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Hamerský Josef

Broučková Růžena

Marešová Janina

Soukupová Dagmar

Pavlíková Miluše

Andrš Josef

Malý Vladimír

Černá Zdeňka

Schovánek Josef

Jeřábková Alžběta

Růžičková Ilona

Hamplová Eva

Půlpán Jiří

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

Ráda bych touto cestou poděkovala OÚ a hasičům Hejtmánkovic za
milou návštěvu s příjemným posezením, přáním a dárkovým
balíčkem k mým narozeninám.
Dana Myšáková

Dne 11. února 2017 starosta slavnostně uvítal do života nové
občánky:

Annu Pročkovou
Petra Pallu
Obecní úřad přeje nově narozeným občánkům hodně zdraví, štěstí,
lásky a mnoho krásných společných okamžiků.

Výskyt ptačí chřipky na území města
Broumova nebyl potvrzen
15. 02. 2017 byl nahlášen úhyn dvou divokých kachen v Olivětíně.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký
kraj uhynulé kachny převezla k vyšetření do pražské laboratoře, aby se
zjistilo, zda se jedná o úhyn z důvodu ptačí chřipky. Na základě dnešní
informace od Krajské veterinární správy nebylo potvrzeno, že by se
jednalo o výskyt ptačí chřipky na území našeho města. Podrobné
informace o ptačí chřipce a opatřeních pro veřejnost a chovatele
drůbeže najdete na stránkách Státní veterinární správy
(https://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualniinformace/). Zdroj: oficiální web města Broumova

BAZAR OBLEČENÍ

v sobotu 18. 3. 2017
od 10:00 do 17:00
v Hejtmánkovicích č. p. 86
Informace na telefonu 608 135 786 Staniková Aneta

Trenérská zpráva 2016 -2017
tímto bych vás rád seznámil s našimi výsledky v sezoně 2016 - 2017
Do jarní části 2016 jsme vstupovali s odhodláním vylepšit naše podzimní
5 místo v tabulce a pokusit se skončit na „bedně“ tedy do 3 místa. Po
šňůře vítězství jsme se dostali až na 2 místo, které jsem, ale bohužel
neudrželi. A tak v konečném účtování jsme i díky shodě výsledků skončili
na velmi pěkném 3. místě. Bohužel ani toto jaro se nám nevyhnuly
personální problémy ať už vlivem vyloučení nebo zranění jsme jaro
dohrávali v 11 lidech.
Přes léto jsme se snažili s výborem mužstvo posílit, což si myslím, že se
nám podařilo a v našem týmu se objevilo hned několik nových nebo
staronových tváří a tak jsme šli do další sezony s 21 hráči což je na okres
velmi široký kádr.
Našim přáním bylo hrát o špici tabulky což se nám nakonec podařilo.
Nicméně s podzimem 2017 nejsem až tak spokojen. Nebo spíše bych to
rozdělil na dvě části.
A to na domácí utkání
kde jsem spokojen maximálně, v tabulce domácích zápasů jsme na 1.
místě kdy jsme ztratili pouze 2 body za remízu s Machovem a to hlavně
svým neuměním neboť jsme neproměnili 2 penalty. Jinak jsme doma
všechny soupeře porazili a nejvíce si cením vítězství nad týmy Hronova a
České Skalice, které svou kvalitou patří o třídu výše.

A na utkání venkovní
zde jsem hrubě nespokojen a to hlavně z účastí hráčů na venkovních
hřištích. Nebylo jediné utkání, kam bychom jeli kompletní, ba co víc kam
bychom jeli v nějaké konkurenceschopné sestavě. Vždy jsem to lepil, jak
se dalo a sháněl celý víkend alespoň 11 hráčů, abychom byli schopni
aspoň k utkání nastoupit. Ve dvou utkáních jsme dokonce po zranění
jednoho z hráčů dohrávali vždy cca 30 min. o 10 lidech, neboť jsme
neměli na střídání. A tak si myslím, že získaných 6 bodů je asi maximem.
Celkové 3 místo po podzimu se může zdát výborným, ale dle mého názoru
jsme přebor mohli klidně o 5-6 bodů vést bohužel nás sráželi venkovní
utkání.
V jarní části se budeme snažit navázat na úspěšný podzim a pokusíme se
udržet bednu, i když vím, že to bude hodně složité, neboť všechny těžké
soupeře máme venku. Věřím, že se účast na venkovním utkání zlepší a
budeme i nadále prohánět ty nejlepší.
Všem hráčům děkuji za tréninkovou účast a přeji hlavně mnoho zdraví,
které bude určitě potřeba, neboť naše mužstvo je nejstarším týmem
přeboru.

Činnost v roce 2016-2017






reprezentujeme obec v OP mužů kde jsme v loňské sezoně skončili
na skvělém 3 místě
výbor se věnuje kromě získávání financí také spoustě
administrativních věcí, kterými nás stále FAČR a OFS Náchod
zatěžuje
dále jsme se dostali do pozice, kdy nám OFS Náchod nepřispěje na
činnost ani 1 Kč neboť nevedeme podvojné účetnictví…pokud
bychom na podvoj. Přešli tak by nás více stála účetní než bychom
dostali z NA
stále nás OFS pokutuje částkou 10 000 Kč za to, že nemáme
mládež (i když při každé VH v Náchodě se snažíme tuto částku
snížit nebo odbourat – bohužel neúspěšně)



dále nám neulehčí ani naše vláda, která zavedla EET a tím nám
působí také spoustu komplikací jak s kioskem, tak s našimi
vedlejšími příjmy

Mimo fotbalu jsme se věnovali dalším činnostem











Zúčastnili jsme se masopustního průvodu
Uspořádali jsme první ročník Stezky odvahy pro děti – s velkým
úspěchem a účastí 52 dětí – zde bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem dobrovolníkům i členům sokola, kteří se stezky zúčastnili a
velice nám tak pomohli
Jako každý rok jsme se zúčastnili Dětského dne, kde jsme měli
jednu disciplínu jako Mach a Šebestová – tentokráte to byl slalom
skákaný v pytli s přenosem sluchátka
Uspořádali jsme první ročník Tenisové ligy, kde se účastnilo 14
hráčů, jednalo se o dlouhodobou soutěž, která se vydařila
V létě proběhla v areálu údržba majetku jak natírání laviček, tak
čištění trysek u zavlažování, dále proběhlo malování kabin
Podíleli jsme se na obecní oslavě 720 let
Dále jsme se podíleli na pořádání cyklistického závodu Okolo
Broumova
Na poli bafuňářském se nám podařilo získat cenu OSOBNOST
ROKU 2016 a to pro Zdendu Papeže
Fotbalisté nejen, že reprezentovali naší obec ve fotbale, ale také se
účastnili brigády v lese při likvidaci roští a na Šolcově kde
manipulovali dřevo – za to patří zúčastněným dík

Závěrem bych zde chtěl poděkovat všem našim sponzorům a hlavně
Obecnímu úřadu, bez kterých by se fotbal a i jiné akce u nás v obci
nekonali. Dále všem hráčům za příkladnou reprezentaci naší obce.
Trenér Miroslav Harasevič

INDIÁNI V HEJTMÁNKOVCÍCH
Mateřská škola, Hejtmánkovice má v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání (dokument vymezující hlavní
požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí)
zpracovanou vzdělávací nabídku ve svém školním potažmo třídním
vzdělávacím programu. Obsahem třídního vzdělávacího programu jsou
různorodé činnosti, které zasahují do všech oblastí lidského konání a
rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte. Mateřská
škola, Hejtmánkovice již tradičně zaměřuje třídní vzdělávací program
v daném školním roce na nějaké konkrétní téma, které dětem vzdělávací
nabídku zatraktivní.
Třídní vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 nese název
Hejtmániové. Některé činnosti vedoucí k naplňování cílů předškolního
vzdělávání jsou tedy různou měrou inspirovány životním stylem indiánů.
Vážit si zdánlivě obyčejných věcí a radovat se z nich, ctít přátelství či žít
v souladu s přírodou apod. by mělo být základem pro každého. Pokud se
nám to třeba i pomocí hry na indiány podaří dětem přiblížit, pak je to
dobrý výsledek – pro začátek. Těšíme se, až s nástupem teplejšího počasí

přeneseme další indiánská dobrodružství ven.
V pastelkovém týpí v Hejtmánkovicích tedy v současné době sídlí
indiánský kmen Hejtmániů. Celý kmen má 23 členů a zaplnil v týpí
každičké místo, čímž mu zbyl prostor už jen pro táborový oheň k zajištění
tepla, přípravě stravy, učení, hrám a BUBNOVÁNÍ… ano, to dunění
rozléhající se po vesnici mají na svědomí Hejtmániové.
I v tomto školním roce se budeme držet našich tradičních školních akcí, a
vzhledem k tomu, že jsme v minulém školním roce byli spokojeni
s průběhem plavecké výuky v Broumově, zúčastníme se jí zanedlouho
opět.
Dle plánu z minulého roku se nám povedlo rozšířit vybavení školky o
pomůcky a hračky vhodné pro 3leté a mladší děti, hračky pro chlapce
(vzhledem k jejich velké početní převaze) a zejména o zajímavé dětské
knihy.
Tohoto jsme mohli dosáhnout díky podpoře zřizovatele Mateřské školy,
Hejtmánkovice, tedy Obce Hejtmánkovice, a rovněž děkujeme všem
příznivcům školky, kteří nás podpořili na tradiční obecní akci při
příležitosti
rozsvícení
vánočního
stromečku.
Děkujeme.
____________________________________________________________
! BLÍŽÍ SE ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL !
Po zápisech do základních škol se v první polovině května uskuteční
zápisy do škol mateřských.
Ředitelka mateřské školy je při posuzování podaných žádostí o přijetí
dítěte limitována maximální kapacitou školy (kapacita MŠ Hejtmánkovice
je 23 míst) a tedy počtem volných míst, a dále musí postupovat v souladu
se zákonnými normami. Není tedy na libovůli ředitelky školy, které dítě
přijme či nikoliv.

Převyšuje-li počet podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy
počet volných míst, postupuje se při posuzování žádostí dle stanovených
kritérií přijímacího řízení pro příslušný rok.
Kritéria přijímacího řízení a přesné datum zápisu do Mateřské školy,
Hejtmánkovice budou zveřejněna v místě obvyklým způsobem (příští
číslo zpravodaje, internetové stránky, vývěsky). Přihlášky do mateřské
školy je možné vyzvedávat v měsíci dubnu přímo v mateřské škole,
nejlépe po dohodě tak, aby nebyl narušován provoz mateřské školy.
Vyplněné a potvrzené přihlášky budou přijímány pouze v den zápisu.
Pořadí odevzdaných žádostí nehraje při posuzování žádnou roli. Další
informace rádi podáme na telefonním čísle 491 523 769 (nejlépe po 12té
hodině).
Za školku Mgr. S. Tremčinská

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HEJTMÁNKOVICE č.02/17/Z02
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

27. 2. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Adamírová Jaroslava,
Pol Josef, Mgr. Horák Vojtěch, Ing.
Brouček Jan, Remeš Miroslav, Středa
Jiří, Seidlová Dana

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Šulc Vít, Schovánek Josef
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.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.01/17/Z01 ze dne 30. 1. 2017.

4) Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 28. 2. 2017.
5) Úprava schváleného Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2017
v souvislosti s novelou vyhlášky ministerstva financí.
6) Projednání výběrového řízení na „Zpracování projektové dokumentace
na přístavbu obecního úřadu v areálu Šolcovny, Hejtmánkovice a výkon
autorského dozoru“.
7) Projednání bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 1661/10 o výměře 22
m2.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.

2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Seidlová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 01/17/Z01 ze dne 30. 1. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis č. 01/17/Z01 ze dne 30. 1. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2017 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2017 viz příloha.
5 Úprava schváleného Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2017 v
souvislosti s novelou vyhlášky ministerstva financí. Dle novely vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2017 byla položka
1351 zrušena a byla nahrazena položkou 1382. Položka 1382 je od 1. 1.
2017 zřízena pro příjmy, které do 31. 12. 2016 patřily na položku 1351,
která je s účinností od 1. 1. 2017 zrušena."
ZO bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové
skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1. 1. 2017 došlo na
základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351,

která byla nahrazena položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn i na
úřední desce obce."
6 ZO projednali nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování projektové
dokumentace na přístavbu OÚ v areálu Šolcovny, Hejtmánkovice a výkon
autorského dozoru“.
1. nabídka
PROJEKTIS, spol. s r.o., Dvůr Králové n. L.
922 000,- Kč bez DPH
2. nabídka
JANSA PROJEKT s.r.o., Nemojov
997 000,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu a zadal
realizaci zakázky dodavateli PROJEKTIS, spol. s r.o., Dvůr Králové n. L.
z důvodu cenově nejvýhodnější nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku (922 000,- Kč bez DPH)
společnosti PROJEKTIS, spol. s r.o., Dvůr Králové n. Labem na
„Zpracování projektové dokumentace na přístavbu OÚ v areálu Šolcovny,
Hejtmánkovice a výkon autorského dozoru“. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.
7 ZO projednali bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1661/10
(ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 22 m²), který byl oddělen
z původního pozemku p. č. 1661/1 (ostatní plocha – silnice) GP č. 617637/2016 ze dne 7. 12. 2016 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí)
v k. ú. a obci Hejtmánkovice, okres Náchod, pod autobusovou zastávkou
z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č.
1661/10 (ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 22 m²), který byl oddělen
z původního pozemku p. č. 1661/1 (ostatní plocha – silnice) GP č. 617637/2016 ze dne 7. 12. 2016 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí)
v k. ú. a obci Hejtmánkovice, okres Náchod, pod autobusovou zastávkou z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Hejtmánkovice.

Zastupitelstvo zároveň schvaluje doložku o nezcizení: „Dárce si vyhrazuje
k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této
smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.“
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice zároveň schvaluje uzavření darovací
smlouvy.
8 Různé
8.1 ZO projednali žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov o
finanční příspěvek pro cestu fotografické výstavy po USA.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov
o finanční příspěvek pro cestu fotografické výstavy po USA.
8.2 ZO projednali nabídku pana Tomáše Valenty na dodávku komplexních
služeb projektové dokumentace stavby „Opěrná zídka p.p.č. 198/3, 198/2,
183/2, 1658/1 Hejtmánkovice “za nabízenou cenu 59 290,- Kč včetně
DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku pana Tomáše Valenty z Broumova
na dodávku komplexních služeb projektové dokumentace stavby „Opěrná
zídka p.p.č. 198/3, 198/2, 183/2, 1658/1 Hejtmánkovice “za nabízenou
cenu 59 290,- Kč včetně DPH. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
8.3 ZO byli seznámeni s restaurátorským průzkumem, záměrem a
cenovým návrhem vypracovaným sochařem-restaurátorem panem
Hynkem Bláhou z Vysokého Újezdu na kamenný kříž s figurou
ukřižovaného Ježíše Krista a sousoší největší trojice.
ZO vzali na vědomí.
9 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18:05 hodin.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás
dovoluje upozornit, že
dne 10-11. 4. 2017 pro Vás zajistili svoz
velkoobjemového odpadu. Tam, kde svážíme popelnice v pondělí, svoz
VO též v pondělí, tam kde svážíme popelnice v úterý, svoz VO v úterý.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste 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 11. 4. 2017
odpoledne.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit
přírodu ve Vašem okolí

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
VYTŘÍDĚNÉHO Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 11. 4. 2017 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 2017.
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 11. 4. 2017
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
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

