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Vážení a milí občané,
léto se nám pomalu blíží ke konci. Děti si užívají poslední dny zaslouženého
volna a jen nerady slyší o blížící se době návratu do školních lavic. Rodičům
končí období kam s nimi a starosti o to, kde zrovna jejich ratolesti jsou a co zase
vyvádějí. Babičkám a dědečkům se bude stýskat po krásných dnech strávených
se svými blízkými, po vaření hory ovocných kynutých knedlíků nebo jiných
dobrot. Přichází čas babího léta. Doba, kdy doznívají vzpomínky na krásné letní
dny a krásně prožité letní podvečery třeba s příjemnou návštěvou, u ohně nebo
jen u dobré knihy. Doufám, že i vy jste si alespoň pár dní odpočinuli. Naši
pracovníci se také vrací „ke svým strojům“ a začnou nám podzimní práce. Život
se vrací i do mateřské školy a kulturního centra.
Vážení a milí, 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.

Stavby
Naší největší stavební akcí bude v následujícím období rekonstrukce mostu u
Schönových. Po strastích s vypisováním žádostí o dotace a jejich pilování
k dokonalosti, nás nyní čeká druhá část, neméně náročná, a to samotná stavba.
V žádostech o dotace jsme byli velice úspěšní a byly nám přislíbeny dotace z
Královehradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj celkově ve výši
2.200.000,- Kč. Zastupitelstvo obce na svém jednání v září musí schválit
smlouvu o dílo s firmou, která prošla výběrovým řízením. Vše bude v zápise
z jednání zastupitelstva. Stavba by měla započít už v tomto roce. Protože se
nemůžeme spolehnout na počasí, bylo jednou z naších podmínek, že přes zimu
bude most normálně průjezdný a větší část stavebních prací proběhne až na jaře
příštího roku.

V domě č.p. 287 byla dokončena další z etap příprav na zateplení – novou
fasádu domu. Dokončili jsme nový vchod do domu. Starý byl nevyhovující jak
rozměry, tak pro požadavky moderní doby. Byl zde vybudován bezbariérový
vchod i celé přízemí. To znamená, že byty v tomto patře jsou bezbariérové a ty
bychom rádi časem obsadili lidmi, kteří jsou špatně pohybliví. I autobusová
zastávka je jen malý kousek a není zde žádná překážka pro špatně pohyblivého
člověka.
Na hřišti TJ Sokol se staví přístřešek – pergola – hlediště? V minulém vydání
Heřmánku jsme Vás informovali o našich snahách získat dotaci na rekonstrukci
hřiště. Naše žádost byla schválena. Dostaneme tedy z dotačního programu
Královehradeckého kraje dotaci na nové zařízení hřiště ve výši 50% nákladů.
Možná jste zaznamenali, že na začátku prázdnin se zde uskutečnily konečné
zemní práce. Terén byl vysvahován a urovnán tak, aby se dal lépe udržovat.
Naši zaměstnanci terén oseli trávou a teď je na nás, dostatečně se modlit, aby
nepřišel silný déšť a všechnu naši snahu nám nezhatil. V současné době
dokončujeme stavbu přístřešku pro fanoušky, umístění nových laviček a
instalaci workoutového hřiště (posilovací zařízení, kde se uplatní vlastní váha
sportovce).
Dokončena bude i přístavba zastřešení stání traktoru u budovy technických
služeb, bývalé hasičské zbrojnice. Konečně bude mít náš dělník svou garáž.
Mohlo by Vás zajímat
15. srpna od 9.00-11.00 proběhlo veřejné projednávání dodatečného povolení
stavby BPS Heřmánkovice. Jednání se konalo na místě stavby. Přítomni byli
zástupci stavebního úřadu, firmy VAK Náchod a.s., Správy silnic
Královehradeckého kraje, projektant a investor BPS Heřmánkovice, zastupitelé
obce a obyvatelé naší obce, kteří se zajímají o fungování této firmy. Položeno
bylo mnoho otázek. Otázka zápachu, zvýšeného provozu a zaměstnanosti
zajímala přítomné z řad našich obyvatel. Vyvážení digestátu na pole a louky
zajímalo firmu VAK Náchod a.s., která má obavy o pásma ochrany vodních
zdrojů. Zástupce Správy silnic Královehradeckého kraje poukázal na špatný stav
komunikace. Poznamenal, že majitel bude určitě požadovat dohodu o náhradách
za opravy komunikace. Obec Heřmánkovice namítá, že stavba není v souladu
s územním plánem obce. Stavební úřad Broumov bude vypracovávat protokol
z tohoto jednání a bude se vypořádávat se všemi námitkami. Jak bude stavební
řízení dál pokračovat, budeme stavebním úřadem informováni.
Více informací Vám rádi sdělíme na obecním úřadě.

Dopravní obslužnost
Naše obec je součástí systému IREDO, který spravuje Královehradecký kraj.
Protože jsou u nás autobusy využívány, pravidelně na dopravu přispíváme tak,
abychom tuto úroveň udrželi. Samozřejmě i zde je prostor pro zlepšování. Byli
jsme vyzváni občany naší obce, abychom připomínkovali návaznosti na
autobusy a vlaky, které jedou dále do kraje. Kontaktovali jsme proto příslušné
pracovníky s žádostí o vyhodnocení návazností. Apelovali jsme na důsledné
dodržování z řad řidičů autobusů. Vše nám bylo přislíbeno. V případě , že vlak
nebo autobus, který by měl navazovat Vám ujede, nenechávejte si to pro sebe a
zavolejte nám. Nebo volejte přímo centrální dispečink IREDO na tel.:
491580333, mob.: 774076546, kde musí tento problém řešit.
Protože ani autobusové zastávky nejsou věčné, museli jsme začít s jejich
výměnou. Rozhodli jsme, že začneme tou, která je v nehorším stavu. Další její
problém je, že stojí na pozemku tělesa komunikace, což jejímu správci vadí a
požaduje po obci nájemní smlouvu a pravidelné nájemné. Velice se nám hodilo,
že pozemek hned naproti stávající autobusové zastávce je v majetku obce a tak
jsme se dohodli i s dopravcem, že přestěhujeme zastávku na toto místo. Přes léto
stavební firma vybudovala základy pro stavbu a nyní bude instalována
autobusová zastávka.
Rekonstrukcí také prošla autobusová zastávka na křižovatce. Bývalý vážní
domek potřeboval opravit omítky a nové nátěry. Postupně takto budeme muset
opravit, či zcela vyměnit, všechny autobusové zastávky.
Jednou větou z Heřmánkovic
Naše obec je součástí Geoparku Broumovsko. V letošním roce probíhají
výzkumné práce s cílem potvrdit existenci prvohorního vulkánu v oblasti
severně od Heřmánkovic.
Pravidelné kontroly komínů si můžete objednat v kanceláři obecního úřadu nebo
na telefonu 491523772. Kominík je objednán na 26. září 2019.
Dotace na pokračování obnovy hřbitovní zdi nám schválena nebyla. To
znamená, že v letošním roce pokračovat v jejích opravách nebudeme. Naší
snaho bude, opětovně žádat o příspěvek i v příštích letech.
Od nového roku přibude pro pejskaře nová povinnost. Od 1.1.2020 musí být
každý pes očipován a veterinář nesmí neočipovaného psa očkovat.
Případným zájemcům o obědy z naší školní jídelny oznamujeme, že zatím je
kapacita naplněna na 100%.

Máme možnost požádat o dotaci ve výší 85% na vybudování alejí v extravilánu
obce. Například cesta po kopci nebo okolí cesty na Janovičky. V současné době
spolupracujeme s projektantkou, která posoudí, zda je možné, v námi
vytipovaných místech, tento projekt zrealizovat.
8. června 2019 jsem se zúčastnili pravidelné akce DSO Broumovsko – Malé
letní dovádění, kde jsme velice úspěšně reprezentovali naši obec a přivezli jsme
zlatou medaili z umístění na 1.místě. Příští ročník se koná 13.6.2020
v Křinicích.
Na místě u bývalého kostela na Janovičkách bylo ve spolupráci s Lesy ČR
vybudováno odpočinkové místo. A instalována informační tabule
s připomenutím historie kostela.
Zprávy z Mateřské školy
Od nového školního roku máme v naší školce novou paní ředitelku. Bývalá paní
ředitelka byla zvolena do své pozice na 6 roků, které v tomto školním roce
uběhly. Obec proto vypsala konkurs na obsazení místa ředitele MŠ
Heřmánkovice.
Členkami
konkursní
komise
byly:
zástupkyně
Královehradeckého kraje, České školní inspekce, školského odboru Městského
úřadu Broumov, zástupkyně učitelek Mš Heřmánkovice a starostka obce. Do
křesla ředitelky mateřské školy byla vybrána Mgr. Jitka Lehotská.
Paní ředitelce Kollertové děkujeme za spolupráci a přejeme jí hodně štěstí a
spokojenosti do dalšího života.
Paní ředitelce Lehotské, přejeme hodně úspěchů a těšíme se na novou
spolupráci.

Dobu prázdnin využíváme v Mateřské škole také k drobným opravám. Bylo
odstraněno umakartové obložení v herně a ředitelně tak, aby mohly zdi volně
dýchat. Omítky byly vyspraveny a nově vymalovány. Současně jsme také
v těchto místnostech nechali zrenovovat lak na parketách, který velmi trpí pod
náporem her našich dětí, které by si mohly o nedokonalý povrch ublížit.
Moudré slovo nakonec:
Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.
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