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Informace z obecního úřadu starosta

„Milujte všechny, 
věřte jen někomu, 

neubližujte nikomu“

Citát měsíce

dne 1.6.2022 nastoupil na VPP 1 zaměstnanec, 10.6.2022 si přivodil pracovní úraz a je v •	
pracovní neschopnosti
dne 9.6.2022 od 18:00 hodin se v Heřmanově se konalo II.veřejné zasedání ZO Heřmanov •	
dne 14.6.2022 proběhla v obci vakcinace psů•	
dne 30.6.2022 od 7:00 do 19:00 bude z důvodu plánované odstávky el. vypnut proud •	
v místní části Heřmanov
dne 25.6.2022 proběhla předávka restaurace Heřmanov mezi obcí a pozůstalými po panu •	
Bundovi
dne 11.7.2022 od 17:00 hodin se v Heřmanově koná mimořádné veřejné jednání ZO, které •	
se bude týkat pouze pronájmu restaurace Heřmanov
podání žádosti na SúS pro odstranění závad na dvou místech vyvěrání dešťových vod na •	
silnici III. tř. v Blankarticích
přípravné práce na uspořádání zábavné akce na rybníčku „Na vodě 2022“, která se uskuteční •	
v sobotu 23.7.2022 od 13:00 na rybníčku v Heřmanově
účast na rozloučení školáků, kteří odcházejí z 5. tř.na II. stupeň vzdělávání na akci ZŠ a MŠ •	
Heřmanov s programem a šerpováním žáků
ukončení oprav na požární nádrži ve Fojtovicích (viz str. 3)•	
pokračování prací na vybudování parku vedle Blankartického rynku (viz str. 2)•	
průběžné práce na sekání parkových ploch a podél silnice III.tř. ve všech místních částech •	
obce
odstranění netěsnosti na vodovodním řadu Fojtovického vodovodu naproti Heřmanov •	
č.p. 36 
žadatelé o provedení revize případně čištění komínů se přihlašte na OÚ telefonicky nebo •	
mailem

Willliam Shakespeare

starosta

heřmanoVSKÝ „rocKoVÝ nÁLeT“
  Pan Jiří  Moravec přišel s myšlenkou uspořádat v jeho režii kulturní akci 

HEŘMANOVSKÝ „ROCKOVÝ NÁLET“ , kterou by po covidovém omezení obohatil 
kulturní život v naší obci. Sám se do této akce pustil, ve spolupráci s panem Kačerem, 
koordinátorem celého programu. Navrhl uspořádat na den 9.7.2022 v prostorách okolo školy 
tuto unikátní akci. Požádal obec o poskytnutí venkovních prostor školního pozemku, s čímž 
obec souhlasila. Veškeré náklady v souvislosti s vystoupením kapel uhradí J. Moravec. Obec 
Heřmanov pro usnadnění uspořádání akce nabídla zajištění schválení „Vyhlášky o zkrácení 
nočního klidu“, což zastupitelé již schválili, dále možnost využití připojení na el. energii, 
zapůjčení multifunkční místnosti a WC v prostorách restaurace Heřmanov. Dále se obec 
bude podílet na zajištění pořadatelské služby po dobu konání akce v počtu 8 až 10 pořadatelů. 
Pro diváky zajištěním postavení velkého stanu, rozmístění lavic a stolů. Tímto prosím 
dobrovolníky z řad místních občanů, kteří by dne 8.7.2022 v 18:00 hodin (pátek) a 10.7.2022 
v 18:00 hodin (neděle) pomohli při stěhování lavic, stolů a stanu atd. a na den 9.7.2022 byli 
ochotni po dobu akce (od 13:00 -1:00 hod.) zajišťovat pořadatelskou službu. Dobrovolníci pro 
páteční přípravu, sobotní pořadatelskou službu a nedělní uklízení se mohou hlásit u starosty 
tel. 724187589, nebo místostarosty 732974968. Pro brigádníky a pořadatele bude občerstvení 
zajištěno a všichni dobrovolníci budou odměněni.. Dále prosím občany, kteří bydlí v blízkosti 
školy, aby měli pochopení pro nadměrný hluk při vystoupení kapel.

GeodeTIcKé zaměření pozemKů V K.ú. heřmanoV
Obec Heřmanov využije možnosti  po ukončení  pozemkových úprav pro k.ú. Heřmanov 

(platí pro extravilán obce – mimo zastavitelné území obce)  a podá žádost na Státní 
pozemkový úřad Děčín o znovuzaměření pozemků. Jak a kdy bude zaměření probíhat budete 
informováni.
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 Obec Heřmanov, Mo. Real s.r.o. & 
 Gorilla team agency 

uvádí 
 

Sabina Křováková
Fuck off - 40 + 1 ro(c)ků na scéně

Maniac, Destroyself
The Remedy, The Spirits

Sobota 9.7.2022 14:00
Občerstvení zajištěno
Stánkový prodej
Skákací hrady
Lukostřelba
Dětské soutěže
Dětské disco

Vstup zdarma
www.rockovynalet.cz

FB Gorilla team

Heřmanov - okolí školy



čerVenec 2022

1.7.2022 Gump - pes, který naučil lidi žít
letní kino Ben. n.Pl. 

2.7.2022 TrucKfeST merboltice
Hřiště Merboltice Čtvrtý ročník. Zábava a občerstvení zajištěno. 

Vstupné dobrovolné

9.7.2022 14:00 heřmanovský rockový nálet
Heřmanov u školy viz první strana zpravodaje

14. 07. 2022 19:00 Svaté neřesti 
Zámek Děčín Komický příběh o tom, co se stane, když se 

lidé budou chtít stát lepšími. Účinkují: Bořek 
Slezáček, Pavlína Mourková, Vlasta Korec a 
další. Uvádí Divadlo Artur. Vstupné 350,- Kč.

15-16. 7. 2022 piráti dobývají jezero chmelař
Úštěk Pirátské městečko, celodenní program, tržiště, 

soutěže, pirátké bitvy, večerní program 
zakončený ohňostrojem. Vstupné 100,- / 50,-

22.7.2022 VYŠehrad: fYLm
letní kino Ben. n.Pl.

23.7.2022 akce na vodě 2022
Heřmanov rybníček viz pozvánka

30.7.2022 14:00 ploučnická necky-áda 2022
Františkov nad Pl. již 6. ročník Františkovské Necky-ády aneb 

den smíchu na vodě. Star je tradičně u nové 
lávky a cílem je opět přístaviště u místního 
kulturního domu

30. 07. 2022 19:30 čechomor v jižních zahradách
Zámek Děčín Česká hudební skupina hrající v originálním 

pojetí české, moravské a slovenské lidové 
písně. Vstupné 590,- Kč.

KaLendÁř aKcí

od 21 hodin

film bude upřesněn

Doporučujeme: 

teplé oblečení 
deku na sezení 

AKCE NA VODĚ
23. července 2022

na rybníčku v Heřmanově (odbočka na Mlatce)

od 13 hodin

závody pro děti i dospělé •	

ceny pro výherce•	

občerstvení zajištěno •	

provází DJ Funny•	

plavky s sebou•	

SOUTĚŽE, ATRAKCE

LETNÍ KINO 
v případě vhodného počasí

reSTaurace heřmanoV
S lítostí oznamuji, že nás dne 21.6.2022 navždy opustil hostinský 

heřmanovské hospody pan Gejza Bunda. Je to přesně 3 roky od jeho 
převzetí hospody do pronájmu. Dne 25.6. proběhla zpětná předávka 
hospody mezi pozůstalými pana Bundy a Obcí Heřmanov. Nyní 
je na Úřední desce obce Heřmanov zveřejněn „Záměr pronájmu 
restaurace“ po dobu 15 dnů, tj. termín, ve kterém mají možnost 
uchazeči podat písemnou žádost o provozování restaurace. Zároveň 
jsou stanoveny podmínky obce při provozování restaurace. Po 
ukončení zveřejnění budou zastupiteli obce vyhodnoceny přijaté 
žádosti a bude vybrán nájemce. Vítězný nájemce bude oficiálně 
schválen na mimořádném veřejném jednání ZO Heřmanov, které 
se bude konat dne 11.7.2022 v 17:00 hodin (pondělí) v budově 
restaurace Heřmanov 113. 

poKračoVÁní V budoVÁní 
parKu V bLanKarTIcích

Na obecním pozemku nad Blankartickým rynkem byly provedeny 
zemní práce na úpravu povrchu, dále byl proveden postřik proti 
plevelům a zakoupené dřeviny byly zasazeny. Nyní bude připraven 
povrch pro osetí travním semenem, ale bude nutné vyčkat na 
příznivé počasí, aby semeno dobře vyklíčilo.  

aKTuaLIzace pojIŠTění majeTKu   
Obec Heřmanov má pojištěn majetek jednak budovy, ale i 

ostatní movitý majetek u pojišťovny KOOPERATIVA, kde jsme 
v minulých letech pravidelně pojistnou smlouvu aktualizovali 
vzhledem k vybudování zcela nových doplňkových staveb v naší obci. 
Dodatkem byly ještě připojištěny stavby např.ve Fojtovicích k parku 
s herními prvky pergola s grilovacím setem, v Blankarticích rozšíření 
dřevostavby atd. Pro pojišťovnu mám připraveno doplnění pojištění o 
stavbu kolumbária, oplocení hřbitova a laviček.

KrÁdež LaVIčeK ze hřbIToVa 
V loňském podzimu byly dokončeny stavební práce na výstavbě 

kolumbária, nových pěšin, oplocení a dvě plochy ze zámkové dlažby 
pro umístění laviček, které byly zakoupeny a umístěny. Lavičky 
vydržely na místě něco přes půl roku a jsou pryč. Ztratily se v týdnu 
mezi 7-10.6. Není pravděpodobné, že by si lavičky odvezl někdo 
z místních občanů. Na snímku jedna z laviček ještě na svém místě.   
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FD

FD
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 Dne 24.6.2022 se uskutečnila v odpoledních hodinách na zahradě 
ZŠ a MŠ Heřmanov slavnostní akce. Rozloučili jsme se s žáky 
5.  tříd, kteří odchází na druhý stupeň základních škol a současně 
s předškoláky MŠ, jejichž kroky směřují do prvních tříd.

Na slavnostní den byli pozváni rodinní příslušníci dětí, jakož i 
široká veřejnost. Akci zahájila slavnostním proslovem paní ředitelka 
ZŠ a MŠ Heřmanov Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková, která současně 
přítomné celou akcí provázela. Děti ze základní a mateřské školy si 
připravily pod vedením pedagožek dramatizaci pohádky  "Jak Mojmír 
ke štěstí přišel" , kde byli v hlavní roli žáci 5. tříd.  Pohádku prokládaly 
vstupy děti z mateřské školky, které zazpívaly písničku „Když jsem 

poKračoVÁní V opraVÁch na 
požÁrní nÁdržI Ve fojToVIcích

V těchto dnech byly dokončeny práce na opravě požární nádrže 
ve Fojtovicích. Závěrečná fáze spočívala v utěsnění spár betonových 
bloků a celoplošných nátěrech betonových ploch. Během zrání  
nátěrů, což bude trvat do 4.7.2022 je nutné upravit nátok pro 
napouštění požární nádrže.  

rozLoučení S pÁťÁKY a předŠKoLÁKY

FD

J. Chlumská

já sloužil“, zahrály pasáž z pohádky o Červené Karkulce, přednesly 
společně báseň „6 měsíců“ a zatančily. Všechny zúčastněné děti 
byly obdivuhodné, hrály celé představení s nasazením a obecenstvo 
pobavily. V závěru pohádky byli všichni účinkující odměněni velkým 
a zaslouženým potleskem. 

Po pohádce zahráli na boomhackers a zazpívali žáci 5. tříd píseň s 
názvem "You are my sunchine".  Celé vystoupení ukončili žáci z 1. až 
4. tříd, kteří svým kamarádům „páťákům“ věnovali píseň z muzikálu 
Rebelové „Pátá“.

Slavnostní akce vyvrcholila nástupem dětí v talárech k 
slavnostnímu šerpování, které bylo pro všechny přítomné velmi 
dojemné. Pro rodiče byl na pódiu připravený společný přípitek s 
dětmi a malý raut. Pan starosta předal budoucí prvňačce a šesťákům 
věcné dary a pro všechny vystupující měl sladkou odměnu.

Děti si tento velký den užily a nezapomněly veřejně poděkovat 
slavnostní řečí a květinou své paní učitelce G. Švandrlíkové.
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foTbaLoVé oKénKo FD

Tj heřmanoV – fK SchoeLLer 
KřeŠIce 1:3 (1:3)

   Hned v úvodu zápasu G. Čapek špatně vyhodnotil situaci, 
z poloviny hřiště vracel míč zpět, to přečetl hostující Faust a sám 
proti Topolančinovi nadvakrát rozvlnil síť domácích 0:1. Vyrovnání 
se domácí dočkali ve 27.minutě po bratrské spolupráci Koláriků. 
Patrik obešel 2 hráče, míč přihrál na Martina, který umístěnou 
střelou srovnal na 1:1. Heřmanov se neradoval dlouho, hosté si po 
jedné minutě vzali vedení zpět, když zaútočili do otevřené obrany a 
Limberk se křížnou střelou proti Topolančinovi prosadil 1:2. Ještě do 
poločasu ve 33. minutě hosté Faustem navýšili vedení na 3:1, když 
si naběhnul na přesný trestný kop a hlavou nekompromisně zavěsil. 
Druhý poločas si domácí vytvořili herní převahu, ale ke vstřelení gólu 
to nevedlo.

Tj heřmanoV SK dobKoVIce 2:4 (2:3)
  Běžela 8. minuta, domácí chybovali uprostřed hřiště, toho 

využil Vorel k samostatnému úniku, obešel obranu a hosté vedli 
1:0. O 5 minut později se radovali domácí , A. Čapek vyslal na zteč 
Cimpla, který si s Plačkem poradil 1:1. Hosté z Dobkovic si o 6 
minut později vzali vedení zpět po bleskové akci na dva dotyky dával 
branku Šmalcl 1:2. Ve 35. minutě vyslal Danča přesným pasem opět 
A. Čapek a heřmanovský rychlík prostřelil na první tyč Plačka 2:2. 
Gólem do šatny odcházeli zklamaní domácí hráči, laciný gól přišel po 
nepovedeném odkopu Trudáka, míče se zmocnil Vorel a trefil zcela 
odkrytou bránu 2:3. Po obrátce se domácí snažili o vyrovnání, ale 
nebyl jejich den, naopak hosté si vítězství pojistili čtvrtým gólem 10 
minut před koncem, skóroval Bucek 2:4.

fK čeSKÁ KamenIce - Tj heřmanoV 6:3 (2:2)
  Neuplynula ani minuta a Heřmanov vedl 1:0, to P. Kolárik 

zatáhnul míč po levé straně, předal Dančovi, ten posunul na Cimpla, 
který udělal dva úkroky vystřelil a míč skončil v síti. Kamenice 
otáčela výsledek ve 13. a 14. minutě nejprve se trefil Rakušan poté 
Braun. Heřmanov srovnal ve 26.minutě  Dančem, který dostal míč do 
běhu a ten se jenom těžko chytá 2:2. Druhý poločas se hrál za velkého 
vedra, což našim klukům nesedělo a rychle docházely síly. Výsledkem 
byly 4 obdržené branky a Heřmanov stačil vsítit pouze jedinou to 
z PK A. Čapka za faul na Matyse.

hřIŠTě S uměLÝm poVrchem 
Ve fojToVIcích

 Zastupitelé obce schválili na II. veřejném jednání dne 9.6.2022  
výběr zhotovitele f. JB Estate s.r.o., Provodín 76 na akci „Víceúčelové 
hřiště v obci Heřmanov, místní část Fojtovice“  na základě 
výběrového řízení s cenou 1 993 515,34 Kč včetně DPH. Toto hřiště 
bude navazovat na sportovní areál ve Fojtovicích svojí horní částí 
oplocení. Základní parametry hřiště jsou: rozměry 34 x 17 metrů, 
podklad pod umělou trávu tvoří drenáže se zásypem kameniva, 
oplocení do 1metru dřevěné bednění a do výšky 4 metry sítě. Termín 
budování hřiště s dokončením do konce října. Jelikož je hřiště 
víceúčelové, lze využít od nejmenších dětí po dospělé k míčovým 
hrám. Zároveň může být využíváno pro fotbalový klub TJ Heřmanov 
na tréninky. Na snímku vyfocen pozemek pro stavbu hřiště.

Zápas v Č. Kamenici byl poslední v ročníku 2021/22 a až na tři 
poslední nevydařené zápasy byla sezóna našich kluků velmi úspěšná. 
V celkové tabulce jsme skončili ze 16 mužstev na pěkném 7. místě a 
během sezóny odehráli kvalitní zápasy. Vzhledem k velmi vysokému 
věkovému průměru našeho mužstva lze považovat umístění v tabulce 
za obrovský úspěch.  
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1 TJ Sokol Pokratice-Litom. 28 0 2 118:37 82 3 1
2 FK	JUNIOR	Děčín 23 0 7 130:50 70 0 1
3 SK Dobkovice 22 0 8 84:57 65 2 1
4 FK Chuderov 22 0 8 103:66 62 5 1
5 FK Česká Kamenice 17 0 13 101:92 50 2 1
6 TJ Sokol České Kopisty 17 0 13 110:93 50 2 1
7 TJ Heřmanov 15 0 15 102:85 45 1 1
8 TJ Chlumec 13 0 17 95:94 43 0 4
9 Slavoj Bohušovice n.O. 14 0 16 99:101 42 1 1

10 FK Schoeller Křešice 13 0 17 68:67 41 2 4
11 SK Roudnice n.L. „B“ 14 0 16 70:77 40 3 1
12 SK Hostovice 13 0 17 65:72 38 3 2
13 TJ Svádov-Olšinky 10 0 20 54:100 32 0 2
14 FK Slovan Chabařovice 8 0 22 62:90 27 0 3
15 TJ	Sokol	Unčín 7 0 23 38:99 22 1 2
16 TJ	Union	Děčín 4 0 26 43:162 11 2 1

FD


