149 nejpozději do 31.12.2016 zajistí
vypouštění splaškových vod dle platného zákona.
ZO navrhují, že majitelé č.p. 84, č.p. 61, č.p. 6 připojí své objekty do
30.6.2016 na veřejnou splaškovou kanalizaci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že majitelé č.p. 84, č.p. 61, č.p. 6 připojí své objekty
do 30.6.2016 na veřejnou splaškovou kanalizaci.
6.5 Ve dnech 19. 4. 2016 a 20. 4. 2016 se uskutečnilo přezkoumání
hospodaření Obce Hejtmánkovice za rok 2015. Přezkoumání provedli
zástupci z Krajského úř. Hradce Králové. Při přezkoumání hospodaření
Obce Hejtmánkovice nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
ZO vzali na vědomí.

6.6 ZO projednali vypracování projektu na linku na zpracování dřeva.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypracování projektu na linku na zpracování dřeva.
6.7 ZO projednali nabídku od firmy ATLAS software a.s. na právní
informační systém „Codexis online“.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli nabídku od firmy ATLAS software a.s. na právní
informační systém „Codexis online“.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Záv r
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:45
hodin.

„HEJTMÁNKOVICKÁ STEZKA
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Romanovi

v sobotu 4.6.2016 od 14.00 hodin
na hįišti TJ Sokol Hejtmánkovice
Pįipraveny jsou rķzné diciplíny
Malování na obličej
Opékání buįtķ
Stįelnice

720 LET OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Oslavy k tomuto výročí se budou konat
v sobotu 23.7.2016 od 13.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

PRANOSTIKY PRO M SÍC KV TEN
Sníh v máji - hodn trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li kv ten ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý kv ten přichází suchý červen.
Deštivý kv ten - žíznivý říjen.
V kv tnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodn sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý kv ten - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty ned lají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V kv tnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholivá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Ján ani za
vodu džbán .
Bujný kv t - plný úl.

Ce tru

so iál í h služe Naděje Brou ov
Jiráskova

,

Brou ov

IČO

CENTRUM PRO RODINU POMÁHÁ EŠIT DLUHY
Odborný sociální poradce pomáhá osobám, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci, řešit nezaměstnanost, zadluženost, rodinné a sociální
problémy, pracovně právní problematiku a pomůže také i s řešením
úředních obsílek a v komunikaci s úřady či soudy.
V rámci dluhového poradenství se také zaměřujeme na oddlužení neboli
osobní bankrot. Oddlužení je často jediná možnost pro dlužníky, kteří se
ocitli v bezvýchodné situaci a nejsou schopni dluhy nadále splácet.
Dlužníkovi má umožnit „nový start" a motivovat ho ke splácení svého
dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % všech závazků za dobu 5
let. Pro podání žádosti musí dlužník splňovat zákonem dané podmínky a
to zejména trvalý finanční příjem, nejlépe ze zaměstnání nebo
důchodového pojištění.
Odborný sociální poradce za dobu dvou let pomohl s návrhem na
oddlužení jedenácti klientům, se kterými i nadále spolupracuje po celou
dobu trvání insolvenčního řízení. Celková dlužná částka se vyšplhala
k sedmi miliónům korun.
Odborná sociální poradna je otevřena vždy v pondělí a ve středu od 10 do
15 hodin. Nachází se v budově Centra pro rodinu, v ulici Lidická 174,
Broumov (bývalá ZŠ Velká Ves).
Odborný sociální
poradce:
Martin
Minařík
minarik@nadejebroumov.cz, tel.: 778 486 553

DiS.,

e-mail:

