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Archleb Vladimír
Růžičková Irena
Horák Otakar
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

* Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárkový balíček k mým narozeninám.
Brandová Anna
* Děkuji OÚ za pěkný dárek k mým narozeninám a všem kteří se na této dobré
akci podílejí.
Sokol Antonín
* Zarmoucená rodina děkuje panu starostovi za projevenou soustrast při
posledním rozloučení s paní Irinou Kuncovou.
* Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Netík Jiří

* OÚ děkuje panu Rakovi, který obci Hejtmánkovice věnoval vánoční
strom.

Dne 3. listopadu 2015 nás ve věku nedožitých 80 let navždy
opustila paní Eva Židková.
Čest její památce.
Dne 10. listopadu 2015 nás ve věku 78 let navždy opustila
paní Irina Kuncová.
Čest její památce.
Dne 13. listopadu 2015 nás ve věku 84 let navždy opustila
paní Miluše Bartošová.
Čest její památce

Dne 7. 11. 2015 starosta slavnostně uvítal do života tyto nové občánky:

Ondřeje Krutila
Annu Romanovou
Nelu Hrábkovou
Obecní úřad přeje nově narozeným občánkům hodně
zdraví a štěstí.

Ondřej Krutil

Anna Romanová

Nela Hrábková

Slovo starosty

* Akce výlov obecního rybníku za Šolcovnou se zdařila, doufám, že jsme založili
novou tradici, která bude pokračovat i v dalších letech. Dovolte mi poděkovat
všem, zejména místním hasičům, kteří se na zajištění akce podíleli.

Co se povedlo

* Byla dokončena I. etapa veřejného osvětlení, v současné době je celá zadní
cesta osvětlena, čímž byla zajištěn a větší bezpečnost chodců, cyklistů…
V současné době probíhá instalace veřejného osvětlení od Hlouškových
k zastávce U dubu, je to poslední část zadní cesty, která dosud nebyla osvícena.
* Byla dokončena oprava zadní
komunikace od Beranů – k zastávce
U dubu. Cesta bude osazena
dopravními značkami, vodorovné
dopravní značení bude provedeno
v jarních měsících příštího roku.
Zbývá nám oprava části zadní cesty
od č. p. 166 (pí. Dolínková) po
křižovatku u MŠ. Na opravu tohoto
úseku budeme žádat o dotace
z vypsaných grantů.

Co se nepovedlo

* Do současné doby se nám nepovedlo zkulturnit stánek na místním hřišti,
abychom tento nedostatek napravili, pozveme paní architektku Mecnerovou,
která ve spolupráci s obcí a Sokolem Hejtmánkovice navrhne možné řešení
celého areálu.
Starosta

Úřední dny na OÚ v Hejtmánkovicích
Poslední ú ední den v měsíci prosinci je v pondělí 21. prosince 2015 od
8:00 hodin-11:30 hodin, 12:15 hodin-17:00 hodin.
První ú ední den v roce 2016 bude v pondělí 4. ledna 2016.

Svoz sb rných pytl (tetra packy, papír, pet lahve) prob hne
v prosinci v náhradním termínu a to v pond lí 2Ř. 12. 2015.

Váže í spoluo ča é,
Rád y h vás požádal o spoluprá i při tvor ě plá u rozvoje aší o e. Plá rozvoje o e
je dlouhodo ý strategi ký doku e t, u ožňují í efektiv í plá ová í o e í h
prostředků a rozvojový h aktivit s ohlede
a jed ot ou ko ep i. Součas ě se jed á o
jednu z pod í ek udou ího čerpá í evropský h a stát í h dotač í h prostředků.
Vzhledem k to u, že plá rozvoje o e se týká ás vše h, prosí Vás o vyjádře í Vašeho
ázoru a to, jak se žije u ás v o i, o fu guje a o e, jak vidíte její udou ost a kam
yste vy i vestovali pe íze. Na ko i dotaz íku pak je prostor pro Vaše další vyjádře í,
ápady či připo í ky. Výsledky dotaz íkového průzku u udou zohled ě y při
zpra ová í Plá u rozvoje o e, který ude zpra ovávat společ ost CODES CZ s.r.o. ve
spoluprá i s vede í o e.
Dotaz íky ůžete ypl it a hodit do s hrá ky o e ího úřadu do 16.12.2015,
Elektro i ká erze je ke staže í a
strá ká h o e – po ypl ě í je prosí
odešlete a e ail: sekretariat@hejtmankovice.cz
Za Vaši spoluprá i přede

děkuji.

Vá lav Harasevič - starosta

PRO PODNIKATELE A ZÁJMOVÉ SPOLKY
Váže í,
rád y h vás požádal o spoluprá i při tvor ě plá u rozvoje aší o e. Plá rozvoje o e
je dlouhodo ý strategi ký doku e t, u ožňují í efektiv í plá ová í o e í h
prostředků a rozvojový h aktivit s ohlede
a jed ot ou ko ep i. Součas ě se jed á o
jednu z pod í ek udou ího čerpá í evropský h a stát í h dotač í h prostředků.
To u, a y Plá rozvoje o e e yl je o doku e te ulože ý v zásuv e, po áhá
zapoje í vše h skupi v obci – o yvatel, pod ikatelů i záj ový h spolků. Tak lze do ílit
patřič é sy ergie při tvor ě a ásled é realiza i. Proto Vás prosí o zapoje í do
dotaz íkového šetře í a sděle í Vaši h ázorů i postojů a ož é udou í spoluprá e. Na
ko i dotaz íku pak je prostor pro Vaše další vyjádře í, ápady či připo í ky. Výsledky
dotaz íkového průzku u udou zohled ě y při zpra ová í Plá u rozvoje o e, který
ude zpra ovávat společ ost CODES CZ s.r.o. ve spoluprá i s vede í o e.
Dotaz íky ůžete ypl it a hodit do s hrá ky o e ího úřadu do16.12.2015.
Elektro i ká erze je ke staže í a
strá ká h o e – po ypl ě í je prosí
odešlete a e ail: sekretariat@hejtmankovice.cz
Za Vaši spoluprá i přede

děkuji.

Vá lav Harasevič –starosta

Kráčí Mikuláš
í rohatý

s berličkou, za
s etličkou ….

O e í úřad zve vše h y děti a

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
12. 12. 2015 v sobotu
od 14:00 hod
Kultur í dů

Hejt á kovi e

Výbor TJ Sokol Hejtmánkovice,
přeje všem občanům, fanouškům a hráčům Hejtmánkovic klidné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Třpytivý pozdrav sněžných vloček
Pěkné dárky pod stromeček. Klid a radost na Vánoce,
mnoho štěstí v novém roce.
Vám přeje MŠ a ŠJ Hejtmánkovice

Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu půlnoční
od Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok
a pak šťastný nový rok.
Přeje SDH
Hejtmánkovice

Vážení občané,
blíží se vánoční čas a tak
mi dovolte Vám popřát
příjemné prožití
vánočních svátků. Do
nového roku 2016 Vám
přeji hlavně pevné zdraví,
štěstí, spokojenost a
mnoho úspěchů.
starosta

Ryby z rybníku v Hejtmánkovicích lovili
hasiči
NED LE, 15 LISTOPAD 2015 05:54 RENÉ HERZÁN

Svoji všestrannost potvrdili dobrovolní hasiči z Hejtmánkovic. V sobotu se chopili
rybářských sítí a při třech zátazích vylovili ryby v rybníku za Šolcovnou v Hejtmánkovicích.
Samozřejm pod dohledem a s řadou neocenitelných rad zkušených rybářů.Kapři
šupináči i lysci, amuři, tolstolobici i malé štiky. Všechny tyto druhy ryb skončily v síti
hejtmánkovických hasičů, kteří se tentokrát jako u ohn neohřáli. Bylo slunečno, ale vemi
chladno. Nejv tší tolstolobik m l podle odhadu tak 12 kilogramů. V kádi se tento obr
natáčel břichem k hladin , ale zkušené rybáře tím neošálil, je to prý starý simulant. Ryby
putovaly do tašek řady zájemců, n které skončily na pánvi či roštu, protože hned na míst
se nabízely rybí pochoutky.
Zdroj: NAŠE BROUMOVSKO

Okénko TJ

Sokol Hejtmánkovice – SHD Hejtmánkovice

Dne 21. 11. 2015 se pořádala v hejtmánkovických lesích brigáda na úklid
pasek spojená s pálením větví. Této akce se společně zúčastnili
hejtmánkovičtí hasiči a sokolisti. Během sobotního dopoledne se udělal
velký kus práce. Bylo vidět, že nejen běhání s hadicí nebo za míčem
zvládají naše složky na jedničku. U práce se užilo i spousta legrace.
Největší haló bylo u opékání buřtů. Zde se nejvíce zadařilo Vlastovi
Slukovi, který vytáhl z ohně naprosto černý buřt se slovy: „Ty vole, to je
samá mouka! Takhle se špekáček nemůže spálit!“
Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za odvedený výkon.
Doufáme, že se tato povedená akce podaří zase v brzké době zopakovat, a
že se nabalí ještě více nadšenců z obou spolků a při práci si opět užijeme
spousty legrace.
Miroslav Harasevič

Nejen
zvenčí
září
Mateřská škola novotou,
ale i vnitřní prostory jsou
neustále
vylepšovány.
Ježíšek v podobě manželů
Suchomelových nám již
v adventním čase nadělil
novou kuchyňskou linku.
Rádi bychom jim touto
cestou poděkovali za její
zakoupení.
Manželé
Suchomelovi
každoročně nakupují a
obnovují vybavení ŠJ, za
což jsme jim mnohokrát vděčni a patří jim velké poděkování.
Kolektiv ŠJ a MŠ Hejtmánkovice

ST HOVÁNÍ POŠTY V BROUMOV , od
30.11.2015 zahájení provozu v nových
prostorách
Česká pošta se snaží v rámci svých finančních možností modernizovat své pobočky a hledat pro ně
modernější a pro klienty atraktivnější lokality. Jednou z nadcházejících změn pobočkové sítě je
stěhování pošty Broumov 1 do nových prostor. Ty přinesou klientům více komfortu a zvýší
standard poskytovaných služeb.
Provoz na nové poště bude zahájen 30. listopadu 2015. Pobočka se stěhuje z centra města z ulice
Stanislava Opočenského 72 na sídliště ve směru na Náchod do objektu bývalého Konzumu na
sídlišti Spořilov v ulici ČSA 380, Broumov 55001. Všechny vnitřní prostory budou
zrekonstruované tak, aby splnily očekávání klientů České pošty. Počet přepážek na poště zůstane
stejný, tedy v počtu čtyř pracovišť, kde zákazníci budou moci vyřídit své poštovní záležitosti.
Přístup na pobočku bude bezbariérový a rozsah služeb stejný jako na poště v původní lokalitě.
Jediný rozdíl je, že zde nebude diskrétní box pokladny pro veřejnost a vlastnící schránky P.O.Box
budou mít do nich přístup pouze během otevírací doby pošty. Hodiny pro veřejnost budou
zachovány. V pracovní dny budou moci lidé využít služeb České pošty od 8 hodin do 18, v sobotu
pak od 8 hodin do 10:30.
Kromě nově umístěné pobočky je ve městě navíc zřízená Pošta Partner, Broumov 3, PSČ 550 03,
která od 08/2015 pro velký úspěch a zájem veřejnosti rozšířila hodiny pro veřejnost ze tří hodin
denně na čtyři hodiny denně. Komu by se zdála velká vzdálenost na novou pobočku, muže využít
služeb Pošty Partner, která je na opačné straně města. Jedná se o trafiku Němeček Petr = Pošta
Partner 20.

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZůSEDÁNÍ ZůSTUPITELSTVů OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.10/15/Z10

Den konání:

23.11.2015

Místo konání:
Čas konání:
P ítomni členové ZO:

Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:00 do 19:15 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Mgr. Vojtěch Horák, Seidlová Dana,
Adamírová Jaroslava, Středa Jiří

Omluveni členové ZO:

MUDr. Stříbrná Radka

Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Schovánek Josef

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. 09/15/Z09 ze dne 26. 10. 2015.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 10 k 30. 11. 2015.
5) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 obce Hejtmánkovice.
6) Projednání prodeje kolového malotraktoru MT8 050 a nářadí ke kolovému
malotraktoru MT8 050.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání a změnu pořadí při projednávání jednotlivých bodů.
2 Volba ov ovatel 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. 0ř/15/Z0ř ze dne 26.10.2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 09/15/Z09 ze dne 26.10.2015.
4 ZO byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 10 k 30.11.2015 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili Rozpočtové opatření č. 10 k 30.11.2015 viz příloha.

5 ZO Hejtmánkovice byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok
2016. Rozpočet obce Hejtmánkovice na rok 2016 je navržen jako schodkový.

ZO vzali na vědomí.
P íchod v 17:30 hod MUDr. Stříbrná Radka
6 ZO projednali záměr prodeje nepotřebných movitých věcí, kolového malotraktoru MT8
050 a nářadí ke kolovému malotraktoru MT8 050.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují záměr prodeje kolového malotraktoru MT8 050 a nářadí ke
kolovému malotraktoru MT8 050.
ZO projednali cenovou nabídku ve výši 145200 Kč včetně DPH zaslanou panem ….. ,
Dolní Dunajovice.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají cenovou nabídku na kolový malotraktor MT8 050 a nářadí ke
kolovému malotraktoru MT8 050 ve výši 145200 Kč včetně DPH zaslanou panem…..,
Dolní Dunajovice.
ZO projednali zveřejnění záměru prodeje nepotřebných movitých věcí kolového
malotraktoru MT8 050 a nářadí ke kolovému malotraktoru MT8 050 na internetových
bazarech. Bude projednáno 17.12.2015 na veřejném zasedání ZO.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zveřejnění záměru prodeje nepotřebných movitých věcí kolového
malotraktoru MT8 050 a nářadí ke kolovému malotraktoru MT8 050 na internetových
bazarech. Bude projednáno 17.12.2015 na veřejném zasedání ZO.
7 R zné
7.1 ZO projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého Kraje.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2000 Kč na
financování výdajů JSDH obce vynaložených v roce 2015.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého Kraje a
pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7.2 ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanského
sdružení, Sdružení zdravotně postižených Broumov v roce 2016. Pan starosta navrhl
finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč na činnost v roce
2016 Občanskému sdružení, Sdružení zdravotně postižených Broumov.
7.3 ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu
HOSPITAL Broumov.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy zamítli poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu HOSPITAL
Broumov.
7.4 ZO projednali výši finančního příspěvku za umístění našich občanů v Centru
sociálních služeb Naděje Broumov. ZO navrhují 40 000 Kč za umístění každého občana
v Centru sociálních služeb Naděje Broumov.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují, že obec Hejtmánkovice za každého občana umístěného v Centru
sociálních služeb Naděje Broumov uhradí 40 000 Kč.
7.5 ZO projednali vypovězení smlouvy městu Broumov za pronájem hrobového místa.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypovězení smlouvy městu Broumov za pronájem hrobového místa.
7.6 ZO projednali umístění zrcadla při výjezdu ze zadní cesty na hlavní komunikaci u
bývalé hasičárny.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli umístění zrcadla při výjezdu ze zadní cesty na hlavní komunikaci u
bývalé hasičárny.
7.7 ZO projednali žádost pana ….. na odkoupení pozemku p.p.č. 1658/9 o výměře 73 m2.
ZO navrhují 10 Kč / m2.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 1658/9 o výměře 73 m 2 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….. , bytem ….. , 550 01 Broumov, za
sjednanou cenu 10 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 730 Kč s tím, že náklady na vklad
práva do KN ve výši 1000 Kč uhradí kupující.
7.8 Starosta seznámil ZO s výsledkem finanční kontroly provedené Finančním výborem
ZO Hejtmánkovice uskutečněné dne 19.11.2015. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby
či nedostatky.
ZO vzali na vědomí.
7.9 ZO projednali obnovu vybavení šatny v mateřské škole a dokoupení dětských postelí.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují obnovení a úhradu vybavení šatny a dokoupení dětských postelí do
mateřské školy Hejtmánkovice.
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 19:15 hodin.

POPLATKY V ROCE 2016
 POPLATEK ZA ODPADY

Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se
splatností do konce března 2016.
 Sleva 200,- Kč bude odečtena z celkové výše, pokud poplatník
uhradí poplatek za odpady do posledního dne m síce února
p íslušného roku.
 Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na
adrese OÚ Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále
poplatník, který je narozen v roce zpoplatn ném.


Rovněž je možno provádět platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 87 26 551 / 0 100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

 POPLATEK ZA PSA

Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2016 činí 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč.

 POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj činí 96,- Kč. Žádáme občany, kteří chtějí zpravodaj
odebírat, ať se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u pí. Seidlové při rozvozu
obědů.

SVOZ SB RNÝCH PYTL

V ROCE 2016 (Tetra paky, Pet
lahve, papír) bude i nadále probíhat vždy poslední pátek v daném m síci

29. ledna

26. února

25. března

29. dubna

27. května

24. června

29. července

26. srpna

30. září

21. října

25. listopadu

30. prosince

