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Významné životní 

jubileum slaví 

Vinterová Božena – Heřmanov

Perníček Antonín – Fojtovice

Novák Karel – Fojtovice

Kratěna Bedřich - Fojtovice

blahopřejeme

dne 29. 9. 2020 od 18:00 hodin se konalo III. veřejné jednání ZO Heřmanov v budově •	
restaurace Heřmanov. Před veřejným jednáním od 17:00 hodin byl projednán strategický 
rozvojový dokument obce Heřmanov
plnění harmonogramu od vyhlášení voleb a přípravné práce pro uspořádání voleb do •	
Zastupitelstev krajů a Senátu, které se konají 2.a 3. 10. 2020, případné druhé kolo voleb do 
senátu
na stavební úřad podána žádost se všemi stanovisky dotčených orgánů pro vydání st. •	
povolení na hřbitov – kolumbárium a na stavbu rozšíření Blankartického rynku, stavební 
povolení před vydáním, realizace od vydání st. povolení do max. 30. 6. 2021 (při přízni 
počasí i dříve)
výměna zábradlí a oprava lemu můstku ve Fojtovicích naproti restauraci•	
v sobotu dne 3. 10. 2020 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečných a objemných odpadů, •	
časový harmonogram (viz str. č. 3)
v obci proveden prořez dřevin kolem těles místního osvětlení•	
Úřad práce Děčín schválil podanou žádost od obce Heřmanov na jednu pracovní pozici •	
„Uklízeč veřejného prostranství“, která bude obsazena od 1. 10. 2020
účast na VH MAS Labské skály v Libouchci dne 17. 9. 2020, kde bylo členy MAS schváleno •	
navýšení členského příspěvku za obyvatele obce z 5 Kč na 10 Kč počty hlasů 46 PRO, nikdo 
se nezdržel a nikdo nebyl PROTI
přípravné práce pro uspořádání vítání občánků do života původně na den 26. 9. 2020, po •	
zvážení situace bude vítání občánků uskutečněno přímo v rodinách nově narozených dětí 
v rozmezí 7-9. 10. (viz str. 2)
průběžná údržba a následná péče o dřeviny od zhotovitele SZŠ Libverda v parku před ZŠ a MŠ•	
na SÚS podána žádost a souhlas s následnou realizací od firmy pro prořez náletových •	
dřevin kolem ostatní komunikace, která vede od lip po odbočku na letiště nad Fojtovicemi
úklidové práce v budově restaurace Heřmanov (sál, multifunkční místnost)•	
na Povodí Ohře byla podána žádost o řešení zarostlého koryta Fojtovického potoka, který se •	
nyní naplňuje, odvoz biologického odpadu z prořezávky bude likvidováno Povodím Ohře
průběžné práce na vytvoření důležitého dokumentu pro obec: Strategický rozvojový •	
dokument obce Heřmanov na roky 2020 – 2030 (nutné mít pro získávání dotací)
průběžné práce na sečení trávy kolem silnice III.tř. a údržba parků ve všech místních •	
částech obce
mytí velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad ve všech místních částech obce, které •	
provedla skupina našich žen z obce a patří jim poděkování (kontejnery jsou jako nové)
rozpracovaná akce na vybudování 11 ks betonových základů pro postupné osazování 11 •	
dřevěných soch na křížové cestě ke zvonici v Heřmanov
dokončen projekt na gabionovou zeď v Heřmanově, nyní probíhá schvalovací proces •	
dotčených orgánů, poté vydání stavebního povolení s realizací jaro 2021

INFormAce z oBecNíHo úřAdu starosta

„Existují pouze dva dny v roce, kdy 
nemůžeme udělat vůbec nic.

Jedním je včerejšek a druhým zítřek.
Proto je dnešek tím správným dnem, kdy 

má člověk milovat, konat a žít.“

Citát měsíce

Dalajláma

NáVrH strAtegIcKéHo 
rozVojoVéHo 

PláNu oBce
Návrh byl veřejně představen v úterý před 

veřejným zasedáním ZO Heřmanov. Nyní je 
vystaven na internetových stránkách obce 
www.hermanov.cz nebo k nahlédnutí na 
obecním úřadu.

Veřejnost se k tomuto návrhu může vyjádřit 
do 30. října 2020.

Formulář k připomínkám v PDF nebo 
on-line najdete také na stránkách obce.

říjNem zAčíNAjí HoNy
Počínaje dnem 24. 10. 2020 (sobota) 

v přibližných časech od 8 do 16 hodin začínají 
tamním mysliveckým sdružením Hubert 
hony. Pokračování odstřelů v následujících 
měsících do ledna 2021 bude uvedeno 
v následujících číslech zpravodaje.

PlAtBA PoPlAtKů
Poplatky za odpady, psy a nájmy raději v 

této době zasílejte na účet Obce Heřmanov 
č.ú. 6625431/0100. Jako V.S. použijte číslo 
domu a do poznámky jméno a účel.



VítáNí oBčáNKů do žIVotA
Tak jako každým rokem v naší obci, máme i letos nově narozené děti, 
které zde mají trvalý pobyt. Obec připravovala jejich uvítání do života 
na sobotu 26. 9. 2020 v multifunkční místnosti budovy restaurace 
v Heřmanově. Vzhledem k neutěšené situaci a prudkém šíření nákazy 
jsem se po dohodě s rodiči novorozenců rozhodl uskutečnit tento 
slavnostní akt přímo v rodinách. Návštěva rodin bude vykonána 
v termínu 7-9. října vždy po dohodě s rodiči nově narozených dětí.

Starosta

PoděKoVáNí zA PodPoru 
mAléHo oBcHodu

Chtěli bychom touto cestou poděkovat občanům z Heřmanova, 
Fojtovic a Blankartic za návštěvy spojené s nákupy v našem malém 
obchodě v této, pro nás všechny nelehké době. Ať se jedná o COVID 
a k tomu navazující omezující epidemiologické opatření, tak v nemenší 
míře lze zmínit silniční uzavírky na sil. č. II/262, kde budou práce 
probíhat minimálně do konce roku 2020.

Poděkovat chceme také panu starostovi a zástupcům obecního 
úřadu Heřmanov za pravidelné využívání našich služeb na kulturních, 
sportovních či společenských akcích pořádaných obcí Heřmanov.

Sice patříme katastrálně pod městský úřad v Benešově nad 
Ploučnicí, ale podpora přichází zejména od Vás a o to víc si toho 
vážíme a děkujeme.

Potraviny Urbbi

Pozn. redakce: Z vlastních zkušeností dobře vím, jak to mají prodejci 
malých obchůdků těžké, aby obstáli v konkurenci velkých obchodních 
řetězců, které si mohou dovolit nalákat zákazníky na různé akční 
slevy. Proto vám přeji, aby současné uzavírky silnice II. tř. skončily co 
nejdříve a zákazníci z blízkého okolí přišli na třeba i malý nákup.

Starosta

Zjišťování hranic se provádí za účasti vlastníků. Neúčast vlastníka 
není na překážku využití výsledku zjišťování hranic, ale je v zájmu 
vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast napomůže 
k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů.

1. 10. čtvrtek
8:30 č.p. 66 (st.73) LV 315 n.342
9:15 č.p. 124 (st.154) LV 197 n.342 

(+ vyřešit LV 10001 p.p. 1077/2)
10:00 č.p. 97 (st.75) LV 36 n.342
11:00 č.p. 68 (st.83) LV 112 n.342, LV 243 n.342

5. 10. pondělí
8:30 č.p. 11 (st.86) LV 272 n.343, LV 238 n.343
9:30 č.p. 10 (st.87) LV 53 n.343 

+ vyřešit LV 10001 p.p.145/3
10:30 č.p. 71 (st.81) LV 4 n.344
11:15 č.p. 73 (st.77) LV 334 n.344 

+ vyřešit LV 10001 st.187

6. 10. úterý
8:30 č.p. 104 (st.133) LV 114 n.344, LV 98 n.344
9:30 č.p. 105 (st.134) LV 5 n.344
10:15 č.p. 82 (st.79) LV 54 n.344+346
11:00 č.p. 146 (st.182) LV 51 n.344

8. 10. čtvrtek
8:30 č.p. 8 (st.89) LV 156 n.345
9:30 č.p. 84 (st.90) LV 103 n.345 

+ vyřešit LV 10001 p.p.142/2
10:15 č.p. 87 (st.91) LV 161 n.345
11:15 č.p. 6 (st.92) LV 235 n.345

12. 10. pondělí
8:30 p.p. 165/1 LV 11 n.348
9:30 č.p. 9 (st.100) LV 173 n.348
10:00 č.p. 149 (st.186) LV 254 n.348+346 

+ vyřešit LV 10001 p.p.165/2
11:15 p.p.1202/1 LV 242 n.346

13. 10. úterý
8:30 č.p. 75 (st.166) LV 115 n.346
9:45 č.p. 136 (st.168) LV 81 n.346, LV 344 n. 346
10:45 č.p. 123 (st.153) LV 336 n.346

15. 10. čtvrtek
8:30 č.p. 90 (st.102) LV 189, n.347
9:30 č.p. 77 (st.103) LV 125 n.347
10:15 č.p. 110 (st.136) LV 133 n.347
11:00 č.p. 12 (st.221) LV 340 n.347

19. 10. pondělí
8:30 č.p. 152 (st.190) LV 209 n.347
9:15 č.p. 140 (st.172) LV 205 n.348+346
10:15 č.p. 130 (st.162) LV 56 n.348
11:15 č.p. 4 (st.104) LV 174 n.349

20. 10. úterý
8:30 č.p. 2 (st.106) LV 177 n.349
9:30 č.p. 3 (st.140) LV 159 n.349+350
10:30 č.p. 118 (st.146) LV 348 n.350
11:00 č.p. 137 (st.171) LV 204 n.350

22. 10. čtvrtek
8:30 č.p. 138 (st.169) LV 118 n.350, LV 234 n.350
9:15 č.p. 132 (st.164) LV 202 n.350
10:00 č.p. 128 (st.158) LV 69 n.350
10:45 č.p. 129 (st.161) LV 215 n.350, LV 261 n.349

26. 10. pondělí
8:30 č.p. 119 (st.152) LV 163 n.351
9:00 č.p. 143 (st.175) LV 207 n.351
9:30 č.p. 147 (st.183) LV 76 n.351
10:45 č.p. 1 (st.210) LV 341 n.351, LV 75 n.351+347

27. 10. úterý
8:30 č.p. 103 (st.142) LV 16 n.351
9:15 č.p. 100 (st.143) LV 74 n.351
10:15 p.p. 72/2 LV 10002 n.329
11:00 p.p. 72/7 LV 8 n.329+326

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 
LV 214 n.324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 332, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 
342, 344, 345, 348, 349, 350, 351

Povodí Ohře LV 225 n. 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 341, 
342, 343, 345, 348, 349

Obec Heřmanov LV 10001 zbylé parcely

zjIšťoVáNí HrANIc Pro oBNoVu KAtAstrálNíHo oPerátu V Kú HeřmANoV



Obec Heřmanov ve spolupráci 
s Technickými službami Děčín a.s. provedou

sBěr NeBezPečNýcH A oBjemNýcH 
odPAdů z domácNostí

V sobotu 3. října 2020
nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou 
dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

Blankartice otočka autobusu 11:50 – 12:05
Blankartice u Michálků 12:10 – 12:25
Fojtovice u Horů 12:35 – 12:50
Fojtovice u p. Okrouhlého 12:55 – 13:10
Fojtovice u požární nádrže 13:15 – 13:35
Heřmanov u paní Egrové 13:40 – 14:00
Heřmanov u hospody 14:05 – 14:25
Heřmanov u pana Procházky 14:30 – 14:45
Heřmanov u odbočky na Mlatce 14:50 – 15:10

Co lze odevzdávat?
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti 
škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté 
motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, 
znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové 
baterie.), zářivky, lednice, televize…
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická 
zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez disku!

!!! POZOR!!! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré 
autodíly, pneumatiky nákladní a traktorové, heliové bomby, plynové 
bomby, bomby na sváření, vyřazené léky!!! 

Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

uKlIďme sVět, uKlIďme česKo
7. akce: Úkliďme svět, ukliďme Česko! nyní bez některých stálic 

základní sestavy, zato však s nováčky… Z počátku lehké tempo, zato 
poctivá uklízecí práce na kopci za cedulí Fojtovice. Děkujeme panu 
starostovi za vítané občerstvení a také za sladké odměny pro děti. Díky 
i většině chápavým řidičům, že byli ohleduplní k nám všem podél 
silnice. Na závěr patří poděkování velkému Jaroslavu Hambergerovi 
a malému Víťovi za bezchybnou a profesionální nakládku, svoz 
a vykládku nasbíraného odpadu. 

Výsledek: 7 dospělých, 5 dětí, 1 pes, 15 pytlů bordelu, 3 pneu…
Díky všem za účast!

Vít Goldammer

druHý úKlId - V BlANKArtIcícH…
12 dospělých, 3 děti a pokud počítáme Bobíka a Endyho tak ještě 

2 psi… Během akce zastoupena celá obec, ale před početnou účasti 
Blankartických smekám, jste prostě dobří!

Vít Goldammer

VolBy do zAstuPItelsteV 
KrAjů A seNátu

Volby se uskuteční: v pátek 2. října od 14 do 22 hodin
   v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.

Případné druhé kolo do senátu se bude konat 9. a 10. 10. 2020.
Volební místnosti jsou jako obvykle - pro Fojtovice v kabinách TJ 
pro Heřmanov a Blankartice v budově pohostinství v Heřmanově.

Upozornění k volbám:
Voličům se budou vydávat pro každý typ voleb samostatně a barevně
odlišené úřední obálky (šedá a žlutá).
Hlasovací lístky a obálky pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé.
Hlasovací lístky a obálky pro volby do Senátu jsou žluté.
Pokud volič omylem vloží hlasovací lístek pro volby do Senátu do 
úřední obálky určené pro volby do zastupitelstva kraje a naopak, bude 
se jednat o neplatný hlasovací lístek.

Hygienická opatření
Před každou volební místností bude umístěna desinfekce rukou•	
Vstup pouze s ochranou dýchacích cest•	
Dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy•	
Doporučení využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku•	
Dodržujte pokyny okrskové volební komise•	

Při kontrole dokladu totožnosti postupovat následovně:
Volič položí doklad na stůl s fotografií nahoru•	
Odstoupí od komise k pásce – okryje obličej – po ztotožnění opět •	
zakryje a přistoupí zpět ke komisi
Volič sám otočí doklad na rubovou stranu na kontrolu trvalého •	
pobytu

VOLIČI, KTEŘÍ JSOU V KARANTÉNĚ NEBO IZOLACI 
Z DŮVODŮ COVID-19 NEMOHOU HLASOVAT U OKRSKOVÉ 
VOLEBNÍ KOMISE, ALE BYLO ZAJIŠTĚNO ZVLÁŠTNÍ 

HLASOVÁNÍ. VÍCE NA www.mvcr.cz/volby

MK
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sPortoVNí oKéNKo FD

tj HeřmANoV – tj soKol uNčíN 1:0 (0:0)
První domácí mistrovské utkání se muselo přítomným divákům 

líbit. Heřmanov předvedl kvalitní a pohledný fotbal. Pozitivní na 
tomto zápase byla hlavně obranná činnost domácích a čisté konto 
Topolančina. Pochvalu zaslouží celé mužstvo, ale superpochvalu 
P. Havlíček st., na kterém není znát Jágrův věk. V první půli mohl jít 
Heřmanov do vedení ve 20. minutě, ale po střele Betyára skončil míč 
na břevně. Rozuzlení zápasu přišlo v 67. minutě po TK A. Čapka, který 
trefil přesně zařízení a zajistil tím Heřmanovu 3 body.

FK juNIor děčíN – tj HeřmANoV 6:3 (5:2)
V tomto zápase se utkal v současné době nejlepší tým města Děčín 

s naším mužstvem Heřmanova. Naši hráči, převážně Děčíňáci se na 
zápas vždy moc těší a určitě chtěli podat co nejlepší výkon. Vyrovnaná 
partie se hrála první půlhodinu, poté začal Heřmanov ztrácet dech. 
Hned ve 2. minutě šli domácí do vedení po rychlé akci a prudké střele 
Vicanyho 1:0. Vyrovnání přišlo ve 20. minutě z kopačky Betyára, jenž se 
nejlépe orientoval v nepřehledné situaci ve vápně a zakončil přízemní 
střelou 1:1. Poté domácí zvýšili aktivitu a po centru do malého vápna 
dorážel do sítě ve 26. minutě P. Voříšek 2:1. O 2 min. později bylo 
srovnáno hlavičkou Majerika po přesném centru Betyára 2:2. Poté si 
Heřmanov vybral slabou pětiminutovku a tím rozhodl o osudu celého 
zápasu. Ve 34. minutě Šmalcl z PK 3:2, 37. a 39. minuta 2x Vicany 
a rázem to bylo 5:2. Ve druhé půli již nebylo o co hrát a na každé straně 
padla jedna branka, za domácí skóroval v 62. min. Vait, za Heřmanov 
v 87.min. Betyár.

sK doBKoVIce – tj HeřmANoV 8:1 (5:0)
Ideální počasí a vysoká návštěva nezměnila nic na velmi rozpačitém 

výkonu Heřmanova. Čekal se vyrovnaný zápas, nakonec si Heřmanov 
odvezl vysokou porážku, bohužel zaslouženou. Hosté podali 
bezkrevný výkon a domácí byli lepší ve všech směrech a vítězství si 
zaslouží. Z celkových 8 branek byly 3 velmi laciné a zbylé branky padly 
po nedůrazném obsazování hráčů. Jediný úspěch hostí zaznamenal za 
stavu 7:0 v 81. minutě V. Váňa. Příště se musí hodně změnit.

tj HeřmANoV – tj soKol PoKrAtIce – 
lItoměřIce 3:3 (2:3) NA PK 3:4

V dalším zápase se hrálo za pěkného počasí na výborně připraveném 
hřišti. Za to patří poděkování jednak správci hřiště Z. Chramostovi, 
ale také trenérovi L. Krumpolcovi. 

Heřmanov inkasoval první branku již v 7. min. Po nenápadné 
akci hostí putovala přihrávka z pravé strany na hranici velkého vápna 
a umístěná střela Podrábského skončila v síti 0:1. Domácí srovnali po 
půlhodině hry Matysem, který převzal dlouhý pas. Poradil si s bekem 
a malou skulinou se míč dokoulel do sítě 1:1. O 3 minuty později 
otočil vývoj zápasu Z. Čapek, když dorazil míč do brány po TK A. 
Čapka a následném vyražení brankáře hostí 2:1. Vedení domácích 
netrvalo dlouho, po ztrátě míče před vápnem se míč dostal k volnému 
Podrábskému a bylo srovnáno 2:2. Hosté ještě do půle otočili vývoj 
utkání ve svůj prospěch, to se z TK střelou do růžku zaskvěl opět 
Podrábský 2:3.

Ve druhém dějství domácí v 70. minutě srovnali na 3:3 po přesném 
centru Majerika a následné hlavičce Danča do růžku Pokratické brány. 
Poté snaha obou mužstev zůstala bez efektu a zápas skončil smírem. 
Penaltový rozstřel o 1 bod navíc nepřál, tak jako většinou, našim 
klukům. Na PK 3:4.

tj soKol česKé KoPIsty – 
tj HeřmANoV 1:6 (1:2)

Velmi chladné počasí více sedělo našim klukům, kteří toho využili 
k nečekaně vysokému vítězství.

Střelecké hody zahájil A. Čapek v 8. min., to Dančo přihrál z křídla, 
Cimpl přenechal a Tonda prostřelil vše co mu stálo v cestě 0:1. 
O 5 min. později srovnali domácí z TK, který se zahrával z velkého 
úhlu a Topolančin nestihnul pokrýt první tyč 1:1. Druhou branku 
Heřmanova z PK za faul na Cimpla vsítil opět A. Čapek.

Druhá půle byla jak z říše snů, Heřmanov jasně přehrál domácí 
Kopisty a nasázel 4 góly. Postupně stříleli branky 65. min. Dančo, 70. 
min Cimpl, 80. min A. Čapek z TK a 90. min. Dančo. V zápase lze 
pochválit celé mužstvo, které nemělo slabin. Vyzdvihnout lze výkon A. 
Čapka, který se blýsknul třemi góly a Danča, jenž skóroval 2x. 

KIds rAcINg teAm HeřmANoV z.s.

Mistrovská utkání v říjnu
TJ Heřmanov – SK Bezděkov neděle 4. 10. v 16:00 hod.,
TJ Vaňov –TJ Heřmanov sobota 10. 10. ve 12:30 hod.,
TJ Heřmanov- Slavoj Bohušovice n/O neděle 18. 10. v 15:30 hod.,
FK Č. Kamenice – TJ Heřmanov sobota 24. 10. v 10:30 hod.

Naši mladí motokrosoví závodníci nezahálí. Vylepšují techniku, 
trénují a závodí.

Texty z průběhu, fotografie i videa najdete na jejich facebookových 
stránkách https://www.facebook.com/kidsrth
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