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LISTOPAD 2021; ROČNÍK: XI.; ČÍSLO 131; VYCHÁZÍ OD PROSINCE 2010; ZDARMA

dne 5.11.2021 bylo od Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno na OÚ Heřmanov dílčí •	
přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2021(audit) se závěrem: Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky  
příprava návrhu rozpočtu obce Heřmanov na rok 2022 pro schválení zastupitelů•	
 dne 16.12.2021 se od 18:00 hodin koná v prostorách restaurace Heřmanov veřejné jednání •	
Zastupitelstva obce
plnění úkolů vyplývajících z minulého veřejného jednání ZO Heřmanov•	
práce spojené s přípravou mikulášské nadílky pro děti plánované na neděli dne 5.12.2021 •	
(viz str. č. 3) 
shromažďování a odesílání dokumentů pro „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“ a •	
„Finanční úřad pro Ústecký kraj“ vykonávané na podnět pro kontrolu související se stavební 
akcí „Oprava a revitalizace rybníčku v Heřmanově z roku 2017“ (viz níže str. č.3)
příprava a uspořádání kulturní akce pro seniory dne 13.11.2021 „Zájezd do Dětenic“•	
hloubení jámy a zabetonování roury pro usazení vánočního stromu ke zvonici•	
po ukončených změnách v katastrálním operátu (změna parcelních čísel a výměry) k.ú. •	
Blankartice provádíme nové návrhy nájemních smluv (viz níže).

starosta

starosta

Opatření (COVID)
Vzhledem ke stále vysokému počtu nakažených vláda doporučuje snížení kontaktu 

pracovníků úřadu s občany. Ve spojitosti s tímto doporučením bude OÚ v naší obci 
upřednostňovat vyřizování záležitostí s občany s co nejmenšími přímými kontakty. Tzn. 
občané se mohou domluvit telefonicky nebo mailem. (tel. starosta 724 187 589, mail. 
starosta@hermanov.cz) a tel. účetní 607 071 920, mail: info@hermanov.cz , tel. místostarosta 
732 974 968, mail: josefkucera@seznam.cz. Neodkladné případy budu řešit po domluvě 
s konkrétním občanem osobně. Věřím, že se v dohledné době situace zlepší a budeme moci 
řešit veškeré záležitosti osobním kontaktem bez omezení.

MIkulášská naDílka prO DětI
V neděli 5.12.2021 bude pro děti od 0- 15 let s trvalým pobytem v obci Heřmanov 

uskutečněna mikulášská nadílka. Časový sled navštívení rodin s dětmi bude podobný 
minulým rokům, tj. start nahoře ve Fojtovicích v 16:00 hodin a cca 19:00 hodin v dolní části 
Heřmanova. Blankartice po 19.hodině.

náVrh nOVéhO uspOřáDání pOzeMků
Dle informace od SPÚ Děčín (pan Suchý, tel. 702 153 042 č. dveří 5) byli někteří vlastníci 

pozemků v k.ú. Fojtovice vyrozuměni o možnosti nahlédnutí do návrhu nového uspořádání 
pozemků, které je uloženo jednak na OÚ v Heřmanově a SPÚ Děčín do 23.12.2021. Kdo 
z oslovených projeví zájem o nahlédnutí, den a čas si prosím domluvte telefonicky s panem 
Suchým, kde s vámi může být projednáno na místě, nebo starosta obce 724 187 589, kde vám 
bude umožněno nahlédnutí.

nájeMní sMlOuVy prO k.ú. BlankartICe
Po dokončení katastrálního operátu v k.ú. Blankartice, kde byla většina pozemků 

přečíslována a také se změnily výměry pozemků se musí ze strany obce též změnit nájemní 
smlouvy a prodiskutovat s případnými nájemci změny těchto smluv. Nejedná se o pozemky 
pro zemědělské využití, ale o drobné pozemky kolem rodinných domů. Pro k.ú. Heřmanov a 
k.ú. Fojtovice ještě není proces pozemkového uspořádání ze strany SPÚ dokončen (bude do 
konce roku ?), proto se nájemní smlouvy na malé pozemky ponechávají prozatím v platnosti. 
Větší celky pro zemědělské využití přijdou na řadu také později (nejspíš únor - březen 
2022). Jakmile oba katastry Heřmanov a Fojtovice přejdou na nové uspořádání, budete 
prostřednictvím zpravodaje informováni.… starosta

InfOrMaCe z OBeCníhO úřaDu starosta

Kontakty:

František David předseda redakční rady 
412 586 403 starosta@hermanov.cz

Martin Kout sazba, příprava tisku 
604 123 115 martin.kout28@gmail.com

 
Významné životní 

jubileum slaví
kubíček karel – Blankartice
Čisláková anežka – heřmanov

Dudek zdeněk – fojtovice
krtil Bohumil - heřmanov 

blahopřejeme

Citát měsíce

Johnny Carson americký komik 1925 - 2005

„Odešlete balíčky s vánočními dárky brzy, ať 
je pošta může ztratit přesně o Vánocích.“



Cestování v čase je snem skoro každého 
z nás, ale ne všem se taková šance naskytne. 
Když jsem si tedy v říjnovém Zpravodaji 
přečetl, že obec pořádá zájezd do středověké 
krčmy do Dětenic, velmi mě informace 
zaujala. V pozvánce sice bylo, že výlet je 
primárně určený seniorům, ale tajně jsme s 
přítelkyní doufali, že by se nakonec dvě místa 
v autobusu našla, což se nakonec potvrdilo 
a my jsme mohli v sobotu odpoledne 
společně s dalšími necelými třemi desítkami 
natěšených cestovatelů, vyrazit vstříc 
slibovaným nevšedním zážitkům. 

Po příjezdu do Dětenic jsme měli ještě dvě 
hodiny času, který někteří využili k prohlídce 
expozice zámeckého pivovaru, někteří pak k 
prohlídce samotného zámku a ti nejpilnější 
stihli obojí. 

Po vstupu do cíle naší výpravy- 
tedy samotné krčmy, nás obklopil 
pravý středověk. Krčmu tvoří několik 
samostatných, ale vzájemně propojených 
klenutých sálů. Při cihlových stěnách stojí  
těžké dubové stoly se stejně masivními 
židlemi nebo lavicemi. Po stěnách jsou 
rozvěšeny relikvie drsného středověku, 
včetně lebek nešťastníků, kteří se zřejmě 
provinili proti tehdejšímu řádu věcí... Vše je 
nasvíceno mohutnými lustry se zapálenými 
svíčkami, jejichž svit rozehrává na stěnách 

strašidelné divadlo v už tak dost ponuré 
atmosféře dobové hospody. 

Ale ty pravé zážitky měly teprve přijít... 
Sotva jsme usedli, už se nám věnovala 
středověká šenkýřka a se slovy "tak jakej 
dlabanec si dáte vy" jsme si postupně 
objednali krmi o jejíž podobě a chuti jsme 
mohli zatím jen spekulovat.  Objednaná 
jídla byla během 10 minut na stole a nebyl 
nikdo, kdo by z místních pochoutek, 
připravovaných na otevřeném ohni, nebyl 
nadšený. Ať už to byla grilovaná žebra zalitá 
pikantní omáčkou nebo talíř pro hladové 
pocestné s půlkou grilovaného kuřete, dvěma 
klobásami, opečeným bůčkem, jehněčími 
a vepřovými žebry, vše bylo vynikající 
chuti. Ke všemu tomu masu měl každý k 
dispozici malý bochník zdejšího chleba a 
na zapití světlé nebo tmavé pivo z místního 
zámeckého pivovaru.  

Vrcholem večera byl pak tříhodinový 
program, kde se v každém ze sálů postupně 
objevují středověcí kejklíři, tanečnice na 
stolech, fakíři a další pobudové, kteří za 
zvuku dobové hudby žonglují, šermují, 
zápasí nebo chrlí oheň. Na řadu přijde i 
inkviziční soud nebo upalování čadějnic. 
Celé to dění sledují všudypřítomní zástupci 
pekelných mocností krampusáci a v jednom 
ze sálů dokonce oběšenec. 

Než jsme se nadáli, bylo 22 hodin a ač 
neradi, přesunuli jsme se na parkoviště, kde 
už na nás čekal autobus a vyrazili jsme zpět 
do novověku. Z komentářů, které jsem mohl 
v autobusu zaslechnout bylo zřejmé, že s akcí 
byli všichni velmi spokojeni. 

Celou akci pak stylově korunoval řidič 
autobusu, který ve snaze vyhovět fojtovickým 
účastníkům zájezdu zastavením blízko 
bydliště, hledal místo pro otočení tak dlouho, 
že to vypadalo, že se ten večer podíváme 

po Dětenicích i do Rychnova. Nakonec 
vše dobře dopadlo a plní středověkých i 
cestovních zážitků jsme šťastně dorazili 
domů. 

Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří 
se na zajištění této akce podíleli. Zejména 
pak panu starostovi za její zorganizování a 
za finanční účast obce, která se netýkala jen 
úhrady za dopravu, ale i za vstupné a večeři 
pro spokojené návštěvníky. 

Pokud by někdo z čtenářů měl v 
budoucnu chuť strávit večer v trochu jiné 
atmosféře, než kterou nabízí "standardní" 
restaurace, určitě návštěvu středověké krčmy 
v Dětenicích doporučuji

Výlet DO střeDOVěku Text: M.Houška 
foto poskytli účastníci akce



starosta

DaňOVá kOntrOla z fInanČníhO 
úřaDu prO ústeCký kraj

 Minulý měsíc jsem ve zpravodaji uvedl, že z Finančního 
úřadu pro Ústecký kraj byla na obec  DS doručena zpráva 
z oddělení kontroly zvláštních činností I s oznámením o 
zahájení daňové kontroly, která se váže na stavební akci: 
„Oprava a revitalizace rybníčku na p.p.č.186/3, k.ú. Heřmanov“, 
jenž byla realizována v roce 2017 a obci Heřmanov byla na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

přiznána z Ministerstva zemědělství dotace ve výši 950 000 
Kč. Tato kontrola měla zřejmě souvislost s podaným 

podnětem na ÚOHS (výše uvedený článek). Obec na tuto 
zprávu reagovala a dle požadavků byly veškeré materiály 

zaslány na oddělení kontroly v celkovém počtu 15 
příloh a celkem 300 stran. Po prověření zaslaných 
materiálů ze strany finančního úřadu byla na obec 
zaslána Zpráva o daňové kontrole , která obsahuje 

celkem 28 stran. Po prověření všech zaslaných 
dokumentů, obec nebude hradit žádnou 

pokutu. 

netraDIČní Vítání aDVentu 
V naší škOle

Letos se odehrálo vítání adventu a rozsvícení vánočního stromu 
netradičně. Protože jsme se nemohli sejít s rodiči a dětmi společně 
u školy, využili jsme pomoci Video studia Kakarovi k natočení 
vánočního představení pro rodiče.

Děti i žáci pilně trénovali a při natáčení se chovali jako opravdoví 
herci. Zazpívali několik vánočních koled, přednesli básničky s 
vánoční tématikou a ještě k tomu hráli doprovodné divadlo. Po 
natáčení nás navštívil pan starosta David, který poděkoval dětem a 
odměnil je sladkými dobrotami. 

Doufáme, že se vánoční video bude rodičům líbit, že jim přinese 
dobrou náladu a navodí tu správnou předvánoční atmosféru. 

Jitka Chlumská

VýsleDek kOntrOly úOhs

Tak ,jak jsem v zářijovém čísle zpravodaje zveřejnil, že na obec 
byla DS doručena zpráva z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
s tím, že na ÚOHS byl zaslán podnět se žádostí o prošetření postupu 
zadavatele (Obec Heřmanov)při uveřejnění SoD ze dne 22.2.2017 na 
veřejnou zakázku s názvem „Oprava a revitalizace rybníčku v obci 
Heřmanov“. Po doložení požadovaných materiálů na ÚOHS, zpětně 
dorazil „Příkaz“ ve kterém je obci Heřmanov uložena pokuta ve výši 
3000 Kč. Vzhledem k tomu, že vše k výběrovému řízení a úkonům, 
které s touto zakázkou souvisí, včetně pozdě zveřejněnou Smlouvou 
o dílo byla uzavřena s firmou ENVIPARTNER, pokuta půjde za touto 
firmou. Po telefonické domluvě s f. ENVIPARTNER, která pro naší 
obec výběrové řízení zajišťovala ,obci Heřmanov firma vyměřenou 
částku uhradí.  

pODzIMní hallOween Ve škOle
Druhého listopadu v den, kdy se slaví svátek všech zesnulých, 

se naše škola v Heřmanově proměnila v místo duchů, strašidel a 
čarodějnic. Děti ze školky i školy přišly ve strašidelných kostýmech a 
podpořily tak duchařskou atmosféru ve škole.

Pro děti byla připravena různá stanoviště plná tajemných rébusů, 
bludišť a strašidelných úkolů, které měly plnit. Poté, co děti ze školky 
prošly všechna stanoviště, nazdobily si halloweenské muffiny a 
ochutnávaly banánové duchy. 

Školáci z první a třetí třídy po splnění všech úkolů hráli ve 
své temné strašidelné třídě duchařské hry a vyplňovali tajemné 
matematické rébusy. 

Žáci z druhé třídy si zahráli na slepé duchy a zkoušeli číst hmatem 
Braillovo písmo nebo poslepu nakreslit dýni. 

Ve třídě 4. a 5. ročníku začaly po společné akci školy vznikat 
pod rukama nejstarších žáků veselé hlavy dýní zdobené přírodním 
materiálem. 

Žáci i děti z mateřské školy se po celou dobu trvání projektu bavili, 
učili se samostatnosti a společné práci.

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

naše škOla

starosta
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sk DOBkOVICe – tj 
heřManOV 6:3 (2:1)

Naši kluci zajížděli k mistrovskému zápasu 
do ambiciózních Dobkovic. Domácí začali 
zápas náporem, který přetavili v úvodní 
2 branky, bohužel obě padly po ztrátách 
míče Heřmanova na polovině soupeře. Po 
25 minutách hry převzali otěže zápasu naši 
fotbalisté a ve 30. minutě snížil Dančo po 
vybojovaném míči a samostatném úniku na 
2:1. Druhý poločas začal lépe pro Dobkovice, 
které přišly zadarmo k míči a střela Vondráčka 
z 25 metrů skončila v síti hostí 3:1. Pro změnu 
v 70.minutě Heřmanov vsítil kontaktní gól po 
chybě domácího brankáře, kterému vypadnul 
míč z rukou a Dančo trestal 3:2. Čtvrtá branka 
do sítě hostí byla opět laciná, ztráta míče, 
rychlý brejk 4:2. V 80. minutě vykřesal naději 
na dobrý výsledek Heřmanova Matys, když 
dostal míč za obranu a obloučkem překonal 
brankáře Plačka potřetí 4:3. Poté ve snaze 
vyrovnat zápas otevřel Heřmanov hru a 
Dobkovice dvěma brankami završily vítězství 
v poměru 6:3.

tj heřManOV – fk Česká 
kaMenICe 4:3 (3:2)

Skóre zápasu se měnilo již ve 2.minutě , 
když domácí Dančo obdržel míč na hlavu 
a usměrnil na zadní tyč 1:0. O minutu 
později opět Dančo přesprintoval obranu 
hostí a šikovným manévrem píchnul míč 
k tyči 2:0. Ve 22.minutě se skóre měnilo 
opět, na Danča byl z hranice 25 metrů 
nařízen TK, který si postavil A. Čapek 
a střelou k tyči zvýšil na 3:0. Poté začali 
úřadovat hosté z Kamenice, když snížili na 
3:1 po rychlém brejku. Ještě do poločasu 
snížili hosté na 3:2 po nepřehledné situaci 
ve vápně se nejlépe orientoval Běloubek 
a z ostrého úhlu dloubnul míč za záda 
Topolančina. Začátek druhého dějství vyšel 
lépe Kamenici, která srovnala na 3:3 po 
předchozím rohu a hlavičce Nováka. Zápas 
ve prospěch Heřmanova nakonec rozhodl 
střídající K. Stehlík v 79.minutě, když využil 
nedorozumění v obraně hostí a z 10 metrů 
překonal brankáře Vaňka počtvrté.

unIOn BynOV DěČín . 
tj heřManOV 0:3 (0:2)

Poslední podzimní zápas mohl pro 
Heřmanov skončit i dvouciferným 
vítězstvím, ale dalších 10 vyložených šancí 
zůstalo nevyužito.  První branku zařídil 
G.Čapek, který si z pozice stopera udělal 
výlet, dostal míč mezi beky a chladnokrevně 
proměnil nabídnutou šanci 0:1. Těsně před 
půlí se po několika neproměněných šancích 
prosadil Dančo, jenž dostal míč do ulice a 
zvýšil na 2:0. Tři minuty po přestávce navýšil 
Heřmanov vedení na 3:0 po kolmici A.Čapka 
na Danča, který procedil míč přes brankáře 
domácích. a kromě spousty neproměněných 
šancí se výsledek neměnil.

REGISTRUJTE SE DO 
MOBILNÍHO ROZHLASU

Přes registrační formulář na adrese: • 
hermanov.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního letáku který • 
stačí vyplnit a předat na úřad. Leták si 
můžete vyzvednou přímo na úřadě.

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Pen 
+

Pen  
-

1 TJ Sokol Pokratice-Litoměřice 15 15 0 0 66:18 44 1 0
2 FK	JUNIOR	Děčín 15 11 0 4 57:28 33 0 0
3 TJ Chlumec 15 9 0 6 53:32 29 0 2
4 SK Dobkovice 15 10 0 5 37:34 29 2 1
5 FK Chuderov 15 10 0 5 47:42 27 4 1
6 TJ Sokol České Kopisty 15 8 0 7 64:46 24 1 1
7 FK Česká Kamenice 15 8 0 7 53:51 23 2 1
8 SK Hostovice 15 7 0 8 36:31 22 1 2
9 TJ Heřmanov 15 7 0 8 44:43 22 0 1

10 FK Schoeller Křešice 15 6 0 9 38:31 20 1 3
11 Slavoj Bohušovice n.O. 15 6 0 9 53:54 18 0 0
12 SK Roudnice n.L. "B" 15 6 0 9 38:43 17 1 0
13 FK Slovan Chabařovice 15 5 0 10 34:51 17 0 2
14 TJ Svádov-Olšinky 15 5 0 10 29:50 16 0 1
15 TJ	Sokol	Unčín 15 4 0 11 21:55 12 1 1
16 TJ	Union	Děčín 15 3 0 12 18:18 7 2 0

terMíny sVOzů VytříDěnýCh slOŽek 
kOMunálníhO ODpaDu V rOCe 2022

SVOZ PLASTOVÝCH OBALŮ - Sudé pondělí - výsyp kontejnerů v týdnech:  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

SVOZ SMĚSNÉHO PAPÍRU - Liché úterý  -  výsyp kontejnerů v týdnech:   
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,  51

SVOZ VYTŘÍDĚNÉHO SKLA - výsyp kontejnerů v týdech: 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 

fOtBal tj heřManOV FD


