HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SRPEN 2016
www.hejtmankovice.cz

Branda Emil
Thérová Alena
Nýč Josef
Hruška Petr

Švenka Jaroslav
Škop Jiří
Herzánová Hana
Cejnarová Naděžda

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

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Jelenová Božena
Děkuji OÚ za dárek k narozeninám a zdravím občany Hejtmánkovic.
Novák Milan

ROZPIS LETNÍCH DOVOLENÝCH
léka ů ordinujících na poliklinice v Broumov
MUDr. Turčíková
15. 8. – 26. 8. 2016

MUDr. Dvo áčková
18. 7. – 5. 8. 2016

MUDr. Kučera
25. 7. – 5. 8. 2016
3. 9. – 10. 9. 2016

ORL Ěušní, nosní, krčníě
25. 7. – 14. 8. 2016

OBEC HEJTMÁNKOVICE PŘIJME
ZAMĚSTNANCE
Název pozice
Pracovní poměr
(hlavní)
Vzdělání
Obor
idičský průkaz
Další
podrobnosti
Počet volných
pracovních míst
Směnnost
Pracovní poměr
Pracovní úvazek
Plat od - do:
Lokalita
Další požadavky
na uchazeče
Firma
IČO
Kontaktní osoba
E-mail
Tel.
Místo nabízíme

řidič - údržbář
Ano
SŠ vyučen
služby
CTB
profesní průkaz, průkaz na
vysokozdvižný vozík, zkoušky na
motorovou pilu
1
Ne
na dobu neurčitou
plný
14000
Broumov
časová flexibilita
Obec Hejtmánkovice
00653594
Václav Harasevič
starosta@hejtmankovice.cz
491524770, 724182792
dle dohody, p edpoklad nástupu od
1.8.2016

TJ SOKOL Hejt á kovi e
istrovská utká í – podzi

DOMÁCÍ
TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Veli hovky
TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Dola y
TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Č. Kostele
TJ Sokol
Hejt á kovi e
SK Ba í

TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Slavoj Tepli e ad
Metují
TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Velké Poříčí "B"

HOSTÉ
TJ Loko Mezi ěstí
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TJ Sokol
Hejt á kovi e
TJ Sokol Mezilesí

SLOVO STAROSTY
P IPOMÍNÁME
Vlastníci nemovitostí mají povinnost jedenkrát ročn nechat provést
vyčist ní a kontrolu spalinových cest. Nejde jen o spln ní povinnosti,
Ěpodle n kterých z nás zas n jaké hloupé na ízeníě, ale jde o skutečnost,
pokud dojde k požáru objektu a budete uplatňovat škodu na pojišťovn ,
pojišťovna po vás bude chtít doložit spln ní této povinnosti.
V rámci zlepšování služeb a pomoci našim občanům nabízí OÚ
zajišt ní kominíka, který provede vyčišt ní a kontrolu spalinových
cest na vašich nemovitostech. Žádost o vyčišt ní podejte nebo sd lte
telefonicky OÚ do konce srpna 2016. Žádosti budeme evidovat a
v m síci zá í zajistíme kominíka na provedení t chto prací. Úhradu za
provedenou práci si každý majitel nemovitosti hradí sám. Čím více
bude t chto žádostí, tím lepší cenu za výkon můžeme dohodnout.
S výslednou cenou budou žadatelé seznámeni.
Starosta

Děkuji Vá

vše ,

kteří jste se podíleli a přípravě a orga iza i
oslav, vše , kteří jste zajištovali jeji h hladký prů ěh a děkuji
do rovol íků za připrave é o čerstve í.
)ávěre děkuji vše spo zorů .
Starosta

Hejtman
Královéhradeckého
kraje
pan Lubomír
Franc, starosta pan
Václav Harasevič

Ostrostřelci
z Police n.
Metují

Cimbálová
muzika z
Moravy

kouzelník Mr. Carlo

Martin Maxa

SŠHSS Teplice n. Metují

Anežka Strachová

Spolupráce zdravotnické záchranné služby a hasičského
záchranného sboru Broumov.

Marcela Holanová

Vážení občáne,

v sobotu 20. srpna se v náší
obci bude konat cyklistický
závod „Okolo Broumova“.
Žádáme Vás, o máximální
toleránči á dodržení
bežpečnosti vůči
projíždějíčím žávodníkům.
Obecní ú ad Hejtmánkovice si Vás dovoluje pozvat na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
které se bude konat, již tradičn po cyklistickém závodu
v

sobotu 20. srpna 2016
od 1Ř.00 hod na h išti TJ Sokol
Hejtmánkovice.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠT NO

Ho e

í společe stvo Hejt á kovi e-Jetři hov
Vás srdeč ě zve a . roč ík soutěže

O NEJLEPŠÍ )VĚŘINOVÝ GULÁŠ
. září
v Jetři hově a hor í hřišti
PROGRAM
*zaháje í v . hodi
*vaře í zvěři ového guláše
*přehlídka ky ologie ple e love ký h psů
*ukázka sokol íků
*Hu ertovi tru ači
NABÍDKA
*prodej kr iva Fit i
*prodej z ra í a střeliva Děd Mila , o jed á í a tel.č.
Žádá e soutěží í, kteří se
ko taktovali p. Škol íka a tel.č.

htějí

zúčast it,
.

a y

*Do rovol é vstup é
*Fi a č í prostředky udou použity a zazvěře í ho it y
*Bohatý doprovod ý progra skáka í hrad, živá hud a
*Bohaté o čerstve í peče é sele, la goše, klo ásy,
trdel íky

Podrobné informace, jak projet Náchodem od 1Ř. 7.
2016 v dob rekonstrukce průtahu Z důvodu provád ní

rekonstrukce vozovky včetn inženýrských sítí a p ilehlých chodníků na
silnici I/33, ulice Pražská, B loveská a Polská v Náchod dojde ke
zm nám v organizaci dopravy. Stavba je rozd lena na dva úseky:

1. úsek – od okružní k ižovatky ĚOKě „SLÁVIE“ po OK „ČEDOK“
2. úsek – za OK „ČEDOK“, resp. za k ižovatkou s ulicí Husovo
nám., po vjezd do obchodního domu Penny Market v B lovsi
Ve sm ru od Hradce Králové a Nového M sta nad Metují bude
veškerá doprava jednosm rn vedena po silnici I/33 podél stavby sm r
Polsko.
Ve sm ru od hraničního p echodu na Hradec Králové či Nové M sto
nad Metují bude doprava vedena od k ižovatky u OD Albert
Hypermarket zjednosm rn nou částí místní komunikace Ěp es železniční
p ejezd u zastávky v B lovsiě po k ižovatku se silnicí II/303 ĚKladská x
Broumovskáě, dále po ulici Kladské až po OK „Itálie“.
Nákladní automobily nad 3,5 t pojedou z OK „ITÁLIE“ po silnici I/14
p es Dolní Radechovou, Horní Radechovou, Červený Kostelec do
Trutnova a dále do Jarom e.
Osobní automobily a BUS pojedou od hraničního p echodu z B lovse po
stejné trase ulicí Kladskou. Osobní automobily navíc budou moci po dobu
rekonstrukce vyjížd t z OK „KAUFLAND“ p es železniční p ejezd ulicí
Kpt. Jaroše do ulice Kladské Ěobousm rný úsekě.
Dále pojedou osobní automobily ulicí Volovnice Ěkde bude otočen sm r
jízdyě ulicí Parkány po k ižovatku s ulicí Riegrova. Následn dle výb ru
vlevo po hlavní silnici sm r Mlýnská, N mcové na OK „SLÁVIE“ či
vpravo sm r Tyršova, Komenského. POZOR ZM NA P EDNOSTI V
JÍZD ! Linkové autobusy Ěsm r Hradec Králové a Nové M sto n. M.ě
pojedou z OK „ITÁLIE“ pod železniční viadukt na OK „ČEDOK“ a

vpravo do ulice Raisova, kde bude umíst na náhradní autobusová zastávka
„Náchod, okresní ú ad“ u školní jídelny v míst odstavného parkovacího
stání pro autobusy. Dále po místních komunikacích v ulicích Raisova a
Palachova Ějednosm rný provozě do ulice N mcové na OK „Slávie“.
Linkové autobusy Ěve sm ru od Hradce Králové a Nového M sta nad
Metují do centra Náchodaě pojedou po ulici Pražské podél stavby a
náhradní autobusová zastávka „Náchod, okresní ú ad“ bude p emíst na na
zastávku „Náchod, Hamra“.
Linkové autobusy do B lovse pojedou po jednosm rné části silnice I/33
Ěulicí B loveská, Polskáě po OK „KAUFLAND“, dále ulicí Kpt. Jaroše a
1. Máje na stávající zastávky BUS v ulici 1. Máje.

Zdroj:www.broumov.net

