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Úvodem: „Září, září, na léto jde stáří ...“zpívá se poeticky v písni pana Uhlíře. My prostě
stroze konstatujeme, že léto, dovolená a prázdniny jsou nenávratně pryč. A příští v
nedohlednu. Ale netřeba zoufat – krásné počasí, které nás prý ještě čeká, „babí léto“,
vycházky do lesa za houbami, česání ovoce, nakládání švestek na slivovici, barevné listí,
papíroví draci a strašidelné dýně - pořád je na co se těšit. Tak vzhůru do podzimu!
Vaše starostka
Z jednání obecního zastupitelstva
Poslední jednání zastupitelstva se konalo 6. září 2012. Na programu byly především
informace o probíhajících stavebních akcích, z nichž nejnáročnější je zateplování a změna
způsobu vytápění budovy mateřské školy a s tím spojené žádosti o překlenovací úvěr.
Druhou finančně náročnou akcí je rekonstrukce školní jídelny. Dále jsme jednali o obecním
majetku – jednak o pronájmu pozemku na pořádání dětského tábora, pak o obsazenosti bytů,
dále o plánovaných kulturních akcích - kulturní komise se sešla před jednáním zastupitelstva.
Program dále pokračoval plánováním akcí na příští rok a jednáním o případných přípravách
podkladů pro žádosti o dotace, bez nichž nelze finančně náročné projekty realizovat.
Na jednání zastupitelstva obce se dostavila nová ředitelka naší mateřské školy, aby
informovala zastupitele o provozu a organizaci této obcí zřizované organizace.
Členové zastupitelstva pak byli pověřeni provedením kontrol v jednotlivých oblastech
hospodaření obce a v příspěvkových organizacích obce, jimiž jsou mateřská škola a TJ Sokol
Heřmánkovice. Dále bylo konstatováno, že chystaný projekt bioplynové stanice v prostoru
zemědělského objektu v hořejší části obce pravděpodobně nijak výrazně nepostoupil a že
obec nemá žádné bližší informace.
Více se dozvíte v dalších článcích případně v zápise z jednání na úřední desce
obecního úřadu.
Příště se zastupitelé sejdou v pondělí 1. října 2012 od 17. hodin.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce naleznete také na našich internetových
stránkách. Jejich adresa je www.hermankovice.cz.
„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“
Seneca
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Mohlo by Vás zajímat
Rekonstrukce budovy mateřské školy
Již několik let hrozila v mateřské škole havárie ústředního topení, především kotle,
který už opravdu hodně pamatoval. Také poměrně stará a zbytečně velká okna budovy
nepřispívala k žádné parádě natož k udržení tepla. Když se tedy naskytla možnost požádat o
dotaci na zateplení budovy podmíněné i změnou stávajícího topení na topení ekologické,
využili jsme jí a dotaci jsme dostali. Vyhlášené výběrové řízení, kterého se zúčastnili čtyři
stavební firmy a jehož jediným kritériem byla nejnižší cena, vyhrála firma Vandelaan ze
Žďáru nad Sázavou.
V současné době tedy probíhá rozsáhlá rekonstrukce – kotel na tuhá paliva byl
vyměněn za kotel na dřevo a peletky. Je doplněn akumulačními válci, které využijí přebytečné
teplo k ohřevu užitkové vody nejen pro kuchyň a umývárny, ale i k případnému vytápění,
nehoří-li v kotli. Budova také dostala nová plastová okna a nové vstupní dveře. Protože v
ložnici mateřské školy bylo tak vlhko, že se zde objevovala plíseň, nechali jsme v přízemí
budovy umístit dva elektrické vysoušeče zdiva. Poté, co dělníci dokončili stavební úpravy,
byly všechny prostory znovu vymalovány. V současné době probíhají zateplovací práce.
Vyřešili jsme také odpadní vody – jejich likvidaci zajišťuje nová čistírna odpadních vod,
umístěná na zahradě školy.
Současně se zateplením zahájila firma pana Myšky z Teplic nad Metují práce na
rekonstrukci školní kuchyně. Zařízení již nevyhovovalo nejen provozním, ale ani
hygienickým požadavkům. V kuchyni nezbyl, kvůli zcela novým rozvodům elektřiny, vody a
odpadů, doslova kámen na kameni. Výsledek ale určitě bude stát za to. Nová dlažba, obklady,
konvektomat i plynový sporák, varná stolička, škrabka na zeleninu, všechno v nerezovém
provedení včetně polic a pracovních míst. Přibudou nové sklady na potraviny, lednice, mrazící
box. Cena za stavební práce je téměř 500 tisíc korun, za zařízení ještě vyšší – zhruba 600 tisíc
korun. Kapacita školní jídelny se zvýší na 70 obědů. Paní kuchařka se již nemůže dočkat.
Vždyť – chudák – vaří pro mateřinku v provizorních prostorách, v kuchyňce společenského
centra v patře.
Zvýšení kapacity umožní poskytnout stravování většímu počtu
našich občanů. Pokud budete mít zájem odebírat obědy ze školní jídelny,
můžete se přihlásit už dnes na obecním úřadě.
Přednost dostanou naši důchodci, kterým je zajišťování obědů
hlavně určeno. Předpokládáme však, že se dostane na všechny zájemce.
Po zmapování situace pak zavedeme – za mírnou úplatu - i rozvoz obědů
až do domu.
L. Jansová
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Kominík
Znovu se blíží topná sezona a s ní povinnost vlastníků nemovitostí s vlastním
vytápěním nechat provést vyčištění a kontrolu spalinových cest. Tato povinnost je dána
několika zákony a je třeba ji splnit 1x ročně. Již v minulých letech jsme se snažili pomoci
občanům v tom, že jsme evidovali žádosti o tyto služby a předávali kominíkovi. Bohužel, ne

vždy k provedení došlo. Kominík byl tak vytížen, že nestíhal, lidé k nám chodili se stížnostmi
.
Na přelomu roku se nám podařilo navázat kontakt s kominíkem p. Janem Martínkem,
který má příslušná oprávnění k podnikání v této oblasti. Nakonec se také postaral o vyřízení
některých žádostí. Obec s ním sepsala smlouvu, ve které se kominík zavazuje k provedení
čištění, kontroly a revize spalinových cest, vypracování zprávy, výběr znečišťujících částí
popř. odstranění některých závad.
Žádosti občanů budeme opět evidovat na OÚ a předávat je kominíkovi.
Ceny nabízených služeb :
- samotné vymetení průduchu
250,-- Kč
- vymetení průduchu a prohlídka
dle NV č. 91/2011 Sb. a vypracování zprávy
o výsledku
500,-- Kč
( při počtu více jak 10 osob je cena 380,-- Kč )
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Odpady
Jde o téma, o kterém se zmiňujeme snad v každém
vydání. Nejprve pochvala všem, kteří odpad třídí a
využívají přistavené kontejnery. Snad jen znovu
připomínáme, že PET lahve je třeba pro větší skladnost
sešlápnout. Údiv ale vzbuzují ti, kteří si myslí, že uklidí
byt a vše,co nepotřebují, položí volně vedle kontejnerů.
Jsme svědky toho, že tam je nádobí, oblečení, zbytky
nábytku, dveře od vraku auta apod.
Ke kontejnerům nepatří ani prázdné obaly od různých tmelů, brusných past, barev a
pod., užívaných při opravě automobilů, byť byly v zavázaných pytlech. Jde o nebezpečný
odpad a podnikatel musí jejich likvidaci platit sám, měl by ji mít zakalkulovanou v ceně za
opravu auta, nemůže ji platit obec. To samé platí o starých monitorech. Není možné, aby
někdo připravil k odvozu 20 počítačů a ani je osobně nepředal svozové firmě. Takovéto
množství také napovídá tomu, že sloužily k podnikaní a ne osobní potřebě. A každý
podnikatel musí mít s firmou sepsanou vlastní smlouvu o likvidaci odpadu. Všem těmto
občanům chceme znovu připomenout, že přímo v obci máme sběrný dvůr. Jeho provozní doba
je
středa
od 7 do 17 hodin
(přestávka od 9.30 - 10.00
12.00 - 12.15 )
sobota
od 8 do 11 hodin
Několikrát jsme také psali, že na uložení odpadu přímo do sběrného dvora přispívá
obec 500,-- na dům a rok.
Tímto tedy ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí a zároveň udržují
okolo kontejnerů pořádek.
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Péče o zeleň v obci
Další poděkování patří občanům za údržbu travnatých ploch v obci. Zákon sice říká,
že každý vlastník je povinen se o nemovitost starat, ale skutečnost je někdy jiná. Při
projíždění obcí působí udržované plochy velmi vzhledně. Největší problém je u vjezdu do
obce, kde o louku vedle Vlků a stráň u garáží se majitelé, ani přes veškeré upomínání,
nestarají. V těchto případech budeme muset uplatnit sankce uvedené v obecní vyhlášce.
V letošním roce největší díl péče o zeleň podél hlavní komunikace zajišťovala obec.
Vlastník plochy, KÚ Hradec Králové, neuvolnil finance pro údržbu, kterou prováděla Správa
a údržba silnic Náchod. Po dopisování s touto institucí se nakonec v červenci stroj v obci
objevil a posekal krajnici, aniž to bylo potřeba.
Od té doby se nikdo neozval a my jsme sekali po obci ještě dvakrát. Proto díky za
údržbu i té plochy, která Vám nepatří, ale její posekání ovlivní vzhled obce.
Irena Gabrielová
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Co se chystá aneb zpráva z Kulturního centra Heřmánek
Na podzim 2012 pro Vás připravujeme tyto akce:

Další – již druhý - ročník Drakiády se bude konat 27. září 2012. Sejdeme se v 15:00 u
Kulturního centra Heřmánek.

Dále pro Vás připravujeme kreativní dílnu s názvem „ Podzimní výzdoba“, která se
bude konat v říjnu v KC Heřmánek. Bližší informace upřesníme prostřednictvím letáků a
obecního rozhlasu

Na konec října plánujeme i oblíbené dlabání dýní.

O všech akcích Vás budeme předem informovat.
Obecní knihovna je pro Vás otevřena každé pondělí od 15. do 17. hodin a ve čtvrtek
od 9. do 11. hodin. Čeká tu na Vás spoustu novinek, jak pro dospělé, tak pro děti.
K dispozici je i veřejný internet. Knihovna má své webové stránky:
knihovnahermankovice.webk.cz
Každé úterý se scházíme v Heřmánku s našimi nejmenšími občánky a jejich
maminkami, abychom si společně pohráli, popovídali a vyměnili zkušenosti. Přijďte i Vy
mezi nás!
Stále Vás prosíme o zbytkový materiál, který doma neupotřebíte, jako jsou látky,
papíry, korálky, svíčky, bavlnky atd.
Renata Stečínská
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Společenská kronika
Více než 70. narozeniny oslavilo od letošního března do září celkem
22 našich občanů, z toho 7 dokonce více než 80 let – paní Marta Hlavatá
(83), paní Rut Přecechtělová (87), pan Jiří Kosek (80), paní Marie
Provazníková (89), paní Anna Jirásková (85) a manželé Jaroslava (86) a

Blahoslav (87) Juráskovi.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!!!
Zato čáp se nijak zvlášť nečinil. Přinesl jen jedno miminko: manželům Martinovým 18. dubna
dceru Bereniku. Blahopřejeme!!!
Smutná zpráva nakonec – v únoru zemřela paní Šárka Krineková, v březnu pan
Jaroslav Kubeček. Čest jejich památce!
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Mateřská škola v Heřmánkovicích
Mateřská škola v Heřmánkovicích prošla během pár měsíců několika zásadními a
pozitivními změnami. Místnosti, kde si děti hrají, kde odpočívají, jsou nově barevně
vymalovány.
Nové je i personální obsazení zaměstnanců MŠ. Ředitelkou je od 1. 8. 2012 Mgr. Petra
Francová. Další učitelkou je paní Hana Skaláková. Kapacita MŠ je dvacet dětí. Nyní chodí do
školky osmnáct dětí, z toho sedm šikovných předškoláčků, které se budeme snažit co nejlépe
připravit k zápisu. V MŠ máme ještě dvě volná místa pro děti ve věku od 3 do 6 - ti let,
kdyby měl ještě někdo z rodičů zájem své dítě přihlásit k nám do školky. Žádost o přijetí
dítěte do předškolního vzdělávání přijímáme nejdéle do 27. 9. 2012.
V nejbližší době chystáme školní besídky i jiné různé akce, kterých se budou moci
zúčastnit i rodiče.
Další informace o práci naší mateřské školy v příštím čísle.
Mgr. Petra Francová - ředitelka MŠ

Poznámka: od 1. ledna 2012 platí nový zákon, který říká, že těm ředitelům, kteří nebyli
jmenováni na základě konkursu, končí pracovní poměr 31. 7. 2012. Protože bývalá ředitelka
konkursem v roce 2003 neprošla a do dvou vyhlášených konkurzů v květnu a červnu 2012 se
nikdo nepřihlásil, byla také nová paní ředitelka – abychom nemuseli školku zavřít - narychlo
jmenována. Další konkurz nás tedy v budoucnosti nemine.
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Nese se údolím, …
… že na Malém letním dovádění jsme se neumístili nejlépe – skončili jsme na 8. místě z 15
zúčastněných. Příště budeme více trénovat!!!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Vydává Mgr. Ludmila Jansová, starostka obce. Náklad 150 výtisků, příspěvky do 20. každého měsíce.
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