JUBILANTI
Koyšová Dáša
Kuchynková Dagmar
Vávrová Irena
Čápová Jiřina

Půlpánová Melanie
Šrytrová Zdeňka
Branda Stanislav
Kašpar Václav

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji OÚ za krásný dárkový balíček a blahopřání k mým narozeninám.
Dagmar Kuchynková
Ráda bych poděkovala za gratulaci a dárkové balení k narozeninám.
Jiřina Čápová
Děkujeme OÚ za dodání respirátorů.

manželé Bašovi

Chtěla bych poděkovat OÚ za obstarání respirátorů. Bylo to milé překvapení.
Dana Myšáková
Rádi bychom poděkovali OÚ za zprostředkování přivítání našeho syna Pavlíka
mezi občany obce. Děkujeme také za krásné dárky.
Petra Seidlová a Pavel Kulda

Děkujeme OÚ a panu starostovi za doručené respirátory.
Marie Kubečková, Július Korený

Velice rádi bychom chtěli poděkovat a pochválit OÚ, a hlavně pana starostu
za jeho péči obzvláště v tomto nelehkém období.
V loňském roce, když zasáhlo infekční onemocnění Covid 19, sehnal roušky,
které nám byly distribuovány. Krátce poté jsme obdrželi desinfekci, kterou
přivezli hasiči do každé domácnosti v obci.
Ihned po vyhlášení očkování pro seniory 80+ jsme byli kontaktováni, zda
máme o očkování zájem. Vše bylo zajištěno i s následným odvozem na
samotné očkování. Dali jsme jen souhlas o zastupování obcí a o nic jsme se
již nemuseli starat.
A v neposlední řadě nákup a distribuce respirátorů opět pro všechny
občany. Vše nám bylo zajištěno a předáno.
Je úžasné jak se o nám pan starosta a všichni, co se, byť jen trošku na všem
podílí, starají. Myslíme, že jsme jedinou obcí v širokém okolí, kde nám bylo
toto všechno poskytnuto. Ještě jednou moc velký dík.
manželé Herzánovi

SLOVO STAROSTY
Konečně jsme se dočkali. Ve středu
24.2.2021 proběhlo na obecním úřadě
očkování seniorů 80+ proti onemocnění
covid 19. Očkování provedl očkovací
tým z broumovské nemocnice a
navštívil i seniory starší 80 let, kterým
zdravotní stav nedovolil
dostavit se na OÚ.
Dobrovolní
hasiči
Hejtmánkovice se postarali
o přepravu seniorů.

Dovolil bych si poděkovat všem, kteří se na přípravě a uskutečnění
očkování podíleli.
Vzhledem k vládním nařízením bylo na jednání zastupitelstva obce
rozhodnuto nakoupit respirátory FFP2, respirátory byly zdarma
rozdány všem občanům naší obce.
V minulém čísle jsem psal o novém zákonu o odpadech, kde je stanoven
limit 200 kg KO (komunálního odpadu) na občana. Pokud tento limit
bude překročen čeká nás výrazné navýšení poplatku za uložení odpadu
na skládku (300kč/t).
V letošním roce bylo z naší obce odvezeno:
18,14 t plastu,
8,48 t skla,
78,35 t KO,
32,44 t objemného odpadu a
1,06 t pneumatik.
Dle sdělení firmy Marius Pedersen se do limitu 200 kg/občana
započítává KO a objemný odpad. Po sečtení hodnot KO +VO je průměr
183,42 kg odpadu na občana / rok.
Nesmím zapomenout poděkovat neznámému občanovi, který nám
do popelnice na rostlinný olej uložil odřezky sádrokartonu a kovovou
konstrukci na sádrokarton.
Závěrem mi dovolte Vám popřát pevné nervy a hodně zdraví v této
nelehké době.
starosta

Dne 20. února 2021 starosta
slavnostně uvítal do života
nové občánky:

Pavla Kuldu
a

Huga Michálka
Obecní úřad přeje nově
narozeným občánkům hodně
zdraví, štěstí, lásky a mnoho
krásných společných
okamžiků

Pavel Kulda

Hugo Michálek

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.02/21/Z02
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

22.2.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19.00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana,Harasevič Miroslav, Šrejberová
Šárka, Bc. Jirmanová Radka, Sluka
Vlastimil, Lanta Libor, Remeš Miroslav

Romanová Iveta, Růžička Josef,
Linhartová Vlasta, Stečínský Petr,
Králová Dana, Král Jiří

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. 01/21/Z01 ze dne 25.1.2021.
4. Projednání Záměru č. 01/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
5. Projednání Záměru č. 02/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
6. Projednání Záměru č. 03/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
7. Projednání Záměru č. 04/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
8. Projednání Záměru č. 05/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.

9. Různé.
10. Diskuse.
11. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Šárka Šrejberová a paní Dana
Leierová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 ZO projednali zápis č. 01/21/Z01 ze dne 25.1.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 01/21/Z01 ze dne 25.1.2021.
4 ZO projednali schválení Záměru č. 01/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
„jednotka č. 210/1 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se
sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“
Byt č. 210/1

cena celkem Kč

358 380,- Kč

Podíl 520/2723
cena celkem Kč
16 234,Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:
374 614,- Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 01/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb.
5 ZO projednali schválení Záměru č. 02/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
„jednotka č. 210/2 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se
sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 518/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“
Byt č. 210/2
cena celkem Kč
361 140,- Kč
Podíl 518/2723
cena celkem Kč
16 172,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:
377 312,- Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 02/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
6 ZO projednali schválení Záměru č. 03/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
jednotka č. 210/3 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se

sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“
Byt č. 210/3
cena celkem Kč
361 961,- Kč
Podíl 520/2723
cena celkem Kč
16 234,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:
378 195,- Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 03/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
7 ZO projednali schválení Záměru č. 04/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
„jednotka č. 210/4 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se
sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 518/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“
Byt č. 210/4

cena celkem Kč

362 856,- Kč

Podíl 518/2723
cena celkem Kč
16 172,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:
379 028,- Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 04/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
8 ZO projednali schválení Záměru č. 05/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
„jednotka č. 210/5 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se
sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 647/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“
Byt č. 210/5
cena celkem Kč
416 408,- Kč
Podíl 647/2723
cena celkem Kč
20 199,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:
436 607,- Kč
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 05/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
9 Různé
9.1 ZO projednali cenovou nabídku na byt č. 210/1 (úplné znění viz Záměr
č. 01/2021). Byla doručena jedna cenová nabídka od pana ….. . Zájemce
nabízí 375 000 Kč.

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/1 podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví ….., bytem ……, 550 01
Broumov, za celkovou kupní cenu 375 000 Kč.
9.2 ZO projednali cenovou nabídku na byt č. 210/2 (úplné znění viz Záměr č.
02/2021). Byla doručena jedna cenová nabídka od pana …… a paní ……..
Zájemci nabízí 377 312 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/2podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220
v části obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech
v rozsahu ideálních 518/2723 na společných částech pozemku parc. č. st.
220 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového
domu č. p. 210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce
Hejtmánkovice, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví
……, ……., bytem ………, 550 01, za celkovou kupní cenu 377 312 Kč.

9.3 ZO projednali cenou nabídku na byt č. 210/3 (úplné znění viz Záměr č.
03/2021). Byla doručena jedna cenová nabídka od pana …... Zájemce nabízí
378 195 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/3 podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220
v části obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech
v rozsahu ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st.
220 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového
domu č. p. 210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce
Hejtmánkovice, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví
……, bytem ……, 550 01, za celkovou kupní cenu 378 195 Kč.
9.4 ZO projednali cenou nabídku na byt č. 210/4 (úplné znění viz Záměr č.
04/2021). Byla doručena jedna cenová nabídka od pana ……. Zájemce nabízí
380 000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/4 podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220
v části obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech
v rozsahu ideálních 518/2723 na společných částech pozemku parc. č. st.
220 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového
domu č. p. 210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce
Hejtmánkovice, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec

Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví
……., bytem ……., 550 01 Broumov, za celkovou kupní cenu 380 000 Kč.
9.5 ZO projednali cenovou nabídku na byt č. 210/5 (úplné znění viz Záměr
č. 05/2021). Byla doručena jedna cenová nabídka od paní ……. Zájemce
nabízí 436 607 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/5 podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 647/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví paní ……., bytem ……, 550 01,
za celkovou kupní cenu 436 607 Kč.
9.6 ZO projednali návrh na využití půdních prostor mateřské školy, prostor
by měl multifunkční využití (digitální gramotnost, polytechnické činnosti,
relaxační zóna).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují oslovit DSO Broumovsko ve věci poskytování dotací na
tento účel, ZO schvalují oslovení projektantů.
9.7 ZO projednali cenové nabídky na výrobu a montáž 4 KS dvoukřídlých vrat
s půlkulatým vrchem na technickou budovu v areálu Šolcovny.
1.nabídka
Josef Schejbal, Vernéřovice
300 000 Kč
(nemá prostory na výrobu velkých dvoukřídlých vrat)
2.nabídka
TRUHLÁŘSTVÍ LANGHAMER & POHL, s.r.o., Police n.M.

384 474 Kč včetně DPH
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku TRUHLÁŘSTVÍ LANGHAMER & POHL, s.r.o.,
Police n.M. na výrobu a montáž 4 KS dvoukřídlých vrat na technickou budovu
v areálu Šolcovny za 384 474 Kč včetně DPH.
9.8 ZO projednali žádost slečny …… o krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny ve dnech 26.2.-28.2.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny ve dnech
26.2.-28.2.2021 slečně …...
9.9 ZO projednali nákup nové motorové pily.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup nové motorové pily.
9.10 ZO projednali nákup 1200 KS respirátorů a přidělení 2 KS respirátorů
pro každého občana obce Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup 1200 KS respirátorů a distribuci mezi občany.
Každý občan obce Hejtmánkovice obdrží zdarma 2 KS respirátorů.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.00
hodin.

POZDRAV ZE ŠKOLKY

Na současnou situaci týkající se nákupu dětského oblečení a obuvi
zareagovali naši schopní prodavači ve školce. Obuv jsme v nabídce obchodu
snad ještě nikdy neměli :- )
Operace se zdařila

(Lidské tělo)

Sluchové pexeso

(Lidské tělo)

Umělkyně při práci

Výstava prací

(Barvy, tvary)

(Barvy, tvary)

Umělci při práci

Oblíbená práce s modelínou

(Barvy, tvary)

(Lidské tělo)

„Je
takový
obyčej
mít na
hlavě
obličej …“
(Lidské
tělo)

Do lanem „obkresleného“ kamaráda se chtěli schovat všichni :- )
(Lidské tělo)

Po dlouhé době jsme si ve školce užili nádhernou sněhovou nadílku při
procházkách, hrách ve sněhu i
bobování. Byla to paráda, ale
netrvala moc dlouho. Před pár
dny jsme se se sněhem velmi
neradi rozloučili, ale těšili jsme se
na další zážitky, které nás čekají
při probouzejícím se jarním
sluníčku.
Současná
epidemiologická
situace nás ale bohužel donutila
odložit naše plány na dobu,
která bude příznivější, a tak nám
nezbývá než doufat, že se tak
stane brzy, a že se co možná
nejdříve ve školce zase
shledáme.
Přejeme všem pevné zdraví :-)
VAŠE ŠKOLKA

Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.2.2021, které mimo jiné
zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách, je provoz MŠ
Hejtmánkovice na dobu od 1.3.2021 do 19.3.2021 přerušen.

Informace na stránkách MŠ
či na telefonním čísle 725 135 813 a 491 523 769.

Hrající trenér Hejtmánkovic Miroslav Harasevič: Postupem
času ubývá chuť do fotbalu
Současná situace amatérským fotbalovým soutěžím rozhodně nenahrává.
Jasným příkladem jsou Hejtmánkovice. Tým, jenž předloni postoupil do
JAKO I. B třídy, kde si v minulé sezoně nevedl vůbec špatně, když skončil
ve zkrácené sezoně pátý neví, jestli po rozvolnění opatření dá kádr
dohromady. V Hejtmánkovicích totiž kopou hlavně zkušení matadoři, kterým
však vleklá přestávka ubírá motivaci. To přiznává i hrající trenér Miroslav
Harasevič. "Musím říci, že chuť do fotbalu ubývá, přece jen ta pauza je
opravdu dlouhá a fotbal mi tolik nechybí," říká kouč.
Fotbalové soutěže od října stojí, jak moc chybí fotbal a parta, která je s
ním spojena?
Čím déle se nehraje a není možné se scházet, tak vzhledem i k mému věku
mně začíná fotbal chybět čím dál tím méně, samozřejmě ta parta lidí chybí,
tam je to bez debat!
Vy jste v Hejtmánkovicích měli problém se sestavou už na podzim,
nebojíte se, že díky pauze skončí někdo z hráčů?
Ano to je pravda! Už na podzim byl problém s hráči a vzhledem k tomu, že
pauza je takto dlouhá, mám obavy, že skončí i další borci, sám na sobě cítím,
že mi fotbal už tolik neschází a myslím, že na tom budou podobně někteří
naši hráči
Co podle vás může covidová situace udělat s nižšími soutěžemi?
Nechtěl bych tady chytračit a předjímat, ale obávám se, že to může být pro
spoustu klubů likvidační. Vzhledem k tomu, že v nižších soutěžích se
pohybuje spousta hráčů vyššího věku, tak se obávám, že se jim do toho bude
těžko dostávat. Taky již nebude ta chuť a pak může nastat velký problém,
nehledě na to, že i kvalita půjde hodně dolů. A to díky tomu, že se v podstatě
nikde netrénuje. V neposlední řádě to může být i ekonomická stránka, kdy
bude čím dál složitější hledat sponzory.
Už teď je jasné, že se na začátku března nezačne, mluví se o dubnu.
Vidíte to reálně?

Abych byl upřímný, tak zatím nevidím světlo na konci tunelu. Netroufám si
odhadovat, kdy by se mohlo začít, ale když se nedá ani trénovat, tak si
myslím, že i duben je nesmyslem, ale uvidíme, jak vše bude dál.
Vám se na podzim nedařilo, s čím půjdete případně do jarní části
sezony? Tedy jestli se začne hrát.
Máme pořád stejný cíl, chceme si fotbal užívat.
Je cílem záchrana, nebo se chcete fotbalem primárně bavit a je jedno v
jaké soutěži?
Neříkám, že bychom chtěli skončit poslední, ale jde o to se fotbalem na této
úrovni hlavně bavit a udělat něco málo pro své tělo, aby z nás ještě nebyli
"strejcové s pivními pupky".
Vy už jste měl obavy o tým po první sezoně v I. B třídě, kdy se vám
povedlo skončit na skvělém pátém místě. Co se změnilo, že se na
podzim nepovedlo uhrát ani bod?
Hlavní změna nastala v přerušení soutěže, kdy jsme z toho vypadli. Pak také
přišla spousta zranění, ale i přesto jsme měli některé dobré zápasy, ale
bohužel se nám je nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. To je fotbal,
jednou jste nahoře, podruhé dole, neděláme z toho žádnou tragédii, pořád je
to jen zábava.
Co říkáte na to, že sportovat nemůžou ani děti? Může to mít do
budoucna vliv na celý český sport?
Podle mě je to velký problém, jednak děti zleniví, také přestanou mít zájem
o sport a pohyb jako takový. Přestanou být zvyklé na nějaký režim, což pro
ně do života může být velmi špatné.
Fotbalovou Spartu převzal Pavel Vrba. Myslíte, že může být úspěšný?
Budu upřímný, náš fotbal nesleduji a popravdě neznám ani prostředí Sparty,
takže těžko soudit. Myslím, že to ukáže teprve čas.
Máte nějakého oblíbeného trenéra, kterého sledujete?
Nikoho konkrétního nesleduji, žádné jméno nemám.
Tento rozhovor vyšel v časopise Fotbal v kraji, zdroj: http://nase.broumovsko.cz/

PRODEJ VYNESENÝCH
A
ROČNÍCH SLEPIC 2021
DOVOZ ZDARMA AŽ NA VAŠI ADRESU
Nabízíme slepice z halového chovu:
Klasické vynesené slepice (stáří maximálně 75 týdnů)
Roční slepice ve snášce (stáří maximálně 50týdnů)
Cena od 75Kč/ks dle množství,
včetně dopravy až k Vám domů
Šlechtitelský program HENDRIX GENETICS
www.vynesene-slepice.cz
e-mail: vynesene-slepice@email.cz
tel.: 704 048 209

