JUBILANTI
Buchvaldová Marie
Sokolová Maria
Poživilová Jarmila
Šulc Vít

Rathouský Vladimír
Šafářová Eva
Pohlová Květoslava
Kaválková Dušana

Blahopřejeme jubilantům naší obce a přejeme pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji členkám kulturní komise a zástupcům obce za milou návštěvu a dárek
ke Dni matek.
Eva Šafářová
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a milý dárek ke Dni matek.
Marie Kubečková
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání a také milou
návštěvu u příležitosti mých narozenin. Také děkuji za pěknou pozornost ke
Dni matek.
Johanna Brandová
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání ke Dni matek a květinu.
Irena Růžičková
Vážený pane starosto,
chtěla jsem Vám napsat dříve, ale teď se na vše dívám úplně jinak, proto Vám
píši. Na začátku, kdy vám stále připomínali, z televize, rádia a z tisku, nikdo
se vlastně nic konkrétního nedozvěděl, kde se přihlásit a jak, zkrátka kde se
registrovat. Sama jsem volala na různá čísla, která doporučovali, ale nikdo
nic užitečného nevěděl. Ptejte se příště, zatím nic nevíme apod. Ale najednou
(ze dne na den) to bylo vše vyřešeno. Dostala jsem zprávu z úřadu v
Hejtmánkovicích – nikam nevolejte, zítra pro všechny obyvatele nad 80 let

přijedou hasiči, dovezou vás na úřad a dostanete první vakcínu. Tak se také
stalo.
Když jsem toto vyprávěla svým známým, byli velmi překvapeni. No, a
tak to bylo i s vakcínou druhou. Někteří museli do Náchoda, a pokud vím, byl
to pro ně chaos. Přece každý starosta ve své vesnici nebo městě ví, jaké tam
má občany, kteří to potřebují a rozhodně zvládne organizaci lépe než
doporučování shora. Byl z toho dle ostatních chaos, zvláště pro nás starší.
Proto Vám píši s velkým uznáním a poděkováním, že jste spolu s hasiči
a zdravotníky z nemocnice zajistili vše potřebné.
S pozdravem a přáním všeho dobrého i pro Vaše spolupracovníky na
úřadě.
Dagmar Kuchynková
Celý měsíc květen jste měli
možnost přispět svým
výrobkem na strom tzv.
„SRDÍČKOVNÍK“, který byl
instalován před hospůdkou
Šolcovna.
Sešly se výrobky z různého
materiálu - papírová,
dřevěná, háčkovaná, ušitá,
vyrobená z těsta, z proutí….
Na srdíčkovníku byla také
zavěšena srdíčka, na kterých
byla napsána báseň Máj.
Spousty srdíček vytvořily
Hejtmanky, činily se i děti
z MŠ.
Asi nejvíce srdíček vytvořila
rodina Jetelova, která byla
touto akcí velice nadšena.
V pochmurných květnových
dnech (a že jich bylo

přehršel), tvořila z papíru, srdíčka byla i háčkovaná, nakonec přibyl i
srdíčkový řetěz, který čítal bezmála 60 srdíček.
A jak se ukázalo, do výroby srdíček se zapojili i občané ze sousedních obcí.
Z registru Rekordů a kuriozit v Pelhřimově jsme obdrželi zprávu, že jsme
první, tudíž jedinou obcí v ČR, kde vytvořili SRDÍČKOVNÍK.
A teď to nejdůležitější – součet všech srdíček zakotvil na počtu 628.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří přispěli svým výrobkem a
do této akce se zapojili. Doufám, že se zrodila nová tradice, která bude
v budoucnu pokračovat.
Dana Leierová

Ilegální motokros v CHKO Broumovsko
Smutným dopadem koronavirového období je zvýšený výskyt motorkářů a
jezdců na čtyřkolkách na Broumovsku. Ruší zvířata při kladení mláďat i při
hnízdění, ničí cesty, vyjíždějí koleje na cizích pozemcích, poškozují stromy
odíráním kořenových náběhů a rozjíždějí drobné vodní toky.
Počínání bezohledných jezdců však nevadí pouze přírodě samotné. Problém
se týká také obyvatel obcí, a to především kvůli hluku, dále se o své hlásí
myslivci, lesníci, majitelé pozemků i rekreanti.
Řidiči motorek porušují hned několik zákonů, zejména tyto zákony ČR:
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: tento v § 26 zakazuje vjezd
motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na území chráněné
krajinné oblasti, Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: tento v § 53 zakazuje vjezd
a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních
komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho
nadměrným hlukem. Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti: tento v § 9 zakazuje
plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem
motorovými vozidly.
Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon: tento upravuje v § 257 poškozování cizí
věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.
Přestože za porušení zákona hrozí pokuta až 100 tis. korun, je potíž
s identifikací jezdců na strojích bez SPZ. S tím
může pomoci státní správě každý z nás.
Chraňme si své místo pro život, chraňme
přírodu a chovejme se ohleduplně.
DSO Broumovsko

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Dne 15. května 2021 starosta
slavnostně uvítal do života
nového občánka:

Jáchyma Jetela
Obecní úřad přeje nově
narozenému občánkovi
hodně zdraví, štěstí, lásky a
mnoho krásných společných
okamžiků.

ČERVNOVÉ KNIŽNÍ TIPY
Markéta Plechšmídová – Dneska půjdu spát až zítra
Příběh české studentky, inspirovaný skutečnými událostmi,
ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby se z vysněné cesty za oceán
stala noční můra. Marina si chce přes léto v USA vydělat „easy
money“ – jenomže načerno. Z amerického snu se probudí do
bludného kruhu strachu, který odstartovalo zatčení na
bostonském letišti. Ano, podvádět se nemá, ale bylo tohle
všechno opravdu nutné?
Sharon J. Bolton – Rakvář
Rakvář je temný a gotický thriller, který vás očaruje. Je horké a
dusné léto. Policistka Florence se vrací na místo činu. Jede na
pohřeb muže, kterého před třiceti lety usvědčila z několika
vražd. Jmenoval Harry Glassbrook, vypadal jako spořádaný
občan, počestný majitel pohřební služby. Všechno to byla jen
zástěrka. Hledal své oběti, vybíral si je, pohřbíval do rakví, které
jim sám vyrobil. A do rakve každému z nich vložil bizarní sošku
z hlíny, která měla podobu mrtvého.
Sharon J. Bolton – Travič
Příběh Traviče začíná před Rakvářem, ale je i jeho
pokračováním. Policistka Florence plní poslední přání
umírajícího Larryho Glassbrooka a vrací se do Sabdenu. Právě
tam ho totiž před třiceti lety dopadla a usvědčila jako
nebezpečného sériového vraha. Ale Larry na smrtelné posteli
tvrdí, že kostry čtyř dětí, které byly nalezeny poblíž bývalého
městského sirotčince, tam nebyly pohřbené dlouho. Takže je tam
musel někdo zahrabat poměrně nedávno, což otevírá celou řadu
možností.

Marek Eben – Myšlenky za volantem
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje
soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v
letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je
taková, že se mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych
vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych
nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale
nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá
mi to barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového
bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud
někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám.“
Karel Šíp – Karneval paměťových buněk
Oblíbený moderátor a bavič Karel Šíp s nadhledem sobě
vlastním představuje témata, která ho zajímají, o kterých
debatuje se svými televizními hosty nebo jež vyplavila
zákoutí jeho paměti. Dočtete se například, jaké geny zdědil
po svém tatínkovi, jakou hodnotu má autogram nebo proč
mu řidiči ukazují zdvižený prostředníček. Soubor myšlenek
doplňuje několik písňových textů a také humorné ilustrace
výtvarníka Jiřího Slívy.
Julie Caplin – Hotýlek na Islandu
Panenská příroda Islandu a útulná atmosféra ve stylu hygge
ve vás vyvolají touhu zachumlat se do hřejivé deky u kamen
a popíjet horkou čokoládu…Lucy nic nechybí, má dobrou
práci v hotelu a přítele. Jenže stačí jedna jediná nehoda a vše
se změní - Lucy dostane padáka a kopačky. Její život je náhle
v troskách, nedaří se jí najít novou práci, docházejí jí úspory
a už brzy nezbude nic jiného než se přestěhovat zpátky k
rodičům, a to za žádnou cenu nechce. Takže když jí
personální agentura nabídne místo manažerky hotýlku Polární záře na
Islandu, okamžitě přijme i přes to, že nesnáší zimu.

Daniela Fischerová – Ochechule s ukulele
Ochechule s ukulele, nejnovější sbírka básní Daniely
Fischerové pro děti, navazuje na knihy Milion Melounů a
Tetovaná teta (Meander, 2011 a 2015). Přináší dětem přes
60 humorných (většinou nonsensových) básniček, které
baví i dospělé, nechybí ani jazykolamy a zvukomalebné
hříčky. Řada básní reflektuje dnešní dětskou zkušenost:
počítače, maily, hoaxy, mobily, roboty, bulvární časopisy
atd., jiné si pohrávají s pohádkovými postavami, jako jsou vodník, strašidla,
saň nebo yetti.
Zuzana Pospíšilová - Školní strašidlo
Hlavní hrdinka Anka uvádí čtenáře do třídy, kde se dětem
při psaní a počítání příliš nedaří. Mají pocit, že jim někdo
strká do ruky, a pak jednoho dne přijdou na to, že mají ve
třídě škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže
způsobuje. Co se školním strašidlem děti ve třídě i doma
zažijí, to všechno mohou sledovat malí čtenáři v této
knížce prvního čtení. Autorka záměrně stylizovala celé
vyprávění do kratších vět a prvnímu čtení přizpůsobila i
výběr slov. Text je rozčleněn do krátkých kapitol s napínavým dějem, aby se
čtenáři mohli těšit na pokračování.

POZNÁVACÍ SOUTĚŽ
Přinášíme Vám výsledky poznávací soutěže se jmény výherců.
1. statek č.p. 21 (Pohlovi)
2. houpací koník na fotbalovém hřišti
3. vstupní brána hejtmánkovické jízdárny

4. bývalý vodojem v Ráji
5. nová dřevostavba na fotbalovém hřišti
6. bývalá myslivna
7. hejtmánkovický most
8. mateřská škola
9. křižovatka za bývalým obecním úřadem
10. křížek u Dziakových (naproti Smetanovým)
11. hřiště u okálů
12. socha na hejtmánkovickém mostě
13. Liščí potok ve Fitsbachu (pod Marticovými)
14. oritentační tabule v Ráji (nad Suchomelovými)
15. Modřínové náměstí ve Fitsbachu
16. třešňovo-lipová alej v Ráji
17. nová budova PFKC
18. bývalá budova obecního úřadu
19. rybník za Šolcovnou
20. Šolcovna
Největší počet správných odpovědí, tedy všech, mělo hned 6 výherců:
Výhercům gratulujeme (odměny budou doručeny) a všem, kteří se do
soutěže zapojili, děkujeme. Velký dík patří zejména skupině Hejtmanek za
spolupráci a ochotu, se kterou zařídila roznos podkladů pro soutěž do
Vašich domácností.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.05/21/Z05
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

31.5.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19.10 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana,Harasevič Miroslav, Šrejberová
Šárka, Bc. Jirmanová Radka, Sluka
Vlastimil, Lanta Libor, Remeš Miroslav

Jitka Berková, Eva Dittrichová, Petr
Michalko

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. 04/21/Z04 ze dne 26.4.2021.
4. Projednání Rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2021.
5. Projednání schválení Záměru č. 9/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku.
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 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. 04/21/Z04 ze dne 26.4.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 04/21/Z04 ze dne 26.4.2021.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2021 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2021 viz příloha.
5 ZO projednali schválení Záměru č. 09/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je
pronájem pozemků p.p.č. 3341, 3342 druh pozemku orná, výměra celkem
2, 6747 ha v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 09/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je pronájem
pozemků p.p.č. 3341, 3342 druh pozemků orná půda, výměra celkem 2, 6747
ha v k.ú. Hejtmánkovice.
6 Různé
6.1 ZO projednali žádost BSS s.r.o., Broumov o pronájem pozemku p.p.č.
3341, druh pozemku orná půda, výměra 0,2757 ha a pozemku p.p.č. 3342,
druh pozemku orná půda, výměra 2,3999 ha v k.ú. Hejtmánkovice. ZO
navrhují uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
5 let, s účinností od 1.6.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem pozemků p.p.č. 3341, 3342 druh pozemků
orná půda, výměra celkem 2, 6747 ha v k.ú. Hejtmánkovice BSS s.r.o.,

Broumov. S nájemcem bude uzavřena pachtovní smlouva na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let, s účinností od 1.6.2021.
6.2 ZO projednali Smlouvu pro umístění Z-BOXu a spolupráce při jeho
provozování. Předmětem smlouvy je umístění Z-BOXU na ploše o výměře
0,68 m2 na pozemku p.p.č. 199/8 provozovateli Zásilkovny s.r.o., Praha.
Provozovatel užívá plochu bezúplatně.
ZO vzali na vědomí.
6.3 Pan starosta seznámil ZO se záměrem ucelení pozemků v okolí obecního
úřadu a jejich získání do vlastnictví. V tomto „zájmovém území“ by například
vznikla zpevněná plocha, zeleň, odpočinková zóna, … Pan starosta navrhuje
oslovit projektanty.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují oslovit projektanty, aby navrhli projekt na zájmové
území v okolí obecního úřadu.
6.4 Paní Jitka Berková seznámila ZO s plánovanými volnočasovými aktivitami
– pořádání společenských a vzdělávacích akcí v komunitním centru.
ZO vzali na vědomí.
6.5 S paní Evou Dittrichovou terénní pracovnicí organizace „Člověk v tísni“
byla vedena diskuze v oblasti poskytování sociálních služeb. (Poradenství pro
dospělé, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří si nejsou schopni
poradit vlastními silami). ZO projednali poskytnutí prostor pro sociální služby
v PFKC. Pan starosta navrhuje zkušební dvouměsíční provoz s účinností od
15.6.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí prostor terénní pracovnici – paní Evě
Dittrichové, která zastupuje organizaci „Člověk v tísni“ v budově PFKC, za
účelem poradenství pro dospělé, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a

kteří si nejsou schopni poradit vlastními silami. ZO schvalují dvou měsíční
zkušební provoz s účinností od 15.6.2021.
6.6 ZO projednali cenovou nabídku společnosti Východočeská rozvojová
s.r.o., Nové Město n. Metují na přípravu projektu „Sociálního (seniorského)
bydlení v obci Hejtmánkovice“ pro podání žádosti o dotaci do národního
programu Ministerstva pro místní rozvoj. Za tyto služby společnosti
požaduje 32 000 Kč bez DPH. V případě, že projekt bude navržen k podpoře
z dotace MMR Východočeská rozvojová s.r.o. (VČR) požaduje 3,9 % bez DPH
z požadované dotace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku společnosti Východočeská rozvojová s.r.o.,
Nové Město n. Metují na přípravu projektu „Sociálního (seniorského) bydlení
v obci Hejtmánkovice“ pro podání žádosti o dotaci do národního programu
Ministerstva pro místní rozvoj. ZO schvalují uhradit 32 000 Kč bez DPH za
poskytnuté služby. ZO schvalují uhradit 3,9 % bez DPH z požadované dotace
společnosti VČR s.r.o., Nové Město n/M v případě, že projekt bude navržen
k podpoře z dotace MMR.
(Na seniorské bydlení bude přestavěn bývalý OÚ Hejtmánkovice).
6.7 ZO projednali cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
„Pečovatelské byty Hejtmánkovice“ (bývalý OÚ Hejtmánkovice).
I. nabídka

Jana Žilková, Prasek

688 000 Kč bez DPH

II. nabídka

Ing. Jan Sekanina, Hradec Králové

748 000 Kč bez DPH

III. nabídka

Drahoš Milan

výzvy na zpracování projektové dokumentace se
z kapacitních důvodů neúčastní

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace
„Pečovatelské byty Hejtmánkovice“ s paní projektantkou Janou Žilkovou,
cena za smluvené služby činí 688 000 Kč bez DPH. ZO pověřují starostu
uzavřením smlouvy o dílo.
6.8 ZO projednali cenovou nabídku společnosti Marius Pedersen a.s. na
pronájem 3 ks zvonů na kovový odpad. Roční pronájem jedné 1500 l nádoby
/1896 Kč bez DPH, cena za výsyp jedné nádoby 292 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem 3 ks zvonů na kovový odpad od svozové
společnosti Marius Pedersen a.s. Roční pronájem jedné 1500 l nádoby /1896
Kč bez DPH, cena za výsyp jedné nádoby 292 Kč bez DPH.
6.9 Truhlářství Langhamer/Pohl s.r.o., Police n.M. byla zadána zakázka na
výrobu a montáž 4 ks vrat na technickou budovu v areálu Šolcovny. ZO
projednali cenovou nabídku Truhlářství Langhamer / Pohl s.r.o., Police n.M.,
předmětem nabídky je navýšení ceny o 29 350 Kč bez DPH. Původní cena
317 747 Kč bez DPH, cena po navýšení 347 097 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují navýšení původní ceny 317 747 Kč bez DPH o 29 350 Kč
bez DPH. Truhlářství Langhamer/Pohl s.r.o., Police n.M. provede výrobu a
montáž 4 ks vrat na technickou budovu v areálu Šolcovny za celkovou cenu
347 097 Kč bez DPH. ZO pověřují starostu uzavřením smlouvy o dílo.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.45
hodin.

Z-BOX najdete na parkovišti u bývalého obecního úřadu.

