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Alžběta Jeřábková
Josef Králíček
František Píro

Vladimír Malý
Jiří Janík
Miroslav Hloušek

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

Děkuji za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Jaroslava Adamírová
Z důvodu rekonstrukce a rozšíření silnice v úseku na Pasách dojde k jejímu uzavření.
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA: 25.03. - 02.04.2013
01.07. - 30.07.2013
ÚPLNÁ UZAVÍRKA: 02. 04. - 30. 06. 2013

Dne 2.3.2013 starosta slavnostně uvítal do života tyto nové
občánky:
Ondřeje Šrejbera
Adélku Sukovou
Martina Rulce
Obecní úřad přeje všem nově narozeným občánkům hodně zdraví a štěstí.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
Č.02/13/Z02

Den konání:
25. 2. 2013
Místo konání:
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Čas konání:
Od 17:00 do 19:30 hodin.
Přítomni členové ZO: Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Rak Jiří, Baše Jan, Seidlová Dana, Pol Josef,
MUDr. Stříbrná Radka Vlastimil Sluka, Jiří Leier.
Omluveni členové ZO: Mgr. Bašová Kamila, Hrdá Petra.
Hosté:
Paní Hana Kotyzová, JUDr. Vít Šulc, pan Josef Schovánek, pan Miroslav Harasevič, pan Petr
Smetana.
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce panem Václavem
Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan starosta
seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
2. Změna programu.
Z důvodu přítomnosti hostů, kteří přišli na ZO s konkrétními požadavky, bylo hlasováno o změně programu.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
Program jednání:
1)
Přivítání přítomných.
2)
Změna programu.
3)
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
4)
Projednání zápisu ZO č. 01/13/Z01 ze dne 28. 1. 2013.
5)
Vyslechnutí hostů.
a) Paní Hana Kotyzová
b) Pan Miroslav Harasevič
c) Pan Petr Smetana
6)
Projednání pronájmu obecního pohostinství Šolcovna.
7)
Projednání pronájmu obecního bytu č. p. 64.
8)
Různé.
9)
Diskuse.
10)
Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3.
Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Leier a pan Josef Pol.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
4.
Projednání zápisu ZO č. 01/13/Z01 ze dne 28. 1. 2013.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zápis ZO č.01/13/Z01 byl schválen 9 hlasy.
5. a) Účetní MŠ Hejtmánkovice - paní Hana Kotyzová.
Paní Kotyzová převzala účetnictví MŠ Hejtmánkovice po p. Peckové. Seznámila přítomné ZO se situací
v účetnictví za rok 2012.
ZO vzali na vědomí.
Odchod: 17:20
5.b) Předseda TJ Sokol Hejtmánkovice - pan Miroslav Harasevič.
ZO byla 28.1.2013 (Zápis č. 01/2013/01) schválena dotace pro TJ Sokol Hejtmánkovice 40 000,- Kč na rok
2013. ZO obdrželi žádost od TJ Sokol na navýšení dotace. Pan Miroslav Harasevič ZO předložil podrobné
vyčíslení příjmů a výdajů za období od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 (viz. příloha). ZO navrhli navýšení dotace
o 20 000,- Kč na rok 2013.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy navýšení dotace.
Odchod: 18:00
5.c) Údržba obecních komunikací.
Pan Petr Smetana sdělil ZO své výhrady k údržbě obecní komunikace (novostavba Brahovi – Jelenovi)
v zimním období. Byla vedena diskuse a pan starosta vysvětlil postup při zimní údržbě obecních komunikací.

ZO vzali na vědomí.
6. Pronájem obecního pohostinství Šolcovna.
Na podatelnu OÚ Hejtmánkovice byli doručeny dvě žádosti o pronájem restaurace Šolcovna.
1. Žádost od pana Michala Mžika z Hejtmánkovic.
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
2. Žádost od slečny Moniky Trnovcové z Broumova.
PRO: 4
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 2
ZO schválili 7 hlasy pronájem restaurace Šolcovna panu M. Mžikovi.
7. Pronájem obecního bytu v č. p. 64.
Starosta informoval ZO o přijetí žádosti o pronájmu obecního bytu v č. p. 64
od pana Kostomlatského Lukáše.
ZO vzali na vědomí pronájem bytu v č. p. 64. Pronájem bude projednán na příštím zasedání ZO tj. 25. března
2013.
8. Různé.
a) Stavební parcela P1.
Zájemce o parcelu P1 pan Martin Klicnar odstupuje od koupě.
ZO vzali na vědomí.
b) Hospodaření v lesích obce Hejtmánkovice.
Pan starosta seznámil ZO s informacemi o hospodaření v lesích obce Hejtmánkovice za rok 2012, zprávu
vypracoval pan Čepelák. Viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
c) Multimediální informační panel.
Společnost DARUMA s r.o., Plzeň nabídla naší obci zviditelnění se prostřednictvím Multimediálního
informačního panelu, který je umístěn v Náchodě na Karlově náměstí. 24 hodin denně by zde byli
k dispozici informace o naší obci.
PRO: 0
PROTI:9
ZDRŽEL SE: 0
ZO zamítli 9 hlasy.
d) Koncesní řízení.
Projednána dokumentace koncesního řízení. Jmenování komise pro otevírání obálek s jejich nabídkami a
jejich posouzení a hodnocení.
Komise: Václav Harasevič, Jiří Rak, MUDr. Radka Stříbrná
Náhradníci: Ing. Jan Brouček, Jan Baše
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
e) Krajský soud Hradec Králové.
ZO pověřují pana starostu ve věci insolvenčního řízení p. Peckové v zastupování obce při přezkumném
jednání k přezkoumání pohledávek věřitelů, konané dne 8. 3. 2013 v Hradci Králové.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
f) Pronájem obecních bytů.
ZO hlasovali o záměru č. 03/2013 a 01/2013 - pronájem obecních bytů v č.p. 210 a v č.p. 64.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy záměry pronájmů obecních bytů.
g) Kanalizační přípojky k obecním objektům.
ZO projednali vybudování kanalizačních přípojek k obecním objektům a finanční rozpočet.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
h) MŠ Hejtmánkovice.
ZO jednali o podání žádosti o dotaci OFŽP pro MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy podání žádosti.
9. Diskuse
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10. Závěr

Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:30 hodin.

VELIKONOCE 2013
Zima se s námi pomalu, ale jistě loučí a předává žezlo kvetoucímu jaru. I když meteorologické předpovědi
hlásají přízemní mrazíky a teploty občas jen mírně nad nulou, svátky jara se k nám blíží pomalu, ale jistě.
Proto je na čase přivítat jedno (pro mladé koledníky jistě nejhezčí) období roku a to Velikonoce 2013.
Letošní svátky jara – Velikonoce 2013 vychází na datum 1. dubna 2013. Toto datum je tradičně označeno
jako Velikonoční pondělí, nicméně v kalendáři můžeme najít označenou i neděli Velikonoční, která je
povětšinou považována za den přípravy na „šmigrust“.
Pro křesťany jsou Velikonoce spolu s Vánocemi nejdůležitějšími mezníky církevního roku, neboť jsou
oslavou narození, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Obecně k velikonočním svátkům patří Popeleční středa a Postní doba, včetně Velkého týdne. Velikonoce jsou
svátky pohyblivé a jejich výpočet je velmi složitý. Dnes se seznámíme s tím, co je to postní doba a Popeleční
středa. Nás celkem nějaké počty ohledně úplňků nezajímají, hlavně, že si to přečteme ve vytištěném
kalendáři.
Chceme-li se seznámit s postní dobou, pak musíme začít masopustem, neboť na něj navazuje. Masopust je
latinský výraz pro „dát sbohem masu“ a také znamená „karneval“ Takže masopust končí - pro naši dobu
dosti podivně - v úterý, kdy se před půlnoci koná obřad „pochování basy) a pak hlásný oznámí svou troubou
půlnoc a masopust končí, začíná popeleční středa a tím postní doba.
Proč nařizovala církev půsty a proč bujaré oslavy?
To je přeci jednoduché. Je to logické, jen se nad tím zamyslet. Lidé, kteří se nebaví, nemají žádné rozptýlení,
se bouří a lidé hýřící jsou nakonec bez prostředků. Proto církev vyhlašuje půsty - je to šetření potravinami,
aby bylo co jíst celý rok a mohly se konat i různé oslavy s bohatým stolem. Neméně důležitým faktem je, že
církev hlásala, že i jídlo je dílo boží a k tomu si byla velmi dobře vědoma, jak jídlo působí na tělo i ducha. V
evangeliích je tento půst vysvětlován tím, že Ježíš při své cestě přes pouště se také 40 dnů postil a pak
vyšel z pouště a vypravoval o Bohu. Jednoduchým překladem - s prázdným žaludkem spíše uslyšíš Boha,
protože se nebudeš cpát a nebudeš se cítit dobře.
Jednou z důležitých církevních záležitostí této postní doby byla příprava žáků teologie na křest.
Liturgickou barvou postní doby je fialová. Do fialového plátna se balily kříže na oltářích.
Postní doba
Začíná Popeleční středou a trvá 40 dní - nepočítají se neděle krom čtvrté a šesté. Čtvrtá je Laetare a šestá je
květná - připomenutí dne, kdy Kristus vjíždí na oslíkovi do Jeruzaléma a lidé jej vítají palmovými ratolestmi.
Postní voda vrcholí Svatým týdnem, kdy si připomínáme ukřižování Ježíše a končí velikonočním triduem, a
to je třídenní poslední část před samotnými velikonocemi. Jde o Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Celé toto období spěje k Velikonocům - svátku Kristova vzkříšení z mrtvých, je to období příprav
materiálních , ale především duchovních.
Půst
Co se týče půstu o postní době, není to jen o jídle, je to také o lidské duši. Každý by měl rozjímat o Kristu, o
jeho mučednické smrti a zmrtvýchvstání, o sobě samém, jaký je a jak se chová. Je to doba, kdy bychom měli
nahlédnout do své duše a napravit vše, co jsme udělali špatně, pamatovat na chudé a nemocné a pomáhat
jim- to je prvá myšlenka půstu duchovního. Musíme se oprostit od statků, které nepotřebujeme a tím získáme
volnost a budeme blíže Bohu - tak zní církevní teze.
Postní jídlo
Církev neměla pevně stanovena jídla, která byla postní. Sice byly někdy snahy o vytvoření nějakého
seznamu, ale nakonec zůstalo u obecného výčtu. Co bylo neměnné, byl zákaz požívání alkoholu a masa. A v
současnosti je půst omezen na osoby od 16 do 60 let (zvítězil zdravý rozum - děti přeci musejí jíst a staří lidé
také - hrozily by komplikace a nemoci). Jediný opravdu tvrdý půst je na Popeleční středu a Velký pátek, kdy
se může jíst jen jedno jídlo denně a nesmí se maso, stejně jako v ostatní pátky a co se pátečním půstem
ušetří, to má náležet potřebným.
Jako typicky postní dnes označujeme luštěniny, brambory, ryby, ovšem nejde o jídla tradiční. Vařily se
především polévky, kaše a placky, tedy jídla z mála surovin a jednoduchá.

Popeleční středa - „v prach jsi a v prach se obrátíš“
Je to den zahájení postní doby. Na mši v tento den dělal kněží popelem z kočiček z předešlého roku kříž na
čelo.
Zvyk Popeleční středy je datován přelomem 6.a7.století, ovšem až od 11.století se dělá popelový kříž na
čele. - popelec jako výraz pokání. Po mši chodí muži do hospody - tomuto setkání se říká „spláchnout popel,
popelec“
Obchůzka ztraceného masopustu
Večer o Pepeleční středě chodíval v některých krajích muž v legračním oděvu s lucernou a prošmejdil kouty
domů - říkalo se mu ztracený masopust. Jako výslužku dostal zbytky z masopustních hodů.
Velikonoční věnec
- 8 vyfouknutých vajíček (- akrylové barvy Kooh-i-nor - žlutá a zelená
- kvalitní štětec, nejlépe umělecký
- mističku na míchání barev
- špejle
- kousky polystyrenu (nebo nějaké jiné hmoty, kterou zabráníte pohyb vajíčka po špejli)
- zelený drát
- přírodní lýko
- nůžky
Vyfouknutá a očištěná vajíčka nasuneme na špejli a z každé strany zajistíme proti pohybu kouskem polystyrenu. Do
mističky na míchání barev vymáčkněte nejprve žlutou barvu - smíchejte s pár kapkami vody a natřete polovinu vajíček.
Poté přidejte do mističky barvu zelenou (vznikne vám krásná citronově zelená) a natřete zbylou polovinu. Vajíčka
nechte řádně zaschnout - nejlépe do druhého dne.
Poté si je sundejte ze špejlí. Vezměte drátek zelené barvy a vytvarujte jej do kulatého tvaru. Navlékněte vajíčka střídavě žlutou a zelenou barvu. Poté na drátek mezi jednotlivá vajíčka navažte z lýka mašličky, vajíčka opatrně
stáhněte k sobě a drátek zatočte a ustřihněte. Konce drátku nasuňte do otvoru po vyfouknutí vajíčka.
A máte hotovo :-)

OÚ žádá občany, kteří si doposud nevyzvedli dokumentaci
k domovním přípojkám na kanalizaci, aby tak učinili v co
nejkratším termínu. Informace je možné získat na telefonu
491 523 770.

Upozorňujeme všechny majitele psů, aby své psí kamarády nenechávali volně pobíhat po obci z důvodu
bezpečnosti. Množí se případy napadání našich občanů zejména dětí! Vyzýváme též všechny majitele psů,
aby po svých čtyřnohých společnících uklízeli jejich exkrementy!
Buďme k sobě ohleduplní a udržujme naši obec v čistotě.

Zpráva o činnosti TJ SOKOL

Výbor TJ Sokol pracoval od 16.6.2012 v novém složení: předseda Miroslav
Harasevič, místopředseda Miroslav Remeš, sekretář Vlastimil Sluka, pokladník Tomáš Gago, členové Olda
Hampl, Anna Králíčková, Zdeněk Vacek.
Revizní komise pracovala ve složení: předseda- Šárka Šrejberová, členové- Marcela Jetelová, Gerhard
Hurdálek.
Výbor se pravidelně scházel každý týden, aby mohl řešit provozní věci. Po ukončení podzimní soutěže jsme
se scházeli jednou až dvakrát za měsíc. Tímto bych chtěl všem jmenovaným poděkovat za jejich odvedenou
práci a povzbudit je do další nelehké činnosti v příštím období.
V současné době má TJ Sokol celkem 60 aktivních členů - z toho 4 ženy a 56 mužů. V soutěžích pořádaných
v okrese Náchod je náš TJ zastoupen družstvem mužů v okresním přeboru. Bohužel v současné době není
možné dát dohromady družstvo dětí nebo mládeže pro jejich malý počet.
TJ Sokol není výdělečná organizace a její činnost nelze zabezpečit z dotace FAČR. Proto se výbor snaží
získat finanční prostředky vlastní činností a to pronájmem sportovního areálu, získáním sponzorských darů a
v neposlední řadě také finanční dotací od Obecního úřadu Hejtmánkovice. Všem mnohokrát děkujeme, že
podporují rozvoj kopané v této nelehké době.
Velký dík patří zejména Obecnímu úřadu Hejtmánkovice, který se snaží pomoci nejen finančně, ale i
materiálně.
K provozu TJ je zapotřebí zajistit finanční prostředky na provoz areálu, elektřinu a vodu, údržbu hřiště a
okolí, dopravu družstva na utkání, platby pro rozhodčí, registrace hráčů, zajištění zimní přípravy a mnoho
dalších, které jsou potřeba k plynulému chodu TJ. Ještě bych se rád zmínil, že fotbalový svaz nám tuto práci
neulehčuje ba naopak. Stále se objevují nová a nová nařízení a řády, jak z klubů dostat co nejvíce peněz a
s tím je spojená administrativa, které také měsíc od měsíce přibývá.
Naším cílem není jen udržovat TJ v chodu, ale zlepšovat a zkvalitňovat prostředí zdejšího areálu. Rádi
bychom přinejmenším udrželi atraktivitu zdejšího fotbalu tím, že se budeme snažit vytvořit ideální zázemí
hráčům i jejich fanouškům, kteří
jsou nedílnou součástí tohoto sportu. Tímto jim moc děkujeme za podporu a těšíme se na jejich další přízeň.
Během loňského roku se v areálu TJ konalo několik různorodých akcí. Mezi nimi například:
Fotbalový turnaj O pohár starosty, fotbalový turnaj v malé kopané O-CUP, hudební festival Rocktrencle,
hasičské soutěže, dětský den, pálení čarodějnic, dva tenisové turnaje amatérů ve čtyřhře, cyklistický závod
okolo Broumova, dětský den nadace paní Horníkové „Odlákejme děti od počítače“
Od příští sezony bude pouze jedna skupina o 16 týmech a bude se hrát systémem podzim/jaro. Byla snížena
pokuta klubům, které nemají mládež z 10 tisíc na 5 tisíc.
Poděkování patří všem sponzorům za jejich pomoc, dále všem funkcionářům za jejich obětavou práci,
hráčům za důstojnou reprezentaci obce.

TJ Sokol Hejtmánkovice hledá správce hřiště.
Náplň práce a podmínky vám rádi zodpovíme
na tel.724 220 570.
Miroslav Harasevič
předseda TJ Sokol Hejtmánkovice
1. kolo ( 2.) 23.03.2013 15:00
A1D0201 Volno - FK Jaroměř B

SO 23.03.2013 15:00

A1D0202
A1D0203
A1D0204

Sl.Teplice n.M. - So Mezilesí
So V. Jesenice - S. Hejtmánkovice
Rasošky-Jos. - S. Heřmánkovice

SO 23.03.2013 15:00
NE 24.03.2013 15:00
SO 23.03.2013 15:00

2. kolo ( 3.) 30.03.2013 16:00
A1D0301 S. Heřmánkovice - Volno
A1D0302 S. Hejtmánkovice - Rasošky-Jos.
A1D0303 So Mezilesí - So V. Jesenice
A1D0304 FK Jaroměř B - Sl.Teplice n.M.

SO
SO
SO
SO

3. kolo ( 4.) 06.04.2013 16:30
A1D0401 Volno - Sl.Teplice n.M.
A1D0402 So V. Jesenice - FK Jaroměř B
A1D0403 Rasošky-Jos. - So Mezilesí
A1D0404
S. Heřmánkovice - S. Hejtmánkovice

SO 06.04.2013 16:30
NE 07.04.2013 16:30
SO 06.04.2013 16:30
SO

30.03.2013 16:00
30.03.2013 16:00
30.03.2013 16:00
30.03.2013 16:00

06.04.2013 16:00

