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Starosti obce
Celé jarní a letní období bylo ve znamení různých stavebních a rekonstrukčních prací po celé
obci. Mnozí jste již zaznamenali změnu v budově obecního úřadu, kde došlo ke stavebním
úpravám, které umožnily změnit prostory pro úřad a poštu Partner. Vzhledem
k zaneprázdnění některých řemeslníků není ještě vše dokončeno, ale věříme, že všechno
stihneme během zimy. V rámci těchto prací byla také vyměněna okna v celé budově
a věříme, že se v zimě konečně ohřejeme a za méně peněz.
O tom, že obec zakoupila dům čp. 286 – naproti Kovářovým, jste již byli informováni. Jedná
se o stavbu ve velmi špatném stavu, ale již se podařilo opravit střechu, zavést elektrický proud
a v současné době se zpracovává dokumentace na zřízení čtyř bytů. V přízemí by měly být
bezbariérové o menší rozloze a v patře zbývající. Vzhledem k nákladům, ale i další nutné
občanské vybavenosti – čistírna odpadních vod, místo pro auta a celkové terénní úpravy, je to
běh na další dobu. Navíc, bez všech možných povolení a vyjádření, si dnes nepostavíte
pomalu ani psí boudu, natož opravit takovou stavbu.
Těm, kteří jezdí na Janovičky okolo koupaliště, jistě neuniklo, že byla opravena místa, kde
bylo třeba velmi zpomalit. Opravena byla rovněž komunikace v Olivětíně od Sochorů až ke
škole a v obci místní komunikace od mostu k p. Škopové.
V současné době je velkou zakázkou rekonstrukce bytu v obecním domě čp. 287. Jedná se
o velký zásah do původního podkrovního bytu, kdy byly odkryty stropy a instalovaná izolace,
sejmuty podlahy, vestavěna střešní okna, přestavěny místnosti a dostavěny některé prostory
z půdy.
Celá přestavba by měla být dokončena k 30. 11. 2017. Jedná se o starý dům, který neustále
vyžaduje nějaké a ne zrovna levné zásahy. Je to hlavně vlhko v některých částech stavby,
které se nám nedaří odstranit.
Dokončuje se také rekonstrukce uličního osvětlení na Janovičkách. Většina osvětlovacích
těles je ponechána v původním provedení, ale jsou opravena, natírána speciální barvou a jsou
u nich vyměněny žárovky za výkonnější a s levnějším provozem.
Opotřebením již také trpí některá vybavení dalšího obecního domu – kampeličky. Průběžně
jsou opravována nebo vyměňována, největší položkou jsou plynové kotle k vytápění, kterými
budou nově v tomto roce vybaveny čtyři byty.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Prosíme zapomnětlivce, kteří ještě nezaplatili poplatek za odvoz odpadu, aby se zastavili na
obecním úřadě a svou povinnost si splnili.
Svoz plastů z nádob přímo od domu se nám velmi osvědčil. Nádoby jsou vyváženy 1x 4týdny.
Dle svozové firmy vyvážíme z obce již 58 nádob. Což je téměř polovina obydlených domů
v obci. V případě vašeho zájmu, se zastavte na obecním úřadě, pár nádob ještě máme skladem
a další se budou pořizovat. Vytříděním plastů z komunálního odpadu si snížíte jeho množství,
a budeme moci např. přemýšlet o snížení četnosti vývozu komunálního odpadu a navýšení
četnosti odvozu plastů. Všem, kteří takto nakládají s uvedeným odpadem děkujeme.
NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.












Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech
ZDARMA, máte-li v dané oblasti místo bydliště.
Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat 'zdarma' u
prodejců nebo na vybraných místech.
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly
delší dobu skladujete.
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará
zpracovatel.
Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte
tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.
Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména
o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve
spalovně – i když jsou recyklovatelné. Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu
sešlápnutím plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice
je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín, vypustíte do ovzduší i
nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na
zdraví.
Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by to nešlo znovu použít.
Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější, než recyklace a ekologická
likvidace dohromady.
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Mohlo by Vás zajímat
- Minulý týden se obec zúčastnila kontrolního dne, který se týkal průběhu rekonstrukce
varhan v našem kostele. Jedná se o velmi významný zásah, kdy celé varhany budou mít
původní podobu jako před dvěma sty lety. Překvapivá je barva varhaní skříně, jiné bude i
místo pro varhaníka, vybavení píšťalami bude úplně nové. V současné době je sestavování
varhan svěřeno velmi uznávanému varhaníkovi Daliboru Michkovi. Vše je samozřejmě pod
drobnohledem památkářů. Oprava krovu, který je ve velmi špatném stavu, se zatím provádět
nebude. Žádost o finance prostřednictvím dotačního programu, kterou církev podala, zatím
nebyla vyřízena.
- V měsíci červnu obdržela obec od ministerstva vnitra dotazník s názvem „ Půl na půl „ –
respekt k rovným příležitostem pro kraje a obce všech typů. V dotazníku obec představila,
jakým způsobem u nás vytváříme podmínky pro muže, ženy, ale v podstatě pro všechny
věkové kategorie. Důležitá byla vyváženost pro všechny – akce pro děti, seniory i celé rodiny.
Soutěžily krajské úřady, města a městské části, obce všech kategorií. Naše obec se v kategorii
obcí I. typu umístila na třetím místě. Fotodokumentace z předávání diplomu v zařízení
ministerstva vnitra v Praze je na stránkách obce.
- V příštím roce bude pokračovat oprava dalších částí hřbitovní zdi. Žádost o potřebné finance
podala firma Omnium z.s., která se zabývá opravami a údržbou sakrálních památek. Hlavním
iniciátorem je Ing. Jakub Děd, který stojí v čele uvedené instituce a fandí Broumovsku a jeho
památkám. Peníze jsou již přislíbeny a opravy začnou v jarních měsících. Dokončeno by
mělo být do listopadu 2018.
- Uvedená instituce podala ještě žádost o finance na opravu dvou křížků v obci – jeden je pod
Kmentovými, zarostlý do kořenů stromu a velmi poškozený. Druhý na Janovičkách, v místě,
odkud je krásný výhled na Heřmánkovice. Je mezi dvěma vzrostlými lípami, jeho části jsou
zachovány, ale povaleny a zarostlé v trávě. Do nedávna byl do těchto míst ukládán rostlinný
odpad, takže nové využití prostoru by přispělo k jeho zkulturnění. Obec plánuje i umístění
lavičky pro možný odpočinek.

Některé postřehy z jednání zastupitelstva obce
Největším posláním každé obce je starat se o své občany, své území, svůj majetek. Starosta se
zastupiteli by se měli chovat především hospodárně. Jak v daném okamžiku, tak i s ohledem
na budoucnost. Tak praví i oblíbené rčení „nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat
levné věci“.
Každý rok osloví obec mnoho spolků, fondů nebo i škol a žádají o příspěvek na jejich různé
aktivity. V letošním roce jsme takto obdarovali Český svaz včelařů, aby si mohli nakoupit
soupravu na léčení včelstev. Spolek zdravotně postižených Broumov na pořádání setkání
imobilních občanů. Městskou knihovnu v Náchodě s tím, že nám bude pravidelně kontrolovat
a obměňovat knižní fond v naší knihovně. Dále pak Mushers klub Metuje, Radka Koláře
pořadatele závodu Běh Javořími horami a DDM Ulita Broumov na uspořádání závodů v obci.
Nadační fond Hospital Broumov jsme obdarovali na jejich činnost v oblasti sociální péče
v nemocnici Broumov. Krajský úřad Královehradeckého kraje pravidelně dotujeme, abychom
udrželi autobusové linky. Všechny tyto aktivity by měla obec podporovat z prostého důvodu.
Udržení svých občanů v regionu a jejich spokojenost s bydlením, infrastrukturou, lékařskou
péčí, sportovním či kulturním vyžitím. Tyto aktivity se v daném okamžiku zdají být
nevýdělečné, ale z dlouhodobého hlediska jsou obrovským přispěním k rozvíjení obce a
regionu.
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Společenská kronika
Od loňského roku byla starostka čtyřikrát požádána o uspořádání svatebního obřadu přímo
prostřednictvím našeho úřadu. Samozřejmostí bylo zajistit důstojný průběh se vším, co
k němu patří. Přítomná musela být matrikářka z Městského úřadu v Broumově, protože celý
obřad má zákonem daný průběh, který musí být dodržen. Dva obřady byly přímo na krásně
vyzdobené zahradě a i uplakané počasí v tom období se umoudřilo a zasvítilo sluníčko. Druhé
dvě v Kulturním centru Heřmánek. Dodatečně, prostřednictvím těchto řádků, přejeme
novomanželům Papežovým, Robovým, Rotterovým a Šprincovým do společných let jen vše
dobré.
- 28. října 2017, ve 14:30 sehrají naši fotbalisté poslední utkání podzimního kola.
- 15. prosince 2017 vystoupí divadelní spolek Broumov se svým novým představením
- právě probíhá další část tanečních pro dospělé, pravidelných tanečníků máme 6 párů. Máte-li
zájem, přijít si jen tak zatančit, jste vítáni.
- v měsíci listopadu proběhne také setkání seniorů v kulturním domě. O konečném termínu
konání Vás budeme informovat prostřednictvím vývěsních tabulí, www.stránek nebo e-mailů.

ROZLOUČILI JSME SE S:
panem Janem Markem
Čest jeho památce!

Rychlé informace obce
Další jednání Zastupitelstva obce proběhne dne 13. listopadu. Program bude zveřejněn na
úřední desce nejméně týden předem. Každé jednání zastupitelstva je veřejné, zápisy z jednání
jsou vyvěšeny na úřední desce i internetových stránkách obce.
Dne 20-21. října 2017 probíhají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, volební
místnost je otevřena v pátek 14:00 – 22:00 a v sobotu 8:00 – 14:00.
6. listopadu 2017, jako každý rok, tak i letos navštíví naši obec kominík. Provede nutné revize
či čištění komínů. Máte-li zájem, zapište se do seznamu, který vedeme na obecním úřadě.
25. října 2017 proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině, podrobnosti najdete na
přiloženém letáku.
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V naší obci již řadu let funguje víkendový zákaz hlučných činností. Za roky jeho účinnosti
jsme si zvykli, že v sobotu od 16:00 a v neděli a o státních svátcích od 11:00 nehlučíme.
Nevím jak vaši známí, ale moji nám takovou zvyklost velmi závidí. Je velmi příjemné si
odpoledne sednout na zahrádce a poslouchat ticho. Tento zákaz máme ukotven v obecně
závazné vyhlášce. Tu si můžete přečíst na našich stránkách nebo nás navštívit na obecním
úřadě a nahlédnout do ní. Možná se některým zdá příliš omezující, ale klid a čisté životní
prostředí je největší předností naší obce.
Dne 4. září 2017 byl proveden přezkum hospodaření obce Heřmánkovice kontrolorkami
Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Kontrola proběhla k naší radosti bez připomínek a
bez závad. Také jsme byli kontrolováni Správou sociálního zabezpečení v Náchodě a
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Náchodě i tyto dokumenty byly v pořádku.
V mateřské škole máme opět plno malých dětí. Paní učitelky mají plné ruce práce, aby
zohlednily všechny jejich požadavky a daly je dohromady s dětmi staršími. Vězte, že připravit
děti ke stolečku na svačinu, na procházku po okolí nebo např. na odpolední odpočinek není
žádná legrace. Přejeme jim pevné nervy a hodně trpělivosti v jejich konání.
30. října 2017 budou děti v mateřské škole vyrábět z dýní podzimní dekorace.

Všechno na zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své předurčení.

Další informace o konaných akcích, aktuality z obce či informace o historii obce najdete na našich stránkách
www.hermankovice.cz
Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můžete zaslat na adresu Heřmánkovice 215, nebo na e-mail:obec@hermankovice.cz
Vydává obec Heřmánkovice
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ:
Dne 25.10.2017 ve středu bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.

Křižovatka………………………………………………….14.40 hod.
Kampelička……………………………………………… 14.45 hod.
Obecní úřad……………………………………………….14.55 hod.
Váha………………………………………………………15.05 hod.
Otočka autob./na Janovičky/………………………………………15.15 hod.
Cena očkování proti vzteklině:

130,-

Na požádání bude provedena vakcinace kombinovanou vakcínou za 390,-Kč.
Během hromadného očkování je možné zakoupit preparáty na odčervení i
odblešení.

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního
očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy
může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této
pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních
oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinovaných vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x
ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak
se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.

Doprovod psa osobou starší 15ti let. Pes musí být na vodítku a ti méně hodní s náhubkem.
Vakcinaci provede MVDr. Miroslav Kulich ve spolupráci s MVDr. Vlastou Hlaviznovou.
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