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Kmoníčková Miluše
Švenka Jaroslav
Herzánová Hana

Branda Emil
Nýč Josef
Buchvaldová Vlasta

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

Dovolte, abych všem zastupitelům poděkoval za blahopřání a věcné dary
k mému životnímu jubileu. Je velmi příjemné žít v obci, kde se tak pěkně
chovají ke svým občanům.
Milan Soukup
Rádi bychom poděkovali za dárkové balíčky k našim narozeninám.
Zároveň děkujeme za příjemnou a milou návštěvu.
Hana a Václav Herzánovi

Děkuji za dárkový balíček, milou návštěvu a gratulaci k mým
narozeninám.
Jiřina Pohlová

 Vážení občané, v minulém měsíčníku jsem Vás informoval o plánové

rekonstrukci střechy na MŠ. V současné době již zmíněná
rekonstrukce probíhá. Vysoutěžená cena za dílo je 761.415,- Kč bez
DPH. Dále jsme získali dotaci ve výši 1.237.817,- Kč na výměnu oken a
zateplení celé budovy MŠ. Pokud vše bude probíhat podle plánu, dílo
bude dokončeno nejpozději do konce října. Díky získaným dotacím jsme
mohli zrealizovat další naplánovaný úkol.

 Dne 23. 8. 2014 jedeme do Sovětic převzít modrou stuhu,
kterou jsme získali v soutěži Vesnice roku 2014 a která
naší obci přinesla finanční odměnu 600.000,- Kč. Vzhledem
k zájmu Vás občanů zúčastnit se slavnostního předávání
tohoto ocenění bude vypraven autobus. Kdo z Vás má
zájem jet s námi a zúčastnit se slavnostního ceremoniálu, ať
si rezervujte místo na obecním úřadě nebo při rozvozu
obědů do 15. 8. 2014 z důvodu kapacity autobusu. Ještě
jednou děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli větší či menší
měrou na tomto úspěchu. Získaná cena bude představena
při večerním programu Sousedského posezení.
 Rovněž 23.8.2014 bude v naší obci probíhat již tradiční
cyklistický závod horských kol Okolo Broumova z těchto
důvodů Vás žádám o zvýšenou pozornost a ohleduplnost.

 Celý náročný den zakončíme Sousedským posezením,
kde k tanci a poslechu bude hrát z loňského roku osvědčená
kapela Sympaťáci. Občerstvení bude zajištěno (opékané
sele na rožni a jiné pochoutky).

Závěrem mi dovolte Vás všechny
pozvat na konané akce!!!
starosta

Zpráva o činnosti Hejtmanek.

Ve středu 2. července 2014 se na hřišti Sokola Hejtmánkovice uskutečnilo
pololetní posezení Hejtmanek za účasti členů MO Červeného kříže Rožmitál.
Posezení jsme nazvaly „Sportovní hry seniorů“.
Po uvítání a občerstvení se utvořila dvě šestičlenná družstva, která proti sobě
zápolila v různých disciplínách - házení kroužků do sudu, hod míčkem do
panáka, slalom dvojic s balonkem, potápění nafouknutého balonku do vody,
driblování míčem a jiné. Bylo u toho hodně veselí, povzbuzování a smíchu a
soutěž skončila nerozhodným výsledkem.
Po soutěžení jsme si opekly špekáčky a zazpívaly si při harmonice, na kterou hrál
p. Gajdoš. Rozcházely jsme se s pocitem příjemně stráveného odpoledne a
večera, jen nás trochu rozladila nevhodná poznámka návštěvníka stánku na naše
počínání.
Eva Šafářová

TJ Sokol Hejtmánkovice - rozlosování
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domácí
TJ Velichovky
Hejtmánkovice
Jiskra Machov
Hejtmánkovice
Loko Meziměstí
Hejtmánkovice
Velké Poříčí A
Hejtmánkovice
Dolany
Hejtmánkovice
Hejtmánkovice
Hejtmánkovice
FK Náchod B

hosté
Hejtmánkovice
Č.Kostelec B
Hejtmánkovice
Mezilesí
Hejtmánkovice
Česká Skalice
Hejtmánkovice
Velká Jesenice
Hejtmánkovice
Slovan Broumov B
SK Babí
Teplice nad Metují
Hejtmánkovice

čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:30
14:00

TJ Sokol Hejtmánkovice
Vás zve na turnaj

O POHÁR STAROSTY HEJTMÁNKOVIC
Kdy: 9.8.2014 od 9:00 (rozlosování zápasů v 8:45)
Kde: hřiště Hejtmánkovice
Účastníci: Sokol Hejtmánkovice, Slovan Broumov „B“,

Loko Meziměstí, Spartak Police
Občerstvení zajištěno.
Přijďte povzbudit naše družstvo.

Hasiči Hejtmánkovice se v tvrdé konkurenci opět
neztrácejí.
Letošní sezonu
jsme zahájili 3.
května v Křinicích,
kde jsme se utkali
hned ve dvou
soutěžích a to „O
pohár starostky
Křinic“ a „O
Memoriál Jardy
Kopiče“. Ač počasí
ráno hlásilo pouhé 2
stupně celsia, na
náladě nám to
neubralo. V silné
konkurenci jsme se
nenechali zahanbit a
v poháru obě družstva obsadila shodně druhá místa. O memoriál se nám vedlo
ještě lépe a shodně, ale lépe jsme obsadili místa první.
Další soutěží byl 17. května pohár „Starosty obce Božanov“. Po dvou
útocích, při kterých se sčítaly časy, jsme opět shodně obsadili první místa.
Po té následovali soutěže na domácím hřišti. Soutěže byly celkem tři a to
„Pohár starosty obce Hejtmánkovice“, „Bohoušův útok“ a jako poslední proběhla
soutěž okrsková. V silné konkurenci - 8 družstev mužů a 5 družstev žen, jsme si
vedli následovně. Pohár starosty – ženy 2. místo, muži 4. místo, Bohoušův útok –
ženy 2. místo, muži 7. místo a v soutěži okrskové ženy vyhrály a muži se umístili
na místě 3.
Naší zatím poslední soutěží, byla soutěž v Rožmitále. Soutěžilo se ve dvou
útocích, kde se počítal lepší čas. A jak vše dopadlo? Ženy v Rožmitále obsadily
1. místo, muži 3. místo.
Před sebou máme tento rok ještě několik soutěží, věříme, že si povedeme
stejně dobře jako doposud.
Za SDH Hejtmánkovice Dana Seidlová

Předprázdninový výstup na Ruprechtický Špičák
Dne 28. června vyrazila
cca 15 členná skupinka
místních na Ruprechtický
Špičák. Vyjeli jsme za
slunného
počasí
od
Obecního úřadu, směr
Špičák, plni odhodlání
shlédnout západ slunce na
vrcholu kopce. Kola jsme
nechali v Ruprechticích a vyrazili směr vrchol Špičáku. Cestou se „čepovalo“
Rulandské šedé a tak nám cesta poměrně rychle utíkala. A jak to bývá,
s proměnlivostí počasí na kopec padly mraky a my z vrcholu pozorovali
pomyslný západ slunce. Nic nám na této skutečnosti neubralo, zdárně jsme
zdolali rozhlednu a na jejím vrcholu zavlála vlajka Hejtmánkovic. Poté jsme se
posilnili
a
vyrazili
na
zpáteční
cestu.
Cestou domů nás zastihl pořádný déšť, nicméně už teď víme, že příští rok
Špičák pokoříme znovu.

D.S.

Oslava pádu meteoritu
Další
setkání
příznivců
pádu
meteoritu
proběhlo
v sobotu
19. 7. na
louce u
Myšáků.
Jako
obvykle
jsme
nejprve jeli
do Křinic, kam dopadla druhá část meteoritu. Zde jsme pořídili několik
fotografií, občerstvili se zlatavým mokem a jeli zpátky na louku do
Hejtmánkovic. Zde jsme se ve skupince cca 20 příznivců bavili do ranních hodin
a připomněli jsme si skutečnost a historii o pádu meteoritu na našem katastru.
Toto
setkání
bylo již
třetí
v pořadí,
letošní
výročí bylo
167 let od
pádu
meteoritu.
Příští rok
na viděnou.
D.S.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.07/14/Z07
Den konání:
Místo konání:

28. 7. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích

Čas konání:

Od 17:00 do 18:50 hodin.

Přítomni členové ZO:

Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Rak Jiří, MUDr. Stříbrná Radka, Seidlová Dana,
Hrdá Petra, Leier Jiří, Mgr. Bašová Kamila, Baše
Jan .
Sluka Vlastimil

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Vít Šulc, Josef Schovánek, Miroslav Remeš,
Kamil Slezák, Ing. Jaroslav Bitnar

1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 06/14/Z06 ze dne 23. 6. 2014.
4) Projednání zpracování územní studie zastavitelné plochy v obci.
5) Projednání prodeje stavebních parcel u MŠ.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 10 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 06/14/Z06 ze dne 23.6.2014.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili zápis ZO č. 06/14/Z06 ze dne 23.6.2014.
4. ZO projednali nabídku projektových prací na zpracování územní studie pro
zastavitelné plochy v Hejtmánkovicích, pro které je tato studie územním plánem
požadována. Firma Atelier Tsunami s.r.o., Náchod požaduje za zpracování projektových
prací 22.500,- Kč + 21% DPH.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 10 hlasy odsouhlasili zpracování územní studie pro zastavitelné plochy
v Hejtmánkovicích, pro které je tato studie územním plánem požadována firmou Atelier
Tsunami s.r.o., Náchod. Cena za zpracování územní studie činí 22.500,- Kč + 21% DPH.
5. ZO projednali prodej stavebních parcel u místní MŠ. Zájemcům, kteří získali stavební
parcely obálkovou metodou (zápis ZO č. 01/13/Z01), budou stavební parcely prodány za
250,- Kč včetně DPH/ m2. Na zbývající stavební parcely P1, P2, P3, P6 budou znovu
jednotlivě vypsány záměry prodeje.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili prodej stavební parcely P4 za 250,-Kč včetně DPH/ m2 panu F.
Szotkovskému. ZO 10 hlasy odsouhlasili prodej stavební parcely P5 za 250,-Kč včetně
DPH/ m2 paní R. Voldánové.
6. Různé
6.1. ZO projednali dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Na
zasedání byl pozván broumovský místostarosta pan K. Slezák, s panem místostarostou
byla vedena diskuse na dané téma. Pan starosta následně navrhl uzavřít dohodu se
Základní školou v Meziměstí.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schvalují uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu
základní školy se Základní školou Meziměstí.
6.2. ZO byli informováni o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Dotace je poskytnuta na „Snížení energetické náročnosti MŠ
v Hejtmánkovicích“ (výměna oken, venkovní opláštění) ve výši 1.237.000,- Kč. Plnění
mají být hotova do 1.10.2014. Obec obdržela několik nabídek na výběr zhotovitele a
související následný monitoring.
ZO projednali oslovení firmy RDA Rychnov nad Kněžnou, která by zajistila výběrové
řízení a veškeré související činnosti, neboť tato agentura pro Obec zpracovávala několik
výběrových řízení k naší spokojenosti a za přijatelnou odměnu.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili oslovit RDA Rychnov nad Kněžnou.
6.3. SDH Hejtmánkovice žádá obec o 50% účasti při opravě stříkačky PS12 (stříkačka
je používána při hasičských soutěžích).
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili, že obec uhradí 50% z ceny opravy stříkačky PS12.
6.4. ZO projednali žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3542. Zájemcem o koupi je TJ
Slovan Broumov, který na daném pozemku chce vystavět fotbalové hřiště s povrchem z
umělé trávy. ZO hlasovali o záměru prodeje části pozemku p.č. 3542.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili záměr prodeje části pozemku p.č. 3542 v k.ú. Hejtmánkovice.

6.5. Projekt „Hejtmánkovice splašková kanalizace“ je fyzicky dokončen, přesto obec má
další nové povinnosti vůči poskytovateli dotace SFŽP – OPŽP, a to po dobu deseti let.
ZO projednali uzavření smlouvy s ERV s.r.o., Jaroměř, firma by zajišťovala potřebnou
dokumentaci a poradenství.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili uzavřít Příkazní smlouvu č. 120080/2014 mezi obcí a ERV s.r.o.,
Jaroměř na dobu deseti let do 31.12.2023. ERV s.r.o., Jaroměř zajistí poradenskou
činnost, průběžné provozní monitorovací zprávy,… viz. Příkazní smlouva č.
120080/2014.
6.6. KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod vyhlašuje platnost
obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Hejtmánkovice dnem 14. 7.
2014.
ZO vzali na vědomí.
6.7. ZO projednali žádost o poskytnutí peněžitého příspěvku na provoz Hospice Anežky
České a Mobilního Hospice Anežky České.
PRO: 0
PROTI: 10
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy zamítli poskytnutí peněžitého příspěvku na provoz Hospice Anežky České a
Mobilního Hospice Anežky České.
6.8. Tříděním odpadů za rok 2013 obec získala Osvědčení o úspoře emisí. Obec
odevzdala 17, 416 tun tříděného odpadu a tím uspořila 569 877 MJ energie.
ZO vzali na vědomí.
6.9. Občanské sdružení – Sdružení zdravotně postižených Broumov zve na valnou
hromadu, která se koná 25. 9. 2014 ve velkém sále restaurace Střelnice v Broumově od
14.30 hodin.
ZO vzalo na vědomí.
6.10. ZO projednali žádost podanou slečnou K. Grohovou (č.p. 64), žádá o zesílení zdi
mezi „jejím“ bytem a sousedním. Pan starosta a místostarosta se dostaví na místo,
posoudí danou situaci a bude navrženo řešení. ZO budou seznámeni na srpnovém
zasedání s návrhem řešení.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili, že pan starosta a místostarosta se dostaví na místo, posoudí
danou situaci a bude navrženo řešení.
6.11. Manželé Vosikovi z Broumova odstupují od koupě stavební parcely P2 (stav.
parcela u MŠ). Důvodem je zakoupení již zasíťované parcely v jiné obci.
ZO vzali na vědomí.

6.12. ZO projednali žádost o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na cyklistický závod
Okolo Broumova, pořadatelem závodu je TJ Sokol Hejtmánkovice.
Pan Rak oznámil svoji podjatost a zdržel se hlasování.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 9 hlasy odsouhlasili poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na cyklistický
závod Okolo Broumova.
6.13. ZO projednali Dohodu a postoupení práv a povinností z investorství mezi obcí a
společností Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Firma provede nové
distribuční rozvody elektrické energie pro šest rodinných domů na stavebních parcelách u
MŠ.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 9 hlasy odsouhlasili Dohodu a postoupení práv a povinností z investorství mezi obcí a
společností Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. ZO pověřili starostu
podepsáním smlouvy.
6.14. Finanční prostředky získané ze sběru PET víček budou převáděny na transparentní
účet paní Jany Švábové pro Martina Rozuma.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili, že získané finanční prostředky ze sběru PET víček budou
převáděny na transparentní účet paní Jany Švábové pro Martina Rozuma.
6.15. ZO projednali záměr prodeje pozemku p.č. 3473 o rozloze 5278 m2 (pozemek se
nachází u Šléglu).
PRO: 4
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 3
Při hlasování zastupitelstvo nerozhodlo a záměr prodeje pozemku p.č. 3473 o rozloze
5278m2 se přesouvá na srpnové zasedání ZO.
18:45 odchod MUDr. Stříbrná Radka
6.16. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu zadní cesty od
č.p. 166 (pí. Dolínková) po č.p. 217 (Beranovi). Cesta by měla být hotova do 15.
listopadu 2014.
ZO vzali na vědomí.
7. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:50 hodin.

6. září 2014 v Jetřichově na horním hřišti
Program:
1. Zahájení v 14.00 hodin
2. Vaření zvěřinového guláše
3. Ukázka vojenské techniky OT-64
4. Přehlídka kynologie plemen loveckých psů
5. Ukázka sokolníků
6. Přehlídka trubačů fanfár
Nabídka:
Myslivecký bazar (oblečení, vybavení, myslivecké potřeby)
Prodej krmiva – Fitmin
Prodej zbraní a střeliva – Děd Milan, možnost objednání střeliva na
tel.: 606 557 025.
Žádáme zájemce, kteří chtějí soutěžit, aby kontaktovali pana Školníka
na tel.: 604 257 107.
Bohatý doprovodný program.
Občerstvení a hudba zajištěna.

