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JUBILANTI
Krátká Marie
Archlebová Lenka
Pavlíková Miluše
Buchvaldová Květoslava
Hrušková Zdeňka
Schovánek Josef
Jeřábková Alžběta
Prouzová Růžena

Otte Jiří
Broučková Růžena
Suková Alena
Černá Zdeňka
Janeček Petr
Bašová Hana
Kučera Petr

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu starostovi a paní Leierové za příjemné překvapení u
příležitosti našeho životního jubilea – diamantové svatby, obecnímu úřadu
mnohokrát děkujeme za dárkový balíček a gratulaci.
Jaroslava a Jaroslav Švenkovi

Dne 9. února 2020
nás ve věku 64 let navždy opustil
pan Jindřich Jelen.
Čest jeho památce

ZPRÁVA O ČINNOSTI
TJ SOKOL Hejtmánkovice 2019

Vážení sportovní přátelé,
náš fotbalový klub dvakrát za sebou v sezóně 2018 a 2019 obhájil
prvenství v OP Náchod. Přišla otázka – postoupit do 1B třídy nebo
ne? Všechno se odehrálo během malé chvíle, protože na
rozhodování nebylo moc času. Historické první místo dvakrát za
sebou? Nakonec vyhrálo i historické rozhodnutí – postup do 1B třídy.
V tu chvíli se muselo začít konat. Kromě dodělávání naší kioskové
klubovny přibyly další práce a opravy, abychom byli schopni splnit
podmínky do začátku soutěže. Do toho se hned vložil náš člen S.
Šrejber starší, kterému mu tímto děkujeme. Začalo se kabinami,
které byly v dezolátním stavu. Vypleval se celý chodníček, kdy se
aktivně přidal i pan Jiří Šrejber. Postupně se se zedníkem dodělaly
opravy okolo dveří a oken a pak se celé kabiny nastříkaly. Také se
opravily a natřely lavičky kolem hřiště. V další vlně oprav byla výměna
celého štítu na kabinách, kterou jsme úspěšně dodělali během 14
dnů a tuto partu a průběh vedl pan M.Kollarik, kterému za to taktéž
moc děkujeme.
P.Polák společně s M. Remešem dali do kupy kabiny pro rozhodčí,
aby se tam cítili o kousek lépe než v dřívějších dobách. Aby se zvýšila
i vybavenost a jednotnost mužstva, obstaral M.Remeš, v rámci
sponzorského daru od S. Šrejbera mladšího, sportovní soupravy

s logem „AZA nábytek“. Další problém, který nastal, bylo sehnat
potřebné minimum stabilních pořadatelů, co je stále hodně náročný
úkol, se kterým nám, ale pomáhá G.Hurdálek, D.Osoba a V.Sluková,
která ještě při tom všem pomáhá obsluze a při uzení klobás.
Ve fotbalové přestávce, kdy hodně onemocněl V.Sluka, přiložili ruku
k dílu fotbalisti a M.Harasevič, kteří dokončili rozdělané práce, nátěry
a větrnou zeď u pódia.
Z kraje jara se také nechala postavit nová udírna, aby se mohlo
podávat větší množství klobás.
Sezóna v B třídě začíná a my, ve starém složení mužstva, jsme
v popředí tabulky. TJ společně s panem S.Šrejberem starším zajišťuje
autobusy, abychom se krásnými výsledky z venkovních utkání mohli
podělit i s fanoušky.
Opravy a úpravy pokračují dále. V.Sluka připevňuje pojízdná vrata do
klubovny a společně s Jirkou Francem a zedníky navážejí do klubovny
nový podklad.
Během loňského roku jsme se podíleli na několika různých akcích.
Začalo to v březnu účastí na masopustním průvodu, organizací
dalšího ročníku Stezky odvahy na téma Strašidla, Oldies Disko zábavy.
Pomáhali jsme obsluhovat na akcích jako Sousedské posezení,
Hasičské soutěži a Zvěřinovém guláši. Pro Dětský den M.Harasevič
s V.Slukou vymysleli atrakci „Zastřelte krtka“, kdy se vždy nechali
postříkat od každého soutěžícího vodní pumpou. Dále jsme pomáhali

i při výlovu rybníka u Šolcovny, zdobení vánočního stromečku, nebo
jsme svolali brigádu pálení klestí v lese.
Navštívili jsme opět našeho člena Martina Rozuma a jeho skvělé
rodiče.
Asi bychom mohli pokračovat dál a dál ve výčtu toho, co se všechno
v minulém roce stalo. Největší odměnou za to vše jsou výsledky
našich hráčů a rekordní návštěva 250 diváků při derby s Meziměstím.
TJ Sokol není výdělečná organizace a na její provoz je zapotřebí
zajistit nemalé finanční prostředky. Hlavním příjmem jsou dotace
Obecního úřadu, který přispívá i materiálně. Velká zásluha také patří
panu Stanislavu Šrejberovi staršímu, který osobně obešel velké
množství sponzorů. Děkujeme. Další prostředky se výbor TJ snaží
získat například pronájmem sportovního areálu nebo získáním
sponzorských darů. Všechny prostředky byly použity na zaplacení
rozhodčích, registrace hráčů, zajištění tréninkových prostor na zimní
přípravu, údržbu hřiště a okolí, dopravu družstva na utkání, vodu,
elektřinu a mnoho dalšího, co je potřeba k plynulému chodu.
Závěrem bychom chtěli jménem TJ Sokol ještě jednou poděkovat
všem sponzorům za jejich pomoc, dále všem funkcionářům za jejich
obětavou práci a hráčům za důstojnou reprezentaci obce. Také
bychom chtěli všem popřát pevné zdraví a hodně úspěchů v roce
2020.
Vlastimil Sluka

POZDRAV ZE ŠKOLKY

„HRAJEME SI S ČÍSLY, POČÍTÁME “

„NÁKUPY JE TŘEBA SI POŘÁDNĚ PROMYSLET A PROPOČÍTAT “

„BUBENÍCI V AKCI “

„NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRA “

„ V UPLYNULÝCH DNECH JSME VE ŠKOLCE OPĚT PŘIVÍTALI
PŘÍJEMNOU NÁVŠTĚVU ZPROSTŘEDKOVANOU MAS BROUMOVSKO.
S PROJEKTEM KOČOVNÁ ÚČA K NÁM ZAVÍTALA PANÍ STÁŇA SEJKOROVÁ
A ZAHRÁLA SI S DĚTMI ZNÁMOU POHÁDKU “

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.02/20/Z02
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:

24.2.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Miroslav Harasevič, Sluka Vlastimil
Bc. Jirmanová Radka, Šrejberová
Šárka

Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Josef Schovánek, Radka Rajnohová
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č.01/20/Z01 ze dne 27.1.2020.
4. Otevření obálek s cenovými nabídkami na prodej pozemku p.p.č. 3454
v k.ú. Hejtmánkovice.
5. Různé
6. Diskuze.
7. Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byl navržen pan Vlastimil Sluka a pan Miroslav
Harasevič.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.

3 Projednání zápisu č. 01/20/Z01 ze dne 27.1.2020.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 01/20/Z01 ze dne 27.1.2020.
4 ZO projednali cenové nabídky na prodej pozemku p.p.č. 3454 v k.ú.
Hejtmánkovice.
4.1
1.nabídka: ….. ….. , Broumov
176 Kč/m2
PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy zamítají prodej pozemku p.p.č. 3454 o celkové výměře 5 747 m2
v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….. …. .
4.2
2.nabídka: ….. ….., Hejtmánkovice
230 Kč/m2
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3454 o celkové výměře 5 747
m2 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví …… ….., bytem ……,
550 01 Broumov, za sjednanou cenu 230 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
1 321 810 Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN uhradí kupující.
5 Různé
5.1 ZO projednali žádost paní ….. …… o prodloužení povolení k ponechání
lehkého plotu na části pozemku p.p.č. 3091 v k.ú. Hejtmánkovice z důvodu
ochrany výsadby před okusem zvěří.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ponechání lehkého plotu na části pozemku p.p.č. 3091
v k.ú. Hejtmánkovice z důvodu ochrany výsadby před okusem zvěřím paní
….. ….. na dobu dvou let.
5.2 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zahájí v březnu 2020 další etapu
výměny stávajícího litinového vodovodu za nové potrubí z plastu.
ZO vzali na vědomí.

5.3 ZO projednali vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na kterých
společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. provozuje vodojemy a
čerpací stanice. ZO navrhují prodej pozemků, v případě nesouhlasu ze
strany VAKu bude společnosti stanoven nájem.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují prodej p.p.č. 286, 3244, 516, 3062/2 společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v případě nesouhlasu bude
společnosti stanoven nájem.
5.4 ZO projednali směnu obecního lesního pozemku p.p.č. 3292, za lesní
pozemky Lesů České republiky p.p.č. 3053, p.p.č. 3047 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují směnu obecního lesního pozemku p.p.č. 3292, za lesní
pozemky Lesů České republiky p.p.č. 3053, p.p.č. 3047 v k.ú.
Hejtmánkovice. ZO pověřují starostu jednáním v dané věci s Lesy ČR.
5.5 ZO byli seznámeni s výsledkem veřejnosprávní kontroly o vyúčtování
dotace poskytnuté obcí SDH, Hejtmánkovice, TJ Sokol, Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
5.6 ZO projednali zvolení zástupce obce Hejtmánkovice na jednání řádné
valné hromady HS Hejtmánkovice-Jetřichov, jako zástupce ZO navrhují
starostu Václava Haraseviče.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zvolení starosty Václava Haraseviče, jako zástupce
obce Hejtmánkovice na jednání řádné valné hromady HS HejtmánkoviceJetřichov a udělují mu plnou moc.
5.7 ZO projednali cenovou nabídku oslovené společnosti ROSSY design,
Trutnov ve věci zpracování projektu interiérového dizajnu a vybavení
Polyfunkčního komunitního centra Hejtmánkovice. Nabídka činí 56 628 Kč
včetně DPH.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují zpracování projektu interiérového dizajnu a vybavení
Polyfunkčního komunitního centra Hejtmánkovice společnosti ROSSY
design, Trutnov za 56 628 Kč včetně DPH.
6 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
7 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.00 hodin.

Projekt s názvem
„Mechanický vozík pro Martina Rozuma“
evidovaný pod číslem 19RGI02-0447
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

PRŮVOD MASEK 2020

