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Vážení a milí občané,
držíte v rukou další číslo našeho občasníku. Dnes jen krátce 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.
INFORMAČNÍ SMS – Můžete se přihlásit na naších stránkách ke službě informační
SMS z obce. Na internetových stránkách naší obce je sekce život v obci – informační
SMS, zde zadáte své telefonní číslo. Po potvrzení Vám budou chodit důležité
informace z dění v obci. Např. v době nedávno minulé jsme mohli přihlášené občany
informovat o náhlých změnách, možnostech daru roušky či dezinfekce, nebo o
uzavření obecního úřadu a pošty Partner.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – kontejner na biologický odpad je umístěný u bývalého
smetiště pod hřištěm TJ Sokol Heřmánkovice. Konečně jsme letos měli nárok na
větší množství kompostu, avšak ostatní obce také, a tak jsme si neodvezli
z kompostárny všechny kilogramy, které jsme mohli. Byl nám přislíben opět na
podzim. Možnost odvozu kompostu budeme hlásit místním rozhlasem a rozesílat
SMS zprávy.
Určitě jste si všimli kontejnerů (zvonů) umístěných mimo kontejnerová stání. Firma
Marius Pedersen a.s. nám už nemůže tyto kontejnery odvážet z našich stání. Od
letošního roku mají nový, větší vůz na svoz odpadových zvonů a manipulační ruka se
nevejde pod vedení elektřiny. Z tohoto důvodu nás čeká změna umístění
kontejnerových stání u mateřské školy a na váze. O dalším dění kolem umístění
kontejnerových stání Vás budeme informovat.
Prosíme Vás, neukládejte odpad kolem kontejnerů. Jednorázové svozy se konají 2 x
ročně. Odpad, který odložíte ke kontejneru, musí naši zaměstnanci uklízet a velice je
to zdržuje od jejich práce.
Podzimní termíny jednorázových svozů odpadu:
nebezpečný odpad 1. září 2020
velkoobjemový odpad 11. září 2020

KULTURA V OBCI – od března t.r. se v obci nekonala žádná společenská akce.
Plánujeme rozběhnutí akcí od nového školního roku tak, jak jsme zvyklí. V KC
Heřmánek dílničky, v knihovně by měla v říjnu proběhnout Noc s Andersenem. Ve
spolupráci s našimi Sokoly by měla proběhnout dávno očekávaná „kolaudace nového
zařízení hřiště TJ Sokol Heřmánkovice“.
Na podzim také plánujeme další kurz společenských tanců. Do kurzu se předběžně
přihlašujte na obecním úřadě. Přesné termíny ještě nejsou dány, budou upřesňovány
v září podle možností instruktora.
Již tradiční akcí v obci se stal BCB SUMMER JIBBING, letos již 9. ročník se koná
22. srpna 2020. Akci pořádají chlapci z Board Clubu Broumov.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O OMEZENÍ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Žádáme Vás o dodržování obecně závazné vyhlášky o zákazu hlučných činností.
V sobotu od 18.00 a v neděli a státem uznaných svátcích od 11.00 bychom se všichni
měli zdržet hlučných činností jako jsou sekání zahradní sekačkou nebo křovinořezem,
řezání dřeva a podobně. Poslechněte si v neděli odpoledne to krásné ticho. Také rádi
sedíte na své zahrádce s hrnečkem čaje či kávy, nebo se skleničkou něčeho
ostřejšího? Není to ticho krásné?
CHRAŇME SI NÁŠ KLID A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vážení občané, chataři, chalupáři
Děkuji Vám za to, jak jste zvládli žít a starat se o své nejbližší, ať už rodinné
příslušníky, kolegy nebo sousedy v časech, které naše generace nikdy nezažily. Tento
čas byl pro nás všechny zkouškou, zda a jak zvládneme psychický nápor – strach o
zdraví své či našich blízkých. Ale byl i poučením právě proto, že jsme tuto zkoušku
zvládli. Uvědoměním, že nejen prací živ je člověk. Že člověk potřebuje k životu i tak
zdánlivě obyčejné věci jako návštěvu souseda nebo procházku lesem.
Vážení a milí, ukazuje se, že v nejtěžších chvílích je dál člověk člověku přítelem. Že i
když máme na spoustu věcí jiné názory, v krizové situaci si vždy dokážeme pomoci.
Ukázali jste neobyčejnou statečnost, zodpovědnost a obětavost. Nepanikařili jste a
udržovali si nadále smysl pro humor.
I mně dodávala sílu Vaše obrovská sounáležitost, soudržnost a solidarita.
Prosím chataře a chalupáře za nás domorodce. V časech zlých jsme Vás přijali.
Prožívali jste stav nouze u nás na čerstvém povětří na Vašich chatách a chalupách.
Prosím Vás, až přijedeme my k Vám do města, netrubte na nás, že jedeme pomalu.
Nemluvte o nás jako o křupanech a vidlácích, když se zrovna budeme motat a
nebudeme vědět kam jedeme. Buďte k nám, prosím, také shovívaví.
PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ PROSLUNĚNÉ LÉTO

Jana Králová
starostka obce Heřmánkovice

více na www.hermankovice.cz a https://www.facebook.com/hermankovice/

