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Ehl Josef
Brandová Jana
Štaudová Zuzana
Klement Jiří
Harasevičová Božena

Valášková Olga
Pavlík Jiří
Klementová Zdislawa
Mžik Jiří

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

Děkuji obecnímu
k narozeninám m

úřadu

za

gratulaci a dárkový
Josef Schovánek

balíček

Děkuji za přání k narozeninám a dárkový balíček.
Věra Horáková
Děkuji OÚ za gratulaci, dárkový balíček a milou návštěvu.
Jaroslava Stanická
Děkuji OÚ za gratulaci, dárkový balíček a milou návštěvu. Moc mě
to potěšilo.
Helena Tošnarová
Děkuji OÚ za dárkový balíček a milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Stanislav Branda

V neděli 14. 5. 2017 navštíví zástupci obce
a členky kulturní komise ženy nad 70 let a
popřejí jim k tomuto svátku (v odpoledních
hodinách).

Dne 8. dubna 2017 nás ve věku nedožitých 87 let
navždy opustila paní Jiřina

Pohlová.

Čest její památce

že pracovníci katastrálního úřadu Náchod provádějí digitalizaci
soukromých a obecních pozemků uvnitř obce Hejtmánkovice.
Zaměřování pozemků bude probíhat průběžně od dubna cca do
července roku 2017. Pracovníci katastrálního úřadu budou při
svém výkonu vstupovat na soukromé pozemky.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Starosta

Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího
pracovního nasazení na našich zahradách. Pracovní nasazení našich
občanů, chalupářů a zahradníků se sekačkami, křovinořezy a ostatní
zahradní technikou je obdivuhodné, ale přesto si Vás dovolujeme
upozornit na dodržování nedělního (svátečního) klidu. Dopřejte i
sobě nedělní (sváteční) odpočinek.
Děkujeme za ohleduplnost.

Hejtmánkovice 203, Broumov, 550 01
Tel: 491 523 769
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, HEJTMÁNKOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Hejtmánkovice, určila v souladu se zákonnými normami kritéria
přijímacího řízení, podle kterých bude postupovat při posuzování žádostí o
přijetí dítěte do MŠ Hejtmánkovice v případě, že počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro MŠ Hejtmánkovice (a tedy počet volných míst).

1. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (v posledním roce před zahájením
školní docházky, děti s odkladem školní docházky).
2. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice, které před
zahájením školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku (od nejstaršího po nejmladší).
______________________________________________________
3. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice, jejichž sourozenec
se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2017/2018 se bude
dále vzdělávat.
4. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice dle věku od
nejstaršího po nejmladší.
5.

Děti z jiných obcí podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Místo pro vyzvednutí a podání žádosti: Mateřská škola, Hejtmánkovice
Hejtmánkovice 203
Termín zápisu: 15. 5. 2017 od 9,00 hod. do 15,00 hod.
a
16. 5. 2017 od 9:00 hod. do 13:00 hod.
O přijetí dítěte nerozhoduje den podání ani pořadí podané žádosti v rámci
zápisu.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné
předložit:

-

rodný list dítěte

-

průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění
zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně
pečují o dítě v pěstounské péči

-

vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se
zdravotním postižením
Mgr. Svatoslava Tremčinská,
ředitelka MŠ Hejtmánkovice

V Hejtmánkovicích 21. 4. 2017

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám zde objasnil situaci ohledně kiosku na hřišti, neboť se
po naší obci šíří spousta nepravdivých a zavádějících informací.
Jak jistě všichni víte, bylo od letošního roku zavedeno EET.
Vzhledem k tomu, že nájemníci stánku na hřišti odmítli zřízení EET
a dále již nechtěli pokračovat v provozování kiosku. Nikdo další
neprojevil o kiosek zájem, byli jsme nuceni jako Sokol začít
provozovat stánek sami, abychom dostáli rozhodnutí Valné hromady
TJ Sokol a zajistili občerstvení na fotbalová utkání. TJ Sokol jako
nezisková organizace nemusí mít EET. Je to samozřejmě podmíněno
tím, že nesmí přesáhnout roční obrat 175 000 Kč. Na fotbalová
utkání je TJ Sokol z EET vyjmut a zaštiťuje ho Fotbal svaz (FAČR).
Ostatní akce např. jako Pálení čarodějnice, Dětský den a podob. Jsou
jednak zaštítěny obcí a také jsou to nárazové akce a ne pravidelně se
opakující, tudíž na tyto také TJ nemusí mít EET. Bohužel již není
možné mít z výše popsaných důvodů kiosek otevřen každý den,
neboť na to by se již EET vztahovalo.
Věřím, že se mi zde podařilo vše srozumitelně popsat a objasnit, aby
již nedocházelo ke zbytečným pomluvám, dohadům a spekulacím.
V případě, že by měl kdokoliv zájmem o další informace nebo o
objasnění jakéhokoliv problému a tématu týkajícího se TJ Sokol, tak
ho rádi přivítáme na naší výborové schůzi, která se koná každých 14

dní na hřišti TJ Sokol. Návštěvu je možné si domluvit na mém tel.
čísle 724 220 570
Děkuji předseda TJ Sokol Miroslav Harasevič

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.04/17/Z04
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

24. 4. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 19:45 hodin.
Harasevič Václav, Adamírová Jaroslava,
Pol Josef, Mgr. Horák Vojtěch, Ing.
Brouček Jan, Remeš Miroslav, Seidlová
Dana, Lanta Libor, Středa Jiří
Ing. Brouček Jan
Šulc Vít, Schovánek Josef, Groh Tomáš,
Ing. Jaroslav Bitnar, Josef Flousek

Složení slibu člena zastupitelstva
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného pana
Libora Lantu člena zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
starosta upozornil přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Hejtmánkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a vyzval přítomného člena zastupitelstva pana Libora Lantu ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu

(příloha č. 1). Pan Libor Lanta, člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Volba člena kulturního výboru
Starosta pan Václav Harasevič navrhl zvolit člena kulturního výboru pana
Libora Lantu.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO Hejtmánkovice 7 hlasy schvalují volbu člena kulturního výboru pana
Libora Lantu.
Pan starosta navrhuje odměnu panu Liborovi Lantovi - členovy kulturního
výboru ve výši 1143,- Kč s účinností od 1. 5. 2017.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO Hejtmánkovice 7 hlasy schvalují v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva ve výši 1143,- Kč měsíčně s účinností od 1. 5. 2017.
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.03/17/Z03 ze dne 27. 3. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 30. 4. 2017.
5) Projednání zpracování Provozní monitorovací zprávy č. 1 projektu
„Snížení energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.

Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Seidlová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 03/17/Z03 ze dne 27. 3. 2017.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis č. 03/17/Z03 ze dne 27. 3. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2017 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2017 viz příloha.
5 ZO projednali nabídku od společnosti RDA, Rychnov n. Kněžnou na
zpracovávání „Provozní monitorovací zprávy č. 1“. Povinností obce je
zpracování „Provozní monitorovací zprávy č. 1“ projektu „Snížení
energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích“. Společnost požaduje za
zpracovávání 5000,- Kč + DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 5000,- Kč + DPH
společnosti RDA, Rychnov n. Kněžnou na zpracování „Provozní
monitorovací zprávy č. 1“ projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ v
Hejtmánkovicích“.
6 Různé
6.1 Starosta města Broumova Ing. Jaroslav Bitnar seznámil ZO
s nejnovějšími informacemi ohledně odkupu p.p.č. 3542/1 za účelem
vybudování dvou volejbalových kurtů, sportovní haly a sociálního zázemí.
ZO vzali na vědomí.
6.2 S panem ….. ….. byla vedena diskuse na téma napojení nemovitosti
č.p. 42 na obecní kanalizaci.
ZO vzali na vědomí.

6.3 ZO projednali návrh pana …… ….. o uhrazení finančních nákladů
spojených s napojením nemovitosti č.p. 42 na obecní kanalizaci.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli uhradit panu ….. ….. finanční náklady spojené s
realizací domovní přípojky nemovitosti čp. 42 na obecní kanalizaci.
6.4 ZO projednali rozdělení pozemku p.p.č. 1658/7 na účelovou a místní
komunikaci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují rozdělení pozemku p.p.č. 1658/7 na účelovou a
místní komunikaci.
6.5 ZO projednali zrušení bodu 7.1 USNESENÍ č. 01/15/Z01 z jednání ZO
Hejtmánkovice konaného dne 26. 1. 2015.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvaluji zrušení bodu 7.1 USNESENÍ č. 01/15/Z01 z jednání
ZO Hejtmánkovice konaného dne 26. 1. 2015.
ZO projednali prodej části komunikace p. p. č. 1658/7 (viz geometrický
plán) panu Ing. ….. …...
PRO: 1
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 2
ZO 5 hlasy zamítli prodej části komunikace p. p. č. 1658/7 (viz
geometrický plán panu) Ing. …… …….
ZO projednali žádost pana Ing. …… …… o proplacení fakturované částky
9983,- Kč vč. DPH firmou Geodézie Náchod s.r.o. za vytyčení hranic a
vyhotovení geometrického plánu při rozdělení pozemku p.p.č. 1658/7.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují proplacení faktury ve výši 9983,- panu Ing. ….. …..
za vytyčení hranic a vyhotovení geometrického plánu při rozdělení
pozemku p.p.č. 1658/7.
6.6 DSO Broumovsko pro obec Hejtmánkovice zpracovalo a podalo
žádost o dotaci na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) dotační titul č. 5
– Podpora obnovy místních komunikací. Obec získala dotaci ve výši

510 000,- Kč, dotace bude použita na obnovu zadní komunikace od č.p. 76
po č.p. 107.
ZO vzalo na vědomí.
6.7 ZO projednali „Smlouvu o dílo“ jejímž předmětem je příprava
projektové žádosti pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“ společností Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město
n. Metují za 50 000,- Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Smlouvu o dílo“ jejímž předmětem je příprava
projektové žádosti pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“ společností Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město
n. Metují za 50 000,- Kč bez DPH. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
6.8 ZO projednali „Smlouvu o dílo“ jejímž předmětem je příprava Studie
proveditelnosti pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“ společností Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město
n. Metují za 85 000,- Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Smlouvu o dílo“ jejímž předmětem je příprava
Studie proveditelnosti pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“ společností Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město
n. Metují za 85 000,- Kč bez DPH. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
6.9 ZO projednali „Smlouvu o poskytnutí odborné poradenské služby
v oblasti BOZP“ společnosti BSP consulting s.r.o., Brno na dobu
neurčitou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Smlouvu o poskytnutí odborné poradenské služby
v oblasti BOZP“ společnosti BSP consulting s.r.o., Brno na dobu
neurčitou. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
6.10 ZO projednali žádost paní ….. ….. o pronájem obecní restaurace
Šolcovny ve dnech 9. 6. 2017-11. 6. 2017 z důvodu rodinné oslavy. ZO

navrhují a 3000,- Kč za pronájem tří dnů + složení vratné kauce ve výši
5000,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem obecní restaurace Šolcovny paní ….. ……
ve dnech 9. 6. 2017-11. 6. 2017. ZO schvalují, že nájemce uhradí 3000,Kč za pronájem tří dnů + složení vratné kauce ve výši 5000,- Kč.
6.11 ZO projednali úhradu nové podlahové krytiny na základě žádosti
nájemkyně slečny …… ……. ZO navrhují, že nájemkyně uhradí částku
formou 60-ti měsíčních splátek.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že nájemkyně …… ….. uhradí novou podlahovou
krytinu v obecním bytě č.p. 64 formou 60-ti měsíčních splátek.
6.12 Ve dnech 18. 4. – 19. 4. 2017 provedli kontroloři Krajského úřadu
KHK přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2016. Při
přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za r. 2016 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).
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 19:45
hodin.

2. ročník Hejtmánkovické stezky odvahy
Dlouho jsem přemýšlel, jak tuto akci popsat, nebo jak vám
sdělit, co jsme si jako pořadatelé „užili“ za extrémně ošklivé
počasí i za velké nervy, zda vše dopadne tak, jak má. Odměnou
nám však byli rodiče a 31 zúčastněných dětí, které neodradila
obrovská zima s vydatným deštěm. Jak je mým zvykem, bude
pouze jen děkovat za neskutečné výkony všech dobrovolníků,
kteří mi s touto akcí pomáhali, tj. fantastickým loupežníkům,
kteří zapojili fantazii a zajistili dobrou pohodu v týmech,
bludičce a myslivci, kteří nám posílali děti do hlavního dějství
celé stezky, strašidýlku Jiřímu, Smrťákovi s kosou a človíčkovi,
který hlídal, aby se nám dětičky neztratily. Nesmím
zapomenout

na

fotografa

M.

Hamšíka,

zapisovatelku,

potravinářku Ladu, spolupořadatele Míru H. a také na Pepu P.,
který vytvořil plakáty a diplomy. Aby bylo mé poděkování
kompletní, chtěl bych poděkovat OÚ v Hejtmánkovicích, panu
starostovi a neopomenutelné firmě BSB a manželům
Suchomelovým, kteří mají také velký podíl na tom, že se tato
akce mohla uskutečnit.

3. ročník Hejtmánkovické stezky odvahy bude opět za rok a
můžeme vám slíbit, že to bude neskutečný zážitek.
Vlastimil Sluka, hl. organizátor

Pálení Čarodějnic 2017
V letošním roce poprvé uspořádal pálení čarodějnic místní TJ Sokol
ve spolupráci s OÚ.
Tradiční akci jsme chtěli pojmout trošku jinak a vnést do ní nové
nápady. Slet byl u Obecního úřadu, kde došlo jako každoročně ke
sčítání horňaček a dolňaček. Letos to dopadlo nerozhodně 9 : 9.
Poté již průvod vyrazil směrem na fotbalové hřiště. První novinkou
byly 3 osoby v černých kápích nesoucí čarodějnici za neustálého
zvuku bubnů. Za tyto osoby se postupně do průvodu připojovali
další čarodějnice a čarodějové. Na místní hřiště dorazil průvod
okolo 19. hodiny v počtu cca 50 různých nadpřirozených postav.
Čarodějnice byla upevněna na hranici a zapálena. Poté začal ten
správný čarodějnický rej. Pro děti byla připravena diskotéka, aby si
mohly pořádně zařádit. Dále jsme nově zařadili zajímavé hry a
úkoly.
První
bylo
přetahování
lanem.
Poté už nastoupilo
plnění úkolů pro získání
leteckého průkazu na
koště. Prvním úkolem
byl let na koštěti okolo
areálu, druhým úkolem
hod starým škrpálem na pavouka, myš a kočku, třetím úkolem bylo
poznávání lektvarů, ve čtvrté disciplíně děti testovaly ohebnost
prolézáním skrz housenku a posledním úkolem bylo prokázat
znalost nějakého zaříkávadla anebo umění použít děsivý

čarodějnický škleb. V případě, že děti splnily všechny úkoly, získaly
letecký průkaz na koště schválený Harrym Potterem z kouzelnické
školy. Odměnou všem čarodějnicím a čarodějům byl sladký zákusek
a od OÚ špekáček zdarma k opečení. Zábava čekala také na dospělé.
Na hřišti zahrála živá kapela pana Fulky - Relax. Poslední tanečníci
zaplnili parket okolo 24 hodiny, aby si naposledy zatančili a poté
byla celá akce ukončena.
„Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu OÚ v čele s panem
starostou, Vlaďce Hajnové za moderování, Markétě Harasevičové za
přípravu čarodějnice a pomůcek k soutěžím a v neposlední řadě i
dobrovolníkům jak z řad TJ Sokol tak i mimo něj.
Myslím si, že se akce
vydařila
a
největším
potěšením
pro
nás
pořadatele byla účast více
než stovky občanů a dětí.
Věřím, že i v příštím roce se
minimálně v tomto počtu
zase sejdeme a dobře se
pobavíme.“ Za TJ Sokol
předseda
Miroslav
Harasevič

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE
Zdravíme všechny příznivce amatérského tenisu.
Rozhodli jsme se uspořádat II. ročník soutěže pro jednotlivce v tenise pod
názvem:

Jedná se o dlouhodobou soutěž, která odstartuje

5. 6. 2017 a skončí závěrečným finálovým turnajem
2. 9. 2017 (možná změna termínu v závislosti na počasí).
Hrát se bude na dva vítězné sety dle rozlosování. Výsledky se budou
započítávat do tabulek. Všechna utkání musí být odehrány do 26. 8.
2017 a z tabulek vzejdou účastníci finálového turnaje.
Konkrétní informace k jednotlivým utkáním (kdo s kým), včetně
pravidel ligy a tabulek budou vyvěšeny na sokolské vývěsce na
hřišti. Bude záležet na dohodě dvojic, kdy svá utkání odehrají,
nebudou dány pevné termíny.
Výsledky utkání se budou hlásit osobně, telefonicky nebo SMS
zprávou na níže uvedené kontakty.

Startovné je 200 Kč.
Finalisté obdrží hodnotné ceny, diplomy a vítěz získá pohár.
Všem hráčům bude k dispozici tenisový kurt na
hejtmánkovickém hřišti ZDARMA.

Závazné přihlášky volejte do 31. 5. 2017
Vlastimil Sluka
774 061 667
Miroslav Harasevič 724 220 570

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ HEJTMÁNKOVICE

si Vás dovoluje pozvat na soutěž
v hasičském sportu

„O POHÁR STRAROSTY OBCE
HEJTMÁNKOVICE“
a

„BOHOUŠŮV ÚTOK“
v sobotu 3. 6. 2017 od 9.00 hodin
na místním fotbalovém hřišti

Přijďte podpořit naše družstva

inspirovaný pohádkou „O perníkové chaloupce“

se bude konat v neděli 4.6.2017
od 14.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

Připraveny budou zábavné úkoly, malování na
obličej,opékání buřtů.
Doprovodný program zajistí manželé Páslerovi.
Srdečně Vás zve OÚ a ostaní složky obce.

