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Poláková Anna
Žídková Eva
Lamka Jiří

Růžičková Irena
Adamíra Miloslav

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

Děkuji za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Anna Brandová
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu a dárkový balíček k mým narozeninám.
Ladislav Szabó

OÚ Hejtmánkovice děkuje manželům Kašparovým za finanční dar na dětskou besídku.

Každý čtvrtek od 18.30 hodin na OÚ Hejtmánkovice (obřadní místnost). První schůzka bude 10.1 .2013
v 18.30 hodin. S sebou podložku na cvičení, ručník, pití a dobrou náladu.

Obecní úřad Hejtmánkovice Vás srdečně zve na:

která se koná 8.12.2012 od 14.00 hodin do 17.00 hodin
na sále Kulturního domu v Hejtmánkovicích.

které se koná 8.12.2012 od 18.00 hodin
na sále Kulturního domu v Hejtmánkovicích.

Hospůdka Šolcovna
Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne: 22. 12. 2012
od 13:OO hod

děti vstup s maskou ZDARMA, bez masky 10,-Kč
dospělí vstup 40,-Kč

Pro děti je přichystané drobné občerstvení a limonáda
ZDARMA, soutěže o ceny, hry, muzika, cena za nejlepší masku.

Večer vánoční posezení s harmonikou a
cukrovím pro dospělé
od 19:00 hod

PŘEJÍ HASIČI HEJTMÁNKOVICE

PŘEJE KOLEKTIV MŠ a ŠJ
Hejtmánkovice

Vánoční stromeček
Nazdobený stromek se stal jedním z hlavních symbolů
vánočních svátků, a tak možná leckoho překvapí, že tento zvyk je poměrně mladý. Dřív se nad
štědrovečerní stůl dávaly jen zelené větvičky, které měly symbolizovat návrat jara.
Tradice zdobení stromku pochází z Německa - jedna z prvních zpráv o ní je v brémské kronice z
roku 1570. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V Česku má
vánoční stromek poměrně krátkou historii - poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však
začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských
rodinách. Na vesnici pronikaly stromky ještě pomaleji - až do první světové války bývala v mnoha
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Jmelí
Zatímco zdobení vánočního stromku je tradice relativně mladá, zvyk rozvěšovat o Vánocích jmelí
má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti. A v dalších
obdobích pak bylo považováno za rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci a čarodějné moci.
Jmelí platí také za rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce
štěstí a plodnost.

Vánoční betlém
Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a
jesliček. První jesle údajně posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že
jesličky poprvé vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi.
Koledy
Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba Tichá noc, o jejíž rozšířenosti svědčí fakt, že
se na Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích. Svou premiéru měla v roce 1818 v salzburském
Oberndorfu; autorem textu byl místní farář Josef Mohr, nápěv složil Franz Xaver Gruber.
Půst
Na Štědrý den se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho zachovali, měli vidět zlaté prasátko. Ke
společné večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první hvězda.
Zvyky u štědrovečerní večeře
- připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
- pod talíř se schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely peníze
- od slavnostní večeře se nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do
roka zemře.
Krájení jablka
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak někdo z
přítomných těžce onemocní nebo zemře.
Lití olova
Nad plamenem se v kovové nádobce roztaví kousek olova. Olovo se pak naráz vlije do nádoby s
vodou. Vznikne odlitek, podle jehož tvaru se pak hádá, co koho čeká.
Pouštění lodiček
Budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek se zapálenými svíčkami. Majitele skořápky,
která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se skořápka drží při
kraji nádoby, její vlastník bude také spíše sedět doma. Jestliže ale skořápka pluje ke středu nádoby,
vydá se do světa.
Zvyky pro svobodné a nezadané dívky
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala i v novém roce
svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým nevyšel pokus s kurníkem, mohly
hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený patou ke dveřím, zůstaly příští
rok doma. Když se ale obrátil špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a odejdou.
Nezadané dívky zase chodily třást bezem a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, bydlel
jejich nastávající.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Václav Harasevič

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
Č.10/12/Z10
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

30. 11. 2012
Hospůdka U Bůnů – sál v Hejtmánkovicích.
Od 17:20 do 19:30 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Rak Jiří, Sluka Vlastimil, Baše Jan,
Hrdá Petra, Seidlová Dana, Pol Josef, Leier Jiří, Mgr. Bašová Kamila,
MUDr. Stříbrná Radka.
Občané Hejtmánkovic. Viz. presenční listina z veřejného zasedání ZO ze
dne 30.11.2012.

Průběh jednání:
1.
Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:20 hodin panem starostou obce Václavem
Harasevičem. Přítomno bylo 11 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. 9/12/Z9 ze dne 29.10. 2012.
4) Splašková kanalizace. Seznámení s postupem prací a zkušebním provozem.
5) Prodej stavebních parcel u MŠ Hejtmánkovice.
6)
Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
2.
Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Sluka Vlastimil a pan Baše Jan.
PRO:
11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
3.
Projednání zápisu ZO č. 9/12/Z9 ze dne 29.10.2012.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zápis ZO č. 9/12/Z9 byl schválen 11 hlasy.
4. Splašková kanalizace.
Starosta informoval přítomné hosty a ZO o postupu prací na splaškové kanalizaci v obci Hejtmánkovice. Při prezentaci
byla občanům předána informace o stavbě kanalizace od zahájení stavby až po její dokončení. Starosta podrobně
seznámil přítomné občany s cenou díla. Prezentace byla doplněna cca 600 fotografiemi.
Občané byli seznámeni s veřejnou vyhláškou kanalizační přípojky pro objekty v území obce Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
6. Různé

a) Obecní cesta, veřejné osvětlení.
Starosta seznámil přítomné s plány, kde chce obec Hejtmánkovice zbudovat a opravit zadní cestu, která bude sloužit
nejen chodcům a cyklistům.
Místostarosta informoval ZO a občany o celkovém osvětlení naší obce a o úspoře, která vznikne i přes to, že dojde
k celkové výměně osvětlení a přibydou světla nová.
ZO vzali na vědomí.
b) Žádost o nové zmapování obce Hejtmánkovice.
ZO a hosté byli seznámeni s výsledkem našeho požadavku na provedení obnovy katastrálního operátu novým
mapováním v katastrálním území Hejtmánkovice. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj žádost zamítl z důvodu, že
pro rok 2013 s novým mapováním v naší obci nepočítá.
ZO vzali na vědomí.
c) Vyhláška o odpadech.
Starosta vysvětlil zdražení poplatku za odpady, informoval o třídění odpadu, o spolupráci se svozovou firmou a o
černých skládkách.
ZO vzali na vědomí.
e) Žádost o odkup části pozemku p. č. 1658/1.
ZO vzali na vědomí žádost paní Werbnyjové, která žádá o odkoupení části pozemku p.č. 1658/1. O část pozemku již
řadu let zdarma pečuje a chce ho využít jako další přístup ze dvora na pozemek.
Žádost bude projednána na příštím zasedání ZO.
ZO vzali na vědomí.
7. Diskuse
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:30 hodin.

