JUBILANTI
Archleb Vladimír
Stanik Jan
Bašová Helena
Středová Božena

Růžičková Irena
Lamková Sylva
Fišar Miloš

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

PODĚKOVÁNÍ
Ze srdce děkuji obecnímu úřadu za gratulace a dárkový balíček k narozeninám.
Miluše Kačírková
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám a také za
milou návštěvu.
Libor Lanta

Hejtmanky děkují Daně Leierové a Petře Seidlové za pomoc při nacvičování
tanečního vystoupení na vánoční besídku, dále děkujeme obecnímu úřadu a
paní Martině Zelenkové za nápad s pečením vánočního cukroví a za
zprostředkování
vydání
kuchařky
„Když
Hejtmanky
pečou
…cukroví“.
Hejtmanky
Velké díky celému obecnímu úřadu za krásné blahopřání a dar k mým
narozeninám.
Marie Winterová

PROVOZNÍ DOBA OÚ prosinec 2021
23.12. z technických důvodů zavřeno
24.12. z technických důvodů zavřeno
27.12. 8.00 11.30
12.15 17.00 hod.
28.12. z technických důvodů zavřeno
29.12. z technických důvodů zavřeno
30.12. z technických důvodů zavřeno
31.12. z technických důvodů zavřeno
V nezbytně nutných případech volejte 724 182 792.

Dne 8. 11. 2021
nás ve věku 85 let
navždy opustila
paní Květoslava Pohlová.
Čest její památce.

Dne 26. 11. 2021
nás ve věku 70 let
navždy opustil
pan Jiří Středa.
Čest jeho památce.

Když Hejtmanky pečou ……..CUKROVÍ
Vážení občané, nabízíme Vám 20 svátečních receptů ve dvou knižních
publikacích, autorkami receptů jsou ženy z místního spolku Hejtmanky.
o Cena za sešitek 180 Kč
o Cena za knihu 300 Kč
Zájemci o publikaci ať se obrátí na
sekretariát OÚ nebo na paní Danu
Leierovou do čtvrtka 9.12.2021.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
blíží se vánoční svátky a další konec roku. Tento rok se
opět nesl v duchu zákazů a nařízení z důvodu
epidemie Covid 19. Jen jsme si trochu vydechli a
pozvolna začali kulturně žít opět přišla opatření,
zákazy a nařízení a došlo k nepříjemnému rozdělení společnosti na
očkované a neočkované. Doufejme, že nadcházející rok bude lepší.
Konečně jsme se dočkali a mohli jsme pro vás na sále kulturního domu
uspořádat divadelní představení, bohužel již při této akci nás dostihla
hygienická omezení. Návštěvníci se při vstupu museli prokázat platným
očkováním nebo proděláním nemoci Covid 19. Návštěvníci, kteří
nesplňovali tato nařízení nemohli být na akci vpuštěni. Ač pořadatelé
plnili jen nařízení a vysvětlili návštěvníkům, že nemohou byt vpuštěni
z důvodu nařízení, dostalo se jim nepříjemného poděkování typu
„běžte do ….“
I přesto se divadelní vystoupení povedlo a pro velký
zájem akci zopakujeme v letních měsících.
Dále proběhla vánoční besídka, která se moc líbila a byla jen škoda, že
dle nařízení musela být ukončena ve 22.00 hodin. S potěšením mohu
konstatovat, že kulturní sál našel své využití. Pořádá se zde „veselé
vyrábění pro děti“, „cvičení pro ženy“, školení starostů a účetních,
divadelní vystoupení, scházejí se zde Hejtmanky a další kulturní akce.
Na vánoční besídce byla pokřtěna kniha „Když Hejtmanky pečou
….cukroví“. V knize najdete 20 vánočních receptů na cukroví, o které
se s námi podělily naše Hejtmanky. Tímto mi dovolte poděkovat
Hejtmankám za jejich činnost a životní elán (předtančení na vánoční

besídce, pečení cukroví, údržbu záhonů, roznos volebních obálek a
další a další činnosti). Děkuji naší knihovnici Martině Zelenkové a
kulturní referentce Daně Leierové za skvělé nápady a organizaci
různých akcí (vánoční kuchařka, předtančení na besídce, soutěž poznej
Hejtmánkovice).
Bohužel jsme byli nuceni zrušit Mikulášskou besídku pro děti z důvodu
vládních opatření,… tak třeba přijde čert a Mikuláš jindy. Rovněž
rozsvěcení vánočního stromu proběhlo bez občanů a plánovaného
občerstvení a vánočních výrobků.
Manželé Iva a Jiří Netíkovi obci darovali stříbrný smrk, který dlouhá léta
zdobil jejich zahradu, tímto bych jim rád poděkoval za vánoční strom.
Zvu vás k večerní procházce na dvůr obecního úřadu, kde sami
posoudíte, jak se nám vánoční strom povedl.
Další zdařilou akcí byl výlov obecního rybníka, na kterou zavítalo
mnoho návštěvníků. Návštěvníci byli spokojeni a vše co se ulovilo bylo
prodáno. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na
výlovu a občerstvení.
Od konce listopadu je zprovozněná cesta okolo Šolcovny, nejenže má
nový povrch, ale touto opravou přibylo skoro 2,5 km asfaltové plochy,
která se dá využívat k procházkám, bruslení a třeba i malování na
asfalt.
Milí občané, závěrem mi dovolte vám všem popřát hodně zdraví,
štěstí, pohody, šťastné a veselé Vánoce a mnoho dárků pod
stromečkem a lepší a veselejší nadcházející rok 2022.
starosta

PF 2022
Klidné prožití vánočních svátků, jen to nejlepší do nového
roku a spoustu knižních zážitků
Vám přeje
Obecní knihovna v Hejtmánkovicích

Všem fanouškům, fotbalistům a spoluobčanům
Hejtmánkovic přejeme klidné prožití svátků vánočních. Do
nového roku spoustu zdraví, lásky a porozumění.
Za TJ Sokol předseda Miroslav Harasevič

Štědrý den a každý má přání, i my teď jedno máme a
nejsme sami. Abychom nebyli k požáru hnáni, ať Vám
nechytnou od stromku trámy. Krásné a ničím nerušené
vánoční svátky
Vám všem přejí hasiči Hejtmánkovice.

Krásné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších a hodně zdraví, štěstí a lásky všem přejí
děti a zaměstnanci „Pastelkové školky“.

HASIČI 2021
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás seznámil s aktivitami našeho sboru v letošním roce.
Poprvé jsme se letos sešli již 9. ledna, abychom společnými silami odstrojili
vánoční stromeček na nádvoří u obecního úřadu.
V březnu jsme poskytli odvoz starším občanům naší obce na očkování proti
Covid – 19.
Abychom se připravili na soutěžní sezonu, bylo nutné provést údržbu naší
techniky, ta proběhla 15. května. Otestovat jsme ji mohli ještě tentýž měsíc
na soutěži O pohár starosty obce v Božanově.
Na začátku června jsme sesbírali vámi vyrobená srdíčka ze srdíčkovníku u
Šolcovny, a jelikož jsme byli plní sil, zvládli jsme poté navíc uklidit naši
klubovnu i s hasičárnou.
V půlce prázdnin se již podruhé konal koncert cimbálové muziky u altánku
nad jízdárnou, kde jsme měli na starost organizaci parkoviště.
Jistě si všichni vybavíme ničivé tornádo, které řádilo v červnu na Jižní
Moravě a několik lidí připravilo a střechu nad hlavou. Ani v tomto případě
jsme nezaháleli a poskytli rodině ze zdevastované obce Hrušky hmotnou
pomoc.

V srpnu se na rybníku za Šolcovnou konal již třetí ročník rybářských závodů,
na kterých jsme se podíleli jako pořadatelé a starali se tak nejen o pohodlí
závodníků, ale i diváků.
Další srpnový víkend jsme na hřišti T. J. Sokol pořádali soutěž O pohár
starosty obce a Bohoušův útok, kde jsme se jako obvykle mohli těšit
z bohaté účasti dalších sborů, a to nejen z našeho okrsku.
Soutěžní sezonu jsme zakončili na konci srpna v Jetřichově.
Na začátku školního roku se na fotbalovém hřišti konal dětský den, na
kterém jsme i my měli své stanoviště.
Taktéž jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové budovy PFKC.
Na začátku října jsme se vydali do Božanova na pravidelné školení.
Abychom se udržovali ve stálé kondici, uspořádali jsme 16. října tradiční
procházku, tzv. HANAPRO (hasiči na procházce). Autobusem jsme se
společně dopravili do Heřmánkovic, odkud jsme se vydali vstříc všem
překážkám na Vyhlídku Janovičky, zde jsme probrali životní příhody a
obohaceni dobrou náladou jsme se už každý sám vypravili domů.
V listopadu se téměř v zimním počasí konal výlov rybníka. I když jsme byli
opět vystaveni téměř nezdolatelnému bahnu, nenechali jsme nic náhodě a
společně s kamarády z T. J. Sokol jsme během nervy drásající podívané
vylovili uchváceným divákům i všemi očekávané ryby.
Naší zatím poslední aktivitou byla výpomoc u baru během Vánoční zábavy
na kulturním sále.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou práci,
sponzorům za jejich
příspěvky a popřát jim,
ale i Vám, občanům,
krásné prožití
Vánočních svátků a
šťastné vkročení do
nového roku 2022.
Za výbor SDH.
Miroslav Remeš-velitel

POPLATKY V ROCE 2022
POPLATEK ZA ODPADY
o Občané s trvalým pobytem v obci uhradí poplatek ve výši 550
Kč za osobu do konce března příslušného kalendářního roku.
o Rekreanti uhradí poplatek ve výši 750 Kč za objekt do konce března
příslušného kalendářního roku.
o Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt
na ohlašovně OÚ Hejtmánkovice č.p. 64. Dále poplatník, který je
narozen v roce zpoplatněném.
Platbu je možné provádět na účet obce Hejtmánkovice:
• č.ú.: 8726551 / 0100
• variabilní symbol: č.p.
• popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
o Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2022 činí 100,- Kč, za
každého dalšího 150,- Kč.

POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
o Sazba poplatku za zpravodaj činí 120,- Kč. Žádáme občany, kteří
chtějí zpravodaj odebírat, ať se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u
pí. Leierové při rozvozu obědů.

Hotovostní platby budou na pokladně OÚ Hejtmánkovice,
přijímány od pondělí 3.1.2022.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.10/21/Z10
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

22.11.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19.15 hodin.
Václav Harasevič, Josef Pol, Dana Leierová,
Miroslav Harasevič, Libor Lanta, Miroslav
Remeš, Vlastimil Sluka, Bc. Radka
Jirmanová
Šárka Šrejberová

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. 09/21/Z09 ze dne 25.10.2021.
4. Projednání Návrhu rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2022.
5. Projednání schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
6. Projednání Záměru č. 17/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č.128/2000 Sb.
7. Projednání Záměru č. 18/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č.128/2000 Sb.
8. Projednání vypsání záměru prodeje části pozemku p.p.č. 3063 dle §39,
zákona č.128/2000 Sb. obce Hejtmánkovice o změně majetku.
9. Různé.
10. Diskuse.
11. Závěr.
Diskuse.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.

2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Leierová a pan Miroslav
Harasevič.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 ZO projednali zápis č. 09/21/Z09 ze dne 25.10.2021.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 09/21/Z09 ze dne 25.10.2021.
4 ZO projednali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2022 viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
5 ZO projednali schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška nabývá účinnosti dne
1.1.2022.
6. ZO projednali Záměr č. 17/ 2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej pozemku
p.p.č. 3556, druh pozemku ostatní plocha, výměra 358 m 2, k.ú.
Hejtmánkovice
Podmínky prodeje:
o Minimální cena podání 20,- Kč /m2.
o Zájemce o nemovitost doručí cenovou nabídku do 22.11.2021 do
15.00 hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01.
o Nabídka bude označena: POZEMEK p.p.č. 3556, NEOTVÍRAT.
o Nabídky budou projednány 22.11.2021 na veřejném zasedání obce
Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 17/ 2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej pozemku
p.p.č. 3556, druh pozemku ostatní plocha, výměra 358 m 2, k.ú.
Hejtmánkovice

7. ZO projednali Záměr č. 18/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem záměru je pronájem nebytového
prostoru – garáže bez eviden.čísla na pozemku st. č. 105, k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 18/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem záměru je pronájem
nebytového prostoru – garáže bez eviden.čísla na pozemku st. č. 105, k.ú.
Hejtmánkovice.
8. ZO projednali rozdělení pozemku p.p.č. 3063 o výměře 10 040 m2 , druh
pozemku: ostatní plocha. Pan starosta navrhuje zaměření hranic pozemku a
jeho rozdělení. Po vypracování geometrického plánu bude zastupiteli obce
projednán záměr prodeje.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zaměření a rozdělení pozemku p.p.č. 3063 o výměře
10 040 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Hejtmánkovice. Po
vypracování GP bude zastupiteli obce projednán záměr prodeje.
9. Různé.
9.1 ZO projednali cenovou nabídku na koupi pozemku p.p.č. 3556, druh
pozemku ostatní plocha, výměra 358 m2, k.ú. Hejtmánkovice. Zájemkyně o
koupi paní ….. nabízí 21 Kč / m2 tj. celkovou kupní cenu 7 518 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3556, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 358 m2 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce
Hejtmánkovice do vlastnictví ……. ……., bytem Hejtmánkovice 182, 550 01,
za sjednanou cenu 21 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 7 518 Kč s tím, že
náklady na vklad práva do KN uhradí kupující.
9.2 ZO projednali žádost paní …… …… o pronájem nebytového prostoru –
garáže bez eviden.čísla na pozemku st. č. 105, k.ú. Hejtmánkovice. ZO
navrhují pronájem na dobu určitou s účinností od 1.1.2022 do 31.12.2022
s podmínkou výpovědní doby 1 měsíce. Výše nájemného zůstává beze
změny.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují pronájem nebytového prostoru – garáže bez eviden.čísla
na pozemku st. č. 105, k.ú. Hejtmánkovice paní …… …… na dobu určitou tj.
od 1.1.2022 do 31.12.2022 s podmínkou jednoměsíční výpovědní doby.
Výše nájemného zůstává beze změny.
9.3 ZO projednali poskytování finanční podpory občanům na instalaci
akumulačních nádrží ke kotlům za účelem zlepšování kvality ovzduší.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají poskytnutí finanční podpory občanům na instalaci
akumulačních nádrží ke kotlům za účelem zlepšování kvality ovzduší.
9.4 ZO projednali žádost pana ……. ……. o finanční spoluúčast ve výši 20 000
Kč ve věci zavedení přívodu vody a kanalizace na pozemek p.p.č. 3542/6
v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají žádost pana …….. ……. o finanční spoluúčast ve výši 20 000
Kč ve věci zavedení přívodu vody a kanalizace na pozemek p.p.č. 3542/6
v k.ú. Hejtmánkovice.
9.5 ZO projednali bezúplatný krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny
Honebnímu společenstvu Hejtmánkovice-Jetřichov.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují bezúplatný krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny
Honebnímu společenstvu Hejtmánkovice-Jetřichov ve dnech 10.12.12.12.2021.
9.6 ZO projednali návrh pana starosty na uhrazení 2 ks baterií do
elektrického invalidního vozíku pro …… …….. Cena cca 30 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uhrazení 2 ks baterií do elektrického invalidního vozíku
pro …… ……. Cena cca 30 000 Kč.
9.7 ZO projednali vypsání Záměru č. 19/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 19/2021 je
směna části pozemku p.p.č. 3109 v k.ú. Hejtmánkovice, druh pozemku TTP
(dle GP č. 665-322/2021 ze dne 1.11.2021 nově označeného jako pozemek

p.p.č. 3109/2 o výměře 206 m2) za pozemek p.p.č. 3060 v k.ú.
Hejtmánkovice, druh pozemku TTP o výměře 206 m2 ve vlastnictví Ing. Jana
Kozderky. Ing. Jan Kozderka se bude 50 % podílet na finančních nákladech za
zhotovení geometrického plánu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 19/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 19/2021 je
směna části pozemku p.p.č. 3109 v k.ú. Hejtmánkovice, druh pozemku TTP
(dle GP č. 665-322/2021 ze dne 1.11.2021 nově označeného jako pozemek
p.p.č. 3109/2 o výměře 206 m2) za pozemek p.p.č. 3060 v k.ú.
Hejtmánkovice, druh pozemku TTP o výměře 206 m2 ve vlastnictví Ing. Jana
Kozderky. Ing. Jan Kozderka se bude 50 % podílet na finančních nákladech za
zhotovení geometrického plánu.
9.8 ZO projednali vypsání Záměru č. 20/2021 2021 obce Hejtmánkovice o
změně majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č.
20/2021 je prodej části pozemku p.p.č. 3551 v k.ú. Hejtmánkovice, druh
pozemku TTP (dle GP č. 666-323/2021 ze dne 30.10.2021 nově označeného
jako pozemek p.p.č. 3551/2 o výměře 1 784 m2).
Podmínky prodeje:
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny
bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 20.12.2021 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01, obálka
bude označena „NEOTVÍRAT“ a číslem pozemku „p.p.č. 3551/2“.
o Pozemek nemá přístupovou komunikaci v k. ú. Hejtmánkovice.
o Cenové nabídky budou projednány 20.12.2021 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 20/2021 2021 obce Hejtmánkovice o
změně majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č.
20/2021 je prodej části pozemku p.p.č. 3551 v k.ú. Hejtmánkovice, druh

pozemku TTP (dle GP č. 666-323/2021 ze dne 30.10.2021 nově označeného
jako pozemek p.p.č. 3551/2 o výměře 1 784 m2).
9.9 ZO projednali vypsání Záměru č. 21/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 21/2021 je
prodej části pozemku p.p.č. 3045/1 k.ú. Hejtmánkovice, druh pozemku TTP
(dle GP č. 667-324/2021 ze dne 30.10.2021 nově označeného jako pozemek
p.p.č. 3045/6 o výměře 961 m2).
Podmínky prodeje:
o Minimální cena podání 20,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny
bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 20.12.2021 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01, obálka
bude označena „NEOTVÍRAT“ a číslem pozemku „p.p.č. 3045/6“.
o Cenové nabídky budou projednány 20.12.2021 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 21/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č.128/2000 Sb. Předmětem Záměru č. 21/2021 je
prodej části pozemku p.p.č. 3045/1 k.ú. Hejtmánkovice, druh pozemku TTP
(dle GP č. 667-324/2021 ze dne 30.10.2021 nově označeného jako pozemek
p.p.č. 3045/6 o výměře 961 m2).
9.10 Pan Vlastimil Sluka oznámil rezignaci z funkce zastupitele obce
Hejtmánkovice k 30.11.2021.
ZO vzali na vědomí.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.15
hodin.

Bahno z
rybníku by mohlo
být pracovní terapií
KOMENTÁŘ:

29.11.2021
Jiří Špreňar, reportér

Na výlov kromě místních hasičů a rybářů dorazily desítky přihlížejících, kteří
se z bezpečí břehu dobře bavily při pohledu na muže v prsačkách, pro něž byl
každý krok nelehký souboj s bahnitým dnem. | Foto: Deník/Jiří Špreňar
Doba podzimních výlovů pomalu končí a některé prázdné rybníky se dočkají
odbahnění. Víkendový výlov rybníku Za šolcovnou v Hejtmánkovicích
nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že by potřeboval odbahnit jako
sůl. Muži v prsačkách se bořili do svíravého bláta i po pás, přitom
o zabahněném rybníku mluvíme, je-li na dně více jak 20 cm bahna.
Odbahňování je ale nákladný a technicky náročný proces, který si obecní
pokladna nemůže ze svého zaplatit. „Máme projektovou dokumentaci
i stavební povolení, ale je to o penězích,“ je si vědom starosta, že
čtyřmilionový rozpočet je nad možnosti obecní pokladny. Přitom řešení za
daleko menší náklady by nebylo tak nereálné…
Broumovsko v rámci okresu patří pravidelně k regionům s nejvyšší
nezaměstnaností. Mnozí z těch, kteří využívají systému pomoci v hmotné
nouzi jsou muži v produktivním věku, kteří jinak nemají do čeho píchnout. Dát
jim lopaty, kolečka a podmínit nárok na finanční pomoc vyvezením
stanoveného počtu koleček naplněných rybničním bahnem by mohl být
zajímavý experiment. Třeba už jen v tom, zda se „žadatelům“ o práci opravdu
chce pracovat.
Zdroj:
https://nachodsky.denik.cz/nazory_region/bahno-z-rybniku-bymohlo-byt-pracovni-terapii-20211129.html

