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Úvodem: Zima je za dveřmi. Až se nás zeptá, co jsme dělali v létě, můžeme s čistým
svědomím prohlásit, že jsme nezaháleli a s patřičnou hrdostí přednést seznam všech
vykonaných prací. O tom, že jsme se opravdu snažili, aby byla obec čistá, upravená a
opravená, chceme na následujících stránkách – mimo jiné - podat zprávu i vám.
Vaše starostka
Z jednání obecního zastupitelstva
O jednáních obecního zastupitelstva během roku jste se mohli podrobně dočíst na
úřední desce. Pro pořádek snad jen nedůležitější záležitosti, které byly projednávány.
V dubnu jsme vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci střech na obecním úřadě a na
škole. V květnu jsme schválili závěrečnou zprávu a závěrečný účet obce. V červnu byla na
opravu střech vybrána firma pana Balína. Jednali jsme také o opravě místních komunikací.
V červenci jsme uspořádali zastupitelstvo na Janovičkách. Zúčastnila se většina místních
chalupářů, probíhala diskuze o odpadech, o elektrifikaci Janoviček a dalších záležitostech.
Byla tam schválena i nová obecní vyhláška č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností o víkendech a svátcích (najdete ji na úřední desce a na www stránkách) a
dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s městem Broumov, které bude řešit i přestupky
v oblasti alkoholismu a jiných toxikomanií. V srpnu bylo schváleno zadání nového územního
plánu a vyhlášeno výběrové řízení na ČOV k obecním domům. V září jsme provedli výběr
firmy na realizaci čističek a jednali jsme i o přípravě kulturních akcí do konce roku. Poslední
jednání bylo v říjnu a na programu byl varovný systém ochrany před povodněmi, seznámili
jsme se s výsledky přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem, zahájili jsme
připomínkové řízení k územnímu plánu obce – pozor! Ještě lze podávat žádosti o změny a
doplnění, návrh ÚP je k nahlédnutí na ObÚ. Blíže se o některých záležitostech dočtete uvnitř.
Příště se zastupitelé sejdou v pondělí 2. listopadu 2009.
Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale
webových stránkách www.hermankovice.cz.

také na našich

„Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď
důkladnější.“
Pristley
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Co se dělo a dít bude …
Největší akcí letošního roku byla rekonstrukce střechy na budově obecního úřadu a na budově
mateřské školy. Samotné výměně střešní krytiny předcházelo výběrové řízení, kterého se
zúčastnily tři z pěti oslovených firem. Nejvýhodnější byla nabídka pana Miroslava Balína,
který také práci ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu provedl.
Další velkou dokončenou akcí je vybudování nového a prodloužení stávajícího veřejného
osvětlení na Janovičkách.
Poněkud menší akcí, ale určitě také důležitou, je dokončení rekonstrukce horní části hřbitova
včetně osázení okrasnými keři, umístěním laviček a odpadkových košů a oprava márnice
v jeho dolní části. Jak víte, byla tato stavba v žalostném stavu a její vlastník, církev, na naši
žádost o její opravu, sdělil, že nemá peníze. Proto jsme alespoň základní opravy provedli na
náklady obce. Hřbitov nám teď už určitě ostudu nedělá.
Na další akce, které bychom chtěli realizovat, je potřeba stavební povolení, což je dlouhodobá
záležitost. Nejprve musí
odborník zpracovat projekt, ve kterém se odrazí nejen požadavky investora (tedy obecního
úřadu), ale také požadavky všech možných institucí – vodohospodářů, životního prostředí,
VaKu, telekomunikací a dalších, ale především Správy CHKO Broumovsko. A to je opravdu
běh na dlouhou trať. Když všechno máte, pak předložíte Stavebnímu odboru v Broumově
žádost o územní řízení a stavební povolení.
Většinou se objeví nutnost předložit další papíry, řízení se přeruší – no prostě, chce to pevné
nervy. My teď právě bojujeme o stavební povolení na rekonstrukci kabin TJ Sokol a na
vybudování turistické ubytovny v prvním patře budovy mateřské školy.
Akcí, pro kterou již máme připravené všechny náležitosti, je oprava hřbitovní zdi. Protože
rozpočet na tuto akci je téměř jeden milion korun, máme snahu získat peníze z dotačních
fondů. Jinak samozřejmě nelze akci realizovat.
Do konce roku chceme ještě zahájit práce na studii, jak by se dala využít plocha kolem
koupaliště i současná nádrž. Pokud se podaří zpracovat dobrý projekt, máme šanci získat
dotaci z evropských fondů a to až do výše 90 %.
… a ještě další akce obecního úřadu
Snahou obce bylo i v letošním roce především zlepšit podmínky života v obci i její vzhled.
Kromě již jmenovaných akcí se nám podařilo opravit několik obecních místních komunikací zmizel blátivý terén, bylo omezeno splavování kamenů a hlíny, bylo zamezeno stékání vody
na hlavní komunikaci. Zlepšila se tak nejen sjízdnost na těchto komunikacích, ale také
bezpečnější užívání hlavní komunikace po silnějších deštích.
Dokončeny byly úpravy budovy kulturního domu, kde se provedlo vnější odvodnění terénu.
Jak je psáno výše, obec plánuje zřídit v budově školy turistickou ubytovnu. S úpravami jsme
již začali v souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení v mateřské škole. Nyní je tedy
dokončené sociální zařízení v mezipatře, které využívá i obecní knihovna. Zmínka padla o
plánované rekonstrukci kabin pro sportovce. Proč přípravy trvají už déle než rok? Hlavně
proto, že jde opravdu o velmi výrazné stavební úpravy. Bude se přistavovat sociální zařízení
četně sprch a úklidové místnosti, vestaví se prostor pro občerstvení, musí být nová čistička se
zemním filtrem a odvodem odpadních vod do místní kanalizace. Navíc pozemek, na kterém

kabiny stojí, ani pozemky okolo, nejsou ve vlastnictví TJ Sokol ani obce a jejich získání je
další překážkou, kterou řešíme.
V příštím roce bychom také rádi pokračovali v opravách mateřské školy. Součástí
rekonstrukce bude také čistička odpadních vod. Další ČOV by měla být zřízena i u obecního
domu čp. 287, kde je stávající septik v katastrofálním stavu. U tohoto bytového domu je
v plánu i výměna oken. Co se nám stále nedaří zrealizovat je oprava místní komunikace okolo
koupaliště na Janovičky. Jedná se o finančně velmi nákladnou akci (zhruba 3 miliony korun),
na kterou chceme také získat finance z dotačních zdrojů. Nejvýhodnější bude spojit
rekonstrukci cesty s plánovanými úpravami plochy bývalého koupaliště.
Na příští rok jsou přislíbeny komplexní pozemkové úpravy, po jejichž ukončení bychom měli
být moudřejší v oblasti vlastnictví dalších komunikací v obci a s tím samozřejmě dojde ze
strany obce k dalším nutným opravám.
Irena Gabrielová
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Ochrana před povodněmi
Společně s ostatními obcemi, které leží na březích menších či větších toků, budeme realizovat
projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce Broumovska“, který je součástí
celorepublikového varovného a výstražného systému.
Účelem stavby vodního díla je zejména preventivní protipovodňová ochrana – varovný a
výstražný systém ochrany před povodněmi. Jde o sledování hladiny povrchových vod a
následné varování v případě, že se voda na sledovaném místě, které vytipovali odborníci,
nebezpečně zvedne. Vše funguje na bázi bezdrátového místního informačního systému. Celý
projekt je dotován, obce se podílejí jen malým procentem. Naše obec zaplatí 35
tisíc.
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Pořádek v obci
V jednom z posledních Heřmánků jsem chválila naše pracovníky zaměstnané v režimu
Veřejně prospěšných prací pod vedením pana Jansy. I letos tito lidé odvedli kus poctivé práce,
kterou je v obci vidět. Bohužel mnohdy to bylo za někoho jiného. Jedná se hlavně o příkopy,
které jsou v majetku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a starat se o ně má Správa a
údržba silnic. Letos byly příkopy posekané pouze jednou, a přitom ve vlhkém a teplém počasí
tráva rostla přímo před očima. Přes všechny urgence, přes jednání konaná až na úrovni kraje,
žádná obec v rámci okresu podruhé posekané příkopy nemá. Zdůvodněním byly záplavy na
Moravě, kam bylo třeba potřebné finance vložit. Vzhled obce byl tedy v rukách našich
pracovníků. Dík zaslouží i za údržbu hřbitova a dalších ploch, které mnohdy velmi hyzdí
vzhled vsi. I takové v obci stále ještě jsou a není v našich silách donutit majitele k jejich
údržbě viz. louka vedle Vlkových. Firma sídlí v Praze a přimět ji k plnění povinností vlastníka
nemovitosti, je nad naše síly.
Touto cestou je třeba poděkovat všem spoluobčanům, kteří při údržbě svého pozemku
přiberou i příkop, který s ním sousedí. Dík zaslouží i ti, kteří přispívají ke vzhledu obce péčí o
svůj dům i jeho okolí.
Irena Gabrielová
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Heřmánkovický potok
Jestliže je používán k zalévání nebo pokud slouží jako odvod splaškových vod, je vše
v pořádku. Známe ho však také jako živel, který umí ničit všechno, co mu přijde do cesty.
Proto je třeba neustálá péče o tento tok. Má samozřejmě svého vlastníka, kterým jsou Lesy
ČR - Správa povodí, ale ta se k němu, jako ke svému majetku, nechová. Břehy jsou zarostlé,
náletové dřeviny mnohdy zasahují až do vodního toku a brání průtoku při větší vodě. Ale
běda, pokud byste chtěli provést nějaký zásah. Po několika povodních je zanesený
naplaveninami z pole i jiných ploch.
Zvednutá hladina zaplavuje sklepy občanů v obci. Přes všechna jednání a urgence se stále nic
neděje, důvodem jsou prý finance. Nikdo se také nehlásí k dílům, která jsou na potoce
postavena. Jako příklad lze uvést bývalou protipožární nádrž v horní části obce. Dnes již
neplní svoji původní funkci a navíc tato stavba brání v průtoku většího množství vody, která
se vylévá a ohrožuje dům v její blízkosti. Řešením by bylo ubourání části nádrže a zpevnění
břehu kameny. Přestože potok ani stavba nejsou ve vlastnictví obce, očekává se, že úpravy
zaplatí!
Problémy spojené s potokem řešíme již několik let. Ale protože nejsme vlastníky a
každý zásah musí projít několika institucemi, jdou úspěchy při řešení problémů jen pomalu
na svět.
Irena Gabrielová
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ooo
Od března až do září oslavilo více než 70. narozeniny 22 našich občanů. Teď v říjnu mají
narozeniny paní Ludmila Becková (74), pan Věroslav Jurásek (83) a paní Ludmila Ptáčková
(85).
Všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
ooo
Ve výše uvedeném období zavítal do obce dvakrát čáp. Poprvé se zastavil 5. září 2009 u
Demetrových a mamince Marii přinesl dceru Patricii. Podruhé zaletěl k manželům
Polačikovým s dcerou Adélou. Rodičům moc gratulujeme.
ooo
Dne 1. srpna 2009 zemřel ve věku 80 let dlouholetý občan Heřmánkovic pan Jaroslav
Kubeček.
Čest jeho památce!
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Léto je nenávratně pryč, což není sice příliš potěšující, ale zase teď máme víc času na
odpočinek, relaxaci a zábavu. K příjemnému strávení podzimních dnů chce přispět i obecní
úřad, přesněji jeho kulturní komise.
První taneční zábava se koná v pátek 23. října 2009 od 20 hodin v našem kulturním domě.
Hraje skupina Relax – pan Fulka z Police nad Metují.
Další akcí pak bude 7. listopadu 2009 divadelní komedie Manželství na zkoušku, kterou
sehraje divadelní soubor Maska z České Skalice. Začátek představení je v 19. hodin také v
kulturním domě.
A do třetice další taneční zábava – tentokrát posvícenská – na které vám bude hrát skupina
Elka pana Kubečka. Koná se 22. listopadu 2009, tedy také v pátek.
Všechny účinkující, jak herce tak muzikanty a zpěváky, už znáte, všichni jsme s nimi byli
během minulých akcí nadmíru spokojeni. Tak určitě zase přijďte!
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Nese se údolím, že
… snad již od listopadu 2009 budete moci využít výhod CzechPointu i na našem obecním
úřadě
… Heřmánkovice jsou od měsíce srpna, kdy jsme zaplatili poslední splátku úvěru na byty
v Kampeličce, jednou z mála obcí v republice, která nemá žádné dluhy
… obecní úřad byl dne 9. září 2009 podroben přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje. Výsledek – naprosto bez závad. Naše paní účetní Jana Králová si
zaslouží velkou pochvalu!
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