www.hejtmankovice.cz

Branda Emil

Švenka Jaroslav

Poláková Hana

Nýč Josef

Herzánová Hana

Hitschfelová Irena

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

Poděkování a krátké ohlédnutí zpět
Děkuji starostovi OÚ Hejtmánkovice za milou a nečekanou návštěvu
při příležitosti mého životního jubilea, za blahopřání a dárek, který
velmi potěšil. Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit uznání celému
kolektivu a zastupitelům Obecního úřadu. A to jak současným v čele
se starostou V. Harasevičem, tak i minulým ještě za působení
starosty J. Baše. Působil jsem na OÚ jako lesník obecních lesů od
jejich založení v r. 2000 do konce r. 2010. S vedením OÚ se vždy
velmi dobře spolupracovalo a to i při živelných kalamitách
způsobených orkány Kiril a následně Emou.

Bez velmi dobré

spolupráce by se následky těchto kalamit těžko zvládaly. Když je po
létech vidět jak založené kultury na tak velkých plochách zdárně
odrůstají, zahřeje to u srdíčka. Dík za to patří i mému nástupci p.
Čepelákovi, který se o založené kultury dobře stará. Chtěl bych
zdůraznit, aby si obec vážila toho, že takový zelený poklad
obhospodařuje. A pokud to alespoň trochu půjde, ještě rozlohu svých
lesů

rozšířila.

Sám

jsem

jako

začínající

lesník

právě

v Hejtmánkovicích v r. 1959, tenkrát ještě ve Státních lesích začínal.
Od té doby mi obec přirostla k srdci. Do budoucna držím palce při
zdárném rozvoji obce Hejtmánkovice a jejich obecních lesů.
Obecní hajný ve výslužbě V. Kollert

Dne 16. července 2017 nás ve věku 77 let
navždy opustil pan Jiří

Půlpán.

Čest jeho památce

Vážení občané, v sobotu
19. srpna se v naší obci bude
konat cyklistický závod
„Okolo Broumova“.
Žádáme Vás, o maximální
toleranci a dodržení
bezpečnosti vůči
projíždějícím závodníkům.

Obecní úřad Hejtmánkovice si Vás dovoluje pozvat na

které se bude konat, již tradičně po cyklistickém závodu
v

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

TJ Sokol Hejtmánkovice
rozpis mistrovských utkání
Jopeco-okresní přebor 2017-2018
1. kolo
20.8.2017 17:00 AFK Hronov (6)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Hronov

2. kolo
26.8.2017 17:00 So. Hejtmánkovice (9) TJ Č. Kostelec B (7)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

3. kolo
2.9.2017 17:00 Loko. Meziměstí A (8)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Meziměstí

4. kolo
10.9.2017 17:00 TJ V.Poříčí B (14)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Velké Poříčí

5. kolo
16.9.2017 17:00 So. Hejtmánkovice (9) Sl.Teplice n/M (10)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

6. kolo
23.9.2017 16:30 Ji. VEBA Machov (11)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Jiskra Machov

7. kolo
30.9.2017 16:30 So. Hejtmánkovice (9) So. Mezilesí (12)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

8. kolo
7.10.2017 16:00 So. Stárkov (13)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Sokol Stárkov

9. kolo
14.10.2017 16:00 So. Hejtmánkovice (9) So. Zábrodí (1)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

10. kolo
21.10.2017 15:30 TJ Velichovky (2)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- TJ Velichovky

11. kolo
28.10.2017 14:30 So. Hejtmánkovice (9) So. V. Jesenice (3)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

12. kolo
5.11.2017 14:00 SK Babí (4)

So. Hejtmánkovice (9) -- : -- Babí

13. kolo
11.11.2017 14:00 So. Hejtmánkovice (9) TJ Dolany (5)

-- : -- TJ So Hejtmánkovice

Rk.

družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre body

1

SK Č.Skalice

26

21

2

3

113:32

65

2

So.Hejtmánkovice

26

15

6

5

88:47

51

3

AFK Hronov

26

15

6

5

71:48

51

4

So.V.Jesenice

26

14

4

8

83:46

46

5

TJ Dolany

26

11

9

6

61:49

42

6

Ji.VEBA Machov

26

13

2

11

53:56

41

7

TJ Č.Kostelec

26

10

4

12

55:51

34

8

Sl.Teplice n.M.

26

8

10

8

57:72

34

9

Loko.Meziměstí

26

9

4

13

49:76

31

10

SK Babí

26

8

6

12

51:51

30

11

TJ Velichovky

26

8

4

14

42:59

28

12

So.Mezilesí

26

8

2

16

35:67

26

13

TJ V.Poříčí B

26

6

3

17

39:70

21

14

So.Zábrodí

26

4

2

20

31:104

14

Tabulka celková 2016 - 2017

Krajské železniční osobní dopravě by
se mohl otevřít další přechod do Polska
Lepší spojení v oblasti česko-polského příhraničí plánuje
Královéhradecký kraj ve spolupráci se sousedním Dolnoslezským
vojvodstvím. Železniční osobní přeprava by se mohla obnovit mezi
Meziměstím a Mieroszówem. Diskutoval o tom náměstek hejtmana
odpovědný za dopravu Martin Červíček se svým polským
protějškem Jerzym Michalakem, zástupcem dolnoslezského
maršálka.
"Se zástupcem dolnoslezského maršálka jsme hovořili především o
obnovení regionální železniční osobní dopravy přes hraniční
přechod mezi Meziměstím a Mieroszówem. Na jednání byl
deklarován zájem provozování sezonních víkendových a
svátečních spojů formou dvou párů vlaků denně," řekl po jednání
se zástupcem Dolnoslezského vojvodství náměstek hejtmana
odpovědný za dopravu Martin Červíček.
Diskutované nové přeshraniční spojení by pak mělo propojit
vlakovými spoji pro osobní dopravu místa na trase z Walbrzychu až
do Adršpachu. "Tato oblast má velký potenciál pro cestovní ruch a
spojení by sloužilo především k dopravě turistů z Polska směrem
do Adršpašsko-teplických skal, zároveň by se otevřela další
možnost pro cestování z naší strany hranice do Polska. Snaha o
zavedení těchto sezónních spojů je vzájemná a chtěli bychom, aby
mohlo nové přeshraniční spojení fungovat už od května 2018,"
uvedl náměstek hejtmana Červíček.
Doposud funguje přeshraniční drážní osobní doprava přes hraniční
přechod z Královce do Lubawky, kde jezdí vlaky také pouze v době

turistické sezóny. V letošním roce je linka v provozu na trase
Trutnov – Jelenia Góra, a to od května do podzimu.
Rozšíření přeshraniční vlakové dopravy by nabízelo další potenciál
pro rozvoj regionální železnice. "Z mého pohledu přeshraniční
železniční osobní dopravu přes Meziměstí považuji za další
obrovský argument pro budování tzv. Vysokovské spojky, která
vlakovou dopravu z Broumovska a Náchodska do Hradce Králové
popřípadě do Prahy zkrátí v průměru minimálně o 30 minut. Velmi
by se tak zkrátila jízdní doba například na trase Hradec Králové –
Wroclaw," doplnil náměstek hejtmana Martin Červíček.
Tématem společné schůzky náměstka hejtmana a zástupce
maršálka
byla
i
otázka
autobusového
spojení
mezi
Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.
Zdroj: NAŠE BROUMOVSKO

Krajští radní dali tendru na přestavbu
náchodské nemocnice zelenou
Poslední aktualizace: 31. 7. 2017
Projekt modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod
ožívá. Více než sedm měsíců trvala revize celého záměru na
přestavbu areálu největší krajské nemocnice poté, co nově
zvolení radní v polovině prosince loňského roku předchozí
tendr pro narušení transparentnosti zrušili. Nyní Rada
Královéhradeckého kraje posvětila vyhlášení veřejné zakázky,
která bude do konce týdne zveřejněna na krajském profilu
zadavatele.

„Přestavba a modernizace Oblastní nemocnice Náchod je jedna z
našich největších priorit. S ohledem na tuto skutečnost, ale
především pak s ohledem na minulost celého projektu si v případě
nově vyhlášeného tendru chceme počínat naprosto transparentně a
nechceme dát nikomu sebemenší záminku tendr napadnout. Z toho
důvodu budou všechny podrobnosti o zakázce uveřejněny až v
momentě vyvěšení zadání veřejné zakázky ve všech povinných
věstnících a na krajském profilu zadavatele tak, jak udává zákon o
zadávání veřejných zakázek,“ řekl hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán.
„Pracovní skupina odboru investic pracovala více než sedm měsíců
na kompletní revizi projektové dokumentace i zadávacích
podmínek. Celé zadání veřejné zakázky bude oproti minulému
tendru uveřejněno na krajském profilu zadavatele, odkud si ho
budou moci potenciální zájemci stáhnout. Dokumentace se nebude
předávat fyzicky, jako tomu bylo v minulosti,“ řekl krajský radní pro
investice Václav Řehoř.
Předchozí tendr na modernizaci Oblastní nemocnice Náchod byl
vyhlášen v minulém volebním období Radou Královéhradeckého
kraje 30. května 2016. Nově zvolení radní pak zakázku dva dny po
ustavujícím zastupitelstvu na mimořádném jednání 16. prosince
2016 zrušili. Hlavním argumentem byly obavy z narušení
transparentnosti celé zakázky po loňském zářijovém zásahu
Národní centrály proti organizovanému zločinu a z probíhajícího
trestního řízení.
„Odsouhlasení vyhlášení veřejné zakázky na velkou modernizaci
celého areálu náchodské nemocnice je dobrou zprávou především
pro zaměstnance a všechny obyvatele ze spádové oblasti. Do
dnešního dne jsme se snažili pořídit alespoň některé přístroje, které
budou k využití i v modernizovaném areálu. Například jsme poskytli
nemocnici dotaci na pořízení magnetické rezonance, kterou bude
možné po rekonstrukci přesunout na nové pracoviště,“ řekl
náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou
oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech
až pro 250 tisíc obyvatel. Spadá pod ní jedenáct provozoven, z
toho sedm provozoven disponuje lůžkovou péčí o celkové kapacitě
832 lůžek. Oblastní nemocnice Náchod zaměstnává 1500 lidí a
zahrnuje Nemocnici Náchod, Nemocnici Rychnov nad Kněžnou,
Nemocnici Broumov, Nemocnici Jaroměř, Nemocnici Nové Město
nad Metují a Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky v Opočně.
Autor: Martina Götzová
Zdroj:http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskovecentrum/aktuality1/

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 16.8.2017 od 08:30 do 18:30 bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Hejtmánkovice od č.p. 104 (Maršalka) po č.p.
165 (Pavlík R.). Děkujeme za pochopení, ČEZ Distribuce, a.s.

