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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.
Tématem číslo jedna těchto dní je očkování. Registrace k očkování seniorů již
probíhají. Nejbližší očkovací centrum pro naši obec je v nemocnici v Náchodě.
Informace z krajského úřadu je taková, že se počítá s očkovacím centrem i
v Broumově. Seznam zájemců o očkování si sepisují také obvodní lékaři.
Samozřejmě vše závisí na dodávkách vakcín. Obecní úřad zajišťuje pomoc seniorům
s registrací, je na každém z nich, zda chtějí do nemocnice do Náchoda nebo budou
trpěliví a vydrží měsíc a budou moci být očkováni v Broumově.
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední jednání zastupitelstva obce se konalo 1. března 2021. Zastupitelům byl
předložen ke schválení Návrh závěrečného účtu obce Heřmánkovice za rok 2020,
účetní závěrky obce a mateřské školy a výsledky hospodaření obce a mateřské školy.
Tyto dokumenty byly uveřejněny na úřední desce kamenné i elektronické od
12.února 2021. Schválili jsme příspěvek TJ Sokol Heřmánkovice na provoz v roce
2021. Schválen byl i příspěvek Domovu pro seniory v Broumově ve výši 30 tisíc
Kč/rok vždy, když bude mít zde obec umístěného seniora. Zásadní změna
v zastupitelstvu obce se stala v lednu a v únoru t.r.. Z časových důvodů v lednu
rezignoval na funkci místostarosty obce p. Jiří Staněk. Novou místostarostkou obce
se v únoru stala Veronika Papežová. Ze schváleného rozpočtu nám vyplynuly 2
investiční akce – zateplení domu č.p. 287 a rozšíření veřejného osvětlení na cestu po
kopci. Bude-li finanční situace přinejmenším stejná jako loni, budou nám penízky
stačit.

STAVBY V OBCI
Zateplení domu č.p. 287
Bytový dům v majetku obce č.p. 287 je posledním užívaným domem, který ještě
nemá hotový kabátek. Projektová dokumentace je připravena k podání žádosti o
stavební povolení. Stavební povolení dostaneme, jen když bude dům zateplen.
Samotná stavební akce je naplánována na srpen a září t.r..
Rozšíření veřejného osvětlení na cestě po kopci
Dlouho plánovaná akce, rozšíření veřejného osvětlení, se snad blíží ke své realizaci.
Komunikace po kopci je - po dokončení komplexních pozemkových úprav - celá
v majetku obce a tudíž nám majetkové záležitosti nebrání její realizaci. Kabely budou
vedeny v zemi a postaveno bude 9 sloupů s osvětlením.
OSTATNÍ STAVEBNÍ AKCE
Některá místa sběru tříděného odpadu budou muset být přebudována. Některá budou
přemístěna. Místa jsme vybudovali na místech, která jsme domluvili s firmou Marius
Pedersen. Ani my, ani firma jsme si neuvědomili, že místa jsou přímo pod dráty
elektrického vedení. Bohužel svozová firma nakoupila větší svozový vůz, který není
schopen z těchto míst kontejner vysypat. Přemístit musíme hnízdo u Rybových (u
nového mostu), u mateřské školy a na váze.
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.
Tyto akce zařídí naši chlapci z technických služeb.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Směsný komunální odpad
Poplatek za svoz komunálního odpadu je letos naposledy 500,-kč za osobu nebo
rekreační objekt. Od letošního roku byl zákonem navýšen poplatek za uložení
odpadu na skládku na 800,-Kč/tunu. Obce mají nárok na slevu na 500,-Kč/tunu
v případě, že nepřekročí limit 200kg/občana/rok komunálního odpadu. Dle statistik
za minulé roky budeme na konci roku vždy balancovat na hraně, zda budeme platit
plnou cenu nebo poplatek po slevě. Proto budeme muset v letošním roce změnit
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odvoz komunálního odpadu a přepočítat
poplatek.
Za svoz komunálního odpadu v r. 2020 obec zaplatila 373.116,-Kč.
Příjmy z poplatku za svoz odpadu byly v r. 2020 253.750,-Kč.
Vše bude ještě projednáváno při jednáních zastupitelstva obce. O výsledcích Vás
budeme informovat.

Dalšími komoditami, které jsme povinni odvážet a třídit jsou plast, papír, sklo,
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, kovové obaly, použitelný textil, drobné
elektro a jedlé oleje a tuky.
Plast, papír, sklo a kovy už umíme třídit. Kontejnery jsou umístěny téměř v
každém hnízdu.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny v Janovičkách na horním
parkovišti a v Heřmánkovicích u manipulační plochy technických služeb. Na
požádání bude možné Vám jej přistavit a větší množství odpadu odvézt přímo od
Vás. Opět platí možnost dovezení kompostu.
Kontejner na použitý textil a drobné elektro je umístěn na parkovišti u obecního
úřadu. Kontejner na elektroodpad má i otvor na akumulátory.
Jedlé tuky a oleje můžete v transparentních (průhledných - nebarevných)
PET-lahvích nosit do garáže technických služeb. Novou možností je, tuto lahev
položit přímo na popelnici při svozu komunálního odpadu. Jen připomínám, že musí
být v transparentní (průhledné - nebarevné) PET-lahvi.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE 9. DUBNA 2021
Svoz nebezpečného odpadu bude organizován po ukončení nouzového stavu. O jeho
termínu Vás budeme informovat.
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A POŠTY PARTNER
Od února t. r. bylo zrušeno vládní nařízení o uzavření úřadů a tak jsou konečně
obecní úřad a naše pošta Partner opět otevřeny.
Proběhla jen drobná úprava otevírací doby pošty:
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 11.00 - 14.00
Středa
12.00 - 15.00
Obecní úřad je otevřen podle staré otevírací doby:
Pondělí a středa
10.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 14.00
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HEŘMÁNKOVICE
Mateřská škola Heřmánkovice je dle nařízení vlády v tuto dobu uzavřena. Paní
učitelky připravují prostory na příchod dětí. Dělají jarní úklid, dezinfikují všechny
prostory. Děkujeme rodičům a všem přátelům naší mateřské školy za podporu a
zachování přízně.
Další informace z naší školky naleznete na našich nových internetových stránkách
www.ms-hermankovice.cz

Provoz jídelny a výdejny stravy zůstává bez omezení. Drobnou úpravu doznalo
vybírání stravného. Za odebrané obědy se od března platí u p. Hartmanové na
obecním úřadě. Tato změna byla provedena z hygienických důvodů, aby byla kuchyň
úplně odstřižena od návštěv a nemohlo dojít k nákaze kuchařek.
Co by potom naše dětičky a senioři jedli, že?
Kuchařky velice děkují strávníkům za děkovná psaníčka.
INFORMAČNÍ SMS
Možnost zasílání informačních SMS z obce neustále trvá. K této službě se můžete
přihlásit na naších stránkách. 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.
Internetové stránky obce jsou v této chvíli v rekonstrukci. Prozatím fungují tak, jak
jsme zvyklí. Jakmile bude vše hotové, překlopí se na nové. Rekonstrukce byla nutná,
aby bylo možné obsluhovat je i z mobilních telefonů a tabletů.
Informace
o
obci
naleznete
na
www.hermankovice.cz
nebo
na
https://www.facebook.com/harmankovice
DOTACE PŘIJATÉ V ROCE 2020
- Úřad práce ČR podpořil vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací
částkou 226.164,-Kč
- Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo na obnovu hřiště TJ Sokol a
vybudování workoutového hřiště částkou 404.277,-Kč
- Krajský úřad královehradeckého kraje podpořil obecní rozpočet částkou
178.197,-Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podpořila obec částkou 152.072,-Kč na
výsadbu aleje.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se: Ondrášek Kotek a Deniska Kosková
Rozloučili jsme se s Ludmilou Pavlíkovou, Ernou Slavíčkovou, Janou Kollerovou,
Janem Novotným, Josefem Středou a Jiřím Geisslerem
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Pranostika na jaro: První bouřky se dostavují na křídlech jiřiček
Vydává obec Heřmánkovice
Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můžete zaslat na adresu Heřmánkovice 215, nebo na e-mail: obec@hermankovice.cz

