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JUBILANTI
Půlpánová Melanie
Feichtinger Miroslav
Středa Jaroslav
Kašpar Václav

Kuchynková Dagmar
Kubina Josef
Archleb Vladimír
Kosinka Vladimír

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

PODĚKOVÁNÍ
Vážené obecní zastupitelstvo,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za milé přání k životnímu jubileu
a za předaný dárkový balíček. Zároveň bychom rádi poděkovali paní
Suchomelové a paní Leierové za milé setkání a příjemnou návštěvu.
Eva a Josef Hamerští

Děkuji Ireně Remešové, Marii Krátké, Boženě Suchomelové, Marii Škvrnové,
které mne za obec a hasiče navštívily s dárkovými balíčky a gratulacemi při
mých narozeninách. Prožily jsme krásné odpoledne. Zároveň obci děkuji i
za pěkný kalendář, který jsme letos i vloni dostali.
Jaroslava Šefránková

Dne 16. ledna 2020
nás ve věku 66 let navždy opustila
paní Alena Chovancová.
Čest její památce

SLOVO STAROSTY
Něco málo k odpadům a třídění.
V současné době mohu konstatovat, že většina našich občanů třídí, za což
jim patří poděkování. Rozdíl v třídění je vidět v následující tabulce:

KOMODITY

2017

2018

2019

papír

1,965 t

3,479 t

3,575 t

plast

8,632 t

13,757 t

14,795 t

kompozitní obaly

0,721 t

0,478 t

0,323 t

5,75 t

7,82 t

10,326 t

0,823 t

2,265 t

1,922 t

121,093 t

103,371 t

75,199 t

8,13 t

8,58 t

21,498 t

147,121 t

139,95 t

127,62 t

sklo
pneu

komunální odp.

velkoobjemový odp.

Vytříděný
odp.celkem

Vzhledem k tomu, že každé nemovitosti byla obcí zapůjčena popelnice na
plast je oproti roku 2017
o
o
o
o

nárust vytříděnosti plastů o 6,16 tun,
nárust skla o 4,6 tun,
a naopak u komunálního odpadu došlo ke snížení o 45 tun.
Alarmující je nárust VO odpadu o 13.3 tuny.
Výroky některých občanů jsou nepochopitelné.
„Platím 550 Kč poplatek za odpady, tak proč bych třídil.“

PŘÍJMY / VÝDAJE
za odpady
PŘÍJEM od Eko-komu
PŘÍJEM od občanů
VÝDAJE obce

2017
71 117 Kč

2018

2019

95 535 Kč

118 716 Kč

357 694 Kč 357 694 Kč

329 393 Kč

490 587 Kč 497 551 Kč

422 576 Kč

Doplatek obce
o za rok 2017
63 103 Kč
o za rok 2018
44 322 Kč
o za rok 2019
25 533 Kč byl přeplatek, který byl použit
na nákup žlutých popelnic a dalších nádob na tříděný odpad.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří řádně třídí a ti co netřídí by se měli
nad svým počínáním zamyslet.

Malá ukázka toho, co jsou někteří občané schopni dát do nádob
s komunálním odpadem.

o Některým občanům nestačí ani to, že mají vše u „nosu“.
o Proč netřídí?
o Je to lenost nebo nevědomost???

Obec několik let nezvyšovala poplatky za odpad, ač ceny za ukládání a svoz
odpadu stále rostou. Viz problémy s výkupem papíru, kdy v současné
době není na tuto suroviny odbyt a z tohoto důvodu svozová firma nám
navíc za každou t vytříděného papíru účtuje 900 Kč.
Starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.01/20/Z01
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:

27.1.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Miroslav Harasevič, Šárka Šrejberová,
Sluka Vlastimil, Bc. Jirmanová Radka

Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Vít Šulc, Josef Schovánek
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.11/19/Z11 ze dne 16.12.2019.
4. Projednání Záměru č. 01/2020 obce Hejtmánkovice.
5. Projednání žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 3454 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6. Různé
7. Diskuze.
8. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní Šárka
Šrejberová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 11/19/Z11 ze dne 16.12.2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 11/19/Z11 ze dne 16.12.2019.
4 ZO projednali Záměr č. 01/2020 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku – ostatní plocha, pozemek p.p.č. 3454 o výměře 6 616 m2, způsob
využití manipulační plocha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 01/2020 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku – ostatní plocha, pozemek p.p.č. 3454 o výměře 6 616 m2, způsob
využití manipulační plocha.
5 ZO projednali žádost společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o.,
Broumov o pronájem pozemku – ostatní plocha, pozemek p.p.č. 3454 o
výměře 6 616 m2, způsob využití manipulační plocha. Společnost BSS s.r.o.,
žádá o pronájem na následujících pět let.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem pozemku ostatní plocha, pozemek p.p.č.
3454 o výměře 6 616 m2, způsob využití manipulační plocha společnosti
Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov na dobu 5 let s účinností od
1.1.2021 do 31.12.2025.
6 Různé
6.1 ZO projednali vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na kterých
společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. provozuje vodojemy a
čerpací stanice. Projednaní bodu se přesouvá na únorové zasedání ZO.
ZO vzali na vědomí.
6.2 ZO projednali vypsání záměru na prodej pozemku p.p.č. 3542/3, druh
pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 5 747 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
Podmínky záměru prodeje:
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny
bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 24.2.2020 do 12.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka
bude označena „NEOTVÍRAT“ a číslem pozemku „p.p.č. 3542/3“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 24. února po 17.00 hodině
na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují vypsání záměru na prodej pozemku p.p.č. 3542/3, druh
pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 5 747 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice za těchto podmínek.
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny
bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 24.2.2020 do 12.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka
bude označena „NEOTVÍRAT“ a číslem pozemku „p.p.č. 3542/3“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 24. února po 17.00 hodině
na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
6.3 ZO projednali žádost Spolku zdravotně postižených Broumov o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2020. ZO navrhují
finanční příspěvek 1000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku 1000 Kč Spolku
zdravotně postižených Broumov na činnost v roce 2020.
6.4 ZO projednali „Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami“ navrženou společností Marius Pedersen a.s.,
Hradec Králové. Jde o zavedení recyklačního poplatku za separovaný
odpad – papír ve výši 900,-Kč /t bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření „Dohody o samostatném poplatku za
nakládání se separovanými složkami“ se společností Marius Pedersen a.s.,
Hradec Králové. Předmětem dohody je zavedení recyklačního poplatku za
separovaný odpad – papír ve výši 900,-Kč /t bez DPH.
6.5 ZO projednali „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2016406/VB/01 Hejtmánkovice vvnn. p.č. 126/1 pro Obec“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2016406/VB/01 Hejtmánkovice vvnn. p.č. 126/1 pro
Obec“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
6.6 ZO projednali žádost paní ….. o krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny ve dnech 14.2.2020-16.2.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny ve dnech
14.2.2020-16.2.2020 paní …... S žadatelkou bude uzavřena Smlouva o
krátkodobém pronájmu.
6.7 ZO projednali žádost pana …… o krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny ve dnech 22.5.2020-24.5.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny ve dnech
22.5.2020-24.5.2020 panu ……. S žadatelem bude uzavřena Smlouva o
krátkodobém pronájmu.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.00 hodin.

NEMUSÍTE SI NÁHODOU TENTO ROK
VYMĚNIT ŘIDIČÁK?
Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, je na
čase si vyřídit nový. Co všechno budete muset pro nový řidičák
udělat, kde vám ho vydají a budete k tomu potřebovat fotku?

Řidičské průkazy mají platnost 10 let, přičemž o výměnu můžete
zažádat 3 měsíce před ukončením platnosti. Je vaší odpovědností si
platnost řidičského průkazu hlídat, po uplynutí platnosti nejste
oprávněni řídit.
Pokud jste vlastníkem starého prošlého řidičáku a řídíte, budou
vás při silniční kontrole čekat nemalé problémy. Po uplynutí
stanovené lhůty pro výměnu totiž staré řidičáky přestávají platit a
neopravňují jejich držitele k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba
motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl
platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 2000
Kč, ve správním řízení se může výše pokuty dostat až k 2500 Kč.
Každý rok přitom spousta lidí výměnu řidičského průkazu odkládá na
poslední chvíli. Podle odhadů bude třeba v roce 2020 až 900
tisíc řidičských průkazů vyměnit za nové. Už jste si zkontrolovali
datum na svém řidičáku?

Kde si mohu řidičák vyměnit?
Výměnu řidičského průkazu lze provést na kterémkoliv
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městském
úřadu, magistrátu města).
Co musím mít s sebou:
•
•
•

žádost o vydání ŘP – žádost obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.

Od poloviny roku 2018 platí několik změn. Zaprvé už není nutné
navštívit úřad s místní příslušností, nový řidičský průkaz vám vystaví

na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Podobně
funguje například registr vozidel.
Druhou změnou pak je pořizování fotografií přímo na úřadě, takže
nebudete pro vydání řidičáku potřebovat vlastní foto v papírové
podobě. Pokud jste si navíc nedávno pořizovali občanský průkaz
nebo cestovní pas, tak se na řidičák použijete již vyfocená fotka a
nebudete se muset fotit znovu. Pokud máte v databázi zastaralou
fotografii, tak vás vyfotí na úřadu.

Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz a kolik to bude stát?
Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů od podání žádosti nebo do
5 pracovních dnů od podání žádosti. Povinná výměna řidičského
průkazu je od správního poplatku osvobozena. Tedy platí, že pro
standardní vydání do 20 dnů v případě, kdy vám končí platnost
řidičského průkazu, je vydání nového dokladu od poplatků
osvobozeno, pokud podáte žádost o výměnu dokladu nejdříve 3
měsíce před koncem platnosti starého řidičáku.
Poplatek 200 Kč za vydání řidičského průkazu se platí pouze v
případě, že do dokladu zapisujete nové skutečnosti na vlastní žádost,
například když po svatbě je nutno vyměnit řidičský průkaz z důvodu
změny jména. Poplatek také zaplatíte, pokud řidičák ztratíte,
poškodíte, bude vám ukraden nebo jinak zničen.
To se ale netýká vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tedy do 5
pracovních dnů od podání žádosti, kdy je nutné zaplatit správní
poplatek ve výši 700 Kč. Tento poplatek zaplatíte bez ohledu na to, z
jakého důvodu chcete řidičský průkaz vydat.

Co se stane, když si řidičský průkaz nestihnu včas vyměnit?
Jestliže řidič nedodrží termín stanovené lhůty pro výměnu řidičského
průkazu, pozbude jeho stávající řidičák platnost. Po uplynutí
stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné řidičské průkazy
neopravňují k řízení motorových vozidel. Takový řidič se dopouští
přestupku, za který lze uložit pokutu od 2 000 Kč do 2 500 Kč. O
výměnu řidičáku můžete zažádat i po době uplynutí platnosti
dokladu, ale hrozí vám v tomto případě pokuta.

Co když už nechci dál řídit?
V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová
vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského
oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V
oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského
oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění,
datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění,
datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen
platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel
řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen,
zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský
průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
Formulář „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání
řidičského průkazu" je k dispozici na stránkách ministerstva dopravy.
Zdroj: 16.01.2020 | Michal Ruml, Finance.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Malé ohlédnutí za rokem 2019 a něco nového z roku 2020.
„PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z BAREVNÝCH PROUŽKŮ PAPÍRU “

„

„VÁNOČNÍ OBRÁZKOVÉ ČTENÍ S RODIČI “

VENKU SNÍH CHYBÍ, ALE NAMALOVAT SI HO MŮŽEME I TAK “
„ V PÍSKOVNIČCE DNES MALUJEME DO RÝŽE “

„ ŠTĚDRÝ DEN A VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ŠKOLCE “

„ NAŠE MALÉ STAVITELKY V AKCI“
„ S LÉTAJÍCÍM DISKEM BYLA VELKÁ ZÁBAVA,
ALE BOHUŽEL NÁM MOC DLOUHO NEVYDRŽEL “

„CHVILKA SLUNĚNÍ V PAPRSCÍCH TEPLÉHO SLUNÍČKA DNE 20.12.2019“
„ ZVLÁDNUTÍ TAKOVÉHLE CESTIČKY NENÍ SNADNÉ
NEJEN PRO NOŽIČKY ALE I PRO HLAVU “

„ V LEDNU K NÁM ZAVÍTALA
MILÁ NÁVŠTĚVA
ZPROSTŘEDKOVANÁ

MAS BROUMOVSKO, PANÍ
EVA KROUPOVÁ, KTERÁ
NÁM PŘIPRAVILA

PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE
S PÍSNIČKAMI, HUDBOU A
BARVIČKAMI “

„MALOVANÝ DÉŠŤ A BOUŘKA V PODÁNÍ NAŠICH MALÝCH UMĚLCŮ “

CENÍK ŠTÍPANÉHO PALIVA k 1.2.2020
JEHLIČNATÉ palivo štípané (prms prostorový metr sypaný)
délka polínek: 25 cm 900,- Kč / prms
30 cm 710,- Kč / prms (původní cena 748,-Kč)
40 cm 675,- Kč / prms (
-//702,-Kč)
50 cm 660,- Kč / prms ( -//690,-Kč)
LISTNATÉ palivo tvrdé štípané
délka polínek: 25 cm 1 270,- Kč / prms
30 cm 1 230,- Kč / prms
40 cm 1 190,- Kč / prms
50 cm 1 150,- Kč / prms

PALIVOVÉ DŘÍVÍ ROVNANÉ délka 2m - 4m (prm prostorový metr)
Palivo jehličnaté

cena 595,- Kč/prm (původní cena 650,- Kč)

Palivo listnaté
(dub, buk)

cena 1200,- Kč/prm

Krajiny

cena 350,- Kč/prm (nově v nabídce)
▪

Doprava v obci Hejtmánkovice zdarma.
▪ Kontakt: 491 523 770
▪ Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

obec Hejtmánkovice

Do naší obce zavítal 1. náměstek hejtmana KHK Mgr. Martin Červíček, aby
předal Martinovi Rozumovi společně se starostou nový pohodlnější a lépe
vybavený mechanický vozík. Vozík byl pořízen z příspěvku KHK a z rozpočtu
obce Hejtmánkovice. Martinovi přejeme, aby se mu s novým vozíkem
dařilo úspěšně rehabilitovat.

Zázraky

se

dějí

- http://nase.broumovsko.cz/blog/jeden-skutecny-

pribeh.html - a Martinův příběh je toho důkazem. Ani "zázraky" se však
neobejdou bez velké víry a vůle, a je třeba jim jít naproti. 🤷♂To už po
několik let každý den dělá Martinova maminka, a dnes jsem se na vlastní
oči mohl přesvědčit, jak velké úsilí spolu s notnou dávkou štěstí dokázalo
znovu zažehnout jiskru radosti ze života. 🙂Martin má ale před sebou
ještě dlouhou cestu, na které už jenom štěstí, vůle a každodenní úsilí
nestačí. K dalšímu pokroku potřebuje i vhodné pomůcky. Sám jsem tátou
dvou synů, a o to více si uvědomuji, jaké štěstí je, když jsou oba dva zdraví.
A proto jsem byl moc rád, že se nám společně se starostou Hejtmánkovic
Václavem Harasevičem podařilo pomoci získat nový pohodlnější a lépe
vybavený vozík♿, který umožní efektivnější rehabilitaci a lepší životní
komfort chlapci a vlastně i jeho rodině, která takové štěstí neměla. Dnes
jsme si v rámci jeho předání moc příjemně popovídali a přesto, že věřím,
že ti co se nevzdávají, zpravidla svůj boj vedou vítězně, přislíbil jsem další
pomoc - např. při složitém vyjednávání s pojišťovnou o rozšíření možností
rehabilitace. Hodně štěstí a sil na další cestě!🤝
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