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Červen, poslední školní měsíc před prázdninami.  Ani ten nám nedal tu potřebnou vláhu a vedra vysušovala  zemi, i když v některých částech  
Čech zažili zase opačný extrém - vysušovali sklepy a uklízeli hromady bláta ze zahrádek.  Zemědělci začali sklízet obilí již nyní, kdy už je vše žluté, 
ale poloviční délky stébla se sníženou kvalitou zrna. Že by nám matička Země postavila většinu pranostik, potvrzovaných staletími, na hlavu? Asi se 
s tím budeme muset smířit.

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

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů,
jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali
jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát
zapomněli.“

Citát měsíce

 
Významné žiVotní 
jubileum oslaVil 
koncem kVětna

 pan alfons Hanuš 
z HeřmanoVa

dodatečně 

blaHopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
práce související pro zajištění funkčnosti GDPR s platností ode dne 25. 5. 2018•	
na den 29. 5. 2018 spoluúčast na přípravě školní olympiády malotřídních škol ve Fojtovicích•	
dne 31. 5. 2018 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (viz informace na str. 2)•	
dne 2. 6. 2018 hodin se na hřišti ve Fojtovicích uskutečnil Dětský den (viz str. 3)•	
dne 7. 6. 2018 proběhla v obci vakcinace psů a dne 9. a 10. 6. se uskutečnilo čištění, •	
případně kontrola spalinových cest u přihlášených občanů
dne 20. 6. 2018 bylo provedeno posouzení naší žádosti ze strany MM Děčín o odklad •	
zalesnění lesního pozemku v k.ú. Blankartice poničeného po vichřicí a vydáno souhlasné 
stanovisko na rok 2019
dne 21. 6. 2018 účast na Valné hromadě SVS v Teplicích•	
dne 25. 6. 2018 se v místnosti Blankartického rynku sešla komise k pozemkovým úpravám •	
v k.ú. Blankartice, kde byly řešeny a navrhovány cesty do otevřené krajiny v Blankarticích
ve dnech 26. a 27. 6. se v kabinách TJ Heřmanov konaly konzultace s místními občany o •	
pozemcích v kú Fojtovice vztažmo k pozemkovým úpravám
pro lepší přístup k vodojemu ve Fojtovicích byla vybudována přístupová cesta (viz níže)•	
na Blankartickém rynku usazen venkovní betonový stůl na stolní tenis (viz str. 3)•	

JZ

Albert Einstein

nová STavba vodovodu
Vzhledem ke stále klesající hladině ve vodojemu u hřbitova je naplánováno posílení přívodu 

pitné vody. Stavba má za účel postavit nový vodovod, který bude pomocí posilovací čerpací 
stanice s akumulací plnit vodou vodojem Heřmanov z rozvodné sítě Benešova nad Ploučnicí, 
protože stávající jímací zdroj Heřmanov u hřbitova kapacitně nedostačuje a jeho vydatnost se 
snižuje.

Obec Heřmanov byla požádána o zákres inženýrských sítí a stanovisko k chystanému 
záměru stavby k plánované stavbě vodovodu v obci Heřmanov. Nyní se tvoří projekt, se kterým 
budou seznámeni vlastníci pozemků, přes které je vodovod navržen. S realizací stavby by se 
mohlo začít podle SVS již v průběhu roku 2019, ale vše záleží také na délce jednání a souhlasu 
vlastníků pozemků.

PříSTuPová ceSTa 
k vodojemu ve 

fojTovicích

Ještě v letních měsících budou započaty 
práce na zvýšení objemu jímané pitné vody 
pro vodovod ve Fojtovicích. Jelikož nebyla vůle 
vlastníka sousedního pozemku nabídnout 
obci pro rozšíření vodárenského pásma 
pozemek, byl vytvořen projekt, který využívá 
ke stavbě pouze pozemky obce. Pro stavební 
práce a přístup k vodárně byl zkulturněn 
obecní pozemek a na něm vybudována prašná 
cesta viz přiložený snímek.

starosta

starosta

starosta



Zastupitelstvo obce Heřmanov

1) bere na vědomí
a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018
b) zprávu předsedy kontrolního výboru
c) výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 

„bez výhrad“
d) výsledek přezkoumání hospodaření SoB za rok 2017“ bez 

výhrad“
e) uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů

2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č. 2 /2018, bude nedílnou součástí zápisu
c) řádnou účetní závěrku Obecních lesů Heřmanov, s. r. o.za účetní 

období rok 2017 a bere na vědomí dosaženou ztrátu v hospodaření 
společnosti za účetní období rok 2017 ve výši 35 365,67 Kč, která 
bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let

d) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017“ bez 
výhrad“, účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Heřmanov za rok 2017 a hospodaření Obecních lesů.

e) Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními 
lesy Heřmanov, s. r. o., stanoveno dohodou, nájemné za rok 2017 
ve výši 5% z celkových tržeb r. 2017

f) závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad
g) záměr prodeje pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice
h) záměr prodeje části pozemku p. p.č 1588/1 (p. p.č. 191) v kú. 

Fojtovice
ch) záměr prodeje nově navržených p. p.č 143/4 a p. p.č. 143/2
i) záměr prodeje p. p.č 116 v kú. Blankartice
j) záměr pronájmu a uzavření náj. sml. na část pozemku 1272/1 

v kú. Heřmanov o výměře4000m2
k) zplnomocnění zmocněnců v počtu 3 Mysliveckého sdružení 

Hubert Heřmanov pro valné hromady s ukončením platnosti do 
1. 11. 2018

l) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IZ- 12-4000279/VB001, DC_Heřmanov, 
p. p.č. 1267/1, úprava kNN

m) dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání 
software s firmou ALIS

n) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti výpočetní 
techniky

o)  dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb účetnictví
p) směrnici č. 1/2018 o zpracování osobních údajů a postupech 

jejich zabezpečení
r) smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Heřmanov 

a Technickými službami Děčín, a. s.

3) neschvaluje
záměr prodeje nově navrženého p. p.č. 1588/2 v kú. Fojtovice

Prioritou starosty a zastupitelstva bylo získat co nejvíce dotací pro •	
naši obec. Snaha a vynaložené úsilí se vyplatila.
Čerpání dotací:•	

  

rok 2011 11.773.439,- Kč rok  2012 926.476,- Kč
rok 2013  1.377.469,- Kč rok  2014 k 31. 7.  332.000,- Kč

obec nejvíce investovala do staveb a oprav celkem sedmnácti •	
mostků poničených povodní v roce 2010 a stavby nových živičných 
povrchů místních cest (k č. p. 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65). Po 
předložených požadavcích obce Heřmanov byla v r. 2011 až 2012 
státem dotována oprava břehů Fojt. potoka a položen nový živičný 
povrch na silnici III.tř. se začátkem od Be nešova po vršek Fojtovic 
s celkovými náklady až 100 mil.
další velké investice šly do úprav ZŠ – nová fasáda, izolace základů, •	
nová okna, nový eko logický kotel, nová umývárna, nové podlahy 
a další stavební úpravy v budově, nové herní prvky pro děti a nová 
část oplocení (5 mil.)
v budově hospody v Heřmanově jsme vybudovali novou •	
kotelnu, přístavbu venkovního pří střešku se zámkovou dlažbou, 
zrekonstruovala se volební místnost s využitím pro maminky 
s dětmi a seniory, prodlouženo ústřední vytápění a další opravné 
práce uvnitř budovy. Po povodni vystavena nová opěrná obecní zeď 
u potoka na náklady Povodí Ohře.
v budově OÚ vyměněn tepl. kotel za ekologický, vyměněny •	
vchodové dveře za plastové, k budově přistaven archiv, ke vstupu 
do budovy vybudován chodníček, na vjezdu položena živice a část. 
oplocení
v budově hospody ve Fojtovicích bylo zhotoveno ústřední vytápění •	
v lokálu
v kabinách TJ vybudováno teplovzdušné vytápění s krbovými kamny•	
před hospodou ve Fojtovicích směněny pozemky a v parku •	
vybudováno venkovní posezení (Kalírna) s oplocením a osvětlením

v Heřmanově byla dokončena oprava zvonice, byl dosazen •	
darovaný zvon od J. Moravce s odbíjením a zhotovena přístupová 
cesta, včetně ocelového schodiště
v Blankarticích byl postaven dřevěný rynek s okolní zámkovou •	
dlažbou, opravena a přemís -těna stará zvonice, z trosek vystavěna 
Boží muka a zbořeniště přetvořeno na park s výsadbou keřů 
s osvětlením, vybudován místní rozhlas
v Heřmanově a Fojtovicích bylo vyměněno 60 ks osv. těles veř. osv. •	
a kabel vyměněn za izolovaný a vybudování část. bezdrátového 
rozhlasu v Heřmanově, náhrada reproduktorů Fojt. rozhlasu
Jsou však i další záležitosti, které nejsou tolik vidět.•	
v r. 2014 byl dokončen Územní plán obce s finančním přispěním •	
KúÚk, lesní hospodářský plán a digitální povodňový plán.
v r. 2014 navržen, schválen PSČR obecní znak a vlajka obce, přijetí •	
místními občany 20. 9. 2014
vytvoření PENB pro budovu Obecního úřadu Heřmanov•	
podávání žádostí na pracovní smlouvy od Úřadu práce Dč. (r. 2011-•	
14 prostřídáno celkem 25 nezaměstnaných), zaměstnání několika 
občanů na prospěšné práce po vyměření trestu od soudu za 
spáchání tr. činu
Obec se snažila i o další aktivity jako jsou:•	
sportovní akce – obec podporovala fotbalový a šipkařský klub, •	
konaly se turnaje ve volejba le, ve stolním tenise
společenské akce – blahopřání jubilantům, maškarní bál pro děti, •	
pálení čarodějnic, dětský den, vítání nových občánků do života, 
letní posezení s hudbou, předvánoční posezení pro seniory, 
rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka, mikulášská 
zábava a v r. 2014 první Svatováclavská. pouť
informovanost občanů – internetové stránky obce, pravidelné •	
měsíční vydávání Heřmanov ského zpravodaje, vývěsné tabule 
a místní rozhlas

ČaS bilancování
Jelikož se blíží konec volebního období komunálních zastupitelů, považuji za vhodné připomenout činnosti obce Heřmanov za období od 

r. 2010 do r. 2014. Další činnosti obce od r. 2014 do součas nosti vydáme v příštím čísle našeho zpravodaje

informace z 2. veřejného zaSedání zo dne 31. 5. 2018

 František David, starosta obce  
Josef Kučera, místostarosta obce

starosta



děTSký den 2018

Dne 2. 6. 2018 se pro děti uskutečnil na fotbalovém hřišti ve 
Fojtovicích Dětský den. Za přípravu, organizaci a účast při průběhu 
Dětského dne patří všem poděkování. Z řad zastupitelů obce se jedná 
o J. Kučeru, J. Váňu, M. Vepřeka a M. Kouta, kulturní a sportovní 
komise ve složení V. Goldammer, H. Gründlová a K. Kuncová. 

Za zpestření programu pro děti patří poděkování J. Moravcovi 
(S. Hložek), B. Antonínovi (Tatra), M. Kofroňovi (motorka), 
P. Novákovi (čtyřkolka), VPP, malířkám na obličej, dohledu u střeleb 
ze vzduchovek, za úpravu travnatých ploch J. Berentešovi a dalším.

omluva redakce
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme zveřejnili články z pálení 

čarodějnic. U části z Heřmanova se omylem do vydání dostal článek 
včetně fotografie z roku 2013. Toto vzniklo při vkládání článků 
z e -mailové korespondence a záměnou roku 2013 a2018.

Tímto se čtenářům omlouváme.

Všichni, kdo připravovali dětský den a určitě také všichni 
návštěvníci sledovali předpověď počasí na sobotu 2. 6., kdy se 
uskutečnil další dětský den. To jediné organizátoři ovlivnit nemohou. 

Nakonec nám však počasí přálo. A zbytek snad dopadl dle očekávání. 
Technika fungovala, děti se na atrakcích vyřádily, rodiče a dospělí se 
také nenudili. Tak příště opět ve Fojtovicích.

akce na rybníČku v heřmanově
Na konec července připravujeme akci na rybníčku. Pokud to bude 

možné, zapište si předběžně datum 28. července do vašeho kalendáře.
Plánujeme soutěže pro děti i dospělé s vodní tématikou. Svá plavidla 

můžete nechat doma (původně bylo plánováno jako neckyáda).
Určitě si však můžete přichystat nějaké kostýmy (není to povinnost, 

ale plus).
Další informace budou v předstihu zveřejněny na plakátech a také 

vyhlášeny rozhlasem.

výleT na SněŽník
Výbor Blankartického rynku připravil na sobotu 9. června v rámci 

celoročního plánu činnosti výlet na Sněžník. Alespoň dvěma pěknými 
snímky, které z výletu pořídila paní Alena Krajčová ho chceme 

připomenout. Počasí účastníkům 
mnoho nepřálo, ovlivnilo také 
celkovou účast. Nedovolilo ani 
zamýšlený výstup na rozhlednu, 
z níž je vidět velice krásně celé 
široké okolí. Po příjezdu z výletu 
setkání pokračovalo posezením 
a občerstvením na rynku.

zahájení Prázdninové 
Sezóny v blankarTicích

Výbor Blankartického rynku zve všechny sousedy k prvnímu 
prázdninovému posezení v prostorách rynku. Zahájení prázdninové 
sezony je plánováno na tuto sobotu 30. června od 17 hodin. Všichni, 
kdo se chtějí dobře pobavit jsou srdečně zváni. Donáška vlastního 
občerstvení je vítána.

Poděkování organizáTorům děTSkého dne

MK

starosta

Miroslav Houška

JZ
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Můj červnový sloupek ovlivnil sportovní výsledek z poslední 
červnové neděle. V záplavě nepřetržitého fotbalu z Mistrovství světa 
v Rusku, kdy u televize vítězí chlapi, kteří mají doma televize dvě, 
mne zaujalo něco jiného. V anglickém Birminghamu skončil jeden 
z posledních přípravných turnajů nejvyšší světové kategorie na slav-
ný Wimbledon. Tady na travnatém povrchu se ve finále utkala naše 
Petra Kvitová se slovenkou Magdalenou Rybárikovou, aby obhájila 
své prvenství z minulého roku. S nepříjemnou soupeřkou, která hra-
je celoplošný tenis a velice často používá čopované údery, činících 
potíže nejedné tenistce. V průběhu turnaje na její raketě zůstaly jak 
v prvním kole Karolina Plíšková, tak později i Barbora Strýcová. 
Petra však prokázala obrovskou morální sílu a dokázala Magdalenu 
porazit a připsat si již letošní páté vítězství v turnajích WTA.

Asi bych se nezaobíral těmito řádky a neobtěžoval vás výsledkem 
jednoho tenisového turnaje. Pokud bychom si však neuvědomili, 

co v posledních dvou letech tomu 
všemu předcházelo. Petra, dvojná-
sobná wimbledonská vítězka se do-
kázala vrátit k tenisu po strašném 
zranění, které jí způsobil těsně před 
vánoci v roce 2016 při loupežném 

přepadení ve dveřích jejího bytu v Prostějově pachatel, který byl 
dopaden až letošního roku. Zásluhou chirurgické péče a své vlastní 

vůle se ze zranění levé ruky, ve které drží raketu, dokázala už loni 
po půl roce od zranění vrátit na tenisové kurty a mně osobně se zdá, 
že se vrátila trochu jiná, než byla před tím. Je to s podivem, ale vrá-
tila se přes hrůzný prožitek klidnější při hře, než byla dříve. Vím, že 
jsem jí dost často vytýkal něco, co dnes vytýkám Karolině Plíškové – 
schopnost unést i nepříznivé okamžiky ve hře, kdy se třeba nedaří. 
Když už jsem u té Karoliny – mám pocit, že od chvíle, kdy žije se 
svým přítelem Hrdličkou, bývalým sporťákem Novy a bývalým 
manželem Lucie Borhyové (jenž je zároveň jejím manažerem), jde 
rapidně se svým výkonem dolů a že ani psychicky nezvládá chvíle, 
kdy se nedaří. Vzpomínáte, kdy nedávno rozmlátila raketou stojan 
empire na protest proti rozhodnutí polské rozhodčí? Dost, snad bude 
lépe a Karolina jednou vyhraje turnaj Grand Slamu.

Petra tedy nastartovala po nechtěném přerušení svou druhou 
tenisovou etapu a vede si v ní velice dobře. Dokázala si přehodnotit 
životní priority a ve svých osmadvaceti letech má ideální věk, nabitý 
dostatkem zkušeností a stále plná sil k dalším úspěchům. Ti pozorní 
si určitě všimli, že v pase zeštíhlela a zdá se, že se to na jejím pohybu 
na kurtu projevuje. Vyzařuje z ní neskutečná touha po úspěchu 
a tomu odpovídá také její bojovnost. Nevzdává žádný míček, snaží 
se zahrát i nemožné. Její přezdívka Česká lvice, kterou jí zřejmě 
svého času přiřkli novináři, hovoří za vše. Ať nám tedy Petra přináší 
ještě dlouho radost a sobě uspokojení z dobře odvedené práce.

ČeSká lvice JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SPorTovní okénko

Poslední tři mistrovské 
zápasy krajské soutěže skončily 
prohrami našich fotbalistů, když 
postupně dne 2. 6. podlehli 
v Dobkovicích 4:1(2:1), s již 
postupujícím Chuderovem 
prohráli dne 10. 6. ve Foj tovicích 
5:0 (3:0) a v posledním mistráku 
v Jiříkově skončil zápas vítězstvím 
domácích v poměru 6:1(1:1). 
Bohužel mužstvo Heřmanova se 
s touto soutěží společně s Horním 
Podlužím loučí a pod zimní boje 
zahájí v okresní soutěži. Našim 
trenérům a hráčům přeji v této 
soutěži hodně úspěchů a brzký 
návrat do krajské soutěže.

závěr SouTěŽe 
i. b. Tř. foTbaliSTů

1 FK Chuderov 

◀

26 21 0 5 131:37 63

2 SK Plaston Šluknov 26 18 0 8 84:58 52
3 SK Pronako Hostovice 26 16 0 10 92:56 49
4 TJ Union Děčín 26 16 0 10 82:50 48
5 TJ Spartak Jiříkov 26 16 0 10 60:46 47
6 FK Slovan Chabařovice 26 16 0 10 71:56 47
7 SK Dobkovice 26 16 0 10 76:50 46
8 TJ Svádov -Olšinky 26 14 0 12 83:79 42
9 MSK Trmice 26 11 0 15 61:76 34
10 TJ Chlumec 26 11 0 15 65:88 33
11 SK Březiny 26 11 0 15 60:69 33
12 TJ Přestanov 26 10 0 16 57:99 31
13 TJ Čechie H. Podluží ◀ 26 3 0 23 34:114 12

14 TJ Heřmanov ◀ 26 3 0 23 35:113 9

do blankarTic 
Přišel SPorT

V minulých dnech bylo splněno 
přání blankartických občanů 
o vybavení Rynku vybudováním 
venkovního betonového stolu na 
stolní tenis. Pro letošní rok zbývá 
ještě v plánu vystavění krátkého 
chodníčku ze zámkové dlažby 
k WC a další sportovní hra 
v podobě venkovních kuželek

FD


