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Obecní zpravodaj
září 2020

Vážení a milí občané,
držíte v rukou další číslo našeho občasníku. Přinášíme Vám informace 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. Mnoho dalšího o životě
v obci se také dozvíte ze zápisů z jednání Zastupitelstva obce Heřmánkovice
umístěných na stránkách obce a vývěsní desce. Veřejná jednání Zastupitelstva obce
Heřmánkovice se konají pravidelně každé první pondělí v měsíci.
STAVBY V OBCI
most u Schönových – STAVBA ROKU
Rekonstrukce mostu vedoucí na horní cestu se nám blíží do zdárného konce. Tento
týden bychom měli požádat stavební úřad v Broumově o kolaudaci. Ta by měla
proběhnout někdy v polovině října. Smlouva se stavební firmou byla původně
sepsána s tím, že bude stavba dokončena do konce srpna. Nepříjemnosti jara stavební
firmu velmi zdržely. Zdržuje nás i nadměrná administrativa důležitá pro čerpání
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Proto jsme sepsáním dodatku ke smlouvě
termín dokončení rekonstrukce posunuli na polovinu října 2020. Za nepříjemnosti
vzniklé objížďkou se Vám omlouváme. Určitě budete se mnou souhlasit, že je
důležité, aby rekonstrukce proběhla kvalitně s mírným zpožděním, a ne sice
v termínu, ale nekvalitně.
MANIPULAČNÍ PLOCHA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE
Možná se někomu zdá zbytečné, aby na ploše, která je jen parkovištěm byla brána na
elektrický pohon. Přivedení elektrické přípojky na tuto plochu bylo prvním a
nejdůležitějším požadavkem v projektové dokumentaci. Na ploše, která má plnit
požadavky obce a jejich občanů je nutné štěpkovat, řezat, svářet a podobně. Budou
zde odstaveny obecní stroje, a proto bude dobré, aby zde bylo i osvětlení noční nebo
pracovní. A to vše elektřinu potřebuje. Brána na elektrický pohon byla už jen
třešničkou na dortu.

OSTATNÍ STAVEBNÍ AKCE
Velice nás trápí neutěšený stav komunikace mezi Heřmánkovicemi a Janovičkami.
Letos bude opraven propustek u vodárny, který se bortí a hrozí jeho zřícení. Další
opravy komunikace jsou diskutovány s Pozemkovým úřadem v Náchodě, který v r.
2015 dokončil v obci komplexní pozemkové úpravy. Výstupem mimo jiné byl i
seznam společných zařízení v katastru naší obce. Společná zařízení se budou budovat
postupně, dle priorit obce a co je nejdůležitější, platit bude pozemkový úřad. Hlavní
z priorit společných zařízení naší obce byla celková rekonstrukce této cesty. Proto
komunikujeme s pozemkovým úřadem v Náchodě a snažíme se, aby oprava proběhla
co nejdříve.
Z vlastních zdrojů postavíme nový přístřešek na zahradě mateřské školy. Bude
používán na uschování venkovních hraček našich dětí i jako dětský domeček.
Dále budeme upravovat parčík naproti mateřské škole. Vybavení je na samé hraně
životnosti a bude nutné odstranit dětský hrad. Odstraněn bude také plot a přerostlé
dřeviny.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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. Jak zmiňuji, je to jen studie proveditelnosti, ale takové akce studiemi vždy
začínají. Následují dlouhá vyjednávání s majiteli pozemků a vhodnosti a potřebnosti
zařízení v krajině jako jsou rozvolňování koryt potoků, mokřady, tůně, rybníčky či
suché poldry. Jakmile bude studie hotová, chtěli bychom Vám ji představit. Bude to
někdy v zimě.
Dále se připravuje projektová dokumentace na opravu dalšího mostu – tentokrát most
na spojnici Heřmánkovice – Janovičky. Připravuje se také projektová dokumentace
na celkovou rekonstrukci domu č.p. 286 – Celnice. V tomto domě by měly vzniknout
4 byty. Dva úplně bezbariérové a dva v prvním patře.

POŠTA - Doručování roušek osobám nad 60 let
Pošta v minulém týdnu distribuovala sadu 5 roušek a 1 respirátoru pro osoby starší
60let. Jestliže Vám ochranné pomůcky nedorazily můžete si je vyzvednout na
poštách. Podepíšete jen čestné prohlášení o tom, že Vám roušky nebyly doručeny na
adresu trvalého pobytu. Roušky i respirátory máme i na naší poště Partner.
Od 1. října změna otevírací doby pošty Broumov
Pondělí a středa
8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Sobota
8.00 - 12.00

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Určitě jste si všimli kontejnerů na sklo a kov (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.
Máte také možnost odložení kuchyňského oleje. Zatím máme jednu popelnici
umístěnou v garáži technických služeb. Olej nalijte do transparentní (nebarevné,
průhledné) PET lahve a odneste jej do technických služeb. V průběhu podzimu budou
v obci umístěny další dvě popelnice určené na tento odpad.

KULTURA V OBCI
– od března t.r. se v obci nekonala žádná společenská akce.
19. září 2020 se konala společná akce fotbalistů a kulturní komise s tématem
„nekonané jarní akce“. Proběhl zápas fotbalistů Heřmánkovic a Božanova. Protože na
jaře jsme nemohli stavět májku a pálit čarodějnice, namalovali jsme s dětmi stavění
májky a přípravu čarodějnice na oheň. Děti a fotbalisté si společně zahráli fotbal a
zasoutěžili ve sportovních disciplínách. Přijeli hasiči z Jetřichova a i ti přispěli se
zábavou pro děti. Mezi tím vším se opékalo prasátko a připravovala se hudba na
večerní tanec. Nakonec jsme alespoň symbolicky s dětmi čarodějnici spálili na ohni.
Noc s Andersenem bude určitě zrušena. O dalších akcích Vás budeme informovat.
Chtěli bychom alespoň ty, které se konají venku. Uvidíme, jak nám to
protiepidemiologická opatření dovolí.
Na podzim také plánujeme další kurz společenských tanců. Do kurzu se předběžně
přihlašujte na obecním úřadě. První taneční jsou plánovány na 13. listopadu v 19.00.
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HEŘMÁNKOVICE
Mateřská školka Heřmánkovice v současné nepříznivé době nekoná žádné veřejné
akce. Dodržujeme přísná hygienická opatření a zatím nemusíme omezovat provoz,
žádné onemocnění se nás netýká. Děkujeme rodičům a všem přátelům naší mateřské
školky za podporu a zachování přízně.
Další informace z naší školky naleznete na našich nových internetových stránkách
www.ms-hermankovice.cz

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.
SPOLUPRÁCE S SCHKO BROUMOVSKO
V srpnu tohoto roku jsme se s Chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko dohodli na
dosadbě stromů a keřů do aleje na Janovičky. Alej jsme prošli a vytipovali vhodná
prázdná místa pro dosadbu. Společně s pracovnicí z CHKO Broumovsko jsme se
dohodli na druzích stromů a keřů a vybrali firmu, která výsadbu provede. Výsadba by
měla být hotová do listopadu 2020. To vše proběhne v režii SCHKO Broumovsko
Informace od ČEZ DISTRIBUCE
Od nového roku 2021 už nebude firma ČEZ DISTRIBUCE informovat o
plánovaných odstávkách vylepováním plakátů na sloupy elektrického vedení. Pro
naše pohodlí tyto informace bude posílat SMS zprávami nebo zprávami do e-mailu.
Zaregistrovat se a dostávat zprávy do mobilu nebo do e-mailu můžete na
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html .

VOLBY
Dne 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do Zastupitelstva Královehradeckého kraje.
Volební místnost okrsku Heřmánkovice je tradičně na obecním úřadě. Ve volební
místnosti jsou pro Vás připraveny náhradní volební lístky a také dezinfekce a
jednorázové roušky v případě že si svou zapomenete doma.
JEDNOU VĚTOU Z HEŘMÁNKOVIC
Dne 16. října 2020 navštíví naši obec kominík. Do seznamu pro kominíka se můžete
zapisovat na obecním úřadě nebo na telefonu 491523772.
Očkování proti vzteklině proběhne 14. října 2020
Kalendář s fotografiemi z obce na rok 2021 bude hotový v druhé polovině října.

Pranostika na říjen: Svatý František – v poledne košile, ráno kožíšek.
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