HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2014
www.hejtmankovice.cz

Buchtová Anděla
Nováková Zdenka
Broučková Růžena
Malý Vladimír
Černá Zdeňka
Hrdá Petra

Nýč Miloš
Otte Jiří
Baše Ervin
Buchvaldová Květoslava
Jeřábková Alžběta
Klicnarová Miroslava

OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

OÚ Hejtmánkovice děkuje Diakonii Broumov za věcné dary.
Děkuji za dárkový balíček a milou návštěvu k mým narozeninám.
Děkuji TJ Sokol Hejtmánkovice za dárkový balíček.

Kuncová Irina

Josef Mádr

Děkuji OÚ za návštěvu a dárek k narozeninám a za zájem, kterým jste mě potěšili.
Dagmar Kuchyňková
Rok s rokem se sešel,
čas masopustní nadešel.
Zveme všechny-malý, velký,
dědky, babky, tlustý, tenký
na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 8. března
Sraz masek na Šolcovně v 8:00 hod.
Začátek průvodu v 9:00 hod. od Štaudů

OÚ Hejtmánkovice pořádá 15. března 2014 od 20.00 hodin na sále
kulturního domu v Hejtmánkovicích

OSTATKOVOU ZÁBAVU
Hudba: ELKA
Vstupné: 90,-Kč sál
80,- Kč vinárna
Masky zdarma
V ceně vstupného je místenka a jedna večeře.
Předprodej vstupenek: 10. 3. 2014 od 15:00-17:00 hod.
V ostatní dny od 9:00-11:00 a od 13:00-15:00 hod. na OÚ
Hejtmánkovice

***************************************
Spolek Hejtmanky ve spolupráci s obecním úřadem Vás srdečně zvou
na II. ročník soutěže o nejlepší

KDY: 22. 3. 2014 od 14:00 hodin
KDE: Hospůdka u Bůnů – sál
 Příjem soutěžních gulášů od 14:00 do 14:30 hodin.
 Každý soutěžící přinese 2 porce guláše.
 Guláše budou hodnoceny odbornou porotou.
 „Autoři“ nejlepších gulášů budou odměněni
hodnotnými cenami.
 Doprovodný program.
 Živá hudba.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.02/14/Z02
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

24. 2. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 18:45 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol
Josef, Sluka Vlastimil, Leier Jiří, Rak Jiří,
MUDr. Stříbrná Radka, Baše Jan, Mgr.
Bašová Kamila, Seidlová Dana, Hrdá Petra.
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 01/14/Z01 ze dne 27.1.2014.
4) Projednání rozpočtu obce na r. 2014.
5) Projednání příspěvku Oredo (autobusová doprava).
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
Jako členové návrhové a mandátové komise byli navrženi MUDr. Stříbrná Radka a Mgr.
Bašová Kamila.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 01/14/Z01 ze dne 27.1.2014.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 01/14/Z01.

4. ZO projednali návrh rozpočtu Obce Hejtmánkovice na r. 2014. Viz. příloha.
Návrh projednaného rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn odpovídajícím způsobem a
nebyly proti němu podány žádné připomínky. Rozpočet byl navržen jako schodkový na
straně příjmů ve výši 11 037 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 11 357 000,- Kč.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočet na r. 2014 jako schodkový na straně příjmů ve výši 11
037 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 11 357 000,- Kč.
5. ZO projednali poskytnutí příspěvku 35 353,- Kč k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Starosta předložil
vytížení ztrátových spojů.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili poskytnutí příspěvku 35 353,- Kč na r. 2014 k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti obce.
6. Různé
6.1. ZO projednali prodej traktoru ZETOR 6245. ZO otevřeli celkem pět cenových
nabídek.
Nejvyšší cenová nabídka 225000,-Kč + DPH byla podána panem Jaroslavem Novákem
z Jetřichova.
Druhá nejvyšší nabídka 211000,- Kč + DPH byla podána panem Jaroslavem Přibylem
z Hejtmánkovic.
Třetí nejvyšší nabídka 205000,- Kč + DPH byla podána panem Václavem Pumrem
z Jetřichova.
Čtvrtá nejvyšší nabídka 196200,- Kč + DPH byla podána panem Jiřím Vláškem
z Jaroměře.
Pátá nejvyšší nabídka 237160,- Kč včetně DPH byla podána panem Alešem Majšajdrem
z Rychnova n. K.
Po krátké diskuzi byla k přijetí navržena nejvyšší nabídka.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili prodej traktoru zn. ZETOR 6245 panu Jaroslavovi Novákovi za
225000,- Kč + DPH. Pokud zájemce o koupi traktoru nedodrží kupní podmínky, bude
jednáno s dalším uchazečem v pořadí.
6.2. ZO projednali uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí a akc. spol. ČEZ Distribuce. Jedná se o vybudování inženýrských sítí
pro 6 rodinných domů na parcele vedle místní MŠ.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. ZO pověřili starostu jejím
podepsáním.

6.3. ZO byl předložen plán údržby splaškové kanalizace – Hejtmánkovice na rok 2014
vypracovaný akc. spol. VAK Náchod.
ZO vzali na vědomí.
6.4. ZO projednali uzavření smluvního dodatku se společností ANTEE s.r.o. (fi. tvořící
webové stránky Hejtmánkovic), předmětem smlouvy je snížení měsíčního poplatku na
výši 400,- Kč za užívání IPO ANTEE.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí programového
vybavení. Pan starosta byl pověřen podepsáním Dodatku č. 1.
6.5. ZO byli informováni o žalobě na určení pravosti přihlášené nevykonatelné
pohledávky proti žalovanému Mgr. Kamilu Tomanovi insolvenčnímu správci dlužníka
Lenky Peckové a žalované Lence Peckové. Jednání se nařizuje na den 2. dubna 2014 v
12:30 hodin u Krajského soudu v Hradci Králové.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy pověřuje starostu zastupováním obce při jednání.
6.6. ZO byl předložen kanalizační řád pro trvalý provoz kanalizační sítě města Broumov
a obce Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
6.7. ZO projednali, že naše obec spadá do území působnosti MAS Broumovsko+ za
účelem čerpání dotací v dalším období.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice schvaluje, že správní území obce je součástí regionu
Broumovsko a územím působnosti místní akční skupiny Broumovsko+ na období 20142020.
6.8. ZO byli informování, že od 1. března 2014 do konce listopadu 2014 obec zaměstná
12 osob z úřadu práce na veřejně prospěšné práce.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili podepsání Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského soc.
fondu.
6.9. ZO projednali povinnost roční platby za komunální odpad, pro občany, kteří v obci
mají trvalý pobyt, ale z důvodu studií, zahraničního pobytu, pobytu v domově důchodců,
atd. v obci nežijí. Pro rok 2014 platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, která výše
zmíněné poplatníky, nezbavuje povinnosti platby za komunální odpad, a tudíž tito občané
nebudou osvobozeni od poplatků.
ZO vzali na vědomí.

6.10. ZO byli informování o blížících se volbách do evropského parlamentu. Datum
konání voleb byl stanoven na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.
ZO vzali na vědomí.
6.11. ZO byl předložen návrh zadání změny č. 2 územního plánu Křinic. Viz. příloha.
ZO vzali na vědomí.
6.12. ZO byli informováni o pozvání na valnou hromadu od Občanského sdružení,
Sdružení zdravotně postižených Broumov, která se koná 24. 4. 2014.
ZO vzali na vědomí.
6.13. ZO projednali dvě cenové nabídky na veřejné osvětlení v části Fitzbach. Výměnu
světel a instalaci zainvestuje obec Hejtmánkovice. Spotřebovanou energii u 2 světel bude
i nadále hradit město Broumov.
Nabídka od fa CODES CZ s.r.o., Trutnov 22496,- Kč bez DPH.
Nabídka od fa ELPOL POLICE s.r.o., Police n. M. 26142,- Kč bez DPH.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili cenovou nabídku od fi. CODES CZ s.r.o., Trutnov za 22496,Kč bez DPH.
6.14. ZO byli informováni o transparentním kontu Člověk v tísni, kam je možné zasílat
finanční příspěvky, které budou použity na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Více
informací na www.ukrajinci.cz.
Číslo transp. konta: 2000537915/2010
ZO vzali na vědomí.
6.15. ZO projednali měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce
v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. dle předlohy, která je nedílnou
součástí zápisu s účinností od 1.3.2014.
Pan starosta navrhl změnu měsíční odměny místostarostovi dle přiložené předlohy, která
je nedílnou součástí zápisu.
PRO: 8
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy odsouhlasili změnu měsíční odměny panu místostarostovi.
Členům ZO zůstávají odměny v nezměněné výši dle přiložené přílohy, která je nedílnou
součástí zápisu.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili odměny ZO v nezměněné výši dle přiložené přílohy, která je
nedílnou součástí zápisu.
Byly nově stanoveny výbory a jejich členové dle přílohy, která je nedílnou součástí
zápisu.

PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili výbory a jejich členy dle přílohy, která je nedílnou součástí
zápisu
6. Diskuze
Pan Pol podal návrh na přidání odpadkových košů na zadní cestu.
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Hejtmánkovice.
3) Návrh rozpočtu pro rok 2014.
4) Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Křinic
5) Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva jsou
stanoveny v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 02. 2014
Zapisovatelka: Lenka Harasevičová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ SOKOL Hejtmánkovice
2013
HLAVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL
2013
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výborem TJ Sokol. Předseda Miroslav
Harasevič, místopředseda Miroslav Remeš, sekretář Vlastimil Sluka, pokladník
Tomáš Gago, členové Oldřich Hampl, Anna Králíčková a Zdeněk Vacek. Tento
výbor se pravidelně scházel každý týden, aby mohl řešit provozní věci. Po
ukončení soutěže jsme se scházeli jednou až dvakrát za měsíc. Tímto bych chtěl
všem jmenovaným poděkovat za jejich práci a povzbudit je do nadcházejícího
období.
Náš fotbalový klub je účastníkem okresního přeboru okresu Náchod v kategorii
dospělých. V jarní části jsme ve skupině o udržení začali proměňovat tvrdou
zimní přípravu. Prohráli jsme jenom dvakrát a získali jsme nejvíc bodů ze všech
mužstev. Podzimní část už se začala hrát jiným systémem a z patnácti utkání
jsme byli opět pouze dvakrát poraženi. Skončili jsme prozatím na krásném
druhém místě se stejným bodovým počtem, jako vedoucí Jiskra Jaroměř B.

Věříme, že se nám bude dařit i v jarní části soutěže a budeme dělat radost sobě i
fanouškům.
Během loňského roku se v areálu TJ konalo několik různých akcí. Jsou jimi
například Fotbalový turnaj o Pohár starosty, fotbalový turnaj v malé kopané OCUP, sportovní den Veby, hudební festival Rocktrencle, hasičská soutěž, Dětský
den, pálení čarodějnic, dva tenisové turnaje amatérů ve čtyřhře. Poprvé se
uskutečnil i cyklistický závod okolo Broumova pod záštitou TJ Sokol.
Naším cílem není jen udržovat TJ v chodu, ale také zlepšovat a zkvalitňovat
prostředí zdejšího areálu. Před začátkem jarních prací jsme museli opravit
čerpadlo s elektromotorem na zavlažování. Mezi jarní a podzimní sezónou se
nám podařilo vyměnit stará dřevěná okna kabin za nová plastová. S tím jsme
museli opravit i opadané zdivo a vymalovat. Kompletně jsme vymalovali a
natřeli podlahu i v kabině rozhodčích. Dále jsme udělali nové sprchy v domácí
kabině a kompletně vyměnili rozvody vody, které byly ještě ve starých kovových
a zrezivělých trubkách. Díky obětavosti některých hráčů se vše podařilo udělat
svépomocí a díky tomu jsme ušetřili nemalé finanční prostředky.
K provozu TJ je zapotřebí zajistit finanční prostředky, a to na provoz areálu,
elektřinu a vodu, údržbu hřiště a okolí, dopravu družstva na utkání, rozhodčí,
registrace hráčů, zajištění zimní přípravy a mnoho dalšího, co je potřeba
k plynulému chodu TJ.
TJ Sokol není výdělečná organizace a její činnost nelze zabezpečit z dotace
FAČR. Proto se výbor snaží získat finanční prostředky vlastní činností, a to
pronájmem sportovního areálu, získáním sponzorských darů a v neposlední řadě
také finanční dotací od Obecního úřadu Hejtmánkovice, který se snaží pomoci
nejen finančně ale i materiálně. Podpory rozvoje kopané v této nelehké době si
velice vážíme. Jak jsme hospodařili s financemi se dozvíte v samostatné zprávě
pokladníka TJ.
Závěrem bych chtěl jménem TJ SOKOL ještě jednou poděkovat všem
sponzorům za jejich pomoc, dále všem funkcionářům za jejich obětavou práci,
hráčům za důstojnou reprezentaci obce. Také bychom chtěli všem přítomným
popřát pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2014, a aby se fotbal v naší obci
neustále rozvíjel.

TRENÉRSKÁ ZPRÁVA 2013
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky a tréninkovou morálkou družstva
mužů TJ Sokol Hejtmánkovice.
Rok 2013 se mi, oproti roku minulému, bude hodnotit mnohem lépe, neboť se
nám podařilo stabilizovat kádr. Díky tomu se nám velmi rychle podařilo v jarní
části zachránit v soutěži a také se nám podařila i podzimní část soutěže.
Do jarní části soutěže 2013 jsme vstupovali z předposledního místa v tabulce a
s pouhými 9 body, což nebylo příliš optimistické. Díky kvalitní zimní přípravě a
poctivému tréninkovému přístupu většiny hráčů se nám podařilo velmi rychle
zachránit, a co víc, nakonec se nám jarní část podařilo vyhrát se ziskem 20 bodů
a skore 36:16. A navíc jsme na domácím hřišti neztratili ani bod. Také se
podařilo zapracovat na disciplíně a oproti podzimní části, kdy jsme posbírali 35
ŽK, jsme v jarní části obdrželi pouhých 17 ŽK.
Tyto výsledky nás potěšili, ale zároveň také zavazovali do nové sezony 20132014, neboť zde došlo ke změně hracího systému a to jedna tabulka jaro/podzim
s více kvalitními týmy.
Během letní přípravy jsme společně s výborem museli zapracovat na udržení
stávajícího kádru a získat opět hráče na hostování, což se nakonec podařilo. Letní
příprava byla krátká. O to intenzivněji jsme se snažili trénovat, abychom byli
řádně připraveni na 15 podzimních mačů.
Během léta jsme sehráli přípravné utkání s LOKO Meziměstí a byli jsme úspěšní
3:1. Dále jsme se zúčastnili tradičního turnaje o Pohár starosty Hejtmánkovi, kde
jsme nejdříve remizovali s Broumovskou rezervou 1:1 a poté prohráli s Loko
Meziměstí 2:3.
Před podzimní částí jsme si dali za cíl uhrát 20 bodů - což by znamenalo klidný
střed tabulky.
Do prvních zápasů jsme vstupovali s respektem, neboť jsme měli velmi těžký los.
Ale, jak se ukázalo, tým byl velmi dobře připraven a předváděl velmi kvalitní
výkony, které byly podloženy i výsledky. A po podzimní části jsme na 2. místě
tabulky se ziskem 33 bodů a skore 37:15 hned za vedoucí Jaroměří B, a to pouze
vlivem horšího skore. Především na domácím hřišti jsme předváděli kvalitní
fotbal a během celého podzimu jsme doma body nerozdávali. A naopak si soupeř
několikrát odvezl větší příděl branek. Jediným soupeřem, který dokázal vyloupit
naše hřiště, byla Jaroměř B, která jela do Hejtmánkovic s velkými obavami a
posílena hned o několik hráčů A mužstva, které hraje krajský přebor, tento zápas

vysoce převyšoval svou úrovní OP. I když jsme nakonec odešli poraženi 1:3 i
díky spoustě neproměněných šancí.
Jediné utkání, které se nám nepovedlo, a ze kterého jsem zklamán, je zápas ve
Velkém Poříčí, kde jsme předvedli velice matný výkon daleko za našimi
možnostmi.
Závěrem bych chtěl říci, že s celým rokem 2013 jsem velmi spokojen a
poděkovat především hráčům za předvedené výkony a také za jejich velmi
dobrou tréninkovou účast, bez které bychom těchto výsledků nedosáhli.
Věřím, že na tento úspěšný rok 2013 navážeme i v roce 2014 a i nadále budeme u
soupeřů budit respekt jako doposud. Všem hráčům přeji pevné zdraví a dobrou
formu v jarní části, aby se nám přinejmenším podařilo udržet současné postavení
v tabulce. Všem fanouškům a funkcionářům děkuji za podporu a přeji jim i
nadále pevné nervy.
Miroslav Harasevič, předseda TJ Sokol

„NEZNÁMÁ MÍSTA BROUMOVSKA“
S tímto názvem uspěla žádost projektu DDM Ulity Broumov v grantovém programu
Agentury pro rozvoj Broumovska „Máme rádi Broumovsko“ ve školním roce 2013-14.
Náš projekt se zaměří na objevování historicky zajímavých anebo pro konkrétního
člověka blízkých míst na Broumovsku. Rádi bychom tímto projektem podpořili zájem o
novou knihu Petra Bergmanna Broumovsko na historických zobrazeních, která je
inspirací našeho projektu.
Projekt je rozdělen do dvou částí. V první z nich začaly probíhat výstavy originálů z této
knihy s následnými besedami. V lednu mohli zájemci navštívit výstavu Broumovsko na
starých mapách ve výstavní síni Staré radnice v Broumově nebo v následujících měsících
navštívit další připravované výstavy: v únoru a březnu putovní výstavu v okolních obcích
Broumovsko na historických litografiích a grafikách, v dubnu pak výstavu o bývalých
vydavatelích a fotografech, kteří Broumovsko zobrazovali. Tato výstava se uskuteční
v galerii Staré radnice v Broumově. Ke každé výstavě je připravena i beseda pro
veřejnost s autorem knihy.

…VÝTVARNÁ VÝZVA…NEZNÁMÁ MÍSTA BROUMOVSKA V druhé části našeho projektu
DDM
ULITA
BROUMOV
vyhlašuje
od
března
do
poloviny května
2014
výtvarnou
soutěž
pro
jednotlivce
i
školní
kolektivy
právě na téma
„Neznámá místa
Broumovska“.
PROPOZICE
NAJDETE
NA
WWW.ULITA.ORG
Rádi bychom takto
získali
výtvarný
záznam
našeho
současného života
na
Broumovsku.
Tak, jak se dnes
můžeme
poohlédnout
do
minulosti
právě
díky
záznamům
bývalých
zobrazovatelů
–
umělců
nebo
fotografů,
tak
bychom i my chtěli
zanechat
výtvarnou
stopu
pro
budoucí
pokolení. Kresleme, malujme, zobrazujme…výsledné práce budou vystaveny a vybrané
práce oceněny hodnotnými cenami. A jako záznam v čase zanecháme soubor tištěných
pohlednic …Přidáte se?

Náchod se připravuje na dopravní
omezení od 17. 3. 2014
Město Náchod ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Hradec
Králové (ŘSD HK) připravuje v letošním roce další investiční
akce, které přispějí ke zlepšení dopravní situace ve městě. Tomu však bude
předcházet celá řada dopravních omezení, které bude nutné v průběhu roku
strpět. Nebude to jednoduché nejen pro řidiče, v letošním roce budou realizovány
i další významné rekonstrukce komunikací v okrese Náchod (výstavba
kanalizace ve Zbečníku a následně rekonstrukce komunikace Hronov – Červený
Kostelec /sil. II/567/), oprava chodníků a komunikace, ulice Náchodská a 17.
listopadu - sil. I/14 v Červeném Kostelci, výstavba kanalizace a následně
rekonstrukce silnice II/303 – průtah obcí Bukovice, výstavba kanalizace a
následně rekonstrukce sil. II/304 – průtah obcí Velká Jesenice a další).
Objízdné trasy povedou i přes Náchod a dá se očekávat zhuštění již tak zatěžující
dopravy v centru města. Podrobnosti o objízdných trasách pro osobní i nákladní
dopravu jsou uvedeny níže a znázorněny na přiložené mapce.
Omezení se dotknou samozřejmě i autobusové dopravy a pro cestující to bude v
Náchodě představovat další dočasné snížení komfortu s ohledem na již
probíhající rekonstrukci nádraží.
Tou první zásadní akcí je rekonstrukce kruhové křižovatky u Itálie včetně
napojení nového autobusového terminálu a dokončení rekonstrukce ulice
Plhovské (sil. I/14) v úseku od okružní křižovatky (Itálie) po křižovatku s místní
komunikací, ulice Tylova na Plhovském náměstí. Tato rekonstrukce je II.
navazující etapou stavby, která byla zahájena již v loňském roce úsekem na
sídlišti Plhov. Jedná se o investici státu v celkovém objemu více než 21 milionů
korun.
Stavební práce při opravě kruhové křižovatky u Itálie a rekonstrukci ulice
Plhovské budou rozděleny do tří etap:
1. etapa (17. 3. - 30. 4.) bude zahájena již 17. 3. 2014 rekonstrukcí okružní
křižovatky u Itálie. Práce v rámci rekonstrukce zahrnují současně přeložku
teplofikace a kanalizace a napojení na nový autobusový terminál, jehož
dokončení je plánováno 30. 6. 2014. Tato etapa bude probíhat za úplné uzavírky
ulice Plhovská, Kamenice a Volovnice a za částečné uzavírky poloviny
komunikace, ulice Kladská a Plhovská (podjezd pod viaduktem), kde bude pouze
jednosměrný provoz ve směru jízdy od Hronova po ulici Kladské a v protisměru

okružní křižovatky pod viadukt ulicí Plhovskou na okružní křižovatku Čedok. Ve
směru z centra tedy nebude možné vyjíždět ulicí Volovnice - bude po tuto dobu
provedena jako slepá pozemní komunikace, s umožněním vjetí pro zásobování
objektů v ulici Volovnice a obyvatelům této ulice. V uvedeném termínu bude
Volovnice obousměrnou komunikací.
2. etapa (1. 5. - 2. 6.) V tomto termínu bude provedena rekonstrukce druhé části
okružní křižovatky, tedy té části, po které byl veden jednosměrný provoz po dobu
provádění rekonstrukce okružní křižovatky v rámci první etapy. Při této etapě již
bude umožněn průjezd z ulice Plhovská, Volovnice i Kamenice, avšak pouze v
návaznosti na vedení jednosměrného provozu z ulice Kladské a Plhovské pod
železniční viadukt. Tzn., např. že vozidla jedoucí z Volovnice a Kamenice budou
moci jet pouze vpravo pod železniční viadukt, vozidla jedoucí od Plhova budou
moci jet přes okružní křižovatku pouze přímo pod železniční viadukt a vozidla
jedoucí od Hronova budou moci jet vpravo na Červený Kostelec a přes okružní
křižovatku pod železniční viadukt.
3. etapa (3. 6. - 31. 7.) V tomto období budou probíhat práce na zbylém úseku
komunikace sil. I/14 v úseku od křižovatky s místní komunikací, ulice Za
Teplárnou po křižovatku s místní komunikací, ulice Tylova (do místa napojení na
opravený úsek v I. etapě cca 600 m). V rámci tohoto úseku bude stavba probíhat
buď za částečného jednosměrného provozu za předpokladu možnosti odklonění
druhého směru, případně kyvadlově řízeným provozem a budou provedeny
veškeré dokončovací práce.
Provoz pro veškerou dopravu by měl být navrácen do původního stavu do 1. 8.
2014. Následně budou probíhat pouze dokončovací práce za případných
lokálních omezení.
Provádění celé akce je velmi náročné na přípravu a koordinaci dopravy v
návaznosti na dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a realizaci prací
dalších investorů (RWE – Teplárna Náchod, VaK Náchod).
Objízdná trasa pro nákladní automobily:
Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena jednosměrným provozem
přes okružní křižovatku. Ve směru od Červeného Kostelce bude nákladní
doprava navedena objížďkou na Červenou Horu, Žernov, Zlíč a zpět po silnici
I/33 do Náchoda. Ve směru od Nového Města a od Hradce Králové bude
navedena z Náchoda na Českou Skalici a po stejné trase v opačném směru.
Objízdné trasy pro osobní automobily:
Ve směru z Hronova Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena
jednosměrným provozem přes okružní křižovatku.

Ve směru od Červeného Kostelce přes místní komunikaci ulice Za Teplárnou do
ulice Borská a z ulice Borská do ulice Kladská.
Ve směru od Hradce Králové po silnici I/33 od Čedoku ulicí Běloveská, Polská
až na křižovatku „u Hypernovy“ a dále po místní komunikaci přes železniční
přejezd v Bělovsi na silnici II/303, ulice Kladská.
Autobusová doprava bude v rámci první etapy částečně řešena pro směr na
Červený Kostelec v místě stávajícího dočasného autobusového stanoviště v ulici
Za Teplárnou. Pro směry ostatní bude autobusové stanoviště přemístěno na
místní komunikaci ulice Raisova u školní jídelny. Pro směr jízdy autobusů
Hradec Králové-Náchod-Hronov-Broumov bude přestup na linky ve směru na
Červený Kostelec na stanovišti v ulici Raisova s nutností pěšího přesunu do
prostor provizorního autobusového nádraží v ulici Za Teplárnou a opačně.
Městská hromadná doprava bude zachována. Dojde k přemístění autobusové
zastávky „Náchod-Běloves-IDA“ v ulici Kladské ve směru na Hronov do ulice
Polské (k motorestu „U Pavla“).
K tomuto řešení po nezbytně nutnou dobu 17. 3. – 1. 6. jsme přistoupili
především z důvodu eliminace časového zpoždění spojů kvůli objíždění přes
Běloves.
Od 2. 6. 2014 bude autobusová doprava navrácena v plném rozsahu na
provizorní autobusové nádraží v ulici Za Teplárnou.
S dokončením výstavby terminálu bude veřejnost opět informována, stejně tak
bude vše řádně označeno odpovídajícím dopravním značením, cestující budou
informováni na zastávkách.
V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k posunu zahájení
stavby o 14 dnů. Prosíme, sledujte naše internetové stránky
www.mestonachod.cz, kde budeme zveřejňovat veškeré aktuality a případné
změny.

JAK SE VÁM LÍBÍM???
Poprvé mě můžete spatřit na
masopustním průvodu a věřím, že
obci nebudu dělat ostudu a budu
Vám všem sloužit ku prospěchu.
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že obec hospodaří s dobrými výsledky, ZO na svém
jednání rozhodlo, zakoupit z vlastních prostředků tento nový traktor zn.
ZETOR Proxima 80 a nahradit starší typ již dosluhujícího traktoru, který
nemá potřebný výkon pro zvládnutí kontejnerového podvozku.
Kontejnerový podvozek byl objednán se dvěma kontejnery, na tento
podvozek jsme získali dotaci ve výši 150000,- Kč.

Že nám to sluší!!!!

O NÁS...
Česká organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se
staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také
osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím
iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu
dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří
celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského
statutu lidí v Africe.
Společnost funguje na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní
iniciativy lidí v ČR. Výběr kol a jejich cesta do africké Gambie je příležitostí pro
naplnění cílů, které se získanými zkušenostmi považujeme za stěžejní cíle celého
projektu.
PROČ TO DĚLÁME?
Myslím, že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, nikdy nepocítil opravdový
nedostatek ... Proto spousta lidí nechápe, proč zrovna Afrika, proč kola, proč
humanitární a charitativní pomoc obecně ... Děti v Gambii, ale i ve více zemích
na světě se v mnoha případech nerodí do blahobytu, nadbytku apod., ale již od
malička se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, které si svobodně nezvolily,
tudíž je nemohou ovlivnit ... Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný
přístup ke vzdělání, ... do školy je to mnoho kilometrů, které každodenně
zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče
nechávají doma, aby pomáhali s obživou, a vzdělání, které ovlivňuje jejich
budoucnost, jde stranou.
Darovanými koly chceme těmto dětem umožnit cestu ke vzdělání a nabídnout
jim příležitost lepších zítřků ...

Cíle projektu v ČR:










podpora iniciativy místních komunit prostřednictvím vytváření
sběrných míst po celé České republice, ve kterých se kola shromažďují;
podpora vzniku servisních opraven kol ve spolupráci se středními
odbornými školami či cykloservisy;
podpora dobrovolnictví v globálním měřítku - od aktu darování starého
kola přes iniciátory sběrů, oprav, benefičních akcí apod.;
podpora zaměstnávání lidí, kteří jsou obtížně uplatnitelní na volném
trhu práce - spolupráce s lidmi po výkonu trestu;
osvětová činnost a podpora smysluplných volnočasových aktivit
postřednictvím přednášek a akcí pořádaných nejen pro žáky a
studenty škol, ale i pro veřejnost;
a sportovních akcí, jež doplní sportovní a umělecký zážitek o nový
rozměr - rozměr pomoci druhým;
šíření myšlenky nezištné pomoci druhým;
podpora a prezentace místních umělců, kteří umělecky ztvárňují
vybraná kola, která nesplňují parametry kol možných pohybu v africkém
terénu;
podpora kulturních a sportovních akcí, jež doplní sportovní a
umělecký zážitek o nový rozměr - rozměr pomoci druhým.

Cíle projektu v Gambii:





umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání – na kole do školy,
kola pro děti
podpora vzdělávání v Africe, motivací k úspěšnosti žáka,
studenta ve škole
podpora vzniku komunitních servisních opraven kol
v Africe
tréninkový program pro africké servisní techniky kol,
učitele a studenty, tzn. zajištění dlouhodobé udržitelnosti
celého projektu

Během jednoročního fungování společnosti se podařilo vytvořit přes 70 sběrných
míst po celé ČR, zapojit nespočetné množství dobrovolníků, uspořádat desítky
přednášek, vybrat přes 7000 kol, vytvořit centrální skald v Ostravě - Koblově a
zahájit spolupráci s občanským sdružením Nová Šance, jejíž klienti jsou lidé po
výkonu trestu a nyní někteří z nich pracují pro Kola pro Afriku, čímž se snažíme

podpořit jejich začlenění do běžného života. Spolupracujeme se školami na
benefičních projektech, s ostravskými kulturními zařízeními, spolky a organizacemi.
Nemalou spolupracující skupinou jsou dopravní společnosti, které bezplatně kola
převážejí ze sběrných míst do centrálního skladu apod.
Kola jsou postupně svážena do centrálního skladu, odkud budou následně
expedována do místa určení, tedy do africké Gambie. Tam jsou kola rozdělována
podle předem daných kritérií, což je vzdálenost do školy a také prospěch žáka.
Žákům jsou kola za drobný poplatek pouze zapůjčena, nestávají se jejich majetkem.

DARUJTE STARÉ KOLO
Obec chce podpořit českou organizaci Kola pro Afriku, a proto
vytvořila sběrné místo, kam občané mohou po dobu dvou měsíců
odevzdávat úplná jízdní kola.
Sběrné místo: Hejtmánkovice – dvůr Šolcovna
Sběrný čas: BŘEZEN – DUBEN 2014
Osoba, která bude přebírat jízdní kola:
Zdeněk Růžička tel.: 732545410
Václav Harasevič tel.: 724182792
www.kolaproafriku.cz

