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Významné životní 

jubileum slaví

Kuncová zdena - heřmanov 
havlíčková Táňa – heřmanov

blahopřejeme

„Návštěvy způsobují vždy radost,  
když ne při příchodu, tak při odchodu.“

dne 12. 6. 2021 se konala porada ke dni 28.9.2021, kdy by se měla konat Svatováclavská •	
pouť. Přítomni byli zastupitelé obce a pan Jiří Moravec 
dne 14. 6. 2021 byly nainstalovány do prostoru před a za školu informativní měřiče rychlosti•	
dne 15. 6. 2021 se v naší obci uskutečnila vakcinace psů •	
ve dnech 16 - 17. 6. provedeno zpevnění místní komunikace podél hřbitova, další plánované •	
je vytvoření 2 parkovacích míst a plochy pro kontejnery na KO u horní brány hřbitova
dne 17. 6. 2021 účast obce Heřmanov na Valné hromadě SVS v Teplicích•	
dne 21. 6. 2021 se uskutečnilo předání asfaltové směsi místním přihlášeným občanům•	
průběžné sekání zeleně kolem silnice III. tř. ve všech místních částech obce včetně sečení •	
veřejných prostranství
před dokončením je stavební akce„Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zed“ (viz foto na •	
str. 2)
před dokončením je stavební akce„Hřbitov-kolumbárium, přístupový chodník a oplocení“ •	
(viz foto na str. 2)
instalace 11 ks stožárů pro veřejné osvětlení (4 x hřbitov, 4 x místní komunikace, 3 x u •	
rybníčku)
vypuštěna požární nádrž ve Fojtovicích, po vyschnutí bude vyčištěna, provizorně utěsněna, •	
dále provedeny kroky a pozjišťovány nutné práce na opravě požární nádrže ve Fojtovicích a 
shromážděny údaje pro podání žádosti o dotaci (na Ústecký kraj podána žádost o dotaci)
zájemci o čištění a revizi komínů, přihlašte se do 15. 7. 2021 (čtvrtek) na OÚ Heřmanov, •	
kominík by provedl tyto práce ve dnech 16. a 17. 7. 2021 
přípravné práce na uspořádání akce „Na vodě 2021“ připravované na den 24. 7. 2021 od •	
13:00 hodin na rybníčku – Mlatce (viz čl. níže)

udržované a zanedbané trávníky všech rozměrů• 
možnost odvozu a likvidace miomasy• 
pro okolí Benešova nad Ploučnicí až Česká • 
Kamenice neúčtujeme dopravu

WWW.FIPET.CZ
Petr Turnhofer, Horní Habartice

tel.: 732 850 377 email: FIPET@FIPET.CZ

Obec připravuje na den 24.7.2021 od 
13:00 hodin zábavnou akci na rybníčku 
v Heřmanově. Na této akci proběhnou 
soutěže na vodní hladině i pod vodou 

pro děti i dospělé. Soutěžit se bude o 
pěkné ceny. Bude připraven velký stan pro 
posezení ve stínu, malý stan se zářičem pro 
ohřátí. Soutěže započnou ve 13:00 hodin. 
S aparaturou a diskotékovou hudbou bude 
přítomen J. Novotný. Od 15:00 do 15:45 
vystoupí naživo zpěvák Vlasta Horváth. Poté 
bude při hudbě volná zábava a se setměním 
přijede pojízdné kino, kde můžete shlédnout 
pěkný film pro děti i dospělé.  

 na Vodě 2021 

mobIlní pošTa
První zákazník při podání balíčku u 

mobilní pošty.

starosta

starosta



STaVební aKce před doKončením
Do finiše se blíží jednak stavební práce na hřbitově (kolumbárium s oplocením a pěšiny) a také stavba gabionové zdi s odstavnou plochou 

naproti restauraci Heřmanově. 

požární nádrž Ve fojToVIcích
Po dvouletém úsilí na vypracování projektu a získání veškerých 

vyjádření dotčených orgánů po vydání st. povolení byla v konci loňského 
roku podána žádost o dotaci na MMR na rekonstrukci kulturního domu 
ve Fojtovicích. Po několika odložených termínech na vyhodnocování 
podaných žádostí nebyla naše žádost doporučena (ze 3,5 tisíce 
žádostí bylo podpořeno pouze 600 žádostí). Na pracovních poradách 
zastupitelů k této záležitosti od zastupitelů zaznělo nejít do rekonstrukce 
F 66 s financováním z obecních prostředků. Moje představa je jít do 
rekonstrukce budovy i za cenu hrazení z obecních prostředků, protože 
krov i obvodové zdivo je v žalostném stavu. Bohužel při pracovních 
poradách nepanovala mezi zastupiteli shoda. Budova tudíž zůstane 
prozatím opuštěná a mne osobně mrzí vynaložené úsilí, které prozatím 
zůstane u ledu.

Ještě se objevila možnost získání dotace od Ústeckého kraje na opravu 
požární nádrže ve Fojtovicích. Podání žádosti zastupitelé podpořili. 
Rozsah prací je následující: Oprava přítoku vody do požární nádrže, 
oprava odtoku z nádrže , oprava přepadového kanálu , mytí betonové 
plochy 500 m2 tlakovou vodou, rýhování (broušení) dilatačních spár a 
prasklin v betonové ploše 120 bm, vyplnění dilatačních spár a prasklin 
těsnící hmotou 120 bm, penetrační nátěr betonové plochy nádrže 500 m2, 
2x 500 m2 nátěr barvou na beton, oprava zámkové dlažby (přeložení) na 
ochozu nádrže 20 m2 , čištění a 2 vrstvy nátěru zábradlí v délce 50 bm. 
Maximální výše dotace je 250 000 Kč a max 70% z celkových nákladů.

pouSTeVníK
Do našeho parčíku bude ještě instalována 
socha od našeho umělce J. Hambergera.

FD

FD



den děTí V naší šKole

Dne 1. června jsme v naší škole společně oslavili Den dětí. 
Hned ráno starší žáci zahráli pro děti ve školce a mladší žáky 

loutkové divadlo o přátelství člověka a psa. Poté byli naši prvňáčci 
pasováni na čtenáře a získali svou první knihu. Následně jsme se 
odebrali na školní hřiště, kde se dětský den konal. 

Programem dětského dne provázela děti Červená Karkulka. Na 
úvod dětem představila pohádkové bytosti, které pro děti připravily 
různá stanoviště s úkoly. Karkulka neměla v košíčku bábovku 
s vínem, ale čerstvý chléb a hudební reproduktor. Na začátek se děti 
rozproudily tancem u několika písniček. Poté začaly společné soutěže 
jako například přenášení vody z místa na místo, krmení kamaráda 
po slepu, přetahování lanem nebo zdolávání překážkové dráhy ve 
dvojicích. Mezi jednotlivými soutěžemi děti obcházely stanoviště 
pohádkových bytostí a získávaly nejrůznější odměny. 

V čarodějnické chatrči pomáhaly čarodějnici poslepu najít 
všechny pavouky do kouzelného lektvaru. Vodník je zavedl do svého 
rybníku, aby mu pomohly spočítat a ulovit barevné rybky. Princezně 
pomáhaly skládat rozbitou korunku a poté je požádala, aby jí 
zavázaly střevíček. Klaun učil děti žonglovat s míčky a prohazovat je 

otvory různých velikostí. Pekelně se zahřály u čerta při skákání v pytli 
a vyzkoušely si chůzi s kopytem. 

Nakonec nechyběla oblíbená židličkovaná a závěrečná diskotéka. 
Dětský den přinesl radost, zábavu a spoustu zážitků nejen dětem 

ale i nám pedagožkám.

Informace z uSneSení 3. Veřejného jednání dne 24. 6. 2021 V heřmanoVě 
Starosta určil ověřovatele zápisu Josefa Váňu a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
ZO Heřmanov:

schvaluje doplněný program veřejného zasedání (usn.č.221 /2021)
bere na vědomí  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 4.5.2021 do 24.6.2021( usn.č.222/2021)
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn.č. 223/2021) 
schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2021, bude nedílnou součástí zápisu (usn.č.224/2021)
schvaluje závěrečný účet  hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2020 „bez výhrad“ a 

účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2020 s tím, že stav finančních prostředků na základním běžném účtu obce 
Heřmanov činí k 31.12.2020  16 606 754,33 Kč, na investičním fondu činí zůstatek k 31.12.2020 1 995 065,03 Kč, hospodaření příspěvko-
vé organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 163,72 Kč, který byl převeden do  rezervního fondu a 
hospodaření Obecních lesů Heřmanov s.r.o. hospodařilo se ziskem 522 211,19 Kč, protokol o schvalování účetní závěrky bude nedílnou 
součástí zápisu (usn.č. 225/2021)

schvaluje závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu ke dni 31.12.2020 činí 
132 918,75 Kč (usn.č. 226/2021) 

schvaluje dohodu o narovnání za neuskutečnění prodeje  pozemku  p.p.č 125/1 o výměře 129m2 v kú. Blankartice za cenu 7740 Kč a pověřu-
je starostu podpisem dohody (usn.č.227/2021)

schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu požární nádrže z programu POV od Ústeckého kraje (usn.č.228/2021) 
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke SoD „Hřbitov-kolumbárium, přístupový chodník a oplocení“ s navýšením ceny o 45 000,04 Kč včetně 

DPH s termínem dokončení 16. 7. 2021 a pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 (usn.č.229/2021) 
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke SoD „Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď“ s navýšením ceny o 21 395,50 Kč a pověřuje starostu 

podpisem dodatku č.1 (usn.č.230/2021)
schvaluje  žádost o povolení vyjímky z počtu žáků pro školní rok 21/22 v ZŠ Heřmanov (usn č.231/2021)
                              
                            František David                                                                     Josef Kučera
              starosta obce Heřmanov                                                   místostarosta obce Heřmanov

J. Chlumská



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD)• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.	7.	2021	•

SporToVní oKénKo

FD

čerVenec 2021

heřmanoV
24. 7. 2021 AKCE NA VODĚ rybníček
13:00 Na této akci proběhnou soutěže na vodní hladině i pod 

vodou pro děti i dospělé.
15:00 zazpívá Vlasta Horváth
po setmění pojízdné letní kino

benešoV nad ploučnIcí
2.7.2021 SAHARA zámecká zahrada
17:00 koncert - county styl (zdarma)

9.7. 2021 ŠARLATÁN letní kino
 Strhující životopisné drama výjimečného muže 

obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí 
dobových událostí. 

23.7.2021 THE PEANUTS zámecká zahrada
 koncert - blues rock

děčín
9.7.2021 TATABOYS Zámek Děčín
20:30 Jeden z prvních letošních koncertů skupiny, na němž 

zazní i novinky z nejnovějšího alba Jedna Nula 
 (vstupné 540 Kč)

15.7. 2021 SKEČMEN Jižní zahrady zámku
	 ONE	MAN	SHOW	Romana	Zacha.	Komedie	psaná	ve	

skečích. Příběh chlapíka, kterému jednoho dne řekli, že 
ztratil humor. (vstupné 250 Kč)

do 8.8. 2021 LETNÍ KINO NA ZÁMKU Zámek Děčín
 Každoroční venkovní promítání děčínského Kina 

Sněžník na hlavním nádvoří zámku. Program na  
www.kinosneznik.cz	(vstupné	120	-	200	Kč)

čeSKá KamenIce
2.7.2021 ZAHÁJENÍ LETNÍ KAMENICE
18:00	 kapely	Jazz	band	Erwina	Schrodingera,	Gorily	v	mlze,	

Černý pepr. Na parkovišti u domu kulury (zdarma)
21:30 Yesterday - snímek oskarového režiséra Dany Boyla se 

bude promítat v letním kině (vstupné 70 Kč)

3.7.2021 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA MĚSTEM 
13:30 se Z. Fryblíkem - sraz u Turistického informačního 

centra. Tyto prohlídky budou probíhat i 17. 7. 
(českokamenické vyhlídky) a 24.7. (procházka 
městem). vstupné 70 Kč

úšTěK
16-17. 7.  PIRÁTI DOBÝVAJÍ JEZERO CHMELAŘ
 22. roční, pirátské městečko, pirátská tržnice, bitvy na 

vodě i na pobřeží ve 12 a 16 hodin, celodenní stylový 
program, ohňostroj. Vstupné 60 a 40 Kč,

merbolTIce
17.7.2021 TRUCK FEST MERBOLTICE hřiště
	 14:00	sraz,	spanilá	jízda;	16:00	prohlídka	kamionů
 vstupné dobrovolné

Kalendář aKcí

Heřmanov zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hermanov.mobilnirozhlas.cz

Heřmanov zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hermanov.mobilnirozhlas.cz

Obec Heřmanov zavádí mobilní rozhlas

Vážení občané,
zavádíme u nás službu – Mobilní rozhlas, díky které budete 

vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy 

o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, 
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího 
pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Nejdůležitější informace vám zašleme formou SMS, hlasové 
zprávy nebo do mobilní aplikace

Ostatní informace dostanete formou e-mailů nebo do mobilní 
aplikace

www.mobilnirozhlas.cz

foTbal Tj heřmanoV
Naši fotbalisté nezaháleli a sjednali si přátelské přípravné zápasy. 

Dne	5.	června	zajížděli	do	Děčína	na	Union.	Bynovští	fotbalisté	měli	
s našimi kluky velké problémy a nakonec výsledek hovoří za vše, 
zápas skončil vysokým vítězstvím našich v poměru 13:1. Týden poté 
se vydali na turnaj do Tlučné u Plzně, rodiště trenéra M. Vašáka a zde 
jsou výsledky: 

St. garda Tlučné – TJ Heřmanov 3:6, •	
TJ	Heřmanov	-	Tlučná	A	2:2	,	•	
St. garda fotbalisté a hokejisté Plzně – TJ Heřmanov 2:1. •	
Další přípravné utkání sehráli naši kluci v Dobkovicích, hrálo •	
se velkého vedra, což našim nesvědčilo a prohráli 8:2.

Z rozhodnutí KFS se podzimní amatérská mistrovská fotbalová 
soutěž rozjede již 8. 8. 2021 !!! 

Jak se mohu ZDARMA zaregistrovat?

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.


