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Vážení spoluobčané,
číslo dnešního Heřmánku je taková rekapitulace, ohlédnutí. Blíží se volby do
obecního zastupitelstva, proto se s Vámi chceme podělit o starosti, ale i úspěšně
zakončené akce, které přinesly zlepšení vzhledu obce, zajistily komfort bydlení
v obecních bytech i v obci, zachránily historické památky a mnohé z výsledků
naší práce budou užívat i další generace.
Zkusíme zmapovat práci obce a obecního zastupitelstva po letech, kdy nové
zastupitelstvo začalo pracovat po volbách koncem října 2014. Systematická
práce a přemýšlení o tom, co obec potřebuje, kam nejprve napřít síly, začínalo
rokem 2015.

Rok 2015
Nejprve bylo zadáno zpracování posudků na stav nejvíce zatěžovaných mostů, o
kterých bylo známo, že jsou v havarijním stavu. Týkalo se to mostu na odbočce
na Janovičky, mostu u Bangů a mostu u Schönů. Od té doby je na mostech
omezena tonáž a dodnes nejsou mosty opravené. Na horní části brzdí opravu
nemožnost vykoupit pozemky potřebné k opravě, v dolní části zdlouhavá
administrace potřebných prací (projekt, geologický průzkum, odborné posudky
o technickém stavu mostu, stavební řízení).
Zdařilejší byly již další akce. Dokončila se úplná rekonstrukce dvou bytů
v čp.287 a podařilo se za pomoci dotačních a obecních financí opravit několik
drobných sakrálních staveb v obci a na Janovičkách, které jsou památkou na
předky v naší obci i na jejich řemeslnou zručnost.

Rok 2016
Celým volebním obdobím prolíná starost o bytový fond obce. I v tomto roce se
to týkalo bytů v kampeličce čp. 273 i další nákladná rekonstrukce bytů v čp. 287
Pokračovala také oprava hřbitovní zdi výše od hlavní brány.
Zastupitelstvo schválilo nákup domu čp. 286, který byl ve velmi špatném stavu
a bylo otázkou času, kdy začne protékat střechou do spodních pater a části
stavby začnou padat na vozovku. Ještě horší pohled se naskytl uvnitř domu, kde
bývalý majitel nedokončil záměr stavebních úprav.
Vzhledem k tomu, že jsme obcí, kudy vede cyklostezka a jsme navštěvováni
turisty, byla v obci instalována 3 odpočinková místa s orientačními tabulemi a
fotem nejbližšího okolí ( na horní cestě s vyhlídkou na kostel, další u kostela a
třetí u odbočky na Janovičky). Další 2 místa jsou na Janovičkách – parkoviště u
tábora a u sochy sv. J. Nepomuckého ve středu obce.
Obec se již v minulém volebním období snažila získat zpět budovu bývalé
hasičské zbrojnice, kterou sice v 60. letech opravila, ale zápis na katastru nebyl
tenkrát proveden. Po roce 1989 byla v restitučním řízení stavební parcela, na
které budova stojí, přiřknuta dědicům Pohlových, kteří v domě bydleli. V tomto
roce se tedy podařilo parcelu vykoupit a náročnou administrativou zajistit
konečné vlastnictví obci. Ihned začaly nejnutnější vnitřní úpravy a budova se
stala místem pro technické zázemí obce. Začal se zpracovávat projekt na úplnou
vnitřní i vnější rekonstrukci budovy.
Již dlouhou dobu byly stížnosti na velmi špatnou sjízdnost místní komunikace
na Janovičky. V tomto roce se podařilo sehnat firmu, která komunikaci za
finance obce opravila. Další, a to úplné rekonstrukce, se komunikace dočká
zřejmě v roce 2020, kdy dojde k realizaci plánů, které vyplývají z komplexních
pozemkových úprav.
Opravena byla také místní komunikace a uliční světla okolo Novotných až nad
Wintrovi. V dolní části také od mostu k domu p. Škopové.
Pro potřeby technických pracovníků obce byla zakoupena repasovaná multikára,
která zajišťuje veškerou dopravu pro potřeby obce.
Vzhledem k tomu, že jsme chválenou obcí, co se týká třídění odpadů, byly
pořízeny další kontejnery, ale také upravena některá jejich stanoviště.
Průběžně bylo opravováno uliční osvětlení. Někde bylo nutné vyměnit celé
lampy, jinde se měnily žárovky za výkonnější, které šetří spotřebu el. energie.

ROK 2017
Obec neustala v řešení možností čištění odpadních vod, alespoň v části obce.
Byly provedeny hydrologické zkoušky vsakování vod a hladiny spodní vody na
třech místech v obci. Výsledky potvrdily, že by bylo možné při individuálním
čištění použít v podstatě různé možnosti podle toho, kde a na jakém místě
nemovitost stojí. Tzn. čištění vsakem do podmoku, klasická čistička s výpustí do
potoka, ale také pouze vyvážecí žumpa. Celý rok obec spolupracovala
s institucemi, které se k dané problematice vyjadřují. Problémem naší obce
v této oblasti je její délka, ale hlavně terénní různorodost, která neumožňuje řešit
situaci centrální kanalizací.
Po skončení komplexních pozemkových úprav musela obec zažádat o
vypracování nového územního plánu obce. Jedná se o zákonem uložený
dokument, ve kterém je uvedeno, k jakému využití je možné pozemky v obci
použít. Vypracování je zadáno firmě, která se touto problematikou zabývá.
V červenci byla dokončena rekonstrukce střechy a okapových svodů na čp.286
V kulturním domě bylo opraveno obložení pod jevištěm.
Do budovy bývalé hasičské zbrojnice byl zaveden elektrický proud. Obec
zadala zpracovat projekt na zavedení vody do objektu.
Koncem léta byly ukončeny všechny administrativní práce na ukončení
komplexních pozemkových úprav. Občané byli několikrát pozváni do KD, kde
se mohli domluvit se zástupci pozemkového úřadu, zda s uvedenými změnami
souhlasí. Později obdrželi nové listy vlastnictví.
Na Janovičkách byla provedena celková rekonstrukce uličního osvětlení od
parkoviště u tábora až k penzionu.
Na budově obecního úřadu byla vyměněna okna a byly provedeny vnitřní
úpravy, které ulehčily účetní a zároveň pracovnici pošty Partner kontakt
s pracovníky obce, ale také s občany.
Na podzim byly dokončeny velmi náročné rekonstrukční práce na posledním
podkrovním bytě v čp. 287.
Před zimou musely být také vyměněny tři kotle vytápění v bytech kampeličky. S
ohledem na nový zákon to nemohla být jen pouhá výměna, ale bylo nutné vést
po vnější straně domu odvod spalin až nad střechu.
Obec zajistila pro další zájemce o třídění plastového odpadu žluté popelnice,
které na základě smlouvy obdržíte zdarma. Poplatek za odvoz je zahrnut do
poplatku za svoz odpadů.

ROK 2018
Pro svoz, hlavně rostlinného odpadu, zakoupila obec tři nové kontejnery. Dva
jsou umístěné na prostoru pod kostelem a jsou určené k ukládání rostlinného
odpadu, který tam doveze obec, ale mohou ho využít i občané obce. Další je pro
potřeby osadníků na Janovičkách.
Z dotačních i obecních financí byl pořízen také nosič kontejnerů, který bude
součástí nově pořízeného traktoru a umožní obci průběžný odvoz rostlinného
odpadu na kompostárnu do Křinic.
Z dotačních financí pořídila obec také další kompostéry a popelnice na plasty
pro občany obce.
V prvních měsících roku byl přidělen rekonstruovaný byt v čp. 287.
Znovu se opravovala část komunikace na Janovičky, ale také komunikace okolo
Ležáků.
Jistě jste zaznamenali terénní úpravy okolo hřiště a kabin, kde vznikl prostor pro
parkování osobních aut při akcích obce i Sokola.
Velkou akcí, která bude znamenat zlepšení pracovních podmínek pracovníků
technických služeb obce, je rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice
vedle Síposových. Velká garáž pro techniku, ale také zázemí pro pracovníky i
upravené okolí s možností parkování obecního traktoru. Občané si tyto prostory
budou moci prohlédnout po dokončení v den otevřených dveří. Obec má
smlouvu na zakoupení nového traktoru, který bude využívat pro svoz různých
odpadů v obci, ale také pro rozvoz dřeva a pro práci v obecním lese. Bude také
zakoupeno příkopové žací rameno, které umožní obci sekat vegetaci nejen okolo
hlavní komunikace, ale také u dalších místních komunikací.
Průběžně se pracuje na dokumentaci k možnosti realizace odkanalizování části
obce. Zpracovává se projektová dokumentace na opravu mostu u Schönů.
Opravu mostu na Janovičky zatím blokuje majitel příjezdové komunikace.
Průběžně se také připravuje další část rekonstrukce domu čp. 286 naproti
Kovářovým.
Zpracovává se projektová dokumentace na dokončení celkové opravy čp. 287 –
fasáda, okolí domu.
Letošní brzké a krásné jaro připravilo trochu komplikací při údržbě veřejných
prostor. Vzhledem k tomu, že pracovníci obce tuto službu poskytují také
potřebným občanům v obci a pracovníků jsme měli letos o něco méně, došlo na
posekání některých prostor o něco déle. Proto touto cestou chceme poděkovat
všem občanům, kteří si u svých plotů posekali trávu sami. Snaha o vzhled a
čistotu patří k dalším prioritám obce, ale ne vždy je její vinou, že se nedaří
udržet čistotu a vzhled, jak by se všem líbilo.
V neposlední řadě je také třeba zmínit finanční podporu obce mnoha institucím,
spolkům i jednotlivcům na jejich činnost. Není to podpora jen v posledních
letech, mnohde se jedná o podporu, která trvá roky. Např. fotbalistům našeho
Sokola, příspěvky Občanskému sdružení zdravotně postižených v Broumově,
Agentuře pro rozvoj Broumovska na koncerty Za poklady Broumovska, členské

příspěvky Dobrovolnému svazku obcí a Místní akční skupině Broumov, jejichž
jsme členy. Každoročně přispíváme Nadačnímu fondu Hospital Broumov na
pořizování vybavení do broumovské nemocnice. Průběžně se podílíme na
rekonstrukci našeho kostela financemi pro Římskokatolickou farnost v
Broumově. Podporujeme sport a sportovce v obci. Velmi dobře nás reprezentuje
Kristýna Vondřejcová v judu a Cyklo tým. Přispíváme na činnost Mushers klubu
Metuje, který pořádá soutěž psích spřežení, Lyžařskému klubu, který provozuje
lyžařský vlek na Janovičkách, cyklokrosovému závodu Okolo Broumova,
přispíváme i na Běh Javořími horami. Městské knihovně v Náchodě platíme za
obnovu knihovního fondu v obecní knihovně. Také se podílíme na nákladech
hasičů z Jetřichova, se kterými máme smlouvu o pomoci. Je třeba podotknout,
že uváděné příspěvky jsou někdy tisíce, jindy desetitisíce, někdy pomůžeme i
pronájem potřebných prostor. Samozřejmě obec financuje i všechny kulturní
akce a dárky pro občany při životním jubileu nad sedmdesát let.
V příloze Heřmánku máte novou kandidátku do obecního zastupitelstva.
Věříme, že v tomto složení budeme pokračovat v práci i v dalších letech k Vaší
spokojenosti.
Kultura v obci
V souvislosti s 50. výročím založení oddílu kopané v naší obci, uspořádal TJ
Sokol akci, na které se sešli někteří ze zakládajících členů, ale i další z generace,
která v kopané pokračovala. Přítomní si mohli prohlédnout historické fotografie
z činnosti oddílu, pobavit se s těmi, které neviděli několik let. Součástí
programu byl zápas, ve kterém si zahrály děti v dalším kole potom stará garda.
Nakonec k poslechu i k tanci zahrála kapela Doteky.
Co nás ještě v následujícím měsíci čeká:
vítání občánků dne 22. 9. v KC Heřmánek
zavírání studánky a sázení lípy k 100. výročí vzniku samostatného státu –
konec měsíce října - termín bude upřesněn
Rozloučili jsme se s:
panem Vladimírem Lofem, paní Annou Jiráskovou,
paní Hanou Hromasovou a panem Vladimírem Bangou
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Moudrá slova Karla Čapka nakonec:
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.
Vydává obec Heřmánkovice
Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můžete zaslat na adresu Heřmánkovice 215, nebo na e-mail:obec@hermankovice.cz

Vážení spoluobčané,
ještě dříve, než obdržíte oficiální kandidátku do obecního zastupitelstva, chceme
Vám představit ty, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v letošních volbách do
obecního zastupitelstva. Většina z nich jsou občané, se kterými se denně
potkáváte, znáte je z akcí obce, na kterých se účastní, nebo s nimi máte
zkušenosti z předešlého volebního období. Věříme, že si vyšetříte svůj čas a
přijdete k volbám dát svůj hlas těm, které si vyberete. Z předložené kandidátky
si zakroužkujte pět kandidátů, které chcete, aby byli Vašimi zástupci, Vaší
prodlouženou rukou při správě a rozvoji obce, Vašimi zastupiteli obce
Kandidáti do Zastupitelstva Obce Heřmánkovice – NEZÁVISLÍ
Jana Králová, Jiří Staněk, Veronika Papežová, Petr Flídr, Miroslav Balín,
Petr Kubásek – zástupce osady Janovičky.
V našem volebním programu na příští období jsou tyto priority:
– péče o bytový fond obce – obec vlastní domy, ve kterých je 16 bytů a
stále se pracuje na projektu dalších 4 nových bytů v čp. 286
– ochrana životního prostředí, ke kterému přispíváte i Vy tříděním odpadů
– péče o vzhled obce – i když, bohužel, není vždy v moci obce toto dodržet
– vzájemně spolupracovat se všemi, kteří v obci podnikají
– řešit stav komunikací – nejen hlavní komunikaci, ale všech po celé obci
– zachovat a rozšiřovat služby občanům – dovážení obědů, využití obecní
techniky
– spolupráce s městskou policií – péče o bezpečnost a zdraví občanů
– zlepšování podmínek pro sport a kulturu – obměna vybavení a
stávajícího zařízení
– nadále využívat prostory KC Heřmánku a udržovat všechna tradiční
setkání občanů na akcích obce
– podporovat stávající složky v obci a vznik nových
Samozřejmě, že důležité jsou finance, které bude možné vložit do jednotlivých
oblastí, což není jen v moci obce. Budeme reagovat i na Vaše podněty. Slibovat
je snadné, realizovat je obtížnější. Co ale slíbit můžeme je naše vstřícnost,
odpovědnost, pozitivita při jednání s Vámi a snaha nezklamat důvěru v naše
jednání.
Děkujeme za Vaše hlasy.

