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Růžičková Irena

Staník Jan

Lamková Sylva

Fišar Miloš

Středová Božena

Bašová Helena

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

Děkuji obecnímu úřadu za projevené blahopřání a pěkný dárek. Rovněž
děkuji členkám komise za příjemný pohovor.
Antonín Sokol
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Marie Kubinová
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám. Mádr Josef
Děkuji za blahopřání a dárek k narozeninám.

Mžiková Anna

Děkuji za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám. Brandová Anna
Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám. Malá Miloslava
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Winterová Marie

Vážení občané,
opět tu máme adventní čas a tak mi dovolte Vám popřát, aby
vánoční přípravy ve vašich domovech proběhly co
nejpříjemněji. Přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky
a našim menším občánkům bohatou nadílku pod vánočním
stromečkem. Do nového roku 2017 nám všem přeji hlavně
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů.
starosta

Třpytivý pozdrav
sněžných vloček
Pěkné dárky pod
stromeček. Klid a
radost na Vánoce,
mnoho štěstí
v novém roce.
Vám přeje MŠ a ŠJ
Hejtmánkovice

Výbor TJ Sokol
Hejtmánkovice,
přeje všem
občanům,
fanouškům a
hráčům
Hejtmánkovic klidné
prožití vánočních
svátků. V novém roce
hodně štěstí a pevné
zdraví.
Krásné svátky
vánoční, pěknou
cestu půlnoční, od
Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný
tanec, od muziky
lehký krok
a pak šťastný nový
rok. Přeje SDH
Hejtmánkovice

VÁNOČNÍ TRADICE
Barborky Svobodné dívky si 4.12. tedy na svátek Barbory řezaly větvičky
z třešně. Pokud na Štědrý den ve váze vykvetly, měly se do roka vdát.
Adventní věnec Je věnec většinou ozdobený chvojím, šiškami, jeřabinami,
mašličkami a jinými drobnostmi a 4 svíčkami. Čtyřmi proto, že adventní
čas začíná čtyři neděle před Vánocemi. Každou adventní neděli se
postupně jedna ze svíček zapálí. V poslední adventní neděli se tedy rozzáří
všechny svíčky najednou.
Rybí šupiny Dávají se pod talíř, aby přinášeli po celý rok dost peněz.
Krájení jablka Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablíčka a to kolmo
na stopku. Pakliže byl jádřinec ve tvaru křížku, ohlašovalo to příchod
smrti. Byl-li jádřinec plný červů znamenalo to nemoc a krásná hvězdička
znamenala zdraví a štěstí po celý rok.
Házení střevíců Svobodné dívky házely střevíc přes hlavu, pakliže střevíc
ukazuje špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou z domova. Pakliže
ukazuje patou ke dveřím, zůstanou doma a štěstí se musí zkusit napřesrok.
Talíř navíc Dával se nejenom pro nečekaného hosta, kterého bylo třeba
pohostit, ale také se říkávalo, že je to v očekávané narození Ježíška.
Dalším vysvětlením je, že u štědrovečerní večeře má být vždy sudý počet
osob.
Pouštění lodiček Do prázdné půlky skořápky od vlašského ořechu se
nakape vosk, na který se připevní malá svíčka. Tyto vytvořené lodičky se
pouštěly do lavoru s vodou. Komu lodička nejdéle vydržela nad vodou,
toho
čekal
dlouhý
a
šťastný
život.
Tvary lodiček
zůstala u břehu – v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
hned se potopí – jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
při plavbě se dotýká jiné lodičky – láska a přátelství

utvoří kruh s ostatními – bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství
a
tolerance
ocitne se uprostřed ostatních lodiček – majitel lodičky potřebuje ochranu a
pomoc,
je
zranitelný
a
citlivý
ocitne se mimo kruh – majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
točí se v kruhu – nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
se zhasnutou svíčkou – neupřímnost, komplikovaný citový vztah
sama dopluje k druhému břehu – získáte, po čem toužíte
Vstávání od stolu Kdo vstal od štědrovečerního stolu tomu byla
předpovídána smrt nebo nemoc v následujícím roce. Proto doporučujeme
sedět a v klidu dojíst.
Zlaté prasátko Zlaté prasátko zjevující se za odměnu o Štědrém večeru
všem, kdo se nenechají zlákat pochoutkami a dodržují po celý den až do
východu první večerní hvězdy půst, patří mezi nejtajemnější vánoční
bytosti. Málokomu se poštěstilo uvidět je, jak přebíhá přes zeď nebo strop
světnice. Přesto je nedílnou součástí Vánoc.
Lití olova Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k
bodu tání. Připraví se nádoba s vodou a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale
naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak
snaží rozpoznat čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak
usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.
A kde se vzala postava sv. Mikuláše? Narodil se mezi roky 280 a 286 v
Patrasu v Řecku. Kolem roku 300 ve městě Myra ( dnešní Derbe v
Turecku) se stal mladý Mikuláš biskupem. O Mikulášovi bylo známo, že
obětavě pomáhal lidem v nouzi, zvláště dětem. Nedlouho poté co se stal
biskupem začalo pronásledování křesťanů a kolem roku 310 se dostal do
zajetí, kde byl v žaláři těžce trýzněn. Poznamenán utrpěným mučením
ještě vystoupil na slavném koncilu Nicejském. O dalším působení
Mikuláše není již nic známo. Den smrti byl 6. prosince mezi roky 345 a
351. Ostatky biskupa Mikuláše uloupili italští námořníci v roce 1087 a
přinesli je do Bari. Prázdný kamenný sarkofág můžete ještě dnes vidět v

obnoveném dolním kostele Mikulášova chrámu v Demre na jihozápadním
pobřeží Turecka.
Známé legendy o sv. Mikuláši: Mikuláš prý jednou ochránil tři žáky před
tím, aby je zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli. Proto
je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři
mládenci.
Mikuláš pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři a jejíž námořníci
ho vzývali. S kotvou proto ukazuje Mikuláše malba na oltářním nástavci v
lübeckém
kostele
P.
Marie
(15.
století).
Jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako
nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil oknem v noci třem
mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svoji
činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři
zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Se třemi
chleby na knize je Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském
chrámě.

Vážení občané,
blíží se konec roku, poslední listopadovou sobotu jsme přivítali advent
rozsvícením vánočního stromu, tato akce je jedna z nejnavštěvovanějších
kulturních akcí pořádanou obcí.
V polovině listopadu byl proveden výlov obecního rybníka, rovněž tato
akce je hojně navštěvována. Tímto děkuji všem, kteří se podílejí na
zajištění akce a výlovu rybníka.
Jistě jste zaznamenali, že byla dokončena rekonstrukce autobusové
zastávky u Hajpišlů. V současné době zastávka odpovídá bezpečnostním
předpisům a normám.

Dovolte mi se zmínit pár slovy o likvidaci bioodpadu. V naší obci se
celkem daří bioodpad likvidovat bez používání ohně. Občanům, kteří
požádají o kontejner, ho zdarma přistavíme na určené místo dle dohody.

Bohužel několik málo jedinců likviduje listí seno a suchou trávu ohněm.
Čímž obtěžují nás ostatní kouřem a zápachem. (viz fotografie)
Na prosincovém jednání ZO navrhnu projednat zakoupení výkonného
vysavače na bio odpad, abychom ulehčili občanům nakládaní bioodpadu.
Bylo dokončeno místní šetření obnovy katastrálního operátu, v příštím
roce proběhne zaměření stávajícího stavu.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody v roce 2017.
starosta

VÝLOV OBECNÍHO RYBNÍKU

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.10/16/Z10
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

28. 11. 2016
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19:00 hodin.
Harasevič
Václav,
Seidlová
Dana,
Adamírová Jaroslava, Pol Josef, Mgr. Horák
Vojtěch, Ing. Brouček Jan, Remeš Miroslav
Středa Jiří, MUDr. Stříbrná Radka
Schovánek Josef, Šulc Vít

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 09/16/Z09 ze dne 31. 10. 2016.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 30. 11. 2016.
5) Projednání schválení Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2017.
6) Projednání prodeje pozemků p.p.č. 3264, 322 a 323/2
7) Projednání prodeje pozemků akciové společnosti Vak Náchod.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schválili program jednání a změnu pořadí při projednávání
jednotlivých bodů.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní Jaroslava
Adamírová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 7 hlasy.
8 Různé
17:23 příchod MUDr. Stříbrná R.

8.1 S předsedou představenstva a.s. Vak Náchod, Ing. Dušanem Térem byla
vedena diskuse na téma vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na kterých
má Vak Náchod, a.s. umístěny vodojemy čerpací stanice.
ZO navrhují vypořádání majetkových vztahů s akciovou společností Vak Náchod
prodejem pozemků p.p.č. 286, 3244, 516, 3062/2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypořádání majetkových vztahů prodejem pozemků p.p.č.
286, 3244, 516, 3062/2 za finanční hotovost (na kterých daná společnost vlastní
vodojemy, čerpací stanice) akciové společnosti Vak Náchod.
3 Projednání zápisu č. 09/16/Z09 ze dne 31. 10. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis č. 09/16/Z09 ze dne 31. 10. 2016.
6.1 ZO projednali žádost pana ….. o odkoupení pozemku p.p.č. 322 a 323/2.
PRO:
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli prodej pozemků p.p.č. 322 a 323/2 v k.ú. Hejtmánkovice panu
…...
5 ZO projednali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2017, který byl
zveřejněn na úřední desce obce Hejtmánkovice. Návrh byl upraven na straně
příjmů o účelovou dotaci – příspěvek na výkon státní správy 151 100,00 Kč a na
straně výdajů o položku finanční vypořádání minulých let – vyúčtování voleb do
zastupitelstev krajů 6 206,00 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2017, rozpočet
se schvaluje jako schodkový na straně příjmů ve výši 9 513 950,00 Kč a na straně
výdajů ve výši 9 778 462,00 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 264 512,00 Kč bude
pokryt finanční rezervou z minulých let. Závazným ukazatelem je paragraf.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 9 k 30.11.2016 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 9 k 30.11.2016 viz příloha.
6.2 ZO projednali žádost pan ….. o odkoupení pozemku p.p.č. 3264.
PRO:
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli prodej pozemku p.p.č. 3264 v k. ú. Hejtmánkovice panu …….
6.3 ZO projednali žádost pana …… o odkoupení části pozemku p.p.č. 213/4.
PRO:
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy zamítli prodej části pozemku p.p.č. 213/4 v k.ú. Hejtmánkovice panu
…….
8.2 V roce 2018 je naplánovaná oprava komunikace v úseku od státní hranice
s Polskem do obce Hejtmánkovice. Při této stavební akci dojde k přemístění

autobusové zastávky v zatáčce u Pavlíků na nové stanoviště pod Jízdárnu
Hejtmánkovice.
ZO vzalo na vědomí.
ZO projednali zpracování projektu na chodník v naší obci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování projektu na chodník v obci Hejtmánkovice.
8.3 Starosta obce navrhuje uzavření smlouvy s panem Lubošem Binarem na
poradenské služby v oboru lesnictví.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uzavření smlouvy s panem Lubošem Binarem na
poradenské služby v oboru lesnictví. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
8.4 ZO projednali zpracování dotace na bezdrátový rozhlas.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování dotace na bezdrátový rozhlas.
8.5 ZO projednali zpracování dotace na víceúčelový stroj na práci s bioodpadem
+ příslušenství firmou Koncedo, s.r.o., Hradec Králové. Dotaci vypisuje OPŽP.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování dotace firmou Koncedo, s.r.o., Hradec Králové
na víceúčelový stroj na práci s bioodpadem + příslušenství.
8.6 ZO projednali nabídky na Dodávku štípacího automatu na dříví včetně
příslušenství.
Nabídka č. 1
WINCORP AGRI, spol. s r.o., Praha
523 688,- vč. DPH
Nabídka č. 2
DŘEVO PRODUKT SV, spol. s r.o., Znojmo
1 733 325,- vč. DPH
Nabídka č. 3
DREKOS MADE s.r.o., Jasenná
521 510,- vč. DPH
Hodnotící komise doporučuje zadat realizaci zakázky společnosti DREKOS
MADE s.r.o., Jasenná, z důvodu nejvýhodnější nabídky.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválují nabídku společnosti DREKOS MADE s.r.o., Jasenná na
dodávku štípacího automatu na dříví včetně příslušenství. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.
Poskytovatel dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) uhradí 50%.
8.7 ZO projednali žádost o finanční příspěvek Spolku zdravotně postižených
Broumov, z.s. ZO navrhují finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují finanční příspěvek Spolku zdravotně postižených Broumov,
z.s ve výši 1000,- Kč na rok 2017.
8.8 ZO projednali žádost o finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů
Broumov. Příspěvek bude využit k zakoupení soupravy na léčení včel proti
parazitu Varoa Jakobsoni a nemoci moru včelího plodu. ZO navrhují finanční
příspěvek ve výši 5000,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují finanční příspěvek ZO Českému svazu včelařů Broumov ve
výši 5000,- Kč na zakoupení soupravy na léčení včel.
8.9 Starosta obce nařizuje provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě…. Provedení kontroly u organizace Mateřská
škola Hejtmánkovice č.p. 203.
Starosta obce nařizuje provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě… Provedení kontroly u organizace Sbor
dobrovolných hasičů Hejtmánkovice.
Starosta obce nařizuje provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě… Provedení kontroly u organizace Tělovýchovná
jednota Sokol Hejtmánkovice
ZO vzali na vědomí.
8.10 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2016. Inventarizace majetku a
závazků bude řádně zahájena dne 1. 1. 2017. Pan starosta jmenoval
inventarizační komisi.
ZO vzali na vědomí.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:00 hodin.

Úřední dny na OÚ v Hejtmánkovicích
Poslední úřední den v měsíci prosinci je ve středu 21. prosince 2016 od
8:00 hodin-11:30 hodin, 12:15 hodin-17:00 hodin.
První úřední den v roce 2017 bude v pondělí 2. ledna 2017.

POPLATKY V ROCE 2017
POPLATEK ZA ODPADY
- Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se splatností do konce
března 2017.
- Sleva 200,- Kč na osobu bude odečtena, pokud poplatník uhradí poplatek
za odpady do posledního dne měsíce února příslušného roku.
- Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese OÚ
Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále poplatník, který je narozen
v roce zpoplatněném.
- Rovněž je možno provádět platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 87 26 551 / 0 100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2017 činí 100,- Kč, za každého dalšího
150,- Kč.

POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj činí 96,- Kč. Žádáme občany, kteří chtějí zpravodaj
odebírat, ať se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u pí. Seidlové při rozvozu obědů.

SVOZ SBĚRNÝCH PYTLŮ V ROCE 2017 (Tetra paky, Pet lahve, papír)
bude i nadále probíhat vždy poslední pátek v daném měsíci

27. ledna

24. února

31. března

28. dubna

26. května

30. června

28. července

25. srpna

29. září

27. října

24. listopadu

29. Prosince

TISKOVÁ ZPRÁVA MAS BROUMOVSKO+, z. s.

Získejte peníze pro své aktivity přes MAS
Broumovsko+!
Broumov (18. listopadu 2016) – MAS Broumovsko+, z. s. chystá první
výzvy na podporu regionu. Své projekty budou moci žadatelé předkládat
již v lednu 2017, proto je nejlepší využít konec tohoto roku k přípravě
projektů a osobním a telefonním konzultacím. Cílem činnosti MAS je
podpořit projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde žijeme.
V prvních výzvách, které budou vyhlášeny na začátku příštího roku, budou
moci žadatelé žádat ve třech programech – Operačním programu
zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním
operačním programu. První výzvy MAS budou zaměřené na prorodinná
opatření, zemědělskou i nezemědělskou činnost, lesnické technologie a
kulturní dědictví. Pokud chcete v roce 2017 organizovat příměstský
tábor, v rámci své firmy nebo obce zřídit dětskou skupinu nebo např.
prodloužit dobu, kdy je o děti postaráno ve škole, můžete žádat v rámci
výzvy na prorodinná opatření. Podporujeme také podnikatele – v PRV
mohou žádat na širokou škálu projektů od lesnických strojů, přes úpravy
budov a provozoven a nákup techniky. V roce 2017 podpoříme také
rekonstrukci památek na Broumovsku. Výzvy na další aktivity budou
vyhlašovány v polovině roku 2017.

Aktivity, které budou podporovány v prvních výzvách, jsou uvedené
v následující tabulce.
Oblast
Prorodinná

Program Podporované aktivity
OPZ
Příměstské tábory

opatření

Rozvoj
venkova a
podnikání
Kulturní
dědictví

PRV

IROP

Dětské skupiny (podnikové i pro veřejnost)
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo příměstského tábora
Vzdělávání pečujících osob
Nezemědělská činnost
Zemědělské podniky
Lesnické technologie
Revitalizace a zatraktivnění národních kulturních
památek a památek evidovaných v Indikativním
seznamu národních kulturních památek k 1. 1.
2014

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme
podrobnější informace. Lhůta pro příjem žádostí o podporu bude 4 – 6
týdnů po vyhlášení výzvy, proto je vhodné začít chystat žádost
s předstihem.
Sledujte
také
naše
webové
stránky
www.mas.broumovsko.cz, kde budou výzvy zveřejněny, včetně všech
relevantních informací a dat seminářů pro žadatele.
Kontakt:
Hana Colby (PRV), e-mail: mas.colby@gmail.com, tel.: 491 521 281,
mobil: 734 860 332
Michaela Machková (OPZ, IROP), e-mail: mas@broumovsko.cz, tel.:
491 521 281, mobil: 737 207 534

