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Andršová Anna
Štauda Jaroslav
Bastl Jan
Králíčková Anna

Valterová Libuše
Prokeš Václav
Hitschfel Josef
Lanta Libor

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

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Mádr Václav
Děkuji OÚ za dárek a blahopřání k narozeninám. Marešová Ludmila
Děkuji OÚ za blahopřání a dárek k narozeninám. Pavlík Josef

OČKOVÁNÍ PSŮ
29. října 2016 (sobota)
Očkování proběhne na těchto stanovištích:
u mostu (Pohlovi)
v 9:00 hodin
u kovárny
v 9:10 hodin
u školky
v 9:20 hodin
u Bůnů
v 9:30 hodin
váha u bytovek
v 9:40 hodin
zastávka u Kačírků v 9:50 hodin
zastávka U dubu
v 10:00 hodin
*S sebou očkovací průkaz psa. *Psi budou opatřeni náhubkem.
*Možnost zakoupit preparáty proti parazitům.
Cena kombinované vakcíny 380,- Kč.
Cena vakcíny pouze na vzteklinu 130,- Kč

V Polici se setmělo a děly se krásné věci pro
dobrou věc …
Dva dny před koncem letních prázdnin zažilo náměstí v Polici nad
Metují velmi netradiční večer. Benefiční akce „Když se v Polici setmí“
přilákala na náměstí stovky lidí, které vtáhla tajemná atmosféra večera,
hudby, zpěvu, tance, akrobacie a světelných efektů… , a to vše se navíc
konalo pro dobrou věc – dobrovolné vstupné bylo věnováno Nadačnímu
fondu HOSPITAL BROUMOV.
V podvečer 30. srpna se náměstí v Polici nad Metují zaplnilo diváky
plnými očekávání. Na velkém plátně byl promítán spot o činnosti
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV z pohledu zástupce broumovské
nemocnice, prim. MUDr. Miroslava Švábla. Právě, když padala tma,
rozlehla se městem známá znělka z Krkonošských pohádek a program
začal. Úvodem vystoupil hejtman Královéhradeckého kraje, který převzal
nad benefičním večerem záštitu, poté zástupci měst Police nad Metují,
Broumova, Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV a firmy HOBRA –
Školník s. r. o., jednoho z hlavních partnerů.
Polický symfonický orchestr zahrál známou mystickou skladbu In the Hall
of the Mountain King od norského skladatele Edvarda Griega a
odstartoval tak zhruba dvouhodinový program, který byl vskutku
netradiční. Spojením hudby, zpěvu, tance, divadla, cirkusu, akrobacie a
hry světel vytvořili pořadatelé akce kouzelnou atmosféru. Náměstí se
proměnilo v jedno velké jeviště. Jednotlivá vystoupení se odehrávala na
různých místech náměstí, terase Pellyho domů a za rozsvícenými okny
radnice. Kdo neviděl na účinkující přímo, mohl veškeré dění sledovat na
velkém plátně s projekcí. Střídaly se tu skladby světových skladatelů s
filmovými melodiemi v podání Polického symfonického orchestru a
prolínaly se s dalšími účinkujícími, jako např. vokálním uskupením
Gentleman Singers, pěveckým vystoupením Karolíny Soukupové, Filipa
Hořejše a závěrečnou árií z Rusalky v podání harfenistky Dominiky
Kvardové a operní pěvkyně Kristýny Fílové. Když za velkého potlesku

hudebníci dočasně složili své nástroje a zahřívali své prokřehlé prsty,
vystoupili uprostřed náměstí pojízdní akrobati V.O.S.A. Theatre s obří
železnou konstrukcí ve tvaru kruhu, kterou vlastními těly uváděli do
pohybu a předváděli na ní náročné akrobatické kousky kutálejíce se
přitom z jedné strany náměstí na druhou. Následovali chůdaři Long
Vehicle cirkus a na závěr z postranní ulice vystoupila několikametrová
pohyblivá loutka zavěšená na jeřábu.
I přes večerní chlad bylo náměstí plné až do konce představení. Přišlo se
podívat mnoho lidí bez rozdílu věku z celého regionu. Všechny spojovala
zvědavost a k tomu dobrá myšlenka, díky které se podařilo vybrat pro
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV přes 117 tisíc korun českých, několik
zlotých, pár euro a jedna rybí šupina pro štěstí!
„Byl to opravdu nádherný večer, nevšední kulturní zážitek, vyšlo i počasí,
bylo jasno, nebe plné hvězd …. Ráda bych poděkovala městům Police nad
Metují a Broumov, všem sponzorům, dále těm, kteří celou akci
připravovali, především pak organizátorkám celého večera – polické paní
starostce Idě Jenkové a manažerce Polického symfonického orchestru
slečně Petře Soukupové… Výtěžek z
koncertu věnujeme na nákup
speciálních
matrací
proti
proleženinám a rehabilitačních
pomůcek na oddělení lůžek
následné
péče
broumovské
nemocnice“, dodala předsedkyně
správní rady Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV, Eva Blažková.
Více informací o činnosti Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV se
dozvíte
na
www.nf-hospitalbroumov.cz,
přispět může každý, jsme vděčni za
jakýkoli
finanční
příspěvek,

č. ú. 78-8888360207/0100, podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.
Jana Cónová, IC Broumovska
Foto: Jaroslav Winter

V neděli 25. 9. 2016 se zúčastnili fotbalisté zdejšího Sokola
brigády v obecních lesích. Jedna skupina byla určena na manipulování
dřeva na Šolcovně a druhá skupina odjela do místních lesů štěpkovat
větve. Při krásném podzimním počasí jsme udělali spoustu práce. Touto
cestou bych chtěl všem zúčastněným fotbalistům poděkovat, že si i mimo
reprezentování naší obce ve fotbale našli čas a udělali spoustu práce pro
naši obec.
předseda Miroslav Harasevič.

Tenisový turnaj Hejtmánkovické ligy jednotlivců
Ve svátek 28. 9. 2016 se dohrával tenisový turnaj Hejtmánkovické ligy
jednotlivců. Liga se hrála průběžně ve 3 měsících. Tabulka této ligy se
skládala ze dvou skupin A a B.
Skupina A
Skupina B
byla v tomto pořadí bodů:
1. Sluka Vlastimil 10 bodů
1. Beran Jiří 10 bodů
2. Harasevič Miroslav 8 bodů
2. Vévoda Zdenek 8 bodů
3. Jirman Ondřej 4 body
3. Jetel Jaroslav 6 bodů
4. Hornych Josef 4 body
4. Palla Petr 4 body
5. Nýč Miloš 2 body
5. Krupička Jan 2 body
6. Bureš Václav
6. Hladík Václav 0 bodů
Každý hráč z prvního místa postupoval automaticky do semifinále. Další
hráči se o postup museli porvat křížem 2. se 3.
Po nečekané nemoci odstoupil ze semifinále Vlasta Sluka a byl nahrazen
Zdenkem Vévodou, dalším hráčem v průběžné kvalifikační tabulce podle
počtu vzájemných zápasů.
Do 1. semifinále se dostala dvojce Beran Jiří a Jirman Ondřej. Toto utkání
vyhrál jeden s hlavních adeptů bez prohry Beran Jiří
2. semifinále se odehrálo mezi Mírou Harasevičem a zastupujícím
Vévodou Zdenkem. Velmi pohledné utkání skončilo výhrou Háry Mirka.
Takže o 3 místo bojoval Jirman Ondra se Zdenkem Vévodou a až v
tajbrejku rozhodl Zdenek Vévoda, že si domů odnese bohatý balíček s
krásným tenisovým pohárem.
Finále Háry Mirka a Jirky Berana bylo samozřejmě největší třešničkou na
dortu, tak jak má pravé finále vypadat.

Toto jistě nejhezčí utkání skončilo výhrou a tím pádem 1. místem pro
Haraseviče Mirka a krásné druhé místo a opět bohatý koš s pohárem si
odnesl Jirka Beranu.
Opět je potřeba poděkovat zastupitelům a panu Starostovi za příspěvek
tomuto turnaji.
Jen je škoda, že se moc lidí z obce na toto finále nepřišlo podívat. Přesto
děkujeme všem zúčastněným a těm pár fanouškům, který tento turnaj
obecensky podpořilo.
Za tenisový turnaj: Harasevič Miroslav a Vlasta Sluka

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.08/16/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26. 9. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 18:00 hodin.
Harasevič
Václav,
Seidlová
Dana,
Adamírová Jaroslava, Pol Josef, Mgr. Horák
Vojtěch, Středa Jiří, Ing. Brouček Jan, Remeš
Miroslav, MUDr. Stříbrná Radka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Schovánek Josef

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 07/16/Z07 ze dne 29. 8. 2016.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 30. 9. 2016.
5) Projednání prodeje části zadní komunikace p.p.č. 1658/7 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní
Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 07/16/Z07 ze dne 29. 8. 2016.

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis č. 07/16/Z07 ze dne 29. 8. 2016.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 7 k 30. 9. 2016 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 7 k 30. 9. 2016 viz příloha.
5 ZO znovu projednali prodej části pozemku p.p.č. 1658/7 p. Bc. …...
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy potvrdili rozhodnutí ze dne 26. 1. 2015, zápis č. 01/15/Z01o
prodeji části pozemku p.p.č. 1658/7 panu Bc. …... Prodej bude možné
uskutečnit po souhlasném stanovisku o rozdělení pozemku od stavebního
úřadu Broumov.
6 Různé
6.1 Paní ….. oznámila, že odstupuje od pronájmu nebytových prostor
v č.p. 118.
ZO vzali na vědomí.
6.2 ZO projednali proplacení telefonních hovorů zaměstnanci panu J.
Zelenému ve výši 200,- Kč za každý měsíc s účinností od 1. 10. 2016.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují proplacení telefonních hovorů zaměstnanci panu J.
Zelenému ve výši 200,- Kč za každý měsíc s účinností od 1. 10. 2016.
7 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.00 hodin.
V pátek 21. 10. 2016 bude kominík pan Pavel Voborník (tel.:
739 351 240) pokračovat v revizích komínů v naší obci. Máte-li zájem o
jeho služby, přihlaste se telefonicky (491 523 770) na OÚ.

Oznámení o době a místě
konání voleb
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané na území České republiky ve dnech 7. a 8. října 2016
Dle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„vyhláška“).
oznamuji:
1.
Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční:
v pátek dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.
Místem konání voleb do Zastupitelstev krajů je volební okrsek: 1
Volební místnost se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu
v Hejtmánkovicích v obřadní místnosti.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem.
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Václav Harasevič, starosta

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
do 31. 12. 2016
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o
ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o
ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o
jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky
kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení
§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout
nejpozději do 31.12.2016.
Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně
napojený na teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit
provedení první kontroly Vašeho kotle.
Kdo
je
oprávněn
provádět
kontrolu
kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a
je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných
osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je
možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách
nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně
doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden na webových
stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat
dokladem, kde bude uvedeno - název a sídlo výrobce, identifikační údaje o
oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních
zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.
Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud
jsou konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016
na
obecní
úřad?
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je
uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s
rozšířenou působností.
Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností
nepředložím
protokol
o
kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč.
Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit
pokutu do výše 50.000,- Kč.
Jak
zjistím
příkon
mého
kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v
ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a
účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také
jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.
Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním
roce
povinnost
zajistit
provedení
kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch,
které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.
Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá
paliva zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo
zprávu
o
revizi
spalinové
cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na
tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu
spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o
požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je
spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský
záchranný sbor kraje.
Ing. Lenka Archlebová, Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, tel. 491 504 345 Zdroj:
www.broumov.net

