Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Host:
Průběh jednání:

26.3.2012
Zasedací
místnost
Obecního
úřadu
v Hejtmánkovicích.
Od 17:00 do 20:00 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Rak Jiří,
Seidlová Dana, Sluka Vlastimil, Leier Jiří,
Baše Jan, Bašová Kamila Bc, Pol Josef,
Stříbrná Radka MUDr.
Hrdá Petra
Josef Schovánek

1.
Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin panem
starostou obce Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu
jednání.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 2/12/Z2 ze dne 27.2.2012.
4) Projednání koncesního řízení na provozovatele splaškové kanalizace
Hejtmánkovice.
5) Různé.
6) Diskuze.
7) Závěr.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili program jednání.
2.

Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a 10 hlasy schváleni pan Josef Pol a pan Jiří Leier.
Jako členové návrhové a mandátové komise byli navrženi a 10 hlasy schváleni pan
Vlastimil Sluka a paní Dana Seidlová.
3.
Projednání zápisu ZO č. 2/12/Z2 ze dne 27.2.2012.
PRO: 10
PROTI: 0
Zápis ZO č. 2/12/Z2 byl schválen 10 hlasy.
4.
Projednání koncesního řízení na provozovatele splaškové kanalizace
Hejtmánkovice
Předmětem tohoto koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy
ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v
platném znění (dále jen „ZoVAK“) s právem výběru stočného náležející provozovateli
vybranému v tomto koncesním řízení (dále jen „Provozní smlouva“). Předmětem
provozní smlouvy bude pronájem vodohospodářské infrastruktury provozovateli a
závazek provozovatele řádně provozovat tento vodohospodářský majetek ve smyslu
příslušných ustanovení ZoVAK.
Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli
nájemné. Provozovatel bude oprávněn vybírat od uživatelů stočné.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili kvalifikační dokumentaci.
Stanovení členů komise pro posouzení kvalifikace.
Navrženi: Václav Harasevič, Jiří Rak, Ing. Jan Brouček. Náhradníci: MUDr. Radka
Stříbrná, Jan Baše, Josef Pol.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili členy komise pro posouzení kvalifikace.
Obesílaní uchazeči : Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Vodovody a kanalizace
Náchod a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice a.s..
PRO: 10
PROTI: 0

Zastupitelé obce 10 hlasy schválili obesílané společnosti.
5.
Různé
a) Destinační management Broumovska
Cílem je zařazení propagace turismu, cestovního ruchu a zařazení Broumovska do
nabídek cestovních kanceláří. Výše příspěvku obce Hejtmánkovice pro rok 2012 na
Destinační management je 11862,- Kč.
Pan starosta přislíbil pozvat pana Jana Školníka na příští ZO k představení Společnosti
pro destinační management.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili finanční příspěvek ve výši 11 862,- Kč.

b) Komplexní pozemkové úpravy –sbor zástupců projednal a odsouhlasil dne
19.3.2012 na svém společném jednání tyto změny: cesta Jetřichov x Hejtmánkovice,
cesta kolem p. Netíka, cesta u pana Maršálky, poldr I b, poldr I a, obchvat, biokoridor
podél potoka LBK 9, dočasné cesty, Janečkova stráň, C 9 (viz. příloha zápisu).
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili výše uvedené změny dle přílohy.
c) Nabídka výroby publikace- Pavel Divíšek - nabídka výroby propagační publikace.
PRO: 1
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
Zastupitelé obce zamítli 8 hlasy nabídku výroby publikace.
d) Centrum sociálních služeb Broumov – poskytování pečovatelské služby. Úhrada
pečovatelské služby za měsíc únor ve výši 6 766,- Kč. Dále bude pečovatelská služba
hrazena dle usnesení ZO ze dne 30.1.2012 v maximální výši 2 000,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce schválili 10 hlasy úhradu pečovatelské služby za měsíc únor ve výši
6 766,- Kč.
e) Seminář o těžbě břidlicového plynu v Náchodě 6.3.2012 – schůzky se zúčastnil
místostarosta obce pan Jiří Rak. Výsledkem jednání bylo přislíbení schůzky s ministrem
životního prostředí.
f) Žádost o změnu platby nájemného - v obecním bytě č.p.210. Na OÚ byla doručena
žádost slečny Jany Hurdálkové o posunutí splatnosti prvního nájemného na měsíc květen
z důvodu nevyhovujícího stavu bytu (plíseň, podlahy).
ZO navrhli posunutí splatnosti nájemného na měsíc duben.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
Zastupitelé obce schválili 8 hlasy posunutí splatnosti nájemného na měsíc duben.
g) Minirock Trencle - 13.4.2012 na sále KD od 20:00 hodin.
h) Cena oběda - zvýšení nákladů. ZO navrhli zvýšit cenu oběda od měsíce května o
2,- Kč u všech obědů. Důvodem zdražení je zvýšení cen potravin a nárůst DPH.
PRO: 7
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelé obce schválili 7 hlasy navýšení ceny u všech obědů o 2,- Kč.
i) Dětský den – 2.6.2012 na místním hřišti.
j) Pálení čarodějnic - 30.4.2012. Zábavný program – OK STYL – manželé Páslerovi.
k) Muzikál Quasimodo – 12.5.2012. Cena zájezdu 500,- Kč (300,- Kč vstupenka,
200,- Kč doprava). Část nákladů na dopravu bude hrazena z rozpočtu obce.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili cenu zájezdu a doplatek dopravy z obecního rozpočtu.
l) Cesta k č.p.109 – JUDr. Vít Šulc
Nabídka od firmy GEOSPOL na vypracování geometrického plánu v ceně 6 460,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili vypracování geometrického plánu firmou Geospol.
Zaměření úseku na zadní cestě od pana Hlouška k Mádrom. Nabídka od firmy
GEOSPOL v ceně 7 200,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili zaměření úseku firmou Geospol.

m) Podchod pod silnicí II/303 – místostarosta pan Jiří Rak se zúčastnil jednání s
hejtmanem Královéhradeckého kraje o podchodu pod silnicí II/303, kde mu byly
přislíbeny finanční prostředky na projektovou dokumentaci.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili podání žádosti o finanční příspěvek na projektovou
dokumentaci.
n) Veřejné osvětlení – návrh na postupný nákup osvětlení (cena jednoho světla je cca
4 000,- Kč). Osvětlení od školky po p. Mžika – cca 10 ks světel v ceně cca 40 000,- Kč.
PRO: 10
PROTI: 0
Zastupitelé obce 10 hlasy schválili nákup osvětlení.
o) Restaurace Šolcovna – do dnešního dne není žádný zájemce o provozování obecní
restaurace Šolcovna.
p) Strom u bytovky č.p.125 - 4.4.2012 od 14:30 hodin proběhne prohlídka stromu za
účasti zástupce CHKO Broumovsko.
q)
Úklid asfaltových cest – ( u Feichtingerových a Kubečkových)- provedou
pracovníci obce.
r) TJ Sokol Hejtmánkovice – výroční členská schůze se konala 24.3.2012. Za obec
Hejtmánkovice se zúčastnil starosta pan Václav Harasevič.
8.
Diskuse
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9.
Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO ve 20.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Hejtmánkovice
3) Zápis ze dne 19.3.2012 – komplexní pozemkové úpravy
Zápis byl vyhotoven dne: 28.3.2012

Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku.
Vrcholí jím nejvýznamnější křesťanské svátky, připomínající poslední
Večeři, zatčení, umučení a vzkříšení Ježíše Krista.
Velikonoční neděli předcházejí tři dny, které symbolicky zaznamenávají
události křesťanského příběhu zrady a zázraku:
V roce 2012 připadá
Zelený čtvrtek na 5. dubna,
Velikonoční pondělí na 9. dubna.
Zelený čtvrtek představuje den, kdy Ježíše zradil přítel, který s ním krátce
předtím seděl u stolu při − poslední večeři Páně.
Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován.
Během Bílé soboty věřící rozjímají, po velkém smutku se blíží
Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení.
Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je
vyhrazena sváteční hostina, Boží hod velikonoční.
Velikonoční pondělí je již dnem veselých lidových oslav a hodování,
svátkem jara, znovu se probouzející přírody, naděje na dobrý hospodářský

rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný život.
BERÁNEK Je jedním z
nejstarších a nejčastěji
užívaných křesťanských
symbolů. U židů byly ovce
symbolem Izraelity jako
člena "Božího stáda", o něž
se stará jejich Pastýř židovský Bůh.
V křesťanské církvi
beránek představuje
ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého Krista,
který byl jako nevinný ,
čistý a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od
hříchu a od smrti.
Podobně jako u Izraelitů byl beránek i u křesťanů jedním z tradičních
velikonočních pokrmů. V našich zemích jehněčí pečeni v 19. stol. vystřídal
beránek upečený z těsta.
KŘÍŽ

Symbol kříže je mnohem starší než křesťanství.
Ve starověkých náboženstvích vyjadřoval kříž
sepjetí člověka, přírody a nebeských sil a
vzájemné propojení božského a lidského světa.
Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanství,
protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním na kříži.
Je mnoho podob kříže, které byly ovlivněny
historickým vývojem:
kříž antonínský - ve tvaru T, používaný Římany
kříž egyptský - ve tvaru T, opatřený nahoře očkem
kříž latinský - svislé rameno je delší ( klasický křesťanský kříž)
kříž řecký - ramena mají stejnou délku
kříž ondřejský - ramena šikmo zkřížená

kříž pravoslavný - tři příčná žebra, z nich dolní je nejdelší.
VEJCE

Už od pohanských dob je vejce symbolem
nového života, plodnosti, úrodnosti a
vzkříšení.
Zvyk konzumovat vejce v době svátků
souvisel pravděpodobně i s postem, který
Velikonocům předcházel a při kterém se
vejce jíst nesměla.
Běžnou součástí křesťanských Velikonoc se
vajíčka stala v průběhu 13. stol. Posvěcená vejce byla zpočátku určena jako dar
duchovním. Ti je prý snad zdobili a omalovávali a na Boží hod velikonoční je po
skončení bohoslužeb rozdávali dětem.
V našich zemích pochází první zmínka o velikonočních vejcích ze 14. stol.
Velikonoční vajíčka byla čím dál více oblíbenější a začala se vyrábět i z
trvanlivějších materiálů (např. z porcelánu).
Ve 2. pol. 19. stol. se stále častěji začala v cukrárnách objevovat čokoládová
vajíčka, která jsou dodnes oblíbeným velikonočním dárkem v mnoha zemích
světa.
POMLÁZKA
V předkřesťanských dobách se šlehání

mladými zelenými proutky připisoval
magický "omlazující" účinek. Odtud zřejmě pochází i název: pomlázka pomladit, omladit.
V našich zemích patří "chození s pomlázkou" k nejstarším velikonočním
obyčejům. Už ve 14. stol. se o něm zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser.
Pomlázkou se označuje nejen nástroj určený ke šlehání (spletený z různého počtu
vrbových proutků), ale i výsledek koledování (vejce, čokoláda, dárečky...).
MAZANEC
Mazanec je nejstarší české obřadní pečivo. Má tvar
chlebového bochníku, aby připomínal "Boží dárek".
Před pečením se mazance nařezávají křížem v
připomínku ukřižování Ježíše.

Vždy na Boží hod velikonoční se světí spolu s ostatními pokrmy.

VELIKONOČNÍ SVÍCE - PAŠKÁL
Kult světla byl nedílnou součástí většiny náboženství dávno
před vznikem křesťanství. Ve Starém Zákoně je světlo
spojováno se životem.
Velikonoce jsou spjaty s paškálem - velikonoční svící, která
je znamením vzkříšeného Krista.
I dnes se, stejně jako kdysi, paškál vnáší v průvodu do
setmělého kostela. Doprovází ho trojí zvolání: "Světlo
Kristovo !", na něž věřící odpovídají: "Sláva Tobě Pane." Velikonoční svíce je po
celou dobu umístěna v kostele na dobře viditelném místě blízko ambonu pultíku, odkud se hlásá evangelium (radostná zvěst), "světlo světa".

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Patří k nejmladším symbolům velikonočních
svátků. Přesto je velmi rozšířený ve většině
zemí
Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích
a mytologiích - řecké, egyptské, čínské, kde
symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života.
Lidé dlouho věřili, že zajíc nikdy nespí. Věčně bdící zajíc byl někdy brán jako
symbol věčného života a zmrtvýchvstání. O Velikonocích tak byl ztotožňován s
obrazem vzkříšeného Krista, který "přemohl spánek smrti a vystoupil z hrobu do
věčného života."
Symbol velikonočního zajíčka náš národ převzal z Německa. Zde byl zvyk
obdarovávat děti vajíčky od velikonočního zajíce zaznamenán už ve 2. pol. 17.
stol.
Legenda o zajíci, který snáší v poli o jarních svátcích barevná vajíčka a poděluje
jimi hodné děti, okouzlila Evropu i zámoří.

JIDÁŠE
Obřadní pečivo, které se peklo na Zelený
čtvrtek a Velký pátek Připravovalo se z
kynutého těsta a mělo podobu vdolku
nebo tvar stočeného provazu,
připomínajícího oprátku, na které se
oběsil Jidáš po zradě Ježíše.

Jidáše se jedly pokapané medem.

ZVONÍK Z KATEDRÁLY NOTRE DAME
12.5.2012 od 18.00 hodin
Divadlo Hybernia
OÚ pořádá dne 12.5. 2012 zájezd na muzikál Quasimodo.
Předprodej vstupenek na OÚ 11.4.2012 od 15.00 hodin (platba
v hotovosti na místě).
Na telefonické objednávky nebude brán zřetel.
Cena zájezdu je 500,- Kč.
Odjezd autobusu v 11.00 hodin.

Horáková Věra
Hamerská Helena
Stanická Jaroslava
Pavlíková Libuše

Holečková Anna
Škopová Anna
Tošnarová Helena
Hurdálková Dagmar

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

Děkuji OÚ a členkám kulturní komise za blahopřání a dárkový balíček
k mým březnovým narozeninám. Byla jsem velice mile překvapena touto
pozorností.
Dagmar Soukupová
Děkuji za milou návštěvu a přání k mým narozeninám.
Zdeňka Černá
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a balíček k mým narozeninám.
Josef Schovánek

30.dubna 2012 od 17.00 hodin
Hřiště TJ SOKOL Hejtmánkovice.
18.00 hodin - Slet čarodějnic
z horního a dolního konce obce u OÚ - zde proběhne sčítání horňaček a dolňaček
a za přítomnosti notáře dojde k vyhodnocení účasti.
18.30 hodin - Odlet všech sečtených čarodějnic na místní hřiště, kde bude slavnostně
zapálena vatra.
19.00 hodin - Zábavný program –OK STYL –manželé Páslerovi

Vážení občané,
dovolte mi pár slov ohledně odpadů. V měsíci lednu jsme započali s tříděním a
sběrem pet lahví a tetra packů do plastových pytlů. Postupně dochází k naplnění
pytlů a jejich sběru v určený termín. Svoz je stanoven 1 x za měsíc dle rozpisu.
Tento systém je zaveden jako zkušební.
Napsalo se již mnohokrát, co do pytlů ukládat. To, co někteří z vás vkládají do
těchto pytlů, je nepochopitelné. Pytel na pet lahve nemůže obsahovat jiný druh
plastu (pouze pet lahve!). Rovněž tak pytel na tetra pack je určen pouze
k ukládání tetra packů (nápojových kartonů). Vzhledem k tomu, že do současné
doby bylo již vydáno 500 kusů těchto pytlů a někteří z vás tyto pytle používají
jinak než je určeno, budou tyto pytle vydávány pouze výměnou za pytle
naplněné.
Při nedodržování výše uvedených pravidel sběru celá tato akce postrádá smysl.
Pokud do sběrných pytlů ukládáte odpad, který tam nepatří, musí naši pracovníci
toto znovu vytřídit!
Sběr těchto pytlů je evidován pod čísly popisnými a tudíž dobře kontrolovatelný!
Vážení, toto je jedna z cest, jak ušetřit finanční prostředky, tak proč někteří celou
akci kazí svým přístupem a netřídí. V obci je dostatek nádob na ostatní tříděný
odpad. Kritizujeme, že poplatek za odpad je vysoký, tak je třeba pro jeho snížení
něco udělat!
V současné době budou vydávány nové pytle oranžové barvy na tetra packy.
Dne 17.4. proběhne svoz nebezpečného odpadu a 23.4. svoz velkoobjemového
odpadu, kde je třeba dodržovat pokyny svozové firmy. Vyzýváme občany, aby si
odpad ze svých podnikatelských aktivit likvidovali na své vlastní náklady.

vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s.

17.4.2012

si Vás dovoluje upozornit, že dne
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 nepatří.
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 2012 .
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 17.4.2012
Hejtmánkovice
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(naproti u hospody)

16:10 – 16:15

Sběrný dvůr – u mostu

16:20 - 16:30

Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.si Vás dovoluje upozornit,
že dne

23.4.2012 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu

Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu,
který se nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který
nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu . Proto je
důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně
a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1.
Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce , atd,
Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu
mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto
prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a
nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 17.4.2012
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

