Husa Jiří
Stanická Jaroslava
Hampl Oldřich

Hamerská Helena
Kindl Josef

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

Děkuji OÚ za dárkový balíček a členkám kulturní komise za blahopřání a
milou návštěvu u příležitosti mých narozenin.
Jiří Otte
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Miloš Nýč
Děkuji za přání k narozeninám.

Zdeňka Černá

Dne 30. 4. 2019 uplyne rok, kdy
nás opustil pan

Stanislav Branda.
„V neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád“.
Vzpomíná manželka s rodinou

V neděli 12. 5. 2019 navštíví
zástupci obce a členky kulturní
komise ženy nad 70 let a popřejí
jim k tomuto svátku.

Společnost Marius Pedersen a.s. oznamuje občanům, že sběrný
dvůr v Heřmánkovicích
bude mimo provoz od 1. 3. 2019 do cca do 31. 5. 2019
Důvodem je nutná rekonstrukce vážního systému na sběrném dvoře a
překládací stanice. V této době lze využít sběrný dvůr na Barvířském
náměstí čp. 4., kde budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
případnou stavební suť a jiné stavební odpady.
Otevírací doba sběrného dvoru na Barvířském náměstí je ve
středu od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod.
Věříme, že nastalá situace je pouze dočasná a velice se omlouváme
občanům za vzniklé komplikace.

SDH Hejtmánkovice-PŘEHLED SOUTĚŽÍ 2019
4. 5. od 09.30 hod Křinice - Pohár starostky + Memoriál Jardy Kopiče
18. 5. od 09.00 hod Božanov - Pohár starosty
25. 5. od 10.00 hod Martínkovice - Pohár starosty + okrsková soutěž
1. 6. od 09.00 hod Hejtmánkovice - Pohár starosty + Bohoušův útok
28.6.

Martínkovice – Noční soutěž

14.9.

Jetřichov – O pohár starosty obce

Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005506

Název projektu:

Polyfunkční
Hejtmánkovice

Celkové způsobilé výdaje:

19 998 880,00 Kč

Příspěvek EU:

16 998 048,00 Kč

Příspěvek ČR:

999 944,00 Kč

Rozpočet obce:

1 999 888,00 Kč

komunitní

centrum

Obec Hejtmánkovice podala žádost o dotaci do Integrovaného
operačního programu, výzvy č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních
komunitních center na projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“. Projekt byl schválen k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 19 998 880,00 Kč a podpora
z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 16 998 048,00 Kč a 5% bude činit
příspěvek ze státního rozpočtu ČR, tedy 999 944,00 Kč a 10 připadne na
spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení
realizace projektu je 30. 9. 2020.

Cílem projektu je vznik polyfunkčního komunitního centra v obci
Hejtmánkovice, jehož realizací se očekává zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucích k sociálnímu začleňování (inkluzi) a ke zlepšení celkové
sociální situace jednotlivců a komunity jako celku. Realizací projektu
vzniknou adekvátní prostory pro fungování komunitního centra, tedy
místa určeného pro setkávání členů komunity za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci svých členů, které jsou sociálně vyloučené, ohrožené
sociálním vyloučením nebo osoby zdravotně postižené, které jsou také
ohrožené sociálním vyloučením.
Specifické cíle projektu:
 vznik vhodného prostoru pro setkávání členů komunity;
 vznik vhodného prostoru pro veřejná projednávání a setkávání
obyvatel komunity a ostatních obyvatel obce a jejího okolí s cílem
snížení předsudků a sbližování kultur;
 vznik místa pro řešení identifikovaných problémů komunity;
 vznik místa pro realizaci volnočasových aktivit a zájmových akcí
vyplývajících z tradic a zvyků místní komunity;
 vznik místa pro realizaci sociálních služeb, které pomáhají členům
komunity v jejich náročné životní situaci;
 vznik místa pro realizaci a poskytování kulturních aktivit;
 vznik místa pro realizaci zájmového vzdělávání;
 vznik prostor pro poskytování pravidelných i nepravidelných
environmentálních služeb;
 podpora sociální integrace;
podpora zvyšování uplatnitelnosti členů komunity na trhu práce.

Vážení občané,
během měsíce dubna budou započaty stavební práce na
rekonstrukci hlavní komunikace v naší obci, v úseku od křižovatky
v obci Jetřichov po č.p. 197 Hejtmánkovice. V současné době stále
probíhají jednání ohledně zajištění dopravní obslužnosti, požadavek
zhotovitele je celková uzávěra, obec požaduje povolení autobusové
dopravy a dopravní obslužnosti. O konečném rozhodnutí upravující
dopravní obslužnost během rekonstrukce komunikace Vás budeme
obratem informovat.
Vážení občané,
od května tohoto roku nově zavádíme 14 ti denní svoz komunálního
odpadu. První svoz KO se v měsíci květnu uskuteční 7. 5. 2019 (opět
v úterý). Dle čárových kódů na vašich sběrných nádobách má obec
k dispozici informace o četnosti vývozů jednotlivých nádob, na
základě těchto informací bylo zastupiteli obce odsouhlaseno
zavedení 14 ti denního svozu komunálního odpadu po dobu 1 roku.
Tímto krokem obec ušetří na svozu KO nemalou částku cca 40 000
Kč ročně, kterou použije na ostatní odpad (plast, sklo, papír,
nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, odpad dovezený do
sběrného dvora v Heřmánkovicích, BIO odpad).
Celkové náklady za r. 2018 na svoz veškerého odpadu činí 497 551
Kč. Na poplatcích za odpady se za předešlý rok vybralo 357 694 Kč.
Za zpětný odběr vytříděného odpadu jsme obdrželi příspěvek ve
výši 95 535 Kč od společnosti EKO-KOM, a.s., tato částka se zvýšila
oproti r. 2017 o 21 482 Kč.

Děkuji všem občanům, kteří řádně třídí odpad a svým přístupem
umožňují jeho další využití a šetří životní prostředí.
starosta

Svoz KO 2019 - ÚTERÝ
Obec Hejtmánkovice
9.4.
svoz
16.4.
svoz
23.4.
svoz
30.4.
svoz
7.5.
svoz
14.5.
----21.5.
svoz
28.5.
---4.6.
svoz
11.6.
---18.6.
svoz
25.6.
---2.7.
svoz
9.7.
--16.7.
svoz
23.7.
--30.7.
svoz
6.8.
--13.8.
svoz

Svoz KO 2019 - ÚTERÝ
Obec Hejtmánkovice
20.8.
--27.8.
svoz
3.9.
--10.9.
svoz
17.9.
--24.9.
svoz
1.10.
--8.10.
svoz
15.10.
--22.10.
svoz
29.10.
--5.11.
svoz
12.11.
--19.11.
svoz
26.11.
--3.12.
svoz
10.12.
--17.12.
svoz
24.12.
--31.12.
svoz

POZDRAV Z „PASTELKOVÉ ŠKOLKY“ KUTILOVÉ 2018/2019

Setkání Kutilů s kolegy z herecké branže. Po představení Loutkového
divadla BRUM se Kutilové seznámili s krásnými loutkami a zblízka viděli,
jak se takové loutky vlastně ovládají.
Naši Kutilové se nebojí jemné práce s drobnými nástroji …

… a při umělecké tvorbě si poradí s jakoukoli výzvou.
Když našim Kutilům při práci chyběla nějaká barvička, …

… s překvapením zjistili, že si ji hravě dokáží vyrobit sami, a ještě si u toho
užijí legraci.

Naši Kutilové se vyznají v dopravním provozu, poznávají
dopravní značky a dokonce budují silnice, dálnice a stezky.

Při některých barevných pokusech našich vědeckých týmů hodně záleželo
na odborné a trpělivé práci s pipetou, aby se výsledek podařil.

Nesníst všechen lentilkový pokusný materiál ještě před zahájením
vědecké práce našich Kutilů, bylo na celém pokusu asi to nejtěžší.
Během Barevného týdne ve školce se Kutilové věnovali poznávání a hrám
s jednou konkrétní barvou. Kterápak to byla asi tady?

A kterépak tady?

Když se Kutilové z Hejtmánkovic pustí do práce se sádrou, dopadne to
třeba takhle.

A takhle rychle a precizně se u nás ve školce na Kutilském karnevalu
zatloukají velikánské barevné hřebíky.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.03/19/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26. 3. 2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 19:10 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana,
Lanta Libor, Remeš Miroslav, Šrejberová
Šárka, Harasevič Miroslav, Sluka Vlastimil,
Bc. Jirmanová Radka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Vít Šulc, Josef Schovánek
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 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.02/19/Z02 ze dne 25. 2. 2019.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 28. 2. 2019.
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 31. 3. 2019.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byla navržena paní Šárka Šrejberová a pan
Vlastimil Sluka.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.

3 Projednání zápisu č. 02/19/Z02 ze dne 25. 2. 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 02/19/Z02 ze dne 25. 2. 2019.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2019 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2019 viz příloha.
5 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2019 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2019 viz příloha.
6 Různé
6.1 ZO projednali cenovou nabídku společnosti TSProduction.cz, Kolín na
promítání filmů formou letního kina.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli cenovou nabídku společnosti TSProduction.cz, Kolín na
promítání filmů formou letního kina.
6.2 ZO projednali žádost hejtmánkovického spolku Hejtmanky o finanční
příspěvek na zakoupení 28 ks triček s logem „Hejtmanky“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uhrazení částky 4 200 Kč za 28 ks triček s logem
„Hejtmanky“ pro hejtmánkovický dámský spolek „Hejtmanky“.
6.3 ZO projednali nabídku o přijetí daru - pozemku p.p.č. 1878/28 –
ostatní plocha k. ú. Hejtmánkovice od vlastníků pozemku. ZO navrhují
pozvat majitelé pozemku p.p.č. 1878/28 – ostatní plocha k. ú.
Hejtmánkovice na dubnové zasedání ZO.
ZO vzali na vědomí.
6.4 ZO projednali svoz komunálního odpadu v obci Hejtmánkovice
v intervalu 1x / 14 dnů na zkušební dobu jednoho roku.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují svoz komunálního odpadu v obci Hejtmánkovice v
intervalu 1x / 14 dnů na zkušební dobu jednoho roku. O svozovém plánu
budou občané včas informování.
6.5 Obec zakoupila zánovní automobil značky Renault Kangoo na rozvoz
obědů za 84 000 Kč.
ZO vzali na vědomí.
6.6 ZO projednali zvolení zástupce obce Hejtmánkovice, jako zástupce ZO
navrhují starostu Václava Haraseviče.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 7 hlasy schvalují zvolení starosty Václava Haraseviče, jako zástupce
obce Hejtmánkovice v Honebním společenstvu Hejtmánkovice - Jetřichov.
6.7 ZO projednali odstranění uskladněného řeziva z pozemku p.p.č.
1658/1 ve vlastnictví obce Hejtmánkovice a to nejpozději do 15. 4. 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují odstranění uskladněného řeziva z obecního pozemku
p.p.č. 1658/1 a to nejpozději do 15. 4. 2019.
6.8 ZO vedli diskusi na téma bezpečnost chodců na obecní komunikaci
(„zaďák“). Bude projednáno na dubnovém zasedání ZO.
ZO vzali na vědomí.
6.9 ZO projednali nákup silikonových náramků pro dětské účastníky
„Stezky odvahy“ 2019 s logem akce.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup silikonových náramků pro dětské účastníky
„Stezky odvahy“ 2019 s logem akce.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 19:10 hodin.

