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Lukešová Anna
Mádr Josef
Brandová Anna
Šefránek František

Polák Pavel
Sokol Antonín
Malá Miloslava

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

* Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a příjemnou návštěvu.
Maršalková Mária
* Děkuji za přání k narozeninám, dárkový balíček a milou návštěvu.
Rostislav Pavlik
* Děkuji OÚ za dárkový balíček a přání k narozeninám.
Anna Králíčková
* Děkuji za dárkový balíček a příjemnou návštěvu.
Josef Kačírek
* Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k mým narozeninám.
Miloslav Klicnar

POZVÁNKA na ustavující zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Hejtmánkovice
Místo konání: Obec Hejtmánkovice-Hospůdka u Bůnů-sál kult.domu
Čas konání: v pátek 7. 11. od 18:00 hod

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 14. 11. 2014 bude přerušena dodávka elektřiny od 8:30 do 14:30.
Od čp. 136 (Mihalov) po čp. 22(Coufal), okály + 221,222,2, lisovna hmot.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hejtmánkovice
konané ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014
Počet osob zapsaných celkem v seznamu voličů a
dodatku
525
Celkový počet osob – voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
353
Účast voličů vyjádřena v %

67,23

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Věk
počet hlasů
Volební strana č. 1 – ZA LEPŠÍ OBEC HEJTMÁNKOVICE
1. Miroslav Remeš
42
159
2. Václav Harasevič
54
158
3. Josef Pol
41
152
4. Dana Seidlová
41
145
5. Jaroslava Adamírová
61
135
Volební strana č. 2 – „HEJTMÁNCI“
1. Jan Brouček
54
2. Vojtěch Horák
29

140
109

Volební strana č. 4 – NOVÝ SMĚR
1. Jiří Středa
63

73

Volební strana č. 5 – ZA HEZKÉ HEJTMÁNKOVICE
1. Radka Stříbrná
40
99

Komunální volby 2014 očima občanů EU
V pátek 10. října jsme směli volit, jako občané EU s přechodným
pobytem v Hejtmánkovicích – Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice.
Ty naše poslední volby před více než 46-ti lety, tenkrát ještě
v Československu, probíhaly zcela jiným způsobem.
Jedno jak člověk volil nebo nevolil, tak výsledek byl vždy 99,8%
pro kandidáty „ národní fronty“. Vybrat se nedalo a tak to bylo
velmi jednoduché, člověk nemohl nebo spíše nesměl přemýšlet, tuto
úlohu převzala strana a vláda.
Při nynějších komunálních volbách jsme museli, či spíše směli,
vybírat ze 45 kandidátů! Bylo to obtížné, ale svobodné!
Tuto svobodu, která je nyní také zde, tu jsme poznali již před 46ti lety, kdy jsme krátce po naší promoci na Univerzitě
v Pardubicích
odešli,
spolu
s deseti
a
statisíci
našich
spoluobčanů do svobodné ciziny, my konkrétně do Německa, přinucení
obsazením naší republiky ruskými tanky.
Za tento „zločin“ opuštění republiky jsme byli odsouzeni a zbaveni
Čs.- občanství.
Nikdy jsme si tenkrát nemysleli, že se budeme moci vrátit, vrátit
k rodičům, známým, vrátit do Hejtmánkovic, kde jsem s mojí
maminkou žila od roku 1947.
Zde jsem prožívala dětství, chodila do školy a nyní zde můžeme
volit, volit bez ohledu na občanství, volit prostě jako občan EU.
Zní to jako pohádka, ale je to skutečnost, skutečnost, kterou má
každý občan naší velké rodiny EU.
Je úžasné, jak obrovský je náš rádius, kde se můžeme pohybovat,
bydlet, pracovat s porovnáním s dřívější totalitou, která nás
obklíčila ostnatým drátem a za překročení této „hranice“ poslala
do vězení, v horším případě to končilo i jinak.
Vážené Osazenstvo Obce Hejtmánkovice. Byli jste zvoleni, mimo jiné
i námi. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší odpovědné práci, pečujte
o Hejtmánkovice, berte starosti a přání nás obyvatel vážně,
starejte se o nás a pomáhejte nám.
To vše vám jistě přejí všichni obyvatelé Hejtmánkovic a také my,
přechodní obyvatelé Hejtmánkovic a zároveň, také občané Evropské
Unie.
Václav a Christa Kašparovi

Obec Hejtmánkovice Vás srdečně zve na slavnostní

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
které proběhne 29. 11. od 17.00 hod na nádvoří
Šolcovny
můžete se těšit
* na vystoupení dětí z místní MŠ
* na rozsvícení vánočního stromu
* na ukázku lidových řemesel
* na prezentaci výrobků od výrobců z broumovského výběžku
* na prodej adventních výrobků
* na prodej vánočních výrobků vyrobených
dětmi z naší MŠ
* na domácí pochoutky od našich
Hejtmanek
* na vánoční nápoje

Kráčí Mikuláš s berličkou, za ním rohatý s metličkou ….
Obecní úřad zve všechny děti na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
v sobotu 6. 12. 2014

od 14.00 hod

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DOSPĚLÉ
v sobotu 6. 12. od 18:00 hodin
v Hospůdce u Bůnů – sál kulturního domu

Všichni jste srdečně zváni!

Broumovsko si připomene bojovníky za svobodu
V březnu v roce 2013 náš svaz bojovníků za svobodu v Broumově
ztratil posledního Svobodovce a účastníka karpatsko-dukelské operace
pana Josefa Ledvinu, který zemřel ve věku 94 let. Martínkovice,
obec, ve které žil od demobilizace v roce 1945, mu loňského roku na
podzim odhalila na místním vojenském hřbitově malý pomník. Při tomto
pietním aktu padl návrh členů OV ČSBS Náchod, abychom na vojenském
hřbitově v Martínkovicích u Broumova postavili také pomník všem
přímým účastníkům 2. světové války, jak z východní, tak západní fronty,
kteří po demobilizaci zůstali až do své smrti na Broumovsku. Starostové
obcí celého regionu hledali mezi občany informace o těchto lidech a
projednávají v zastupitelstvech finanční příspěvek na památník. Dosud
zjištěný počet bojovníků je víc jak čtyřicet lidí a předpokládáme, že to
není konečný počet.
O spolupráci na návrhu jsme požádali ředitele Kamenosochařské
střední školy v Hořicích pana Ing. Moravce. Pomoc nedala na sebe dlouho
čekat. Byl nám představen externí učitel sochař-kameník, pan Ota Černý,
který se převážně zabývá projektováním pomníků. Následovalo společné
jednání, kde jsme mu sdělili náš požadavek. Přišel s velmi zajímavým
nápadem, se symbolem prvorepublikového pohraničního sloupu. Bude
zhotoven jako monolit z Božanovského pískovce (z Broumovska).
Jednotlivé barvy státní vlajky budou rozlišeny hrubostí ploch.
V následujících dvou měsících se po vzájemných konzultacích
dohodly detaily a Střední škola grafická v Hronově s ředitelem panem
Mgr Volhejnem nám vytiskla dokumentaci k Pomníku. V současné době
jsme ve fázi zjišťování kamenosochařských nákladů, které připravuje a
provede pan Cibulka z firmy Granit Lipnice, středisko Teplice nad Metují,

zemní práce vyčísluje a provede firma Broumovské stavební sdružení
pana Netíka z Broumova. Pan Bitnar z Teplic nad Metují se nám postará o
zhotovení Prvorepublikového znaku na přední část pilonu. Velkou pomocí
nám bude prezentování našeho pomníku v Poslanecké sněmovně
poslancem panem Birkem, starostou Náchoda. Určitě nezanedbatelnou
pomocí bude i slovo Královéhradeckého hejtmana Mgr. France. Věříme,
že po překonání všech problémů, a určitě jich nebude málo, se nám
podaří odhalení tohoto pomníku uskutečnit v příštím roce, v roce 70.
výročí ukončení 2. světové války.
text: Miroslav.Holča

