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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další číslo našeho občasníku, ve kterém Vás chceme informovat o
událostech již uplynulých a těch, které se budou dít v blízké budoucnosti.
Nabízíme Vám také možnost aktivně se podílet na přípravě dalších, příštích
Heřmánků. Nápady, či články, jsme připraveni přijímat v kanceláři obecního
úřadu nebo na e-mailu: obec@hermankovice.cz.
V letošním roce nás čekají
stavební úpravy obecních domů
V č.p. 287 se připravujeme na finiš oprav – konečný kabát domu – fasádu. Je
zde potřeba ještě mnoho přípravných prací. Abychom mohli začít s fasádou
musíme nejdříve odstranit všechny venkovní instalace vedení O2. Byl sjednocen
příjem televizního signálu. Nově budou mít obyvatelé jeden satelitní přijímač
umístěný na střeše. Hned na jaře ještě proběhnou drobné stavební úpravy
vchodu, tak aby splňoval všechny stavební předpisy a požadavky moderní doby,
jako je například bezbarierový vstup nebo poštovní schránky v zázemí domu.
Další drobnou úpravou bude přístavba zastřešení stání traktoru u budovy
technických služeb. Nový traktor v současné době parkujeme na otáčce
autobusu, abychom jej měli na očích. Jeho místo je ale samozřejmě v těsné
blízkosti technických služeb a tak bude postavena uzamykatelná garáž.
V plánu jsou také větší stavby.
V současné době máme požádáno o stavební povolení stavby mostu u
Schönových. Na tuto stavbu, nebo chcete-li opravu, obec požádala o dotaci
z dotačního programu Královehradeckého kraje, na konci února ještě podáme
žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Když vše dopadne dle našich
představ, dostaneme z obou programů 90% finančních nákladů na rekonstrukci
mostu nazpět. Opravy budou samozřejmě probíhat jen za předpokladu získání
dotací. Čas na stavbu v případě získání příslibu máme do konce roku 2020.

Areál hřbitova
Dále chceme také pokračovat v opravě hřbitovní zdi, která stejně jako hřbitov je
majetkem obce. Navíc je tato stavba spolu s márnicí, kostelem a farou zapsaná
jako kulturní památka a tvoří určitou dominantu v obci. V loňském roce opravila
část této zdi, včetně několika náhrobků, firma Omnium z.s. V rámci těchto prací
byl také opraven pomník padlým z 1. světové války. V letošním roce obec žádá
na další část obnovy ministerstvo kultury o finanční příspěvek prostřednictvím
MěÚ Broumov odboru památkové péče. Možná se zdá, že opravy pokračují
velmi pomalu. Je však třeba říci, že zeď je dlouhá cca 800 m a každá oprava
vyžaduje nemalé finanční prostředky. Letošní oprava 5 polí a 6 pilířů bude stát
808 000,- Kč včetně DPH. Kolik peněz obec z dotace obdrží, není dopředu
jasné. Realizace bude samozřejmě jen v případě přislíbení dotace.
Pokud by Vás zajímala odkládaná oprava kostela, dle sdělení farnosti Broumov
začnou opravy letos po Velikonocích.
Hřiště TJ Sokol Heřmánkovice
Možná jste také zaznamenali, že nám na podzim „ulétl“ přístřešek pro diváky na
hřišti TJ Sokol. Výměnu si zasloužil dlouho, tak si o to už řekl sám. V lednu t.r.
jsme s členy Sokola sedli k jednomu stolu a z našeho jednání vyplynula
jednoduchá dokumentace k další letošní žádosti o dotaci – tentokrát na obnovu
hřiště TJ Sokol Heřmánkovice – z dotačních programů Královehradeckého kraje
a Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že penízky dostaneme, budeme
přes prázdniny bohatší o novou pergolu pro diváky a vybavené workoutové
hřiště (hřiště s venkovními cvičebními prvky).
V přípravách se nachází
projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci domu č.p. 286 – celnice. Zde
se jedná o projekt na vybudování 4 menších bytů. Přízemní budou kompletně
bezbarierové, tudíž se budou hodit např. i jako pečovatelské pro seniory nebo
pro osoby špatně se pohybující. Byty v 1. patře budou přístupné ze širokého
schodiště a nebude tedy problém pro maminku s kočárkem, aby si ho vyvezla až
k bytu. Studie domu je pro Vás připravena k nahlédnutí v kanceláři obecního
úřadu.
DSO Broumovsko, kterého jsme členem, připravuje studii využitelnosti celého
regionu a shromažďuje informace o využití cyklostezek. Každá z obcí si měla
připravit své návrhy a požadavky k tomuto tématu. Požádali jsem tudíž členy
z cyklotýmu Heřmánkovice, aby do map navrhli ke stávajícím cyklostezkám
navazující trasy, které by se hodily k zařazení do cyklomap a byly vyznačeny
jako cyklostezky.

Odpadové hospodářství
Moji milí, opět tu máme začátek nového roku a s ním jednu z našich povinností.
A to zaplatit za odvoz odpadů. Asi nejste z tohoto poplatku úplně nadšení, ale
musíme si všichni uvědomit, že náš odpad, tím že jej odložíme do popelnice,
nepřestává být náš a tudíž za něj neseme svou zodpovědnost. Je nutné jej něčím
někam odvézt a tam jej buď dále zpracují anebo zahrnou do skládky. Všechny
tyto úkony stojí nemalé peníze. Platbu za odvoz komunálního odpadu, prosím,
plaťte v kanceláři obecního úřadu, nebo na účet 198 898 935/0600, variabilní
symbol 1340 a do zprávy pro příjemce napište své jméno. Cena je už roky stejná
– 500 Kč za osobu nebo rekreační objekt.
Musím Vás ale chválit, a dělám to kudy chodím, protože třídíte odpad čím dál
tím více. To pro nás znamená, zpětný příjem do pokladny obce a snížení
nákladu na odvoz všech odpadů. V den, kdy svozová firma sváží plastový
odpad, vesnice svítí žlutými popelnicemi, jako pampeliškami.
Mohlo by Vás zajímat
Ještě pár slov k letošní zimě. Několik let jsme čekali na sníh a letos opravdu
mnoho lidí potěšil, ale také mnoho potrápil. Touto cestou chceme poděkovat
těm, kteří se podíleli na zimní údržbě a umožnili, aby život v obci nebyl nijak
zásadně narušen. Také děkujeme všem občanům, kteří si sami udržovali vstup
ke svému domu, chodník nebo okolí autobusových zastávek.
Vzhledem k tomu, že je tento výtisk první v letošním roce, chci poděkovat také
těm, kteří se v loňském roce podíleli buď aktivně nebo účastí na kulturním,
společenském a sportovním životě v obci. Budeme rádi, když se Vaše řady
rozrostou o další, kteří mají zájem o aktivity v obci a přispějí ke zlepšení
společenského prostředí.
Ještě příští týden budou probíhat opravy komunikace od Rybkových po
Juráskovi. Prosím Vás o shovívavost a trpělivost s nákladními vozy a omezenou
průjezdností.
Otevírací doba naší obecní knihovny je pondělí odpoledne 15-17 hodin a ve
čtvrtek dopoledne 9-11 hodin.
Kulturní centrum Heřmánek má otevřeno i pro maminky s dětmi. Otevřeno je
v úterý od 9-11 hodin. Děti se zde seznamují s prostředím a aktivitami, které
jsou podobné mateřské škole.

Kultura v obci
2. března budeme vítat nové heřmánkovické občánky. Tento malý rodinný
obřad se koná v KC Heřmánek v 10:00 hod.
Děti, které budeme vítat jsou Janek Šimek, Ondřej Papež, Matyáš Habart a
jediná holčička Anežka Staňková
A ještě jeden krásný postřeh k této akci: všichni rodiče malých heřmánkovičátek
jsou manželé, to se nám už dlouho nestalo.

29. března se koná v naší knihovně Noc s Andersenem. S dětmi prožijeme noc
plnou kouzel a dobrodružství. Přihlášky pro své ratolesti na tuto akci si
vyzvedávejte u paní Stečínské v Mateřské škole Heřmánkovice.
8. června – DSO Broumovsko pořádá další ročník Malého letního dovádění.
Letošní ročník se koná v Broumově. Červen je ještě daleko a plakátky jsou
teprve ve výrobě, ale všechny Vás zveme na soutěže obecních družstev
v netradičních disciplínách.
Další kulturní a sportovní akce jako velikonoční dílna, otevírání studánky nebo
pochod okolo Heřmánkovic budeme plánovat na dalších schůzkách kulturní
komise. Příští máme už 4. března.
V loňském roce jsme se rozloučili s:
Paní Annou Přibylovou, paní Annou Jiráskovou, paní Hanou Hromasovou,
panem Vladimírem Lofem, panem Vladimírem Bangou, Vojtěchem Siposem a
panem Martinem Starým
V lednu 2019 zemřela paní Vlasta Floriánová
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
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