JUBILANTI
Vladimírová Eva
Kubeček Petr
Malý Miloš

Cejnar Václav
Huml Jiří

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat OÚ Hejtmánkovice za dárkový balíček a přání
k narozeninám.
Schovánek Josef
Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k mým narozeninám.
Zdeňka Černá
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Jiří Otte
Hejtmanky děkují p. starostovi a p. Daně Leierové za milé překvapení a
pěkné Velikonoční přání. Věříme, že již brzy se budeme moci zase scházet,
protože nám ty akce moc chybí a těšíme se na ně.
Rada Haliny Pawlowské: „Zákeřnému viru jeho zvrhlé choutky zmař!
Nechoď nikam ven a doma dobře vař!“
Hejtmanky
Děkuji za gratulaci a pěkný dárek k mým 70. narozeninám. Bylo to velmi
milé.
Ivana Šulcová

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.03/21/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

29.3.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana,Harasevič Miroslav, Šrejberová
Šárka, Bc. Jirmanová Radka, Sluka
Vlastimil, Lanta Libor, Remeš Miroslav

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
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. 02/21/Z02 ze dne 22.2.2021.
4. Projednání schválení Záměru č. 6/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku.
5. Projednání cenové nabídky na pozemek p.p.č. 130/2 k.ú. Hejtmánkovice.
6. Projednání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje.
7. Různé.
8. Diskuse.
9. 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. 02/21/Z02 ze dne 22.2.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 02/21/Z02 ze dne 22.2.2021.
4 ZO projednali schválení Záměru č. 06/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
pozemek p. p. č. 130/2, druh pozemku – zahrada o výměře 193 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 06/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je pozemek p.
p. č. 130/2, druh pozemku – zahrada o výměře 193 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
5 ZO projednali cenovou nabídku na odkoupení pozemku p.p.č 130/2, druh
pozemku – zahrada o výměře 193 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. Zájemci: ….., …..,
….. nabízejí 1930 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 130/2 v k.ú. Hejtmánkovice
z vlastnictví obce do vlastnictví ….., bytem ……., 550 01, ……, bytem ……, 550
01, ……, bytem ……., 550 01 Broumov, za sjednanou cenu 10 Kč/m2, tj. za
celkovou kupní cenu 1 930 Kč. Náklady na vklad do KN uhradí kupující.
6 ZO projednali žádost o dotaci, žadatel – Královéhradecký kraj žádá o částku
ve výši 39 245 Kč. Dotace bude žadatelem užita k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území
Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou pro období od
13.12.2020 – 11.12.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí dotace ve výši 39 245 Kč Královéhradeckému
kraji. Dotace bude KHK užita k úhradě ztráty z provozování dopravní

obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou pro období od 13.12.2020 – 11.12.2021.
7 Různé
7.1 ZO projednali bezplatné umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna do naší
obce, Z-BOX slouží k bezobslužnému vyzvedávání poštovních zásilek.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují bezplatné umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna do
naší obce. (O zprovoznění služby vás budeme informovat).
7.2 ZO projednali nákup dvou kusů kontejnerů na kovový odpad. Kontejnery
budou umístěny na váze pod bytovkami a na stanovišti u okálů.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nákup dvou kusů kontejnerů na kovový odpad.
7.3 ZO projednali schválení Záměru č. 07/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu jsou
pozemky: p.p.č. 3023, 3147, 3151, 3154, 3159, 3160, 3163, 3164 o celkové
výměře 12,07 ha v k. ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 07/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu jsou
pozemky: p.p.č. 3023, 3147, 3151, 3154, 3159, 3160, 3163, 3164 o celkové
výměře 12,07 ha v k. ú. Hejtmánkovice.
7.4 ZO projednali žádost …… o pronájem pozemků p.p.č. 3023, 3147, 3151,
3154, 3159, 3160, 3163, 3164 o celkové výměře 12,07 ha v k. ú.
Hejtmánkovice. ZO navrhují uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou
s účinností od 1.10.2020 do 30.9.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření pachtovní smlouvy s ……. na dobu určitou
s účinností od 1.10.2020 do 30.9.2021 na pronájem pozemků p.p.č. 3023,

3147, 3151, 3154, 3159, 3160, 3163, 3164 o celkové výměře 12,07 ha v k. ú.
Hejtmánkovice.
7.5 ZO projednali Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, předmětem
dodatku je uhrazení částky 2500 Kč městu Broumov za každé doručené
oznámení o podezření ze spáchání přestupku.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
městem Broumov a obcí Hejtmánkovice, předmětem dodatku je uhrazení
částky 2500 Kč městu Broumov za každé doručené oznámení o podezření ze
spáchání přestupku.
7.6 ZO projednali žádost ……. o odkoupení části pozemku p.p.č 3456, druh
pozemku: trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice. ZO navrhují po rozdělení
pozemku vypsat záměr prodeje, část pozemku bude nabídnuta k prodeji za
10 Kč/m.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují rozdělení pozemku p.p.č. 3456, trvalý travní porost
v k.ú. Hejtmánkovice. ZO schvalují vypsání záměru prodeje pozemku, který
vznikne rozdělením pozemku p.p.č. 3456, cena 10 Kč / m2.
7.7 SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) odsouhlasil poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR obci Hejtmánkovice na projekt „Veřejná
prostranství v Hejtmánkovicích“. Z dotace budou pořízeny odpadkové koše
a lavičky na sportoviště u okálů, na nádvoří obecního úřadu, k mateřské
škole, dále sanitární buňka, která bude umístěna ve sportovním areálu
Hejtmánkovice. SZIF odsouhlasil dotaci ve výši 80 % tj. 289 600 Kč.
ZO vzali na vědomí.
8 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.30 hodin.

Rozpis stomatologické služby první pomoci
DUBEN 2021
Broumov, Police n. M., Machov
Vždy sobota, neděle, svátek od 9.00 do 11.00 hodin

2.4.

MUDr. Houštěk, ZS Machov, 602 333 466

3.4.

MUDr. Neoral, ZS Police n. M., 491 541 654, 602 333 452

4.4.

MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov-Olivětín, 491 502 425

5.4.

MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M., 491 541 654,
602 333 427

10.-11.4.

MUDr. Růžička, poliklinika Broumov, 603 479 084

17.-18.4.

MUDr. Blažek, ZS Police n. M., 491 543 844

24.-25.4.

MUDr. Kubec, ZS Police n. M., 491 543 398

1.-2.5.

MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.,
602 333 460

Sčítání 2021 prodlouženo do 11.5.2021.

KNIHOVNA
Přinášíme Vám slíbené knižní tipy na měsíc duben.
Hlas kukačky – Hana Marie Körnerová
Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším
rodinném kruhu jen šeptá. Příběh o rozplétání složitých lidských
vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už v dětství
jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně na otázky nikdo
neodpověděl. V průběhu let se zvědavost změnila v potřebu
odhalit vlastní kořeny a přijít rodinným záhadám na kloub. Už
dospělá Kristýna se snaží pochopit jednání svých nejbližších, o
nichž si myslela, že je důvěrně zná.
Zážitky z karantény – Halina Pawlovská
Zážitky z karantény vznikly na základě deníku Haliny
Pawlowské, který si vedla během koronavirové karantény. V
knize najdete veselé povídky o dceři, zeti, vnukovi, příteli,
tchýni, synovi a o situacích, které byly nezapomenutelně
trapné. A aby toho nebylo málo, přidala i pár svých receptů,
fíglů a zaručených návodů, jak to všechno ve zdraví přežít a
vydržet.

Hoď se do pogody – Sandra Pogodová, Richard Pogoda
Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je, jak to říct…
přírodní úkaz, lokální baron Prášil. Toto není ani tak kniha,
jako dokořán otevřené okno do našeho obýváku. Vítejte!
Doporučuji odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se
prosím přikurtují, a můžeme začít. Přísaháme s tatou, že
všechny příběhy, které zde vyprávíme se opravdu staly.

Křišťálový klíč – Vlastimil Vondruška
Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává v
době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy
bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu.
Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského
rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které
prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským
vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Název
„Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů
předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového
Boru.
iPohádka – Karel Kovy Kovář
Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu?
Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem
znečištěnými řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na
vše, jen ne na tradiční pohádku. Král Bořivoj III. Připojený a
jeho choť Ljuba IV. musí provdat svou dceru Amálii. Během
jedné noci ale oba zmizí a nad královstvím krouží drak. Zlo se
probouzí. A překvapivě úplně jinde, než by ho princezna se
svými kamarádkami čekaly. Kniha iPohádka získala ocenění Český Bestseller
za rok 2019 v kategorii Česká literatura pro děti a mládež.
Můj stát Putování za českými patrony – Martin Velíšek, Milan Starý
Kdo jsou nejvýznamnější patroni a světci naší země?
Kým byli za života a jaký význam měli a mají pro naši
zemi a pro evropskou civilizaci? Český lev v této knize
seznamuje děti s Cyrilem a Metodějem, se svatou
Ludmilou, svatým Václavem a mnoha dalšími
význačnými postavami. Prostřednictvím osudů světců
zároveň provede čtenáře českými dějinami a obohatí jejich znalosti o to, co v
učebnicích nebývá.

Dobrý den, v této nelehké době, jsme rádi, že Vám opět můžeme
oznámit pořádání našeho sportovního tábora!
Tento rok jsme se rozhodli pro dva různé tábory, ale ve stejný čas.
Jeden bude zaměřený především na fotbal a druhý na vyzkoušení více
sportovních odvětví. Pro vaše děti se ale moc nemění, jde spíše o to,
zkusit rozjet i nový model tábora v Hejtmánkovicích pro příští roky.
Jen v jedné skupině bude převažovat fotbal a druhá si vyzkouší sportů
víc. Spoustu aktivit, ale bude i společných, nebo je možné jeden den

dělat především fotbal, další vyzkoušet jiný sport atd. Vše bude o
domluvě a o tom, co zrovna Vaše děti budou chtít spíše dělat.
Budeme velmi rádi, pokud opět přihlásíte děti na náš tábor. Tento
rok se uskuteční v termínu 19.7. až 23.7.2021, opět na hřišti v
Hejtmánkovicích Kdybyste měli další jakékoliv dotazy nebo chtěli děti
přihlásit, stačí napsat na email: fotbalkemp@email.cz nebo se ozvat na
telefonní číslo 773 601 665.
Děkujeme! Doufáme, že jste všichni v pořádku a snad na viděnou na
kempu!
Daniel Prokeš a Adele Elizabeth Botková

