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informace z obecního úřadu

Měsíc červen je měsícem zralých jahod a třešní, ne nadarmo se říká, že svůj název má od červené barvy. Opět jsme si užívali ovocných knedlíků 
z čerstvých, sladkých jahod z českých plantáží a vystřídali tak ony náhražky bez chuti a zápachu, které nám v průběhu zbytku roku nabízí naše 
supermarkety.

Svým počasím nás už moc nepřekvapil, nevybočoval ze zvyklostí posledních let – střídal úmorná vedra se živelnými problémy – přívalovými dešti, 
silnými bouřkami a větrem. A co lidová pranostika? Jedno rčení říká, že co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden. Pravda, sekačka 
na trávu byla pořád v permanenci.

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

„Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme 
dostat, než to, co už máme. V tom spočívá 

romantika a idiotství lidského života.“

Citát měsíce

JZ

Erich Maria Remarque

v sobotu 1. 6. 2019 se uskutečnil na hřišti ve Fojtovicích Dětský den (viz níže)•	
od 1. 6. 2019 nově otevřena restaurace v Heřmanově (otevřeno denně 16 – 23 hodin), po •	
zavření obchodu s potravinami zrekonstruováno na místnost pro hraní šipek
dne 4. 6. 2019 proběhla v obci vakcinace psů s nižší účastí než v letech minulých•	
ve dnech 15.až 16. 6. 2019 proběhlo u přihlášených čištění a revize komínů•	
dne 20. 6. 2019 účast na Valné hromadě SVS v Krušnohorském divadle v Teplicích•	
dne 21. 6. 2019 účast na pravidelné čtvrtletní poradě starostů v Děčíně•	
započaty práce na regeneraci trávníku fotbalového hřiště ve Fojtovicích•	
proveden rozvoz zeminy na části pozemku na „Blankartickém rynku“•	
průběžné sekání trávy kolem silnice III. třídy•	
přípravné práce na den 20. 7. , kdy se uskuteční na rybníce v Heřmanově „Akce na vodě“ •	
s večerním promítáním filmu s názvem „Bohemian Rhapsody“. Film Bohemian Rhapsody 
je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. 
.

starosta

starosta

starosta

rezerva pitné vody ve fojtovicích
V měsíci dubnu a květnu proběhly stavební práce na instalaci nové betonové jímky na pitnou 

vodu a šachty pro čerpadla. Dále byla provedena desinfekce této jímky a byly odebrány vzorky 
od Krajské hygienické stanice vyhotoveny protokoly, které vyhovují normě. V měsíci červnu byl 
propojen nový vodojem se stávajícím a tímto krokem se zvýšila kapacita zásoby vodojemu na 
téměř 20 m3. Pokud nedojde k mimořádným stavům (např. havárie, úniku vody apod.), tímto 
krokem bude dostatečná zásoba vody i ve špičkách a horkých letních měsících. Předpoklad je 
takový, že za současného stavu bude možné připojit i dalších 10 domácností (RD) ze stávajícího 
vodovodu. Nyní jsou již na OÚ požadavky na 4 nová odběrná místa vody.

informace ke kotlíkovým dotacím
Ve třech měsících nazpět jste obdrželi v našem zpravodaji základní informace k vyhlášenému 

dotačnímu titulu na nové kotle a tepelná čerpadla. Tento bod byl rovněž diskutován dne 
16. 5. 2019 na veřejném jednání ZO a této otázce byl věnován větší prostor. Do stanoveného 
termínu 14. 6. 2019 se přihlásili pouze 3 žadatelé. Nyní budou žadatelé navštíveni kotlíkovým 
specialistou (zařídí dle domluvy se žadateli obec), který poradí při výběru vytápění a bude 
nápomocen s vyplněním žádosti. Tak, jak bylo navrhováno od MŽP, aby obce poskytovaly 
schváleným žadatelům půjčky, není pro obec přijatelné. Hlavním důvodem je ten fakt, že obce 
nemají nástroje jak poskytovat úvěry (případně jak vymáhat dlužné částky), od toho jsou banky, 
spořitelny apod. Obec Heřmanov tudíž ponechá na žadatelích, aby si tento úkon vyřídili na 
těchto institucích a na podporu ekologického vytápění může obec Heřmanov rozhodnout na 
veřejném jednání zastupitelů o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na umoření 
úroků z úvěru.



niČivé Živly opĚt řÁdily!
V noci z 9. na 10. června se jindy temné nebe rozzářilo ze všech 

světových stran nespočtem blesků z prudké bouřky, doprovázené 
silným větrem, který prokázal sílu vichřice.

Svou největší sílu ukázal na místě zpevněného betonového břehu 
opatřeného ocelovými svodidly na silnici, spojující Blankartice 
s Heřmanovem. Na nevelkém úseku silný vítr vyvrátil ze šikmého 
břehu i s celým kořenovým balem vzrostlé a silné náletové stromy, 
další pak přelomil jako sirky. Padající stromy poničily na protilehlé 
straně ocelová svodidla, která bude nutno kompletně vyměnit a znovu 
osadit.

Na neprůjezdné silnici začali rozřezávat kolem druhé hodiny noční 
popadané kmeny hasiči z Benešova nad Ploučnicí, dřevo pak stahoval 
se svým traktorem místostarosta Josef Kučera z Heřmanova. V brzkých 
ranních hodinách bylo všechno dřevo staženo mimo vozovku a ta byla 
znovu zprovozněna. Všem, kteří se podíleli na zprovoznění silnice 
patří náš velký dík.

hřbitov
Obecní úřad, jakožto správce hřbitova připravuje novou evidenci 

hrobových míst.
Prosíme všechny občany, kteří se starají o hrobová mista svých 

blízkých, o nahlášení potřebných údajů:
Jméno a příjmení osob, jejíchž lidské ostatky jsou na veřejném •	
pohřebišti uloženy.
Údaje o místě a datu narození a úmrtí,•	
rodné číslo.•	
Datum uložení ostatků nebo urny•	
Údaje o „nájemci“, v tomto případě spíše „správci“ místa •	
(jméno, adresa, rodné číslo nebo IČ)

(Asi ne všechny informace dohledáte, ale vyplňte to, co půjde)
Každé hrobové místo bude mít také své číslo. Zároveň bude 

zpřístupněn plánek míst, které jsou „obsazené“ a které jsou „volné“.
Do konce roku prosíme všechny, kterých se to týká, aby toto 

nahlásili. Formulář je k vyzvednutí buď na úřadě nebo ke stažení na 
stránkách obce www.hermanov.cz.

Za evidenci bude odpovídat Martin Kout. Kontakt osobně na úřadě 
pondělí, středa od 13 do 17 hodin.

komunikace obČana 
a stÁtu elektronicky

I se státní správou se dá komunikovat na dálku a může to být 
i rozumné a efektivní.

Znáte službu „Portál občana“? Stát jej spustil v roce 2018 a řekl 
bych, že je to jeden z mála rozumných a také funkčních počinů ze 
strany státu.

Jsou to internetové stránky, které jsou propojeny s agendami státu 
a do budoucna se budou připojovat další a další úřady a vy se skrz 
tento portál dostanete celkem snadno a rychle ke spoustě informací. 
Některé informace tam vidíte přímo, k jiným se „proklikáte“ na stránky 
konkrétních úřadů.

•	Jaké	údaje	o	vás	vede	stát
•	Stav	trestných	bodů	řidičů
•	Notifikace	o	končící	technické	kontrole	vašeho	auta
•	Výpis	z	rejstříku	trestů
•	Výpis	z	rejstříku	živnostenského	oprávnění
•	Informace	ze	správy	sociálního	zabezpečení	(kontrola	evidence,	

pojistného, odpracované roky…).
•	Katastr	nemovitostí
•	Další	informace
Do budoucna se počet těchto služeb bude dále rozšiřovat.

A jak a kde si toto aktivovat?
Nejprve si musíte zajistit přihlašování. Portál musí vědět, že jste to 

opravdu vy. Takže buď máte nový občanský průkaz s čipem (vydaný 
od července 2018), datovou schránku nebo se budete přihlašovat 
jménem, heslem a SMS. Více o přihlašování a registraci naleznete na 
www.eidentita.cz

Do budoucna se počítá i s možností takzvaného Bank ID, které 
umožní přihlašování se do systému přes údaje z on ‑line bankovnictví.

Na portál občana se potom dostanete přes adresu https://obcan.
portal.gov.cz/,

Pokud jste přihlášeni na portále, můžete již tento portál využívat. 
Dozvíte se, jaké údaje o vás stát vede, můžete si tam ukládat své důležité 
dokumenty, dostanete se na výpis z katastru…

K některým službám však budete potřebovat i datovou schránku, 
přes kterou vám budou přicházet třeba výpisy z registrů… Pokud 
potřebujete některé informace více než jednou za rok, vyplatí se vám 
si datovou schránku zřídit… Začátky jsou trochu obtížné, ale časem 
zjistíte, že to vše funguje.

Pokud budete mít dotazy, klidně se na mne obraťte. Případně mohu 
i názorně předvést. MK

MK

text JZ, foto JZ, FD

Čipové karty busline 
upozornĚní

Platnost karet vydaných dopravcem BusLine, a. s. (TD Bus, a. s.) 
„s jelenem“ bude ukončena k 30. 6. 2019, od 1. 7. 2019 budou 
karty neplatné. Cestující by si tedy neměli na tyto karty již nabíjet 
elektronické časové kupóny ani peníze do elektronické peněženky.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 schválilo 
kompenzace majitelům čipových karet DÚK vydávaných 
společností BusLine, a. s. (TD BUS, a. s.), které jsou k 1. 7. 2019 
zablokovány, jelikož společnost neplní své závazky.

Vydávání nových karet bude probíhat od pondělí 15. 7. 2019. 
Místem pro vydání nových čipových karet budou informační 
kanceláře DÚK autobusových dopravců. Zůstatky na elektronických 
peněženkách budou nahrávány na novou kartu nebo vypláceny. 
Cestujícím, kteří si již novou kartu zakoupily, bude uhrazena.

Čipové karty ostatních dopravců zapojených do DÚK budou 
fungovat i po 1. 7. 2019 bez omezení.



 
Červenec 2019

mĚstské divadlo dĚČín
Divadelní prázdniny, rekonstrukce divadla

beneŠov nad plouČnicí

4.7. 22.00 ŽENY V BĚHU LETNÍ KINO

27.7. 15.00 IBIZA DISCO - plážová hudba KOUPALIŠTĚ

kam za kulturou? ukonČení Školního roku 2018/19
Na den 20. 6. 2019 jsem byl pozván na sál do Heřmanova na 

rozloučení předškoláků a páťáků se školou. Akce ZŠ a MŠ byla 
připravena s pěkným programem páťáků, kteří sehráli divadlo jak se 
žilo v dávných dobách a pobavili přítomné rodiče. Pozadu nezůstali 
ani předškoláci, kteří ukázali, že mají talent téměř na vše. Toto vše 
dohromady svědčí o dobré práci učitelů. Na závěr tohoto představení 
přišlo na řadu šerpování 5 předškoláků a 6 páťáků, které se neobešlo 
bez dojetí, jak rodičů, tak i dětí jdoucích na druhý stupeň škol.

text: FD, foto archiv školy

olympiÁda malotřídních Škol
Dne 14. 6. 2019 se konal 11. ročník olympiády malotřídních škol, 

který letos pořádala ZŠ Dolní Habartice. Jako každý rok se soutěžilo 
v běhu na 60. metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, 
štafetovém běhu a jako volitelná disciplína bylo zvoleno přetahování 
lanem. Naši žáci získali po důkladné přípravě několik medailových 
umístění. Žáci si celý den moc užili. Barbora Fousová

Ludmila Petrovická
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no – nekupte to za ty peníze! 

Sportovní okénko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

V nedávných dnech jsem zažil v marketu Tesco v Benešově dva zajímavé 
přírodní úkazy, o které bych se s vámi rád podělil. Ten první byl k vidění asi 
o týden dříve. V sektoru zeleniny jsem objevil v jednom regálu hezká cherry 
rajčata a u nich nápis Právě utrženo. Pak mi zrak spočinul na cenovce 
a o mne se v tu chvíli pokoušela nějaká srdeční slabost. Na cenovce se 
skvělo krásných 139,90 Kč za kilo! Minulý týden můj pohled opět v zelenině 
spočinul na přepravce a krásnými červenými třešněmi. Tedy ovoce, které 
roste v každé druhé zahradě na našem venkově nebo v alejích při našich 
okresních silnicích. Cenovka, umístěná pod přepravkou mi říkala, že mám 
skvělou možnost si koupit kilo těchto třešní za úžasných 149,90 Kč. Pořád 
jsem čekal, že se za mnou začnout hromadit zákazníci ve frontě, ku podivu 
nic se nedělo. Krásná cena v regionu, který je znám svým nedostatkem 
pracovních příležitostí a obecně nízkými výdělky, kdy mnoho lidí muselo 
po postupném zrušení továren Benar hledat své uplatnění mimo své město. 
Nedalo mi, abych si oba tyto artikly nevyfotil jako upomínku na něco, co 
mi vyrazilo dech.

S cenami se letos roztrhl opravdu pytel. Ne snad, že by se každý rok 
nezdražovalo, ale to, co se děje letos, zacloumá snad s každým. Ekonomická 

situace našeho státu je podle odborníků 
velice dobrá, laikovi se tedy zdá, že by i ceny 
měly klesat. Zvyšuje se každým rokem 
průměrná mzda (ten termín průměrná, 
jak víme všichni, je však velmi pofidérní), 
zároveň však rostou ceny, takže suma 
sumárum – vlk se nažral a koza zůstala 
celá. Největší cenový boom již počátkem 
tohoto roku se projevil na vzrůstu cen 
klasických druhů energií. Uhlí, u kterého se 
cena zvyšovala každým rokem o pár korun, 
vzrostla letos v průměru dle druhu uhlí až 
o 60 Kč na metráku! Cena palivového dříví 

vzrostla rovněž, i když třeba smrkové dříví 
z důvodu nutného kácení kvůli kůrovci 
klesla. Je to ale však dobré dříví na podpal, 
nikoliv na stálý provoz kotle. U ceny paliv 
nás už nic nepřekvapuje. Zdůvodňuje se 
to navýšením cen na světovém trhu při 
jakémkoliv politickém konfliktu v zemích 
produkujících největší světové množství 
nafty. Sleduje ‑li však někdo pohyb 
světových cen nafty za jeden barel, tak 
zjistí, že v případě markantního snížení 
této ceny to u nás trvá půl roku, než se na 
tomto základě sníží cena benzinu vždy 
o pár haléřů, výsledně pak o pár korun. Je zajímavé, že ceny se nejvíce 
zvyšují před začátkem letní dovolenkové sezóny a po jejím skončení se vždy 
cena benzínu a nafty snižuje.

Největší šok letos jsme však zažili u klasických a nezbytných komodit, jako 
je zelenina, zejména brambory a cibule. Brambory kilo za třicet, cibule kilo 
za čtyřicet, to naše hospodyňky nepamatují. Člověk se už musí smát všem 
důvodům o růstu těchto cen, které naše média uvádějí. Nabýváme dojmu, 
že největší nepřátelé našich zemědělců jsou čtyři – jaro, léto, podzim, zima! 
Pravdou je, že v posledních pár letech se klima nejenom v našich krajinách 
změnilo, přibývá výkyvů počasí, úrodu ničí velká sucha a na druhé straně 
pole, zalitá přívalovými dešti. Když ale listujete ve starých kronikách, máte 
pocit, že živelné katastrofy, či anomálie v počasí se lidstvu nevyhýbaly nikdy 
a vždy se s tím člověk dokázal vyrovnat.

Cenová politika je velice složitým ekonomickým problémem. Zůstaňme 
u toho, že pro nás je důležitá naše peněženka a cenovka u zboží, které 
chceme či potřebujeme koupit. Navíc – staré rčení tvrdí, že všechno má 
svého kupce.

Já jím asi nejsem.

FD

Poslední tři mistrovské zápasy, které se hrály 1., 8. a 15. 6. se 
Heřmanovu příliš nevyvedly a ten získal pouze 1 bod za remízu 
s Lipovou. První ze zápasů se hrál v Malšovicích a Heřmanov podlehl 5:3. 
Předposlední utkání byl zápasem roku, ve které se mohlo rozhodnout 
o celkovém vítězi celé soutěže. Heřmanov hostil mužstvo Lipové 
(Šluknov „B“), které mělo stejný počet bodů (57) jako domácí a zápas 
byl doslova a do písmene bitva. Hosté šli do vedení po čtvrthodině hry, 
když ve středu hřiště ztratil míč Betyár a z protiútoku procedil Vyšohlíd 
míč Topolčaninovi mezi nohama 0:1. Domácí srovnali Majerikem 
po hodině hry na 1:1. Drama vrcholilo v závěru zápasu, to hosté šli 
do vedení brankou Čurgaliho 1:2. Poslední slovo měli domácí, kteří 
Betyárem srovnali v poslední minutě na 2:2. Při penaltovém rozstřelu 

byli úspěšnější hosté, kteří si nakonec odvezli 2 body a Heřmanov 1. 
V posledním zápase soutěže zajížděl Heřmanov do H. Podluží a po 
nepřesvědčivém výkonu prohrál 6:2. Po skončení všech bojů získal 
Heřmanov 58 bodů a 2. místo za Šluknovem „B“. Nakonec Šluknov „B“ 
do vyšší soutěže postupovat nebude, protože jejich „A“ tým postoupí 
do 1.A. třídy a pro oddíl by to znamenalo značně posílit oba celky, 
což by znamenalo sehnat více kvalitních hráčů, tudíž více financí. Ze 
druhého místa jde do 1. B. třídy TJ Heřmanov a fotbalistům přejeme 
hodně úspěchů ve vyšší soutěži!!!

Po skončení bojů nastoupila odborná firma k provedení regenerace 
trávníku fotbalového hřiště ve Fojtovicích a pro novou sezónu bude 
hřiště připraveno v lepším stavu než doposud.

rozpaČitý zÁvĚr okresního přeboru dospĚlých


