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ZDARMA

Aprílový měsíc se nezapřel, svými teplotními výkyvy počasí jenom svůj název podpořil. Zapomněl ale na jediné – na déšť, na který už dlouho 
čekáme. Nejenom my, ale hlavně příroda. A to nám hydrometeorologové hrozí, že by se měl se suchem opakovat minulý rok. To by asi už bylo opravdu 
velice špatné. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň, tak praví pranostika. Přejme si, ať se vyplní a kvůli deštivému počasí se tentokrát nebudeme 
vůbec zlobit.

Přátele nikdy 
neztrácíme.

Ztrácíme jen ty, 
kteří si na ně jenom hráli.

Citát měsíce

JZ

autor neznámý

Vážení čtenáři, spoluobčané,
máte právě před sebou jubilejní, sté číslo Vašeho zpravodaje. Ano, už od konce roku 2010 Vás měsíc co měsíc informujeme o činnosti 

obecního zastupitelstva, o investičních akcích k zvelebení naší obce. Rovněž tak dostáváte zprávy o kulturním, sportovním a společenském dění, 
doplněných mnoha fotografiemi a spoustu dalších zajímavostí nejenom z naší obce. Věřím, že náš Heřmanovský zpravodaj se stal za ta léta pro 
Vás nedílnou součástí Vašich zájmů a že jste s ním spokojeni.

František David, starosta obce
předseda redakční rady

Významné žiVotní jubileum slaVí

melišoVá marie - blankartice 
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cHoVancoVá jaroslaVa – HeřmanoV 

blaHopřejeme
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ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
dne 24. 4. 2019 proběhlo na OÚ Heřmanov přezkoumání hospodaření (audit) obce za rok •	
2018, kontrolory KúÚk s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (§ 10 odst. 3 
písm. a) zák.č. 420/2004 Sb.)
činnosti OÚ k volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. a 25. 5. 2019•	
dne 16. 5. 2019 od 18:00 hodin v Heřmanově se koná 2.veřejné jednání ZO Heřmanov•	
sjednána a uskutečněna schůzka s posouzením stavu fotbalového hřiště ve Fojtovicích •	
a navrženo řešení k odstranění nerovností nad drenážemi s celkovou regenerací travnaté 
plochy
obec společně s kulturní komisí uspořádala pro děti dne 30. 3. „Maškarní rej masek“ •	
(viz str. 3)
dne 6. 4. 2019 se uskutečnil svoz nebezpečných odpadů v obci, ve stejný termín uspořádali •	
místní občané úklid obce v rámci akce „Ukliďme Česko“ (viz vkládka)
po podaných žádostech na MMR o dotaci na rekonstrukci domu Fojtovice č. p. 66 (hospoda •	
II. NP) a na opravu místních komunikací, byly žádosti zařazeny do seznamu; nyní bude 
probíhat výběr (schvalování). Finance k rozdělení jsou 910 mil., ale žádosti od obcí a měst je 
11x tolik
řešení ukončení nájemního vztahu (restaurace, obchod a byt) se stávajícím nájemcem •	
restaurace Heřmanov (převzetí a inventura, přepis elektřiny, vody) a přípravné práce na 
vytvoření nové nájemní smlouvy pro případného nájemce nového
přípravné práce na Dětský den (1. 6.), akce na rybníce s letním kinem (20. 7.) a Svatováclavská •	
pouť (28. 9.)
průběžné, opravné práce na: „Blankartický rynek- doplnění palubkami ve štítu stavby“, •	
„Fojtovická kalírna- výstavba grilovacího setu se zavedením pitné vody a zaplachtování 
přístřešku“
do 31. 5. se přijímají požadavky na čištění, popř. revize komínů.•	

INfOrmACE z OBECNÍHO ÚŘADU

Kontakty:

předseda redakční rady 412 586 403 

František David info@hermanov.cz

šéfredaktor 606 810 271 

Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 

Martin Kout martin@martinkout.cz

KOTlÍKOvé DOTACE (NávAzNé INfOrmACE)
V minulém čísle jsem uvedl základní údaje k akci Životního prostředí o kotlíkové dotaci. 

Z prvotních informací Ministerstva životního prostředí bylo velké množství nejasností hlavně 
z řad obcí a měst, k poskytování půjček od obcí a měst. Dne 24. 4. 2019 byl proto pro zástupce 
obcí, měst a kotlíkové specialisty na kraji v Úl uspořádán seminář na toto téma. Jelikož se 
současně konal audit na obci (přezkum hospodaření za r. 2018), starosta vyslal na tento 
seminář zástupce z řad zastupitelů, aby vyslechli podmínky pro: „Sjednání smlouvy mezi obcí 
a krajem“ a „Uzavírání půjček mezi obcí a žadateli“, tento seminář navštívil pouze místostarosta 
J. Kučera.

starosta

INfOrmACE zE SEmINáŘE, KTErý SE KONAl 
24. 4. 2019 NA KÚ v ÚSTÍ NAD lABEm

Kotlíkové dotace se vztahují jen na výměnu za stávající kotle •	 s emisní třídou 1, 2.
Sazba dotace je 80 % max. 107 500 Kč. pro kotle na biomasu s ručním přikládáním (dřevo)•	
80% max. 127 500 Kč na kotle na biomasu s automatickým přikládáním (pelety)•	
80% max. 127 500 Kč na tepelná čerpadla.•	
Dotace se nevztahují na kotle na uhlí a ani na kombinované uhlí + biomasa.•	
Veškeré žádosti se budou podávat na Krajský úřad.•	
Vyhlášení výzvy by mělo být začátkem července a příjem žádostí 16. 9. 2019 (Ústecký kraj)•	
Dle zájmu občanů ZO Heřmanov rozhodne o případném zapojení obce do programu •	
„bezúročných půjček na prvotní financování pořízení nového kotle po přiznání dotace.“.
Na dotace není právní nárok!•	
Další informace např. na: •	
https://www.sfzp.cz/dotace -a-pujcky/kotlikove -dotace/kotlikove -dotace-3-vyzva/ 
nebo Josef Kučera tel. 732 974 968 a Martin Kout 734 754 780.

místostarosta J. K.

BlAHOpŘáNÍ K jUBIlEU

foto L. Petrovická

Jaroslavě Chovancové popřál k jubileu mimo 
jiné i starosta František David a Dita Schánělová.



Můj muž dožil krásných 90 let. Průběh oslav  byl také mimořádně 
pěkný a to jak v kruhu rodiny, tak při oslavách Masopustu pomalu s 
celou vesnicí  a pak ještě se všemi kamarády-turisty. Tu neděli bylo 
připraveno masopustní veselí, v obecním rozhlase mu starosta zahrál 
písničku a další písničku mu zahrála dechovka Vávrovanka. K tomu 
krásný dárek od obce a osobní gratulace pana starosty. Tak moc, moc 
všem děkuji. 

A ještě maličkost k vlastnímu masopustu. Vím, že se nemůžeme 
rovnat tradičním průvodům třeba na Moravě nebo na Vysočině. Ale 
co není, může být. Vždyť tradici teprve zakládáme. Přesto však bylo 
hodně lidí i hodně masek. Mrzelo mne však, že jsem nikde neviděla 
kamarády a přátele z Blankartic a Fojtovic, na které jsem se těšila. 
Možná, že pár mladších bylo, ale ti moji ne. Tak snad příští rok.

Jaroslava Jarošová (redakčně upraveno)

NApSAlI Nám …

 

 
 

 

 

V sobotu 30. 3. 2019 obec Heřmanov společně s kulturní komisí 
připravila pro děti na sále v Heřmanově „Maškarní karneval“. S pěknou 
návštěvou 50 dětí a 25 dospělých si tentokrát dobře poradil moderátor 
pan Kaňka z KAZ Nový Bor. Do programu zapojil i dospěláky, kteří 
přispěli k dobré atmosféře celé akce. Téměř všechny děti se na karneval 
dobře připravily a masky byly více než nápadité. Nejpočetnější byly 
u děvčat obleky princezen a u chlapců spiderman. Vyhodnocení 
o nejlepší masku nakonec dopadlo tak, že první byly vlastně úplně 
všichni. Z dalších kulturních akcí je v nejbližším termínu uspořádání 
čarodějnic, kde budou od obce pro děti připraveny vuřty na opékání 
a další v pořadí dne 1. 6. 2019 Dětský den na hřišti ve Fojtovicích.

 

 
 

 

 

mAšKArNÍ KArNEvAl
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A ÚŘEDNÍ šIml ŘEHTá STálE     

SpOrTOvNÍ OKéNKO

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

Když jsme bezmála před třiceti lety skončili s totalitním režimem 
a nastoupili demokratickou éru, těšili jsme se mimo jiné na to, že bude 
konec zároveň s komunistickou byrokracií a zejména jednání na úřadech 
bude jednodušší a rychlejší. Chyba lávky – ta poměrně dlouhá doba, 
kterou jsme od té doby ušli, nás přesvědčuje o opaku.

Mezi chuťovky, které nám styk s úřady státní správy, patří třeba i snaha 
člověka požádat vzhledem ke své dlouhodobé a prakticky trvalé nemoci 
o průkaz ZTP, tělesného postižení, aby měl alespoň trochu usnadněný, už 
tak bolestmi sužovaný život. Pokud má od svých ošetřujících praktických 
i odborných doktorů dostatek lékařských zpráv, potvrzující skutečnosti 
k nároku na přiznání takového průkazu, mohlo by snad být velice 
jednoduché, aby příslušný úřad takový doklad vydal. Tak tedy vůbec 
ne. Svou strastiplnou cestu začne postižený na úřadě, do kterého by to 
předem asi moc neřekl – na Krajské pobočce Úřadu práce! Úřednice 
vám předá formulář, kde je třeba vyplnit vaše základní osobní data 
a až ho budete mít vyplněný, tak ho přinesete zpět, opět k jejím rukám. 
Slušně jsem se zeptal, jestli bych těch skutečně pár dat mohl s dovolením 
vyplnit rovnou v její kanceláři, abych si ušetřil další cestu k ní. Bylo mi 
to umožněno, požádal jsem o tužku a po necelých pěti minutách jsem 
neměl co dělat. Podotýkám, že lékařské zprávy, které jsem měl s sebou, 
mi k ničemu nebyly. Proč, to se hned dozvíte. Slečna úřednice mi sdělila, 
že moji žádost postoupí Okresní správě sociálního zabezpečení a že asi 
do týdne dostanu doporučenou poštou od ní vyrozumění, že přerušují 
řízení do doby, než OSSZ jim nepředá jejich stanovisko na základě zpráv 
od lékařů, které si správa od nich vyžádá. Dost dobře jsem nechápal, 
proč přerušují řízení, napadlo mne snad jen to, že protože mají úřady na 

vyřízení ze zákona 1 měsíc, tak aby neměli tu dobu pro sebe zkrácenou. 
Asi za čtrnáct dnů jsem si šel na poštu opět pro doporučené psaní. 
Zajásal jsem, protože dopis obsahoval konečné rozhodnutí Úřadu práce, 
že průkaz je mi přiznán s tím, abych se opět dostavil k oné úřednici 
s jednou svou fotografií k vystavení samotného průkazu. V nejbližší 
úřední den jsem tak učinil a myslel jsem, že s průkazem již odejdu poté 
domů. Opět jsem se nestydatě spletl. Odevzdal jsem fotografii, podepsal 
jsem se vzorovým podpisem na připravený formulář na nalepení fotky 
a bylo mi řečeno, že průkaz bude vydán nejpozději do 14 dnů a budu 
telefonicky vyzván, abych si jej přišel vyzvednout. Na můj dotaz, zda při 
té příležitosti dostanu zároveň i samolepu ZTP na vylepení za čelní sklo 
mého vozidla, mi bylo sděleno, abych si s tímto průkazem a ještě s jednou 
fotkou zašel na dopravní inspektorát, kde jsou oprávněni k tomuto 
úkonu. Jestli pak tam budu hned obsloužen, nebo dostanu opět nějakou 
lhůtu k další návštěvě, jsem se zatím nedozvěděl. Slečna referentka mne 
naopak iniciativně upozornila, abych si vzal na dopravní inspektorát 
i technický průkaz od vozidla, za což jí nesmírně děkuji.

V současné době se nacházím zhruba uprostřed oněch čtrnácti dnů, 
než mi průkaz bude vyhotoven a předán. Je konec dubna a já mám na 
Rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz ZTP a užívání jeho výhod 
napsáno, že rozhodnutí platí od 1. 3. t.r. Tak se na to rozhodnutí zatím 
jen dívám.

Určitě skoro každý z nás má nějakou zkušenost s byrokracií úřadů 
a každý doufá, že to snad už konečně někdy musí být lepší. Co myslíte, 
přestane úřednický šiml jednou řehtat?

JZ

jIŘETÍN p. jEDlOvOU - Tj HEŘmANOv 2:2 (1:1)
Poslední sobotu v březnu byla zahájena soutěž okresního přeboru 

dospělých. Naši fotbalisté zajížděli do Jiřetína na nepříliš kvalitní 
trávník. Zápas nebyl z naší strany příliš povedený, chyběla větší 
sehranost a tudíž si Heřmanov přiváží pouhý bodík za remízu 2:2. Při 
penaltovém rozstřelu nám štěstí nebylo také nakloněno a když nedáš 
branku, nemůžeš vyhrát. Stínem utkání byla srážka hlavami domácího 
Bláhy a heřmanovského brankáře Topolčanina, přičemž oba skončili 
se zraněnými hlavami na chirurgii v Rumburku. Branky za hosty, 
Cimpl a Majerik.

Tj HEŘmANOv – SK vElKý šENOv 5:2 (2:0)
První mistrovské utkání na domácí půdě, ve kterém Heřmanov 

přivítal SK Velký Šenov bylo povedenější než první jarní kolo, ale 
ještě to nebylo ono. První poločas byl ve znamení převahy domácích 
s několika gólovými šancemi. První branka padla z kopačky Hanzla 
a byla tak trochu kuriózní. Míč se odrazil od země, přeskočil brankáře 
Tesaře a hbitý Hanzl pohodlně dorazil do opuštěné branky 1:0. 
Druhou a nejhezčí branku v zápase přidal Betyár, který obešel několik 
hráčů a zakončil technickou střelou na zadní tyč 2:0. Poté polevila 
koncentrace Heřmanova a toho využil Skyva ke snížení na 2:1.

Po přestávce navýšil vedení domácích Majerik na 3:1 křížnou střelou 
k tyči, když ho Havlíček našel přesným obloučkem za obranu hostí. 
V 65.minutě se měnilo skóre znovu, to Betyár nadělal zmatek ve vápně 
Šenova a míč se dostal k Majerikovi, který zvýšil na 4:1. O dvě minuty 
později Skyva svojí druhou brankou snížil na 4:2 a vykřesal naději na 
zisk bodíku, ale poslední slovo měl kapitán Rojko, který napřáhl z 25 
metrů a jeho střela skončila v síti 5:2.

fK ČESKý lEv TěCHlOvICE - Tj HEŘmANOv 3:1 (1:1)
Hosté zajížděli do Těchlovic ke třetímu jarnímu duelu, kde je 

nečekala procházka růžovým sadem. Domácí se vždy chtěli vytáhnout 
na svého rivala a nyní tomu nebylo jinak. Po remízovém poločasovém 
stavu, kdy domácí otevřeli účet již ve 3. min. Lohnickým a hosté 
srovnali Majerikem v 19. min., měla druhá půle rozhodnout, kam 
budou směřovat body. Heřmanov si zkomplikoval situaci vyloučením 
T. Vlasáka pět minut před půlí za nesportovní chování a urážku HR 
se slovy (to už si snad děláš pr… ty blbe) Jelikož si hosté vypracovali 
více příležitostí, přesto to byli domácí, kteří byli daleko produktivnější 
a minima vytěžili maximum. Dvěma brankami rozhodl zápas kapitán 
P. Kunta v 69. a 84. minutě.

Tj HEŘmANOv - fK mIKUlášOvICE 11: 0 (6:0)
Čepovaná jedenáctka o prodlouženém víkendu Heřmanovu opravdu 

chutnala. Stínem zápasu byla nekompletní sestava Mikulášovic, 
kteří přijela pouze s deseti hráči, ale to soupeře neomlouvá, ani 
nesnižuje výkon domácích. Hosté udrželi čisté konto do 25 minuty, 
ale potom nestačil brankář Müller lovit míče z branky až do konce 
zápasu. Skóre otevřel Majerik, když usměrnil po rohovém kopu míč 
hlavou do brány. Do poločasu narostlo skóre na 6:0, z toho Cimpl 
vstřelil 4 branky a kapitán Rojko přidal jednu. Ve druhém poločase 
pokračovala kanonáda Heřmanova a skóre se zastavilo na jedenácti. 

Bohužel nestačila ani 
nová světelná tabule 
domácích, která počítá 
branky pouze do deseti. 
O gólovou nadílku ve 
druhé půli se zasloužili 
střelci Cimpl 3x, Hanzl 
a Havlíček.

Po uzávěrce: Dolní Habartice – Heřmanov 0 :11 (0:9) 
branky Heřmanova: Cimpl 7, Majerik 2, Hanzl a Váňa po 1.

FD


