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Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko.
A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou zelené trávníky, kvetoucí sedmikrásky a pampelišky, ale
zatím jen smetí, špína a odpadky všude tam, kde se dosud kupily hromady sněhu. Předem
díky všem, kterým nevadí vzít do ruky koště, hrábě a lopatu a dát do pořádku nejen svůj
dvorek, ale třeba i kousek veřejného pozemku či prostranství.
Vaše starostka
Z jednání obecního zastupitelstva
Od minulého vydání Heřmánku se konala dvě jednání zastupitelstva obce. 2. února
byla na programu informace o kontrole bytů, plánovaná změna vyhlášky o odpadech,
informace o kulturních akcích a projednávali jsme i petici k autobusovým spojům s tím, že
bude dohodnuta schůzka se zástupcem firmy Oredo.
2. března se jednání zastupitelstva zúčastnil Ing. arch. Bohumír Prokop, který nás
informoval o možnostech záchrany drobných sakrálních plastik, které se nacházejí na katastru
naší obce. Jedná se o křížky, sochy sv. Jana Nepomuckého a podobně. V současné době je
nejvíce ohrožen sv. Florián, který stojí v polích mezi Heřmánkovicemi a Cihelnou. Nedá se
vyloučit, že tání sněhu a podmáčená půda dokončí dílo zkázy a plastika, jejíž stabilita je silně
narušena, spadne a dojde k jejímu poničení. Podrobnosti si přečtete v samostatném článku. Na
programu dále bylo schválení směrnice o veřejných zakázkách, informace o změnách
v jízdních řádech, důležitým bodem bylo také jednání o zajištění Czech Pointu a datové
schránky pro náš obecní úřad tak, jak nám to ukládá zákon a na který budeme žádat o
přidělení dotací z Evropských fondů.
Příště se zastupitelé sejdou v pondělí 6. dubna 2009.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale
webových stránkách www.hermankovice.cz.

také na našich

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru,
že ne všechno půjde špatně.!
Dutourd

-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–
Barokní plastiky v obci

V katastru naší obce se nachází množství více či méně cenných převážně barokních plastik,
křížků, soch a sousoší, které jsou většinou poškozeny. Tyto drobné sakrální památky nemají
svého majitele, nikdo tedy nemá povinnost je udržovat a opravovat. Proto jsme pozvali na
poslední jednání zastupitelstva Ing. arch. Prokopa, který se o tuto problematiku zajímá a
který nám je ochoten se záchranou těchto staveb pomoci. Pan architekt Prokop je
zakladatelem občanského sdružení Rozárka, které spolupracuje i s význačnými odborníky
v oboru umění a historie, např. s Doc. PhDr. Jiřím Kotalíkem, CSc., docentem dějin umění a
architektury na Akademii výtvarných umění.

Prvním krokem podle pana Prokopa bude soupis všech drobných plastik na území obce, tzn.
nejen přímo v obydlené části, ale také v polích, v trasách bývalých polních cest a podobně.
Proto vás žádáme o pomoc při mapování těchto křížků případně soch. Pokud jste při svých
procházkách na některé z nich narazili, dejte nám, prosím, vědět.
Dalším krokem, ihned jakmile to dovolí počasí, zahájíme práce na záchraně nejvíce ohrožené
plastiky – sv. Floriána. Původní návrh – přestěhovat sošku na jiné místo – byl památkáři
zamítnut. Zůstane tedy tam, kde je, podstavec bude zpevněn a plastika restaurována. Zároveň
požádáme stavební úřad o vyznačení ochranného pásma kolem této barokní památky.
Proto, aby mohlo být o výše zmiňované sakrální stavby systematicky pečováno, schválilo
zastupitelstvo obce záměr převzít je podle zákona do majetku obce. Poté bude moci využít
nejen státní, ale i evropské dotace a následně i odbornou pomoc. Laické opravy totiž mnohdy
způsobí více škody než užitku.
Na úřední desce bude vyvěšena vyhláška, na základě které mohou občané doložit případné
vlastnictví těchto jednotlivých staveb. Pokud tak neučiní do tří měsíců od vyvěšení vyhlášky,
požádá obec stát o jejich převedení do vlastnictví.
-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–oA nyní znovu odpady
Ještě jednou se vrátíme k seriálu „Jak třídit odpady“.
Takže dnes nebezpečné a velkoobjemové odpady.
Dvakrát do roka provádí obec společně se svozovou společností Rumpold svoz jak
nebezpečných, tak velkoobjemových odpadů.
Do nebezpečných odpadů patří: oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla
a odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, zahradní chemie včetně obalů,
baterie, akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti také televizory a staré lednice.
Do velkoobjemového odpadu patří to, co se nevejde do sběrných nádob – tedy matrace,
koberce, nábytek apod. Patří sem i starý papír, železo a staré pneumatiky.

Na chodbě obecního úřadu stojí sběrná nádoba na elektroodpad. Sem patří staré mobilní
telefony, staré hračky na ovládání, elektrické vrtačky a další nepoužitelná elektrická a
elektronická zařízení.

A jejich využití? Z televizí se získávají barevné kovy a speciální sklo, ze starých mobilů,
myší, klávesnic, počítačů apod. zase drahé kovy nebo i barevné kovy, ze starých baterií kov
atd.
Znovu připomínám, že pokud se potřebujete zbavit výše uvedených odpadů mimo svozové
termíny, lze je odvézt přímo do sběrného dvora na začátku obce. Na tento mimořádně
odvedený odpad přispíváme částkou 500,- Kč na jednu domácnost ročně.
Děkujeme, že třídíte odpad!
-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–oJak jsme se bavili
Nový
rok
jsme
zahájili
divadelním
představením,
které nastudoval Spolek
divadelních ochotníků při TJ Sokol Česká
Skalice. V sobotu 31. 1. 2009 odpoledne zahráli
dětem pohádku Ženich pro čertici. Bavili se
všichni, děti i dospělí. A přestože pohádka trvala
hodinu a půl, všech 40 diváků vydrželo v napětí
až do konce. Při večerním představení Modré
z nebe se bavili dospělí. Myslím si, že herecké
výkony některých představitelů byly srovnatelné
s těmi, které vídáme na našich obrazovkách.
Odpovídal tomu i závěrečný potlesk diváků, kdy se herci několikrát vraceli k děkování.

Možná by bylo dobré zmínit i ekonomickou stránku těchto akcí. Všem je jistě jasné, že
náklady spojené s kulturními akcemi nelze pokrýt jen ze vstupného. Velmi často nás mrzí, že
se kvalitní akce nezúčastní více občanů. Ne pro zmiňované vstupné, ale pro společenský
život, pro společné zážitky , které lidi spojují. Obecní úřad zůstává, bohužel, jedinou složkou,
která kulturu v obci zajišťuje. Chtěla bych
ještě říci, že se snažíme, aby se všem, kteří u nás účinkují , také líbilo. Ať je to zázemí
v kulturním domě, které nemá mnohé město, ale i starost o jejich živočišné blaho. Z toho
důvodu se u nás také velmi dobře cítil pár hudebníků skupiny RELAX, kteří zahráli na 6.
Obecním plese v pátek 13.2.2009.

Tentokrát kulturní dům praskal ve švech. Byla to velmi zdařilá společenská
záležitost. Příjemná atmosféra mezi známými, společensky oblečené dámy
a pánové, dobrá hudba, tombola, pití … - co chcete více!
A to není jen můj pocit.
A co se chystá v nejbližší době ? V neděli 8. 3. 2009 sehraje ochotnický
divadelní soubor J. K. Tyla z Meziměstí pohádku O ševci Ondrovi a
komtesce Julince. Představení začíná v 16 hodin, vstupné je pro děti i dopělé 20,- Kč. Přijďte
se pobavit příběhem s dobrým koncem a zatleskat hereckým výkonům našich sousedů!
Přejeme Vám další hezký zážitek.
I. Gabrielová

-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–oKe změně jízdního řádu
Na základě podnětu občanů podal obecní úřad žádost Královéhradeckému krajskému úřadu o
provedení několika změn v jízdním řádu.
Takže od 8. března budou opět zajíždět víkendové autobusy až pod
Janovičky (mimo autobusu s odjezdem z Broumova v 11.46 a v 19.50
hodin). O pět minut později bude z Broumova vyjíždět ranní spoj,
který vozí zaměstnance z noční směny. Autobus ve 14.46 z Broumova
pojede až na konečnou a bude posílen o další autobus, který pojede jen
k Pivovaru, autobus s odjezdem v 15.15 z Broumova bude zrušen.
Kvůli návaznosti a vytíženosti autobusů nelze prodloužit všechny trasy až pod Janovičky,
mrzí nás, že nebylo možné prodloužit autobus v 11.46 z Broumova, jak bylo požadováno.
Nadále budou čtyři autobusy končit u obecního úřadu.

A ještě jedna nepříjemná informace – v blízké době lze díky hospodářské situaci a
stoupajícím nákladům očekávat rušení některých dalších linek, samozřejmě první budou
rušeny málo vytížené spoje.
-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–oSpolečenská kronika
ooo
V březnu oslaví narozeniny tito občané:
pan Fridrich Hlavatovič (70)
Středa Josef (71)
Ratajský Josef (76)

Členky kulturní komise jim přijdou pogratulovat s drobným dárkem a
kytičkou. I my jim přejeme hodně zdraví a pohody!

-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o–
Nese se údolím, že
… od března tohoto roku nabízíme v naší obecní knihovně veřejný internet. Kdo tedy nemá
vlastní připojení k internetu, může této služby využít každou středu vždy od 14. do 16. hodin.
Knihovna je v prvním patře mateřské školy.
Do knihovny samozřejmě zvu nejen zájemce o internet, ale také čtenáře. V knižním fondu si
určitě každý najde to, co ho zajímá, a pokud bude shánět určitý titul a v knihovně nebude,
jsme schopni jej opatřit prostřednictvím Městské knihovny v Náchodě.
… od dubna 2009 plánujeme zavést na našem úřadě službu Czech Point. Co tato služba
nabídne?

Třeba výpis bodového hodnocení osoby (řidičů), výpis z katastru nemovitostí, výpis
z rejstříku trestů a další služby, za kterými už nebudete muset na městský či jiný úřad. Více o
Czech Pointu a datové schránce, která bude podle zákona povinná od července letošního roku
napíšu příště.
-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–
Lidová pranostika na konec
o Jak prší v březnu, sněží v máji.
o V březnu když se práší, stromy brzo raší.
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