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Starosti obce
Stejně jako je to u občanů, tak i obec má největší starosti s nemovitostmi. V současné době
byl obci předložen projekt na vnitřní i vnější úpravy bývalé hasičské zbrojnice. Ta část, kde
jsou uskladněny technické pomůcky je celkem v pořádku. Velké úpravy nás čekají v další
části, kde by mělo být úplné zázemí pro technické pracovníky obce. V současné době se
připravuje přivedení vodovodní přípojky strání od hydrantu nad budovou. V objektu by
rovněž byly kontejnery pro sběr některých druhů odpadů. Počítáme s tím, že hlavní práce by
měly být hotovy do léta.
Další obecní dům, kde probíhají již několik let různé úpravy je čp. 287. Rekonstrukce 5 bytů,
které byly finančně velmi náročné, jsou již ukončeny. V současné době se zpracovává projekt
na fasádu a úpravy v okolí domu. Stále je třeba ještě dořešit vzlínající vlhkost v části budovy
a odstranit její příčiny.
V poslední době se uvolnilo několik bytů v obecních domech. Při jednání bytové komise
bylo rozhodnuto, jakým způsobem budou byty, na základě žádostí, přiděleny.
Rekonstrukční práce budou také pokračovat na budově čp. 286. Na domě je opravena střecha
a svody, přiveden elektrický proud. Na základě projektu budeme pokračovat s vnitřními
úpravami, které vzhledem k finanční náročnosti potrvají delší dobu.
Práce pokračují také na čističce odpadních vod v blízkosti uvedené nemovitosti. Napojí se na
ni nejen tato uvedená budova, ale budou se na ni moci napojit i další nemovitosti v obci.
V letošním roce bude také pokračovat oprava další části hřbitovní zdi. Tentokrát se iniciativy
ujala firma Omnium z.s. Broumov, která zpracovala žádost o dotaci a finance získala.
Opravena bude nejen zeď, ale také krásné náhrobky na starých hrobech, které ke zdi přiléhají.
Práce započnou brzy v jarních měsících a budou do podzimu dokončeny.
Obec již několik let postrádá dopravní prostředek, který by bylo možné využít víceúčelově na
letní i zimní práce v obci. Již v loňském roce zastupitelstvo schválilo zakoupení traktoru, na
který bychom mohli získat peníze i z dotací, ale dle požadavků projektu by mohl být používán
jenom na práce v lese. Na konci loňského roku se zastupitelé obce rozhodli, že obec zakoupí
traktor z vlastních prostředků. Výběrové řízení proběhlo, jednání s dodavatelem jsou u konce,
traktor bude, ale termín dodání jsou čtyři měsíce.

Mohlo by Vás zajímat
Obec předala finanční dar již dvěma žadatelům, kteří předložili povolení k vpouštění
odpadních vod z nového nebo vylepšeného zařízení pro čištění odpadních vod. Na nově
vybudované zařízení poskytne obec dar ve výši 30 000,- Kč. U zařízení, které bylo
vybudováno v minulých letech a majitel má platné povolení k vypouštění odpadních vod,
vyplatí obec, na základě souhlasu ZO z usnesení č. 38 ze dne 8. ledna 2018, dar ve výši
10 000,-- Kč
Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete samostatně řešit problém odpadních vod a jejich vypouštění,
připravujeme možnost ulevit Vám od získávání některých potřebných vyjádření institucí –
Lesy ČR a Povodí Labe tím, že je budeme moci poskytnout u nás na úřadě. Informace včas
obdržíte.
Obec také vytipovala tři místa, kam by mohly být svedeny odpadní vody z nemovitostí, které
by stály v blízkosti odpadního kanálu. Tyto záležitosti jsou projednávány s odborem životního
prostředí, vodoprávním odborem MěÚ Broumov a CHKO Broumovsko. V současné době se
již pracuje na projektu pro první sběrné místo, které je v blízkosti obcí zakoupeného domu čp.
286. Kterých občanů by se svod odpadních vod do tohoto místa týkal, se vytipovává a obec
s nimi bude o této možnosti jednat.
Stále se množí dotazy občanů, jak bude obec řešit zvýšenou dopravu těžkými vozidly, která
zásobují bioplynovou stanici a neustala ani přes vánoční svátky. Poukazují na bezpečnost
silničního provozu, hluk, ničení vozovky i majetků občanů.
Vysvětlení je následující: přestože již od roku 2016 je bioplynová stanice soudem označena,
z důvodu nedostatků v podkladech pro stavební povolení, za nepovolenou stavbu, provoz
pokračuje.
Majitelé požádali o možnost dodatečně doložit potřebné materiály, což jim bylo MěÚ
Broumov, stavebním odborem, umožněno do 31.8.2017. Obec nemá informace, jak byly tyto
požadavky splněny. Pro fungování bioplynové stanice zřejmě nestačí materiál z místních
zdrojů, proto musí dovážet řepné řízky z cukrovaru v Českém Meziříčí a to i v zimě. Všechna
rozhodnutí MěÚ Broumov, stavebního odboru, jsou uveřejněna na stránkách obce – úřední
deska. Stanoviska obce k těmto materiálům jsou řešena prostřednictvím právní zástupkyně
obce a jsou rovněž zveřejněna na stránkách obce.
Obec se rozhodla na 38. jednání zastupitelstva obce pronajmout areál bývalého koupaliště.
Zájemcem o pronájem je skupina mladých sportovců BCB z.s. Broumov, kteří předložili obci
svoji představu o jejím využití. Jedná se hlavně o vybudování zázemí pro kulturní a sportovní
vyžití místních občanů i rekreantů. Nájemní smlouvu připravujeme s nápomocí právníků.
Obec si v nájemní smlouvě vymezí právo na informaci i rozhodování o každém záměru
využití této plochy. Určitě nebudeme souhlasit např. s rozsáhlým parkovištěm nebo prostorem
pro dlouhodobé stání karavanů apod.
Od nového roku budete potkávat v obci mnohem častěji pana Ondřeje Papeže, kterého obec
přijala do pracovního poměru jako dalšího pracovníka technických služeb obce.
V areálu fotbalového hřiště probíhají drobné zemní práce. Chlapci z fotbalového klubu TJ
Sokol Heřmánkovice požádali o zvětšení prostoru kolem kabin. Začali jsme v pro někoho
možná neobvyklou dobu, ale tento termín prací se nám zdál být nejméně omezující pro
provoz na hřišti. Fotbalová sezona začne až v dubnu, v létě budou chtít užívat hřiště děti, na
podzim pokračuje fotbalová sezona. Do dubna zaměstnanci technických služeb obce prostor
dočistí a zasejí trávu, i když ta asi nestihne narůst a zakrýt všechny pozemní práce.

Odpadové hospodářství
Také v letošním roce připomínáme zákonnou povinnost zaplatit za sběr komunálního odpadu.
Jedná se stále o stejnou částku tj. u trvale žijících občanů 500,-- za osobu. U dětí do 10 let je
poplatek 250,-- Kč a za děti, které jsou přes týden ubytované mimo obec, je možné požádat na
základě potvrzení o ubytování o slevu rovněž na 250,-- Kč. Za psa zůstává poplatek ve výši
100,-- Kč.
U rekreačních nemovitostí je poplatek 500,-- Kč za nemovitost. Dle zákona by obec měla
tyto poplatky obdržet do konce března letošního roku.
Velmi nás potěšilo a chválíme občany za třídění plastového odpadu do žlutých popelnic.
Pokud máte zájem třídit plasty do těchto nádob, máme jich na úřadě dostatek.
V objektu budovy technického zázemí obce bude umístěn kontejner na ukládání použitého
stolního oleje. V současné době je zřejmě odkládán do popelnic s komunálním odpadem.
Vždy ve středu od 14 do 15 hodin od Vás p. O. Papež uvedený odpad v uzavřené plastové
lahvi odebere. Jiný termín odevzdání je možné domluvit přímo s panem Papežem.
Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu proběhne na konci měsíce března
2018. Konkrétní termíny ještě nejsou stanoveny. Až je od svozové firmy získáme, určitě je
dostanete do Vašich schránek. Tyto a další informace dále získáte na stránkách obce a
vývěsních deskách.

Kultura
23. února 2018 – kulturní dům - Obecní ples
13. března 2018 – KC Heřmánek - velikonoční kreativní dílna
18. března 2018 – kulturní dům – dětský karneval
23. března 2018 – KC Heřmánek – Noc s Andersenem
24. března 2018 – kulturní dům – pozdní oslava dne žen - představení spolku Spona
13. dubna 2018 – kulturní dům – představení divadelního spolku z Broumova
Podrobnosti o všech akcích budeme uveřejňovat na stránkách obce a na plakátech na
vývěsních deskách v obci.
Pokud má někdo z občanů zájem o proškolení v základních funkcích počítače - spuštění
internetu, e-mailová pošta, vyhledávání zpráv na internetu atd. může se přihlásit u p. Renaty
Stečínské vedoucí Kulturního centra Heřmánek. Za proškolení nebudou účtovány žádné
poplatky.

Rozloučili jsme s:
paní Ludmilou Ptáčkovou
paní Annou Přibylovou
Čest jejich památce!

Rychlé informace obce
Firma O2 nás informovala, že v naší obci došlo k velkým investicím do výstavby a posílení
sítí, které zajišťují pokrytí obce internetem. Pro naprostou většinu občanů by tak mělo být
k dispozici vysokorychlostní připojení k internetu HD od O2. Při této příležitosti nám firma
O2 nabízí pro naše občany získat při nákupu do 31. března 2018 první 2 měsíce služby
zdarma a modem za 1,-Kč. Tento dárek můžete uplatnit na stránce www.O2.cz/mojeobec
vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka identifikace.
Na jaře tohoto roku bude firma Lesy ČR čistit nejvíce zanesené části toku Heřmánkovického
potoka. Zároveň bude upravována i pobřežní zeleň a břehy potoka. Jedná se o tři vytipovaná
místa. Na dolním konci obce hned za sádkami a u Vlkových. Na horním konci obce u domu
pana Slezáka. Vždy asi v rozsahu 200m. Tato místa byla vytipována při kontrole povodí
potoka, která proběhla v r. 2017 za účasti zástupců - správce toku LČR, vodoprávního úřadu
Broumov a Obce Heřmánkovice. Další pochůzky a kontroly budou následovat i v tomto roce.
Samozřejmě, že budeme přijímat i Vaše návrhy na úpravu dalších míst.
Další z jednání Zastupitelstva obce proběhlo dne 5. února. Programy jsou zveřejňovány na
úřední desce nejméně týden předem. Každé jednání zastupitelstva je veřejné, zápisy z jednání
jsou vyvěšeny na úřední desce i internetových stránkách obce.
Sběr plastových víček na dobročinné účely v mateřské škole neustále probíhá. Vždy
nahromadíme velké množství a poté je předáváme potřebným.
Dne 24. ledna byl proveden přezkum hospodaření obce Heřmánkovice kontrolorkami
Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Kontrola proběhla k naší radosti bez připomínek a
bez závad.

Tvá vlast je tam, kde je ti dobře.
Vydává obec Heřmánkovice
Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můžete zaslat na adresu Heřmánkovice 215, nebo na e-mail:obec@hermankovice.cz

