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Feichtingerová Blanka
Marešová Ludmila
Cejnar Václav
Vaněčková Božena

Flok Leopold
Pavlík Josef
Mihalov Roman
Mádr Václav

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

Děkujeme, panu Petrovi Bůnovi za vaření chutných obědů, které jsme
odebírali v době letní dovolené ŠJ Hejtmánkovice. Byla to příjemná
změna.
manželé Bastlovi
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Švenka Jaroslav
Děkuji OÚ za dárek a blahopřání k narozeninám.

Nýč Josef

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Herzánová Hana

Dne 28. srpna 2016 nás ve věku nedožitých 77 let
navždy opustila paní Pavlína Baumgärtnerová.
Čest její památce.

SLOVO STAROSTY
Prázd i y utekly jako voda a započal další škol í rok, čí ž přeji vše
školou povi ý hod ě studij í h úspě hů.
V let í h
ěsí í h ylo o í zadá o ěkolik studií: Revitalizace
sportov ího areálu a studie Ví eúčelové udovy v prostoru Šol ov y.
Studie ví eúčelové udovy zahr uje v příze í ka eláře o e ího úřadu a
o e í k ihov u. V prv í patře ví eúčelový sál a v podkroví yt pro
správ e o jektu a turisti kou u ytov u.

Studie je ke zhléd utí a OÚ.
Dále je zpra ovává projekt na Revitalizaci o e ího ry íka za Šol ov ou
a zpra ovávají se podklady pro opravu z ývají í části zad í esty
k poddá í žádosti o dota i.
Podařilo se získat dota i ve výši 200 000 Kč a štípa í auto at, který
ahradí starý dosluhují í.
Rád y h touto estou poděkoval vše o ča ů , kteří se aktiv ě podílejí
a třídě í odpadu a zej é a a likvida i io odpadu eprovádí likvida i
oh ě .
Na jed á í zastupitelstva yl projed á svoz ko u ál ího odpadu,
vzhledem k to u, že svozová fir a v součas é do ě používá velká a
těžká auta, ylo rozhod uto ZO, že svozové auto bude provádět s ěr
komunál ího odpadu jen po hlav í silnici. Z výše uvede ý h důvodů
žádá e o ča y, kteří své ádo y a ko u ál í odpad u isťovali na
zad í estu, a y od .9.
6 tyto ádo y u isťovali a ej ližší ísto
u hlav í sil i e.
V ej ližší h d e h ude provádě a oprava zastávky u Hajpišlů, tí to
žádá e o ča y o trpělivost. Po doko če í oprav bude zastávka
ezpeč ější.
starosta

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 20. 9. 2016 zajistili svoz nebezpečných odpadů a
elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto
odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně
obalů ), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepat í.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla
bude odpad přebírán přímo od občanů.
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
Úterý 20. 9. 2016
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
15:30 – 15:40
Sběrný dvůr – u váhy
15:45 – 15:50
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
15:55 – 16:05
Sběrný dvůr – u kovárny
16:10 – 16:15
Sběrný dvůr – u mostu
16:20 - 16:30
Případné dotazy zodpoví: Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606
632 232. Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šet it p írodu ve Vašem okolí

OKOLO BROUMOVA 2016
Letošní srpen patřil sportu, a to nejen olympijskému, ale i amatérskému.
Olympiádu jsme sledovali pozorně a amatérský závod OKOLO
BROUMOVA jsme zase pozorně plánovali.
Závod se jel již po sedmé, letos v sobotu 20. srpna, a po sedmé nám přálo
počasí. Letos jsme poprvé zařadili dětské závody, kde jsme dětem
nachystali 3 odlišné tratě, na kterých kroužilo celkem 41 dětí, což
považujeme za slibný začátek.
Na trať hlavního závodu délky 61 km s převýšením necelých 1200 m
vyrazilo v 10 hodin ze Šolcovny v Hejtmánkovicích 165 jednotlivců a 14
štafetových jedniček. Už na první občerstvovací stanici v Otovicích, kde je
zároveň i střídání štafet, dojelo startovní pole nadělené, částečně i pro
vypsanou vrchařskou prémii nad Martínkovicemi. Druhá vrchařská prémie
nad Šonovem nepřinesla na čele změnu pořadí. Na druhou občerstvovací
stanici na Janovičkách, kde je druhé střídání štafet, však jeden z favoritů
pro defekt už nedojel. Ale to nebránilo dalším vedoucím závodníkům, aby
zpomalili. Naopak. Vítězi Jiřímu Hudečkovi z týmu GIANT Trans Brdy se
zastavila časomíra na hřišti v Hejtmánkovicích na čase 2:04:51, téměř
domácí Lukáš Čáp z týmu HSK cycling team dojel druhý ve fantastickém
čase 2:06:46. Na stupně vítězů je doprovodil vítěz ročníku 2014 Tomáš
Vagenknecht z týmu BAKAKO Nová Paka, který měl čas 2:10:52.
Bohužel, 16 závodníkům nebylo pro četné defekty přáno dojet do cíle.
Nevím o žádném závodě, který by se jezdil i jako štafeta. Jsme nejspíš
rarita.
V kategorii mužů obhájil loňské vítězství REDPOiNT-ELEVEN TEAM
ve složení Pospíšil J, Pospíšil L, Vrbský v čase 2:26:55 a po zásluze si
odvezli pohár vítězů.
Prvenství v kategorii žen se stalo kořistí týmu MOLUDA, ve složení
Václavková, Škodová, Polová.
Štafety smíšené vyhrál tým VEBA BIKE TEAM, ve složení Malý,
Hanušová, Malý v čase 2:36:38.

Ve štafetách firem se na několikátý pokus na první místo zaslouženě
dostal tým HZS Broumov ve složení Cejnar, Schejbal, Škoda s časem
2:54:15.
Putovní pohár obcí a firem Broumovska si však lepším výkonem zajistila
štafeta Cykloteam Heřmánkovice ve složení Koller, Kosek, Krupička ve
výborném čase 2:21:30. Je velká škoda, že v kategorii obcí nenašel žádný
jiný tým odvahu se s nimi poměřit.
Výsledky jsou zveřejněny na adrese: http://sport-base.cz , nebo na
www.okolobroumova.cz .
Chci poděkovat všem pořadatelům, kterých bylo celkem 76! Největší díl
odvedli pořadatelé ze Sokola Hejtmánkovice a SDH Hejtmánkovice, ale
pomoc dobrovolníků ostatních obcí Svazku Broumovska je
nepostradatelná a závodníky velmi ceněná.
Děkuji všem obecním i městským úřadům Svazku za pomoc. Děkuji všem
našim partnerům za finanční i materiální příspěvky, jimiž jsme společně
přispěli ke kvalitnímu závodu se zajímavými výhrami a bohatou
tombolou.
Závod si zajistil trvalé místo v každoročním kalendáři mnoha účastníků,
kteří již vyjádřili přání příští rok zase přijet a pokořit trať, vinoucí se naší
krásnou krajinou. A co vy? 
Jiří Rak

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE
Hejtmánkovičtí fotbalisté se po minulém ročníku, kde skončili na
krásném 3. místě, i letos snaží předvádět dobré výsledky. Dokazují to
i tím, že si pozvali na trénink dlouholetého trenéra Milana Vítka, aby
oživili tréninky kvalitnější přípravou a vyzkoušeli si tréninky i z
vyšších soutěží. Tímto bychom chtěli Milanu Vítkovi poděkovat, že si

udělal čas a měl s našimi hráči trpělivost.

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 27. 08. se na tenisovém kurtu v Hejtmánkovicích odehrál
již 7. ročník ve čtyřhře. Už od rána panovala dobrá nálada a radost,
že jsme se zase po roce mohli setkat a rozdat si to ve vylosovaných
dvojicích. Rozlosování a výsledky dopadly takto: Na prvním místě, se
všemi výhrami, skončili trdelní špicarové Míra Harasevič a Vlasta
Sluka, které pronásledoval špicar po celý turnaj. Na druhém místě
se, s jednou prohrou a taktickou hrou, umístili Tomíšek Grožák a
Pé'ta Palla, kteří bojovali o první místo jako lvi. Na třetím místě
skončili, obhájci z minulého ročníku Pepa Hornych a Jirka Vévoda.
Na čtvrtém místě se umístili nejmladší tenisté Zdenek Vévoda a
Venda Hladík (celkový věk asi 115 let) a konečné páté místo obsadili
Jenda Krupička a Zdenek Žid, kteří si ale toto umístění zcela určitě
nezasloužili, protože po celý turnaj předváděli líbivý tenis. Výsledky
všichni patřičně zapili. Tímto bych rád poděkoval zastupitelům
Obecního úřadu v
Hejtmánkovicích
za
finanční
příspěvek
na
zakoupení
cen.
Velké díky.
Za tenisty
Vl. Sluka

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.07/16/Z07
Den konání:
29. 8. 2016
Místo konání:
OÚ Hejtmánkovice, zasedací
místnost
Čas konání:
Od 17:00 do 19:30 hodin.
P ítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Seidlová Dana,
Adamírová Jaroslava, Pol Josef, Mgr.
Horák Vojtěch, Středa Jiří, Ing.
Brouček Jan, Remeš Miroslav
Omluveni členové ZO:
MUDr. Stříbrná Radka
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Šulc Vít
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 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. 06/16/Z06 ze dne 27. 6. 2016.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 6 31.8.2016.
5) Projednání Záměru č. 06/2016 prodeje p.p.č. 3473 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6) Projednání Záměru č. 07/2016 prodeje části p.p.č. 3045/1 v k.ú.
Hejtmánkovice.
7) Projednání Záměru č. 08/2016 pronájmu obecního pohostinství
Šolcovna.
8) Projednání Záměru č. 09/2016 pronájmu obecního bytu v č.p. 64.
9) Projednání Záměru č. 10/2016 pronájmu nebytových prostor v č.p.
118.
10) Projednání přístavby OÚ v areálu Šolcovny.
11) Různé.

12) Diskuse.
13) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání.

ZDRŽEL SE: 0

2 Volba ověřovatelů 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. 06/16/Z06 ze dne 27. 6. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 06/16/Z06 ze dne 27. 6. 2016.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2016 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2016 viz příloha.
6 ZO projednali Záměr č. 07/2016 prodeje části pozemku p.č. 3045/1
v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 07/2016 prodeje části pozemku p.č. 3045/1
v k.ú. Hejtmánkovice.
6.1 ZO projednali žádost o prodej části pozemku p.č. 3045/1 v k.ú.
Hejtmánkovice, žadatelem je pan …... Cena bude řešena po doložení
geometrického plánu. Výdaje spojené s jeho vypracováním uhradí žadatel.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že žadatel pan ….. uhradí vypracování
geometrického plánu na pozemek p.č. 3045/1 a po jeho doručení na OÚ
bude ZO projednána cena za m2.
7 ZO projednali Záměr č. 08/2016 pronájmu obecního pohostinství
Šolcovna.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 08/2016 pronájmu obecního pohostinství
Šolcovna.
8 ZO projednali Záměr č. 09/2016 pronájmu obecního bytu v č.p. 64.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 09/2016 pronájmu obecního bytu v č.p. 64.
8.1 ZO projednali žádosti o přidělení obecního bytu v č.p. 64 od třech
žadatelů: ….., ….. a ….. . ZO navrhují pronajmout byt paní …...
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem obecního bytu v č.p. 64 paní ….. od 1.října
2016.
9 ZO projednali Záměr č. 10/2016 pronájem nebytových prostor v č.p.
118.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 schvalují Záměr č. 10/2016 pronájem nebytových prostor v č.p. 118.
9.1 ZO projednali žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 118
podanou paní ….. za účelem otevření obchodu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem nebytových prostor v č.p. 118 paní ….. za
účelem otevření obchodu.
17.3Ř hodin p íchod MUDr. St íbrná
10 ZO projednali vypracování projektové dokumentace na přístavbu
obecního úřadu v areálu Šolcovny.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypracování projektové dokumentace na přístavbu
obecního úřadu v areálu Šolcovny. V této souvislosti bude provedeno
poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
11 Různé

11.1 ZO projednali Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR, poskytovatelem dotace je SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují přijetí dotace od SZIF na techniku na zpracování
potěžebních zbytků
(štípací automat a příslušenství).
11.2 ZO projednali p emístění svozových stanovišť nádob
s komunálním odpadem k hlavní silnici s účinností od 12. ř. 2016.
Odůvodnění: Těžká nákladní vozidla na svoz komunálního odpadu
poškozují zadní komunikaci.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO ř hlasy schvalují, že od 12. ř. 2016 budou občané nádoby s
komunálním odpadem p istavovat k hlavní silnici.
11.3 ZO projednali žádost o znovu projednání prodeje části zadní
komunikace p.č. 1658/7v k.ú. Hejtmánkovice od pana ing. ….. a Rndr.
…... Projednání prodeje části zadní komunikace p.p.č. 1658/7 v k.ú.
Hejtmánkovice panu Bc. …… se přesouvá na 26.9.2016 na další zasedání
ZO.
ZO vzali na vědomí.
11.4 ZO projednali žádost zdravotnického zařízení Hospic Anežky České,
Červený Kostelec o finanční dar.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli žádost o finanční dar pro zdravotní zařízení Hospic
Anežky České, Červený Kostelec.
11.5 Krajský úřad KHK provedl ve dnech 2.8.-3.8.2016 dílčí přezkoumání
hospodaření obce Hejtmánkovice za období 1.1.2016-3.8.2016
se
závěrem - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO vzali na vědomí.

11.6 Obec Hejtmánkovice zažádá o dotaci na obnovu a rekonstrukci
místních komunikací Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Z případně
získané dotace bude obnovena další část zadní komunikace.
ZO vzali na vědomí.
11.7 ZO projednali nabídky na dodavatele stavebních prací „Autobusová
zastávka Hejtmánkovice“.
1. nabídka
Petr Loskot, Hradec Králové
418 857,96 Kč vč. DPH
2. nabídka
Výškové a stavební práce, Miroslav Ságner, Hronov
460 822,61 Kč vč. DPH
3. nabídka
Jaromír Matějec, Police nad Metují
493 468,00 Kč vč. DPH
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku firmy Petr Loskot, Hradec Králové, která
nabízí zhotovení autobusové zastávky za 418 857,96 Kč vč. DPH.
11.8 ZO projednali žádost o finanční příspěvek spolku Farební Havrani.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli žádost o finanční příspěvek spolku Farební Havrani.
5 ZO projednali Záměr č. 06/2016 prodeje pozemku p.č. 3473 o celkové
výměře 5278 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 4
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 0
ZO 5 hlasy zamítli Záměr č. 06/2016 prodeje pozemku p.č. 3473 o
celkové výměře 5278 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
12 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
13 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:32
hodin.

Vítězka zimních olympijských her ve snowboardcrossu z roku 2014
Eva Samková adoptovala fenku z broumovského útulku
V měsíci srpnu navštívila útulek
v Broumově se svým otcem a sestrou
i
olympijská
vítězka
ve
snowboardcrossu z roku 2014 Eva
Samková a adoptovala si „od nás“
fenku Evelin. Je velmi hezké, že i
sportovci
jdou
příkladem
–
„NEKUPUJÍ, ALE ADOPTUJÍ“.
Zdroj: www.broumov-město.cz

Sháníme rifle Ano, opravdu. Ne pro pejsky na nošení, ale na výrobu
různých výrobků, které následně prodáváme, a výtěžek jde našemu
útulku. Máme šikovnou pomocnici, která to umí s šicím strojem, což se
Vám už potvrdilo na našich polštářcích, které prodáváme a které mají u
Vás úspěch. Takže pokud doma máte rifle, které už Vám nejsou, v pračce
se záhadně srazily nebo se Vám už nelíbí, nevyhazujte je. Přineste je na
obecní úřad a následně budou dopraveny do útulku. A to vše za jedním a
pochopitelným účelem - zlepšit život pejskům u nás v útulku;-)
Během léta 2015 se nám podařilo v našem útulku postavit pergolu, která
zastřešuje a zastiňuje místo, kde mají pejsci výběh, jelikož tam v létě
opravdu praží sluníčko. No a v případě nepřízně počasí má tato pergola
chránit
i
boudy,
které
v
tomto
výběhu
jsou.
Zároveň se také vystavěly nové kotce, které pomůžou dalším nalezeným,
vyhozeným, nechtěným, týraným a osiřelým pejskům. Takže se nám
opravdu hodí každá korunka. No a v roce 2016 se z takto vyrobených a
následně prodaných věcí přispělo na koupi skladu na granule, deky, a jiné
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potřeby pro naše pejsky.

