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Vážení a milí občané,
blíží se konec roku 2020. Konec velice těžkého roku. Byla to zkouška? Jestli ano,
prošli jste na jedničku. Březen přinesl celostátní karanténu, a přesto že jsme nebyli
připraveni, pomáhali jsme svým blízkým, nosili jsme nákupy nebo léky, spousta žen
šila roušky. Prokázali jste, že i v době takto nelehké si umíme pomoci, více či méně
sami. Byli jste velice stateční, zodpovědní a obětaví. V říjnu jste nezpanikařili, když
se objevili nemocní i v naší obci. Prosím Vás, zůstaňte dál ostražití, ale ne
podezřívaví. Udržujte si svůj smysl pro humor, víru v lepší budoucnost a dodržujte
zásady správné hygieny (pravidlo 3R - roušky, ruce, rozestupy).
Vážení občané, i nadále platí, potřebujete-li vyřídit cokoliv na úřadě, poště či
obchodě, můžete nám zavolat a my se Vám budeme snažit pomoci. Obecní úřad
funguje s omezenou provozní dobou. Jsme tu ale celý týden. V knihovně je možná
přítomnost 4 osob. Kuchyně mateřské školy funguje bez omezení, rozvoz obědů také.
Mateřská škola Heřmánkovice je také v provozu.
Setkávání lidí je zatím velice omezené, a proto jsou do konce roku zrušeny všechny
kulturní akce. Vánoční stromeček u kulturního domu rozsvítily děti z naší mateřské
školy. Kalendář s fotografiemi z obce je připraven.
Ráda bych také touto cestou poděkovala mým kolegyním a kolegům, zaměstnancům
obce a mateřské školy Heřmánkovice za jejich pozitivní přístup, obětavost,
pracovitost a podporu. Děkuji Vám, jsem hrdá na to, že jsme kolegové.
Moji milí, občané, sousedé, kamarádi, ze srdce Vám děkuji, za Váš zodpovědný
přístup k nepříjemnostem roku 2020. Rok 2020 nebyl ale jen špatný, určitě se Vám
mnoho povedlo. Za nás hlásím, že jsme úspěšně zkolaudovali most, získali na něj
dotaci a tím udrželi rozpočet obce jako přebytkový. Opravili jsme další kus místní
komunikace, propustek na cestě na Janovičky, vybudovali jsme manipulační plochu
pro technické služby obce a postavili nový domeček pro děti v mateřské škole.
Vážení občané, přeji Vám do roku 2021, aby byl ve všech ohledech lepší. Přeji Vám,
aby se Vám splnily Vaše sny, ale ne úplně všechny. Protože byste se už neměli na co
těšit. Přeji Vám štěstí a lásku.
Vážení občané, buďte hodně zdrávi.
Nebojte, příští rok bude určitě lepší a nebudu psát Heřmánek tak často.
více na www.hermankovice.cz a https://www.facebook.com/hermankovice/
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