JUBILANTI
Grohová Marie
Šrejberová Renata
Prokeš Václav
Klicnar Miloslav
Lanta Libor

Krejsová Naděžda
Štauda Jaroslav
Vašková Marie
Králíčková Anna

Blahopřejeme jubilantům naší obce a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za krásný dárkový balíček a příjemnou návštěvu u
příležitosti mých narozenin.
Ludmila Marešová
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Jaroslav Švenka
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.08/21/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

27.9.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.15 hodin.
Václav Harasevič, Josef Pol, Dana Leierová,
Miroslav Harasevič, Bc. Radka Jirmanová, Libor
Lanta, Miroslav Remeš, Šárka Šrejberová
Vlastimil Sluka
Josef Schovánek, Vít Šulc

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

3. Projednání zápisu ZO č. 07/21/Z07 ze dne 30.8.2021.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 30.9.2021.
5. Různé.
6. Diskuse.
7. Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní Šárka
Šrejberová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 ZO projednali zápis č. 07/21/Z07 ze dne 30.8.2021.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 07/21/Z07 ze dne 30.8.2021.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 6 k 30.9.2021 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 6 k 30.9.2021 viz příloha.
5 Různé
5.1 ZO projednali zrušení bodu č. 5, Usnesení č. 05/21/Z05 ze dne 31.5.2021.
Bod obsahuje: Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 3341, 3342 druh pozemku orná,
výměra celkem 2, 6747 ha v k.ú. Hejtmánkovice.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu č. 5, Usnesení č. 05/21/Z05 ze dne
31.5.2021.
5.2 ZO projednali zrušení bodu č. 6.1, Usnesení č. 05/21/Z05 ze dne
31.5.2021.
Bod obsahuje: Pronájem pozemků p.p.č. 3341, 3342 druh pozemků orná půda,
výměra celkem 2, 6747 ha v k.ú. Hejtmánkovice, ….., Broumov. S nájemcem bude

uzavřena pachtovní smlouva na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let,
s účinností od 1.6.2021.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu č. 6.1. Usnesení č. 05/21/Z05 ze dne
31.5.2021.
5.3 ZO projednali vypsání Záměru č. 14/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 14/2021 je
pronájem:
- části pozemku p.p.č. 3342, druh pozemku orná půda (dle GP 662-158/2021
ze dne 6.7.2021 se jedná o pozemek p.p.č. 3342/1 o výměře 23 173 m2)
a
- pozemku p.p.č. 3341, druh pozemku orná půda o výměře 2 757 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 14/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 14/2021 je
pronájem:
-části pozemku p.p.č. 3342, druh pozemku orná půda (dle GP 662-158/2021
ze dne 6.7.2021 se jedná o pozemek p.p.č. 3342/1 o výměře 23 173 m2)
a
-pozemku p.p.č. 3341, druh pozemku orná půda o výměře 2 757 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
5.4 ZO projednali způsob svozu velkoobjemového odpadu, který v obci
pravidelně probíhá 2x do roka. Svozová firma Marius Pedersen a.s. již
nebude provádět sběr VO ze stanovišť u silnice, kam občané odpad připravili
ke svozu.
ZO navrhují přistavět kontejnery na VO k plechové hale u Šolcovny, odpad
bude přebírán zaměstnanci OÚ, odevzdání odpadu bude probíhat
v nepracovní den a bude časově omezen. Podrobnější informace budou
upřesněny informačními letáky.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují svoz velkoobjemového odpadu (VO) tímto způsobem.
Kontejnery na VO umístit k plechové hale u Šolcovny, odpad bude přebírán

zaměstnanci OÚ, odevzdání odpadu bude probíhat v nepracovní den a bude
časově omezen. Podrobnější informace budou upřesněny informačními
letáky.
5.5 Pan starosta seznámil ZO, že bude vypracováno nové znění obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad a že výše poplatku
zůstává beze změny.
ZO vzali na vědomí.
5.6 ZO projednali žádost spolku Naše odpadky, z.s., Uherčice o poskytnutí
daru 4500 Kč na financování činností spolku ve prospěch měst a obcí.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli poskytnutí daru 4500 Kč spolku Naše odpadky, z.s.,
Uherčice na financování činností.
5.7 ZO projednali návrh pana starosty na zafinancováni úpravy sklonu a
vyčištění propustku na polní cestě pro stavbu „k.ú, Hejtmánkovice, cesta
C16“, důvodem je vysoká hladina vody, která se stále tlačí do opravované
cesty, kterou provádí a hradí Státní pozemkový úřad. Rozpočet činí 70 000
Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zafinancováni úpravy sklonu a vyčištění propustku na
polní cestě pro stavbu „k.ú, Hejtmánkovice, cesta C16“, ve výši 70 000 Kč.
6 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
7 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18.15
hodin.

KNIHOVNA

Prázdniny i první měsíc nového školního roku jsou za

námi. Knihovnu během této doby navštívila spousta čtenářů i nečtenářů.
Hned začátkem prázdnin to byly děti z místní mateřské školy. Byl pro ně
připraven malý čtenářský piknik, na kterém mohly ochutnat různé knižní
speciality v podobě rozmanitých dětských knih různých žánrů. Seznámily se

také s pravidly zacházení s knihou, a protože byly moc šikovné, odnesly si za
odměnu speciální záložku. Jejich návštěva, doufám, nebyla poslední.
Do knihovny zavítali též návštěvníci dne otevřených dveří PKFC. Z některých
se již stali noví čtenáři naší knihovny. Kdo den otevřených dveří nestihl,
nemusí zoufat, knihovna je otevřena každé pondělí od 15.00 do 17.00.
O prázdninách také odstartovala nová knižní soutěž pro všechny kluky a
holky do 15 let – LOVCI PEREL. Zapojení do soutěže je možné během
celého roku! Více informací na webu nebo přímo v knihovně. Podpořte čtení
u dětí třeba právě touto hrou!

ŘÍJNOVÉ KNIŽNÍ TIPY
Boledovičová Martina, Kindlová Monika -

Tradinář
Kniha obsahuje dvanáct kapitol podle měsíců v roce.
Každý měsíc má svou poetiku, své svátky a rituály,
ale i praktický dopad - jak vše dětem vysvětlit, včas si
připravit, na nic nezapomenout? Vytvoříte si své
vlastní rodinné rituály a tradiční svátky si společně s
rodinou, sousedy a přáteli pěkně užijete. Kniha je
vhodná pro maminky, tatínky, pro mateřská centra, školky, školy, babičky a
dědečky. Kniha Tradinář získala ocenění Český Bestseller za rok 2019 v
kategorii Cena čtenářů.
Cappel Tanja – Abeceda krasopsaní
Tanja Capellová, známá jako Frau Hölle, se ozdobnému
ručnímu psaní neboli hand letteringu věnuje
profesionálně. Představí vám jednotlivé druhy tohoto
umění a poskytne mnohé praktické tipy a triky. Díky
jejím návodům a připojeným cvičením bude váš vstup
do světa krásných písmen snadnou záležitostí. Čeká na
vás více než 20 druhů písem, inspirativní projekty včetně
předloh a dozvíte se také o digitálním letteringu, díky

kterému budete moci svá díla sdílet i online. S touto knihou zvládne
krasopsaní opravdu každý!
Vajsejtlová Barbora – Bokovka
Pokud porušíte nepsaná pravidla, může se bokovka
změnit v noční můru. Karolína je single třicítka, Marek
ženatý čtyřicátník. On si po letech užívá obdivu a cítí se
vedle ní mladší, ona si vychutnává zájem a vášnivou
aférku. Pak se ale rozhodne, že bude jen její. A je hodně
cílevědomá...
Vondruška Vlastimil – Manželské zrcadlo
Hospodyně Jiřího Adama z Dobronína obdrží jako dárek
knihu Manželské zrcadlo, která obsahuje různé rady pro
život vdané ženy a také poučné příběhy. Diskutuje o ní se
svou přítelkyní ze sousedství a ta si vzpomene, že zaslechla
o případu, který tahle kniha popisuje. Obě napadne, že
může jít o utajený zločin. Rozárčin muž Petr Korec jim sice
nápad rozmlouvá, ale nakonec se dá přemluvit a vyrazí za
autorem knihy. Tím začíná řetěz podivných událostí, v nichž
hrají roli démoni, nevěra a hamižnost…
Mornštajnová Alena – Hotýlek
Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné
navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí.
Takový je i hotel - vlastně spíše hodinový hotýlek - pana
Leopolda, založený v dobách první republiky a nabízející
párům potěšení a rozkoš pánům za protektorátu, a dokonce
i poté, co ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky
ale nabízely hotelové pokoje, o to osudovější a … Ve svém
novém románu Mornštajnová potvrzuje, že je rozenou vypravěčkou, která
dokáže čtenáře strhnout.

KULTURNÍ AKCE
LISTOPAD / PROSINEC 2021
20.11.2021 od 10.00 hodin

VÝLOV RYBNÍKA za Šolcovnou
prodej čerstvých ryb, občerstvení

27.11.2021 od 18.00 hodin

VÁNOČNÍ POSEZENÍ – sál PFKC
host večera zpěvačka a herečka HANA KŘÍŽKOVÁ

28.11.2021 od 17.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vánoční melodie, domácí pochoutky, adventní
výrobky,…

4.12.2021 od 14.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – sál PFKC
soutěže,… nadílka od ČERTA, MIKULÁŠE A ANDĚLA

