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Kindlová Zdeňka
Bogach Petro
Hajpišlová Jindra
Maršalka Jaroslav
Pohlová Jiřina
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Děkuji OÚ za krásnou květinu a blahopřání ke Dni matek.
Růžena Prouzová
Děkuji OÚ za milou návštěvu a dárkový balíček.
Božena Harasevičová
Děkuji obecnímu úřadu za pěkné blahopřání a věcný dar k mým
70-tinám.
Poživilová Jarmila
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Hanuš Jiří
Děkuji OÚ za dárkový balíček a aktivistkám za pěkně strávené odpoledne.
Šafářová Eva
Dne 5. června 2015 nás ve věku 76 let navždy opustila paní
Emilie Vlachová.
Čest její památce.
Dne 15. června 2015 nás ve věku 80 let navždy opustila paní
Anna Lukešová.
Čest její památce

Plán Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích
Obec Hejtmánkovice uspěla se žádostí o dotaci na akci „Regenerace zahrady MŠ
v Hejtmánkovicích“ a od OPŽP získala dotaci ve výši 1 700 000 Kč.

Obec Hejtmánkovice

si Vás dovoluje pozvat na

divadelní představení

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
pořádané
v pátek 3. 7. 2015 od 19.00 v areálu
Hejtmánkovické jízdárny.
Představení vzniklo pod vyšším uměleckým dohledem pana
Boleslava Polívky.
Srdečně Vás zveme k příjemně strávenému večeru.
Vstupné zdarma.

3. 7. 2015 od 19.00 hodin
Jízdárna Hejtmánkovice
Vstupné: ZDARMA

Obecní automobil značky ŠKODA Felicia byl nahrazen novým
vozem od stejného výrobce značky ŠKODA Fabia.

Slovo starosty
Vážení občané, několik post ehů z naší krásné obce.
Nejprve mi dovolte poděkovat všem všímavým občanům, kte í
p ipomínkují dění v obci. (Špatná viditelnost p i vyjíždění z vedlejší
silnice, štěrk na asfaltové cestě, černé skládky, chybějící lavičky u obecní
cesty, malá hustota odpadkových košů a jiné).
Nastalo období zahrádka ení a s tím spojené práce sekání trávy, sušení
sena apod. Celkem se da í dodržovat nedělní a sváteční klid, kdy naši
„motorový miláčci“ jsou zaparkování a odpočívají. V obci se s těmito
pracemi rozmáhá nový šlendrián a to pálení sena. P i krásných slunných
dnech každý z nás větrá ve svých nemovitostech a není nic horšího, než

když se na večer vrátíte domů a máte dům nebo byt zamo en pachem ze
spáleného sena, které právě někdo z nás spálil. Je několik možností jak
tuto situaci ešit.
Mnoho z nás kompostuje, někdo seno uskladní v rohu svého pozemku a
nechá hnít, další možností je požádat obec o p istavení kontejneru a odvoz
této hmoty. (Kontejner bude p istaven po domluvě a musí se jednat o větší
množství hmoty, menší množství je možné odvézt na skládku za
Šolcovnu). Tato služba je našim občanům poskytována zdarma. Nejhorší
variantou je, že seno spálím a zamo ím sousedy a část obce. Dovoluji si
požádat Vás, co pálíte seno, abyste od této varianty likvidace UPUSTILI.
Myslím si, že máme všelijakých zákonů, na ízení a p íkazů, tak proč
vydávat další vyhlášku. Pokud nedojde k zjednání nápravy a nadále se
budou, evidovat stížnosti na pálení sena bude nutno p istoupit
k nepopulárnímu opat ení, jako je vyhláška. Jsem p esvědčen, že jsme
rozumní lidé a i likvidace sena se obejde bez vyhlášky, jako nám to
funguje se sekáním v neděli a ve svátek

Něco ze stavebních akcí…
Byly dokončeny sítě ke stavebním parcelám u MŠ (kanalizace, vodovod,
elektro p ípojky). Čeká nás vybudování cesty a p ípojky plynu.
Probíhá výběrové ízení na zhotovitele akce „Regenerace zahrady MŠ
v Hejtmánkovicích“, kde se nám poda ilo získat dotaci 1700 000 Kč.
Probíhá výběrové ízení na rekonstrukci Ve ejného osvětlení I. etapa, kde
se nám poda ilo získat dotaci 600 000 Kč v soutěži Vesnice roku 2014,
Modrá stuha.

Na závěr mi dovolte Vám všem pop át pěkné letní dny.
Starosta

TJ Sokol Hejtmánkovice

nohejbalový turnaj HLÍNA CUP 2015
Sokol Hejtmánkovice upo ádal 20. června za velkého p ispění paní editelky naší
školky, slečny Martiny Kroulové druhý ročník nohejbalového turnaje HLÍNA CUP.
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. 5 družstev z Broumovského výběžku a jedno
družstvo z Radvanic vedené dlouholetým členem Sokola Hejtmánkovice Pavlem
„Koňasem“ Jiráskem a bylo vidět a to nejen na h išti.
Družstva se spolu utkala v kvalifikační skupině každý s každým, kde bojovali o
postup do semifinále. K vidění byly velmi kvalitní výkony jak jednotlivců, tak i
družstev. V domácím týmu byl velkou oporou na síti nestárnoucí Tomáš „Kladivo“
Groha a velice dob e se prezentovala i jediná žena Martina Kroulová (je vidět, že
naše paní editelka nemá talent jen pro výchovu našich ratolestí).
Velmi kvalitní nohejbal pak p edváděla družstva Ekofarmy (Božanov), VV (Velká
ves) a také Pišta tým (Broumov). Nemůžeme opomenout výkony domácích Zlobrů
(fotbalisté TJ Sokol), kte í měli ve většině p ípadů smůlu v koncovkách setů, kdy se

jim neda ilo dob e rozehrané sety dotáhnout do vítězných konců. Tým „Je mi fuk“
vedený Koňasem p edváděl, také velice zajímavé a někdy až krkolomné kreace.
I když nám tentokrát počasí moc nep álo, byl k vidění velmi kvalitní nohejbal a
vrcholem celého turnaje bylo finálové utkání mezi Ekofarmou a týmem VV. Zde
bylo vidět spousta hezkých výměn a nakonec pro sebe prvenství získali zkušenější
hráči VV.
Již dnes se všichni těšíme na p íští rok, kdy se opět tyto klání uskuteční.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům této akce, neboť bez jejich podpory by
se tato akce neuskutečnila.
Velký dík pat í: OÚ Hejtmánkovice, Centrum Walzel, Pivovar Olivětín, Hospůdka
Šolcovna
Miroslav Harasevič

Božanovští vyhráli Malé letní dovádění
V sobotu 20. 6. 2015 se na Hasičském h išti v Jet ichově konal již šestý ročník
Malého letního dovádění. O putovní pohár se v „obecní olympiádě“ utkaly týmy ze
všech obcí Broumovska ve velmi netradičních disciplínách – Létající vajíčko,
Štafetový slalom s lyža skými hůlkami, Kuličkový labyrint, Odemykání kladek,
PET štafeta, Zatloukání h ebíků a Jízda na trojkole. Vítězem letošního ročníku se
stalo již po několikáté družstvo Božanova, na druhém místě skončilo družstvo
Verné ovic, které také zvítězilo v jednom z minulých ročníků. V po adí t etí se
umístilo družstvo Martínkovic, které bude v p íštím ročníku po adatelem již
sedmých her Malého letního dovádění.

Na Hasičském hrišti v Jet ichově se sešly týmy ze všech obcí i se svými starosty,
místostarosty a dalšími p íznivci. Počasí nep álo, ale soutěže probíhaly v mezičase
mezi dešťovými p eháňkami, až se nakonec všechny týmy vyst ídaly u všech soutěží.
Bylo p ipraveno zázemí i občerstvení pro soutěžící i diváky, děti využívaly
k pobavení skákacího hrad. Všichni se p ed deštěm schovávali ve velkoprostorových
stanech. Mezi soutěžemi mohli účastníci zhlédnout ukázku míchání nápojů a taneční
p edstavení broumovské Ulity.Po slavnostním vyhlášení vítězů a poděkování všem,
kte í se her zúčastnili, hrály kapely SB, Klapeto a Doteky. Zúčastnění se již teď těší
na další ročník, který bude po ádán tentokrát v Martínkovicích.
Zdroj: DSO Broumovsko

Naši reprezentanti se
ídili heslem
„soutěžíme
pro zábavu“ a
Hejtmánkovicím
vybojovali 10. místo.
Vzkaz pro
Hejtmanky:
„Děkujeme za
podporu a účast!

TJ Sokol Hejtmánkovice

POZVÁNKA
na turnaj

Kdy:

8. 8. 2015 od 9.00 hodin
rozlosování zápasů v 08.45 hodin

Kde:

h iště Hejtmánkovice

Účastníci:
TJ Sokol Hejtmánkovice
Slovan Broumov B
Loko Meziměstí
Slavoj Teplice nad Metují
Občerstvení zajištěno.
P ijďte povzbudit naše družstvo.
*********************************************************
15. 6. 2015 Okružní k ižovatka Slávie v Náchodě v plném provozu
Nový týden začal nejen pro náchodské občany, ale hlavně motoristy, kte í Náchodem pouze
projíždějí, dobrou zprávou. Okružní k ižovatka u Slávie, která od b ezna prošla rozsáhlou
rekonstrukcí, je již v plném provozu a vozidla mohou projíždět ve všech směrech.
"Náchodu se okamžitě výrazně ulevilo, již v pátek odpoledne to bylo patrné, tradiční odpolední
špička proběhla bez komplikací", up esnil starosta Jan Birke a dodal: "Náchod se v uvozovkách
nadechne minimálně na tři týdny, se zahájením rekonstrukce okružní křižovatky u
Čedoku počítáme 7. července".
Na koordinační schůzce v minulém týdnu se dohodli zástupci investora ( SD HK), zhotovitele i
jednotlivých správců sítí, Města Náchod a Policie ČR, že s ohledem na technologické postupy a v
neposlední adě blížící se závěr školního roku a zvýšenou dopravní zátěž spojenou se začátkem
prázdnin, se s opravou okružní k ižovatky u Čedoku začne po prodlouženém červencovém víkendu,
tedy 7. 7. 2015. podrobnostech průběhu stavby a dopravních omezeních budeme ve ejnost
informovat v následujících dnech.

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.06/15/Z06

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

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

29. 06. 2015
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:00 do 19:10 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef, Seidlová
Dana, Adamírová Jaroslava, Remeš Miroslav, St eda
Ji í, Mgr. Vojtěch Horák
MUDr. St íbrná Radka
JUDr. Šulc Vít, Valášková Jana, Rak Ji í, Mgr. Bašová
Kamila, Pichová Eva

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 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 ově ovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 05/15/Z05 ze dne 25. 5. 2015.
4) Projednání rozpočtového opat ení č. 5 k 30. 6. 2015.
5) Projednání schválení Závěrečného účtu Obce Hejtmánkovice za rok 2014.
6) Projednání schválení Účetní závěrky za rok 2014 Obce Hejtmánkovice.
7) Projednání schválení Účetní závěrky za rok 2014 MŠ Hejtmánkovice.
8) Projednání jmenování 3 členů stavební komise.
9) Projednání Smlouvy o p edání vyvolané investice.
10) Různé.
11) Diskuse.
12) Závěr.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání a ZO schvalují nedodržení po adí p i projednávání jednotlivých bodů.
2 Volba ově ovatelů zápisu.
Jako ově ovatelé 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. 05/15/Z05 ze dne 25. 05. 2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schválili zápis ZO č. 05/15/Z05 ze dne 25. 05. 2015.
9 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, nabízí obci do vlastnictví z ízené lávky, které byly vybudovány
p i stavbě protipovodňového opat ení „ZKT Hejtmánkovický potok, II. etapa, 2. část“. ZO projednali Smlouvu
o p edání vyvolané investice.
PRO:
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy zamítají uzav ení Smlouvy o p edání vyvolané investice s podnikem Povodí Labe, státní podnik,
Hradec Králové.
5 ZO projednali schválení celoročního hospoda ení obce, Závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy o
výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2014 (viz. obecní stránky-ú ední deska).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují celoroční hospoda ení obce, Závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy o výsledku
p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2014. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjád ením souhlasu bez
výhrad.

6 ZO projednali schválení Účetní závěrky Obce Hejtmánkovice za rok 2014. (viz. www.hejtmankovice.cz ú ední deska).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO Ř hlasy schvalují Účetní závěrku Obce Hejtmánkovice za rok 2014. Projednání účetní závěrky se uzavírá
vyjád ením souhlasu bez výhrad.
7 ZO projednali schválení Účetní závěrky MŠ Hejtmánkovice za rok 2014. (viz. www.hejtmankovice.cz ú ední deska).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Účetní závěrku MŠ Hejtmánkovice za rok 2014. Projednání účetní závěrky se uzavírá
vyjád ením souhlasu bez výhrad.
ZO projednali schválení zlepšeného výsledku hospoda ení MŠ Hejtmánkovice ve výši 11Ř50,52 Kč za rok 2014
a jeho rozdělení podle ustanovení § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
do fondu rezervního.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zlepšený výsledek hospoda ení MŠ Hejtmánkovice ve výši 11Ř50,52 Kč za rok 2014 a
jeho rozdělení podle ustanovení § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do
fondu rezervního.
10 Různé
10.1 ZO na doporučení finanční komise projednali definici 2. bodu pravomoci starosty: „Starosta obce může
samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opat ení nad rámec schváleného rozpočtu do výše 150 000 Kč
v jednotlivých závazných ukazatelích“. Úplné znění viz kompetence starosty.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO Ř hlasy schvalují definici 2. bodu pravomoci starosty: „Starosta obce může samostatně schvalovat a
provádět rozpočtová opat ení nad rámec schváleného rozpočtu do výše 150 000 Kč v jednotlivých závazných
ukazatelích“. Úplné znění viz kompetence starosty.
4 ZO projednali Rozpočtové opat ení č. 5 k 30. 6. 2015 viz p íloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy odsouhlasili Rozpočtové opat ení č. 5 k 30. 6. 2015 viz p íloha.
10.2 Zastupitelstvo města Broumov schválilo 50% finanční spoluúčast na opravu komunikace podél nově
vybudovaného sportoviště u „Tužme se“. ZO projednali požadavek města Broumova, aby byl jeho zástupce
členem výběrové komise p i výběrovém ízení zhotovitele.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují účast zástupce města Broumova ve výběrové komisi ve věci výběrového ízení zhotovitele
na opravu komunikace podél nově vybudovaného sportoviště u „Tužme se“.
10.3 ZO byli seznámeni s výsledkem kontroly finančního výboru.
ZO vzali na vědomí.
10.4 Prázdniny v MŠ Hejtmánkovice od 7.7.2015-14.Ř.2015, uzav ení jídelny v MŠ Hejtmánkovice od
20.7.2015-14.8.2015.
ZO vzalo na vědomí.
Restaurace Šolcovna, paní Veverková nabízí va ení obědů pro občany v době uzav ení jídelny v MŠ.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují, že v době uzav ení školní jídelny se obědy budou va it v Restauraci Šolcovna.
10.5 ZO projednali Smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene-služebnosti a Smlouvu o
právu stavby, akce „Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4_2 Kouba“ mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř schvalují Smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene-služebnosti a Smlouvu o
právu stavby, akce „Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4_2 Kouba“ mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.
ZO pově ují starostu podepsáním smlouvy.
10.6 ZO projednali p ijetí dotace ve výši 1 700 000 z Operačního programu Životního prost edí (OPŽP) na akci
„Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích“. V současné době probíhá výběrové ízení na zhotovitele.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují p ijetí dotace ve výši 1 700 000 z Operačního programu Životního prost edí (OPŽP) na
akci „Regenerace zahrady MŠ v Hejtmánkovicích“.
10.7 ZO projednali poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč na cyklistický závod „Okolo Broumova 2015“
po ádaný TJ Sokol Hejtmánkovice dne 22.Ř.2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč na cyklistický závod „Okolo Broumova 2015“
po ádaný TJ Sokol Hejtmánkovice.
10.8 Stavební ú ad Broumov zastavuje dodatečné povolení stavby „Zahradní domek o zast. ploše 33m2“.
ZO vzali na vědomí.
10.9 V obecním bytě č.p. 64 bylo vybudováno zádve í, stávající vchodové dve e do sousedního bytu budou
zatěsněny.
ZO zvali na vědomí.
10.10 ZO projednali poskytnutí a uhrazení pronájmu za stan na hudební festival ROCK MANIE po ádaný
v sobotu 25.7.2015 na h išti v Hejtmánkovicích.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují poskytnutí a uhrazení pronájmu za stan na hudební festival ROCK MANIE po ádaný
v sobotu 25.7.2015 na h išti v Hejtmánkovicích.
10.11 ZO projednali jmenování členů stavební komise, pan starosta navrhl do funkce p edsedy stav. komise
pana Ji ího Raka a členem komise navrhuje pana Ji ího St edu a ing. Jana Broučka.
PRO:6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 6 hlasy schvalují stavební komisy ve složení – Ji í Rak p edseda st.komise, Ji í St eda člen st.komise a ing.
Jan Brouček člen st. komise.
10.12 ZO projednali odměňování stavební komise, pan starosta navrhl 2000,- Kč pro p edsedu stavební komise
a 1500 Kč pro člena stavební komise.
PRO:6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 6 hlasy schvalují měsíční odměnu pro p edsedu stavební komise 2000,- Kč a 1500,- Kč pro člena stavební
komise.
10.13 ZO projednali nabídky od firem, které obec oslovila na doporučení CHKO v souvislosti zdravotního ezu
na lípě mezi MŠ a bývalou myslivnou.
Pan Hanuš Roman Bc, Police n. Metují nabízí ošet ení lípy za 5445 Kč včetně DPH.
Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky nabízí 5500 Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují nabídku od Bc. Romana Hanuše z Police n. Metují, který za ošet ení lípy požaduje 5445
Kč včetně DPH.
10.14 Městský ú ad Broumov odd. památkové péče nesouhlasí s umístěním sochy od pana Zdeňka Kavky na
pískovcový podstavec p ed Šolcovnou. Obec osloví uměleckou školu o cenovou nabídku za repliku sochy
bičování Ježíše Krista, která byla odcizena v roce 2003.
ZO vzali na vědomí.

10.15 ZO projednali poptávkové ízení na dodavatele oken a dve í pro obecní restauraci a vchodové dve e do
domu č.p. 64.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují vypsání poptávkového ízení na dodavatele oken pro obecní restauraci a vstupních dve í
do domu č.p. 64.
10.16 ZO projednali vypsání záměru prodeje obecního automobilu zn. Škoda Felicia.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují vypsání záměru prodeje obecního automobilu značky Škoda Felicia.
10.17 ZO projednali provedení odborného odhadu na bytový dům č.p. 210 ve vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují provedení odborného odhadu na bytový dům č.p. 210 ve vlastnictví obce Hejtmánkovice.
11 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům p i jejich projednávání.
12 Závěr
Pan starosta se rozloučil s p ítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.10 hodin.

