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Pírová Iveta
Flousek Josef
Harasevičová Božena

Brandová Johanna
Raková Marie

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

Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Josef Schovánek
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček, gratulaci a příjemnou
návštěvu u příležitosti mých narozenin.
Helena Hamerská
Děkuji OÚ za gratulaci, dárkový balíček a milou návštěvu k mým
narozeninám.
Jaroslava Stanická

V neděli 13. 5. 2018 navštíví
zástupci obce a členky kulturní
komise ženy nad 70 let a popřejí
jim k tomuto svátku.

Dne 30. dubna 2018
nás po delší nemoci
ve věku 80 let navždy opustil
pan Stanislav

Branda.

Čest jeho památce

Dne 28. 4. 2018
místostarosta
slavnostně uvítal do
života nového
občánka:

Adama
Hrušku
Obecní úřad přeje
nově narozenému
občánkovi hodně
zdraví, štěstí, lásky
a rodičům mnoho
krásných
společných
okamžiků.

Po roce se opět uskutečnil už
třetí ročník Stezky odvahy,
tentokrát v indiánském duchu. Přišlo rekordních 65 dětí a základna byla Na
křížku u pana Netíka nad Jízdárnou, kterému bychom tímto rádi poděkovali
za ochotu a vstřícnost a za zapůjčení pozemku, odkud byl i krásný výhled
na celé Broumovsko.
Obrovské díky patří také manželům Suchomelovým za finanční podporu,
stejně tak i obci a panu Václavu Kašparovi.
Jako každý ročník budu opět jen děkovat a to doslova, protože bez lidí, kteří
nám pomáhají, s touto akcí by to prostě nešlo. V první řadě musíme
poděkovat panu starostovi Harasevičovi za neskutečný indiánský postoj
k této akci, kdy vyvezl děti traktorem na valníku až na start akce a ještě
předváděl husarské kousky jako Velký náčelník indiánů. V druhé řadě patří
poděkování všem indiánům, kteří si vytvořili krásné kostýmy a různé
disciplíny na stezce: Davidovi a Markétě Týfovým, Miloši Nýčovi a Hance
Michálkové, Markétě a Vendovi Harasevičovým, Věrce a Pepovi Pólovým,
Míše a Mírovi Remešovým, Mírovi Remešovi ml., Ivetě Pírové, Jirkovi
Francovi a Filipovi Huškovi.
Tito indiáni nám na děti dohlíželi a vytvářeli pro děti různá překvapení. Dále
pak patří poděkování Ladě Grohové jako místní barmance v Saloonu a
Vendule Slukové jako zapisovatelce v Saloonu. V neposlední řadě bychom
chtěli poděkovat mému parťákovi Mírovi Harasevičovi za organizaci od A až
do Z, Martinu Hamšíkovi za super fotky a dále pak všem dětem a rodičům,
kteří na tuto akci přišli, protože jinak by to nemělo žádný smysl.
Rád bych připomněl, že ke Stezce odvahy bude vytvořen fotofilm s krásnou
tematickou muzikou. Kdo by měl zájem, může mi poslat email na
sluka.fotbal@seznam.cz a já pošlu odkaz, kde bude toto video ke zhlédnutí
a v něm děti přímo v akci. Příští rok opět na shledanou.
Za TJ Sokol Hejtmánkovice
Vlasta Sluka

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola, Hejtmánkovice
Vás srdečně zve k osobní návštěvě a prohlídce školky

dne 10. 5. 2018 od 14:00 do 16:30 hodin.

Mateřská škola, Hejtmánkovice
Hejtmánkovice 203, Broumov 550 01

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do Mateřské školy, Hejtmánkovice se bude konat
dne 14.5.2018 od 10:00 do 16:00 hodin.
Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a lékařem
potvrzenou žádost k přijetí.

U dítěte, které nebylo očkováno, je třeba předložit doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (či
dočasnou) kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti,
které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.
(přihláška je ke stažení na stránkách mateřské školy či k vyzvednutí přímo
v mateřské škole)

Mgr. S. Tremčinská, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE
Hejtmánkovice 203, Broumov, 550 01
Tel: 491 523 769
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, HEJTMÁNKOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
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 (děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou
nejméně pátého roku věku).
2. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice, na které se
vztahuje přednostní přijetí (děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou
nejméně třetího 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 2018/2019 se bude
dále vzdělávat.
4. Děti s trvalým pobytem v Obci Hejtmánkovice, které do 31. 8.
2018 dosáhnou nejméně druhého roku věku (od nejstaršího po
nejmladší).
5. Děti z jiných obcí podle věku od nejstaršího po nejmladší.
Žádost je možné vytisknout na stránkách Mateřské školy, Hejtmánkovice.
Místo pro vyzvednutí a podání žádosti: Mateřská škola, Hejtmánkovice,
Hejtmánkovice 203
Termín zápisu: 14.5.2018 od 10:00 do 16:00 hodin.
Mgr. Svatoslava Tremčinská, ředitelka MŠ Hejtmánkovice
V Hejtmánkovicích 18. 4. 2018

ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ V JÍZDÁRNĚ
Koncem dubna 2018 se naše školka vypravila na návštěvu do Jízdárny
Hejtmánkovice.
Hned po příchodu jsme byli mile přivítáni a uvedeni do krásného prostoru
plného jarních barev a krásných kvetoucích květin.
Ze zvířátek jsme nejprve potkali kocoura Uzlíka, který si nás zvědavě
prověřil, než nás pustil dále, a poté jsme se přesunuli dále k ohradě, kde se
děti seznámily s kobylkami a jejich hříbaty. Kobylky se totiž nechaly
přemluvit, aby dětem své potomky přivedly ukázat blíže. Těžko říci, kdo
na koho byl více zvědavý. Když jsme se vydali od ohrady ke stájím, už
z dálky se hlásil o pozornost dětí oslík Cukřík. Ve stájích se tedy děti
pozdravily jak s ním, tak i s krásnými Frískými koňmi, kteří s ním sdílí
prostor. Dále děti viděly králíčky, morčátka, slepice a lamy alpaky.
Maminka lama dětem dovolila pozdravit malého samečka a za jejího

bedlivého dozoru si i
pohladit jeho hebký
kožíšek. Mezi poníky
upoutala naši pozornost
zejména malá Andělka –
proč se jí tak říká, se
běžte
přesvědčit
na
vlastní oči. Asi největším
překvapením
bylo
setkání
s maminkou
ovečkou
a
malými
jehňátky, která se svým příchodem na svět čekala nejspíš právě na naše
děti. Ve chvíli, kdy jsme přišli na návštěvu, byla totiž necelé dvě hodinky
na světě. A zatímco malá ovečka se držela v mámině blízkosti na svých
vratkých nožkách, její malý bratříček s plným bříškem spokojeně
podřimoval po jistě namáhavém výkonu.
Před odchodem do školky jsme si ještě pořídili společnou fotku na
památku a vyrazili jsme na zpáteční cestu do naší pastelkové školky.
V Jízdárně Hejtmánkovice děti prožily krásné chvíle v blízkosti zvířátek a
také se o nich dozvěděly mnoho zajímavých informací. Za milé a vstřícné
přijetí chceme poděkovat
manželům
Netíkovým,
paní
Plachtové
za
zprostředkování návštěvy
a v neposlední řadě také
panu
ošetřovateli
Markovi, který se nám po
celou
dobu
trpělivě
věnoval.
Děkujeme :-)
Děti z MŠ Hejtmánkovice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.04/18/Z04
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

23. 4. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš Miroslav,
Leierová Dana, Lanta Libor, Ing. Brouček Jan,
Adamírová Jaroslava, Mgr. Vojtěch Horák
Jiří Středa
Svatava Tremčinská, Hana Kotyzová

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.03/18/Z03 ze dne 26. 3. 2018.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 30. 4. 2018.
5) Projednání „Příkazní smlouvy č. 1861215076“ – akce: Revitalizace
obecního rybníka na parc.č. 1449/1 a 1450 v k.ú. Hejtmánkovice“.
6) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Veřejné osvětlení
v obci Hejtmánkovice“.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání a změnu pořadí při projednávání
jednotlivých bodů.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Leierová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.

3 Projednání zápisu č. 03/18/Z03 ze dne 26. 3. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 03/18/Z03 ze dne 26. 3. 2018.
7 Různé
7.1 Ředitelka MŠ a účetní MŠ Hejtmánkovice seznámily ZO
s organizačními změnami v MŠ a s hospodařením MŠ Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2018 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2018 viz příloha.
5.1 V roce 2016 obec uzavřela s firmou AXIOM engineering s.r.o.,
Pardubice „Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110457/2016“,
předmětem smlouvy je zajištění odborné služby při získání dotace
z programu OPŽP, tj. kompletní administrace celého procesu včetně všech
příloh na akci „Revitalizace obecního rybníka na parc.č. 1449/1 a 1450
v k.ú. Hejtmánkovice“. ZO projednali ukončení spolupráce s danou firmou
z důvodu dlouhodobé neúspěšné spolupráce na projektu „Revitalizace
obecního rybníka na parc.č. 1449/1 a 1450 v k.ú. Hejtmánkovice“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ukončení „Smlouvy o poskytování odborných služeb
č. 110457/2016“ s firmou AXIOM engineering s.r.o., Pardubice z důvodu
dlouhodobé neúspěšné spolupráce na projektu
„Revitalizace obecního rybníka na parc.č. 1449/1 a 1450 v k.ú.
Hejtmánkovice“.
5.2 ZO projednali Příkazní smlouvu č. 1861215076 s firmou
Profesionálové, a.s., Hradec Králové. Předmětem smlouvy je zpracování
žádosti o dotaci na realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka na
parc.č. 1449/1 a 1450 v k.ú. Hejtmánkovice.“
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Příkazní smlouvu č. 1861215076“ s firmou
Profesionálové, a.s., Hradec Králové a pověřují starostu podepsáním
smlouvy. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci na realizaci

akce „Revitalizace obecního rybníka na parc.č. 1449/1 a 1450 v k.ú.
Hejtmánkovice.“
6 ZO projednali cenové nabídky na dodavatele veřejné zakázky „Veřejné
osvětlení v obci Hejtmánkovice“.
1. nabídka
ELPOL Police s.r.o., Police n. Metují
608 132 Kč včetně DPH
2. nabídka
ELMON spol. s r.o., Broumov
609 890 Kč včetně DPH
Hodnotící komise doporučuje podepsat smlouvu a zadat realizaci zakázky
dodavateli ELPOL Police s.r.o., Police n. M., jehož nabídka obsahovala
nejnižší nabídkovou cenu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku firmy ELPOL Police s.r.o., Police
n. Metují, ZO schvalují zadání realizace veřejné zakázky „Veřejné
osvětlení v obci Hejtmánkovice“ firmě ELPOL Police s.r.o. Police n.
Metují a ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7 Různé
7.2 ZO projednali darování pozemku p.p.č. 910/7 o výměře 219 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice městu Broumov.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují darování pozemku p.p.č. 910/7 o výměře 219 m2
v k.ú. Hejtmánkovice městu Broumov.
7.3 ZO projednali problematický stav bytu v č.p. 210.(výskyt plísně)
ZO vzali na vědomí.
7.4 Starosta předložil ZO návrhy na osázení zelení hřiště u okálů a svahu
k mateřské škole. V současné době čekáme na vyjádření životního
prostředí.
ZO vzali na vědomí.
7.5 ZO projednali „Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového
vybavení Internetový portál“ se společností ANTEE s.r.o., Praha, která
obci poskytuje webové stránky obce.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového
vybavení Internetový portál“ se společností ANTEE s.r.o., Praha. ZO
pověřují starostu podepsáním dodatku ke smlouvě.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30
hodin.

5. 5. 2018 od 09.30 hod

Křinice - Pohár starostky + Memoriál

19. 5. 2018 od 09.00 hod

Božanov - Pohár starosty

26. 5. 2018 od 10.00 hod

Martínkovice - Pohár starosty +

9. 6. 2018 od 09.00 hod

Hejtmánkovice - Pohár starosty +

23. 6. 2018 od 09.00 hod

Rožmitál - Pohár starosty

18. 8. 2018 od 13.00 hod

Božanov -Oslava 140 let založení sboru

Jardy Kopiče

okrsková soutěž + oslavy 135 let
založení

Bohoušův útok

Božanov

