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Vážení a milí občané,
zima nebyla téměř žádná, a tak všichni doufáme, že se ostatní období roku polepší.
Všichni se už těšíme na jaro, první posezení venku s kávou či čajem. Ještě nám bude
zima zalézat pod kabát, ale budeme přijímat první jarní sluneční paprsky. Děti
vyvezou kola, koloběžky a tříkolky a budou potřebovat vybít nashromážděnou
energii za celou zimu. Proto Vás prosím, za všechny maminky, které se bojí o své
ratolesti, sundejte nohu z plynu a zpomalte své vozidlo. Vždyť i rychlostí 50 km/h se
do svého vysněného cíle dostanete. Rozhlédněte se a uvidíte, jak je u nás krásně.
Od 1. března začínáme s jarním úklidem obce. Budeme postupně zametat cesty od
zimní špíny. Odvážet odpadky z příkopů a přilehlých pozemků. Stříhat náletové
dřeviny a připravovat obec na svátky jara - Velikonoce. Někteří jste už také začali a
za to Vám patří veliký dík. Ušetřený čas můžeme věnovat jiným činnostem a o těch
Vám píši dále.
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.
Budeme rádi, když budete na získané informace o dění v naší obci reagovat. Třeba
tím, že nám napíšete na e-mail obce, nebo se zastavíte v kanceláři obecního úřadu.

Stavby
Určitě jste si všimli stavebního ruchu na bývalém smetišti. V loňském roce nás
oslovila Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko s tím, že nás důrazně žádají o
ukončení dalšího ukládání odpadu na tomto pozemku. Z jednání mezi obcí a úředníky
SCHKO vyplynula pro obec povinnost tuto skládku uzavřít – např. plotem. Při našem
dalším přemýšlení, JAK tuto povinnost uchopit, vzešel nápad, vybudovat
manipulační plochu pro technické služby obce.
Plocha bude jednoduše zpevněna štěrkovým ložem. Dále bude vybavena elektrickou
přípojkou a pracovním osvětlením. Nakonec bude plocha oplocena. To vlastně není

úplný konec, nakonec bude zkolaudována. Ano i na oplocení zpevněné plochy je
nutná projektová dokumentace + vyjádření dotčených orgánů (SCHKO, VAK, ČEZ,
SÚS Královehradeckého kraje, CETIN atd.). Teprve z této dokumentace vzejde
stavební povolení.
Dále se letos zaměříme na parčík u naší mateřské školy. Herní prvky jsou na samém
konci své životnosti, je tedy nutné je vyměnit. Bude zvětšena plocha pro parkování
vozidel. Vykácíme a upravíme drobnou zeleň.
V zahradě mateřské školy bude postaven nový přístřešek na hračky pro děti. Starý je
také na samé hranici své životnosti a dětem nebezpečný. Postaví ho naši zaměstnanci
ze dřeva z našeho obecního lesa.
Naše největší stavební akce – oprava mostu u Schönových.
Stavební firma započala práce 24. února t.r.. Jak jsme psali už v minulém Heřmánku
na tuto akci máme přislíbenu dotaci z Královehradeckého kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj celkově ve výši 2.200.000,- Kč. Pro nás to znamená, že jej nebude
možné od března t.r. užívat motorovými vozidly. Lávka pro pěší tu ale bude. Dle
harmonogramu a smlouvy s dodavatelskou firmou bude stavba dokončena do 31.
srpna 2020.
Odpadové hospodářství
Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2020 činí 500,-Kč na osobu, nebo
rekreační objekt. Za tuto částku Vám svozová firma odváží od domů z Vašich nádob
netříděný komunální odpad a plasty. Plán svozů od domů je umístěn na stránkách
obce - https://www.hermankovice.cz/aktuality/svozy-odpadu-pro-rok-2020.
Dále pak ze sběrných míst, které jsou umístěny na sedmi místech v obci odváží firma
Marius Pedersen a.s. papír, plasty, sklo a kov.
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, plevel apod.) můžete odkládat do
velkoobjemového kontejneru umístěného na parkovišti u penzionu Panorama
v Janovičkách a na parkovišti pod hřištěm TJ Sokol Heřmánkovice. Větve do
kontejnerů s měkkým odpadem nedávejte. Buď je odvezte na hromadu za hřištěm TJ
Sokol Heřmánkovice, kterou spálíme 30. dubna při pálení čarodějnic, nebo odkládejte
vedle kontejnerů. Větve by poškodily stroj, který kompost překopává. Za tuto Vaši
snahu budete odměněni kvalitním kompostem.
Poslední komodita, kterou jsme povinni odvážet je jedlý olej a tuk. Ten můžete
prozatím nosit v PET-lahvích do garáže technických služeb. Zde je umístěna
popelnice určená na tento typ odpadu. Během tohoto roku nám budou dodány malé
kontejnery a ty budou umístěny na sběrná místa.
Dvakrát ročně pořádáme svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Letos
na jaře to bude:
svoz nebezpečného odpadu – 9. dubna 2020
svoz velkoobjemového odpadu – 29. května 2020

Podzimní termíny jsou už také připraveny:
nebezpečný odpad – 1. září 2020
velkoobjemový odpad – 11. září 2020
PROSÍM neodkládejte tento odpad k sběrným místům dříve, než je určené datum.
Společenský život
V lednu jsme v dílně KC Heřmánek vyráběli ozdobné svíčky, v únoru z ponožek
heboučké plyšáky. V lednu se také konal tradiční závod psích spřežení i když letos
netradičně, bez sněhu a také ples obce Heřmánkovice.
V Balibaru se na začátku roku konala zajímavá akce Spolku dobrého jídla –
Heřmánkovický šrůtek. Účastníci zápolili v netradiční disciplíně o nejlepší domácí
uzené maso.
Na podzim plánujeme další kurz společenských tanců. Do kurzu se přihlašujte na
obecním úřadě. Přesné termíny ještě nejsou dány, budou upřesňovány až v září podle
možností tanečního instruktora.
19. března – jarní dílna v KC Heřmánek – začátek v 15.30
27. března – se v naší knihovně koná 9. ročník Noci s Andersenem – scházíme se
v 17.00. Přihlášky jsou pro Vás připraveny u p. Stečínské v mateřské škole. Počet
účastníků je omezen na 30. Víc se nás bohužel do Heřmánku nevejde.
V obci máme také úspěšné sportovce. Kristýnku Vondřejcovou jsme už v našem
občasníku určitě zmiňovali. Je to velmi úspěšná judistka. Např. první letošní závod na
mezinárodní úrovni v České Třebové a hned ZLATO!
Loňského roku se za naší podpory začali věnovat zajímavému sportu – sportovnímu
tanci Eliška Šimková a Adam Cepek. Nutno podotknout, že tento pár má za sebou již
mnoho zkušeností, jak z tanečních soustředění, tak ze soutěží. Pravidelně se účastní
soutěží postupových i pohárových. Na svém kontě mají několikanásobnou účast na
mistrovství České republiky ve společenských tancích. Tímto Vás zvou do svých řad.
Tréninky se konají v kulturním domě a rozpis Vám rádi předáme na obecní úřadě.
Od posledního vítání občánků se narodila jen jedna občanka – Emička Šprincová
Rozloučili jsme se s paní Floriánovou Vlastou, panem Floriánem Štefanem, panem
Šenkeříkem Josefem, panem Valáškem Rudolfem a panem Juráskem Věroslavem
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Dotace přijaté v roce 2019
- Úřad práce ČR přispěl obci na vytvoření pracovních míst VPP 251.076,-Kč.
- Ministerstvo zemědělství přispělo obci přes Státní zemědělský a intervenční fond
na pořízení traktorového nosiče kontejnerů 205.500,-Kč
- Krajský úřad Královehradeckého kraje přispěl obci společnou dotací na
rekonstrukci mostu a obnovu hřiště TJ Sokol Heřmánkovice částkou 1.248.000,Kč
Mateřská škola Heřmánkovice
Dne 13. 5. se od 9,30 do 15,00 uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2020/2021. Bližší informace na vývěsních tabulích, internetových
stránkách MŠ nebo přímo v MŠ. Těšíme se na Vás!
Zaměstnanci a děti z MŠ Heřmánkovice.
Jednou větou z Heřmánkovic
Zastupitelstvo obce se jednohlasně shodlo na názoru, že by bylo vhodné v obci
omezit používání zábavní pyrotechniky. Některá města či obce již zavedla vyhlášku o
omezení používání zábavní pyrotechniky. Spousta se na omezení připravuje.
Připojili jsme se k obcím Zdoňov a Křinice a požádali jsme Spolek Živá voda o
vypracování studie proveditelnosti – Zádrž vody v celé ploše obce Heřmánkovice a
Janovičky.
Zápis do Mateřské školy Heřmánkovice se bude konat 13. května 2020 od 9.30 do
15.00.
Dále se můžete přihlašovat ke službě, která Vám bude do Vašich telefonů SMS
správou zasílat aktuální důležité informace z obce. Stačí zadat své telefonní číslo
v sekci informační SMS na stránkách obce, nebo požádat některého z pracovníků
obce, kteří Vám s registrací rádi pomohou.
Jsou v plném proudu přípravy na rozšíření veřejného osvětlení na cestě po kopci - od
Rybkových po Papežovi. Jak této cestě říkáte vy? Mohli bychom se konečně
dohodnout a používat společný, jednotný název.
Autobusová zastávka u bytovky č.p. 8 – kanceláře ZD – bude mít od příštího roku
název Heřmánkovice – celnice. Změna názvu byla provedena z důvodu zrušení
kanceláří ZD. Budova bývalé celnice nám snad vydrží ještě dlouho.
Pranostika na březen:

jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Vydává obec Heřmánkovice
Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můžete zaslat na adresu Heřmánkovice 215, nebo na e-mail: obec@hermankovice.cz

Tichý svět

Tichý svět je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplexní podporu lidem se
sluchovým a kombinovaným postižením, prostřednictvím sociálních služeb již od roku
2006.
Poradenství a podpora probíhá dle individuálních potřeb klientů v místě a čase předem
domluveném. Poskytujeme podporu v oblastech bydlení, pracovního uplatnění, dluhové
situace, příspěvků a státní sociální podpory, pomůcek, nácviku práce s mobilním
zařízením, počítačem, aplikacemi, atd. Poskytujeme také online tlumočení do znakového
jazyka a online přepis mluvené řeči do textu prostřednictvím naší Tiché linky.
Všechny naše sociální služby poskytujeme zdarma pro neslyšící, uživatele znakového
jazyka i nedoslýchavé či ohluchlé osoby. Více informací se dozvíte na našich stránkách
www.tichysvet.cz nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonem.
Můžete nás také navštívit v Náchodě, každé první pondělí v měsíci vždy od 10 do 14:30, v
prostorách Kontaktního pracoviště úřadu práce, po dohodě i v jiný termín a čas. Kontakt
pro objednání je uveden v letáčku viz níže.
Michaela Novotná
vedoucí konzultantka pro Královéhradecký kraj

Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Heřmánovice – jaro 2020
Datum

hodina

domácí

hosté

4.4.2020

16:00

TJ Rasošky

So Heřmánovice

11.4.2020
18.4. 2020
26.4.2020

16:00
16:00
16:00

So Heřmánkovice
So Heřmánkovice
So Božanov

Sp Police n.M. B
So Křinice
So Heřmánkovice

