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Informace z obecního úřadu starosta

 
Významné životní 

jubileum slaví
Španková Věra – heřmanov 

Štěpanovská Jindřiška - heřmanov

blahopřejeme

dne 11.7.2022 se v Heřmanově konalo mimořádné veřejné jednání ZO (viz níže)•	
pomocné práce pro uspořádání kulturní akce dne 9.7.2022 „Heřmanovský rockový nálet“ •	
(viz str. 3)
uspořádání zábavné akce na rybníčku „Na vodě 2022“, která se uskutečnila dne 23.7.2022 •	
(viz str. 2)
probíhá soupis občanů na provedení revize, případně čištění komínů přihlášením na OÚ •	
telefonicky nebo mailem 
dokončení nátěrů herních prvků v parku „Fojtovické kalírny“, nátěr obvodového hrazení •	
kolem herních prvků a kolem pískoviště u ZŠ a MŠ Heřmanov
opravné stavební práce v technické místnosti budovy ZŠ a MŠ (oprava omítek, snížení •	
stropu sádrokartonem, podlaha s položením dlažby)
průběžné práce na sekání trávy podél silnice III.tř. ve všech místních částech obce, údržba •	
parkových ploch ve všech místních částech
přípravné práce na uspořádání komunálních voleb do ZO, které se konají ve dnech 23. a •	
24. 9. 2022

hospoda heřmanoV
Hospoda v Heřmanově je opět otevřena. 
Přijďte na pivo, víno. Posedět, popovídat...
Pivo máme jako křen, alkohol nachlazený, 
kávu uvaříme a nealko máme také v zásobě.
Pro vaše společné posezení jsme schopni 
(po předchozí domluvě) pro vás zajistit i 
občerstvení. Pokud si však chcete přinést 
třeba vlastní bábovku, také to není problém.
V blízké době také plánujeme pořádat akce 
pro děti i dospělé. O pořádaných akcích Vás 
budeme předem informovat.

Markéta Lolloková a Patrik Vacek

oteVírací doba
PO ZAVŘENO
ÚT ZAVŘENO
ST 17:00 - 22:00
ČT 17:00 - 22:00
PÁ 17:00 - 00:00
SO 17:00 - 00:00
NE 17:00 - 22:00

Komunální Volby 2022
V tabulce na str. 4 je uveden seznam kandidátních listin  z okolních obcí, kteří patří 

územně pod Benešov nad Ploučnicí a jsou zaregistrováni k 19.7.2022 do komunálních voleb 
konaných ve dnech 23.a 24.9.2022. Volit mohou oprávnění občané starší 18 let s trvalým 
pobytem v obci Heřmanov. Pro oprávněné občany s trvalým pobytem ve Fojtovicích platí, 
že budou volit ve volebním okrsku č.1 na kabinách TJ, Fojtovice č.p. 65 a pro oprávněné 
občany s trvalým pobytem v Heřmanově a Blankarticích platí, že budou volit v malé zasedací 
místnosti budovy pohostinství, Heřmanov č.p. 113.  V obci Heřmanov je zaregistrovaná 
1 kandidátka, která je pod stejným názvem jako minule - „SNK pro obce Heřmanovska“. 
Počet zastupitelů zůstává pro volební období stejné, tj. 7. Kandidátní listina pro nadcházející 
komunální volby pro obec Heřmanov je složena z těchto kandidátů: 

Informace z 3. mImořádného 
VeřeJného Jednání ze dne 11.7.2022

ZO Heřmanov
schvaluje program veřejného zasedání (usn. č.296 /2022)•	
bere na  vědomí  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 9.6.2022 do 11.7.2022 (usn. •	
č. 297/2022)
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn.č.298 /2022)•	
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č.3 s výší nájemného 590 Kč měsíčně a na •	
nebytový prostor s výší nájemného 600 Kč měsíčně, vše v Heřmanově č.p.113 mezi obcí 
Heřmanov a paní Markétou Lollokovou  Benešov nad Ploučnicí, Husova 258 na dobu 
určitou do 31.12.2022 (usn. č.299/2022)

František David                                                                              Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov                                                               Místostarosta obce Heřmanov

František David (starosta)•	
Josef Kučera (svářeč)•	
Martin Kout (pracovník IT)•	
Karel Helebrant (dispečer dopravy)•	
Miroslava Černá (dělnice)•	

Z těchto 9 kandidátů bude zvoleno 7. Ze stávajícího ZO budou pro následující volby chybět 
Josef  Váňa a Jaroslav Hamberger z důvodů pracovního vytížení. 

Milan Procházka ml. (rozpočtář, stavbyvedoucí)•	
Tomáš Záveský (nástrojař)•	
Eva Michálková (důchodkyně)•	
Vendulka Smejkalová (dělnice).•	

starosta



text FD, foto Šárka Kučerová

na VodĚ 2022
Tak jako každým rokem, předposlední sobota v červenci patřila 

letní akci s názvem „NA  VODĚ 2022“.  Oproti předchozím rokům 
byla rekordní účast dětí s celkovým počtem na 50 soutěžících s 
počtem osmi disciplín. Děti se vrhly do soutěžení s velkou vervou 
a bez věkového rozdílu (od 4 do 13 let) a v čase od 13. do 18. hodin 
bylo stále o co bojovat. Odměňování bylo po každé soutěži, vítěz 
si vždy odnesl nafukovací zvíře, diplom a gratulaci, další na 2. a 3. 
místě menší ceny, ale odměněni byli úplně všichni. Nikomu nevadila 
chladnější voda, děti byly v „termálku“ jako doma. Po dobu soutěží 
hrála k dobré náladě diskotéková muzika s pěknými skladbami od 
„DJ Funny“ ze Stráže pod Ralskem. Moderování se ujala se ctí naše 

Katka Kuncová. Hanka Gründlová řídila běh soutěží, taneční vložky 
zvládala naše děvčata Maruška Lehká a Šárka Kučerová s dcerou. O 
zábavu se neúnavně staral Pepa Kučera, pošťák Martin Kout odložil 
kolo do rybníka a vše organizoval z jeho hlubin. Na závěr odpoledne 
nás navštívil imitátor pan Barnett z Liběšic, který napodobil známé 
osobnosti z naší politiky, zpěváky a herce. Po večerní přestávce nás 
navštívilo letní mobilní kino s promítaným filmem „Cesty ke štěstí“. 
Celý den byl zakončen ve 23 hodin. 

Za podařenou akci patří poděkování všem, kteří pomáhali 
zejména na přípravách tohoto odpoledne, tj. navezení stolů, lavic, 
stanů, vyzdobení okolí rybníčku atd.   



Výlet do starých splaVů
V pondělí 27.6. jsme se společně s první, druhou a třetí třídou vydali na výlet do Starých Splavů. Na nádraží na nás čekaly dvě významné 

osobnosti českého národa. Jedním u nich byl Karel IV. a tím druhým Karel Hynek Mácha. Obdrželi jsme mapu naší cesty za pokladem a 
instrukce k plnění úkolů. Děti měly možnost se hravě seznámit s historií a založením míst jako je Máchovo jezero a hrad Bezděz. Také si 
vyzkoušely na dětském hřišti jízdu na koni našeho krále, viděly sochu lva v neposlední řadě i památný strom poblíž Máchova jezera. Na 
konci cesty děti našly poklad plný lahodných cen. Odměnou jim bylo opékání vuřtů na chatě, kam je pozval Karel Hynek Mácha. Byl milý 
a pohostinný. Dětem ukázal svůj lesní bar, zahráli si společně šipky, petang a další zábavné hry. V lese ochutnali lahodné borůvky. Následně 
jsme se všichni odebrali k Máchovu jezeru. Po cestě jsme se zchladili zmrzlinou a ledovou tříští. Koupání v jezeře bylo osvěžující a užili jsme si 
plno zábavy. Sladkou a vítanou tečkou na závěr byly chladivé nanuky a jízda vlakem.

   Myšlenka pana Jiřího Moravce uspořádat pro mladší generaci 
kulturní zážitek se změnila v realitu. Dne 9.7.2022 se v prostorách 
školního pozemku úderem 12. hodiny rozezněly rockové skladby, 
jenž pokračovaly až do večerních hodin. Dle odhadů byla 
návštěvnost až 300 lidí, kteří si určitě přišli na své. Za touto událostí 
dorazily do Heřmanova početné skupiny lidí z blízkého i vzdáleného 
okolí a odjížděli velice spokojeni. Veškeré náklady na uspořádání 

této akce šly k tíži Jirky Moravce. Obec Heřmanov v rámci možností 
přispěla ke zdárnému průběhu hlavně pomocí při  přípravách na 
akci a společně s partou zaměstnanců J. Moravce vytvořila příjemné 
prostředí  pro návštěvníky celé akce. Předpověď počasí, která nebyla 
nejlepší, se nakonec nenaplnila a ani pár kapek nikoho od této akce 
neodradilo. Obec tímto děkuje Jirkovi Moravcovi za obohacení 
kultury v obci a všem dobrovolníkům předal J. Moravec pozornost.

heřmanoVsKý „rocKoVý nálet“

Jitka Chlumská

text FD, foto MK



•	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	20.8.	2022	•

Na pozvání obce Heřmanov dorazil na Úřad pan Ondřej Novosad 
a podal základní informace k plánovanému záměru společnosti 
CETIN a.s. na výstavbu nové základnové stanice Děčín - Heřmanov 
s telekomunikačním stožárem společnosti CETIN a.s. v obci 
Heřmanov.

V  listopadu 2020 skončila aukční fáze výběrového řízení na 
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz 
a 3400 - 3600 MHz v České republice, zajišťovaného Českým 
telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Dražené kmitočty si rozdělilo 5 
subjektů, mezi nimi i všichni tři stávající velcí mobilní operátoři - O2 
Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech 
Republic a.s.

Vydražené kmitočty jsou důležité pro další technologickou inovaci 
na českém mobilním trhu, především pak rozvoj budoucích sítí 5. 
generace.

V České republice je s ohledem na členitost terénu poměrně velký 
počet  tzv. „bílých míst“ - oblastí s nedostatečnou kvalitou signálu 
či zcela bez pokrytí signálem pro mobilní telefony. ČTÚ pravidelně 
aktualizuje mapu pokrytí veřejné širokopásmové mobilní sítě 4G a 
5G (http://lte.ctu.cz/pokryti/), na které jsou vyznačena i „bílá místa“ 
- bez pokrytí vysokorychlostním připojením. Data dostává ČTÚ 
od poskytovatelů připojení, se kterými v tomto ohledu ČTÚ úzce 
spolupracuje. Ohledně chybějícího signálu v „bílých místech“ obdržel 
ČTÚ v minulosti stížnosti na nedostatečný signál pro mobilní 
telefony  od místních samospráv, fyzických nebo právnických osob.

V rámci výběrového řízení na využívání rádiových kmitočtů v 
pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz obdržela společnost O2 Czech 
Republic a.s. od ČTÚ finanční slevu. Tato sleva je kompenzována 
závazkem O2 Czech Republic a.s. na zajištění pokrytí mobilním 
vysokorychlostním připojením přes 200 oblastí „bílých míst“ v ČR 
v období do konce roku 2023. Zajištění pokrytí bude řešeno formou 
výstavby nových základnových stanic veřejné radiotelefonní sítě O2 
Czech Republic a.s. (resp. CETIN a.s.) umístěných na stávajících 
objektech nebo nových základnových stanic se stožáry.

Jednou z těchto lokalit je základnová stanice v obci Heřmanov, 
která by měla zajistit pokrytí kvalitním signálem O2 pro mobilní 
služby v údolí Fojtovického potoka, resp. v obci Heřmanov a jeho 
místní části Fojtovice. Pokrytí signálem by bylo zajištěno z nové 

základnové	stanice	se	stožárem.	Umístění	základnové	stanice	se	
stožárem výšky 35 m event. 30 m, podle konkrétního umístění a 
nadmořské výšky terénu, je plánováno na vrchu „Makaláku“s kótou 
415 m n. m., západně od obce Heřmanov 

Paní Monika Kriesmanová, která v této záležitosti zastupuje 
společnost CETIN a.s., a bude zajišťovat akviziční a inženýrskou 
činnost, připraví a zašle na obec Heřmanov žádost o předběžné 
vyjádření obce k umístění stavby základnové stanice. 

Ing. Ondřej Novosad   senior specialista pro výstavbu mobilní sítě

záKladnoVá stanIce se stožárem

BLANKARTICKÝ RYNEK

LETNÍ SLAVNOST
KLIĎÁNKO

v sobotu dne 20.8.2020 od 18.00 hod.
Pořádá Obec Heřmanov  

ve spolupráci s občany Blankartic.
Občerstvení zajišteno - vstup volný.

Srdečně zveme všechny občany Blankartic, 
Fojtovic, Heřmanova a z širokého okolí

s country kapelou

tradiční

BLANKARTICKÝ RYNEK

tradièní

LETNÍ SLAVNOST
� � � � � � �

opìt s

kapelou

KLIÏÁNKO
v sobotu dne 22.8.2020 od 18.00 hod.

Poøádá Obecní úøad Heømanov ve spolupráci
                   s obèany Blankartic
     Obèerstvení zajišteno - vstup volný
Srdeènì zveme všechny obèany Blankartic,
   Fojtovic, Heømanova a z širokého okolí

BLANKARTICKÝ RYNEK

tradièní

LETNÍ SLAVNOST
� � � � � � �

opìt s

kapelou

KLIÏÁNKO
v sobotu dne 22.8.2020 od 18.00 hod.

Poøádá Obecní úøad Heømanov ve spolupráci
                   s obèany Blankartic
     Obèerstvení zajišteno - vstup volný
Srdeènì zveme všechny obèany Blankartic,
   Fojtovic, Heømanova a z širokého okolí

Benešov nad Ploučnicí
SNK Benešováci•	
Sdružení PH STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a KOALICE PRO •	
BENEŠOV
Sdružení	PS	KDU-ČSL	a	NK	–	Benešov	naše	město•	
PS DOMOV•	
PS SNK Evropští demokraté•	
Sdružení PH JsmePRO! A NK: NÁŠ BENEŠOV•	
Sdružení PH Zdraví Sport Prosperita a NK: ALTERNATIVA PRO •	
BENEŠOV

Verneřice 
SNK PRO Verneřice•	
SNK Verneřicko•	
Sdružení	PH	STAROSTOVÉ	A	NEZÁVISLÍ	a	NK	–	NEZÁVISLÍ	•	
KANDIDÁTI MĚSTA VERNEŘICE
SNK Hasiči Verneřice•	

Valkeřice 
SNK NOVÉ VALKEŘICE•	
SNK Nezávislí občané•	
Sdružení	PS	KDU-ČSL	a	NK	–	Valkeřice	náš	domov•	

Merboltice 
NK LADISLAVA VÍŠKOVÁ•	
NK KATEŘINA HODOVALOVÁ•	
NK Mgr. PETR LISSEK•	
NK	LUKÁŠ	TOMEŠKA•	
NK Pavel Pažout•	
NK Ing. JAN EFLER•	
NK ING.ARCH. TOMÁŠ EFLER•	
NK Miroslav Malý•	
NK Ludvík Efler•	
NK	Bc.	Irena	Urválková	(roz.	Znamenáčková)•	

Malá Veleň 
PS SNK Evropští demokraté•	
Sdružení PH STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a NK- OBČANÉ •	
MALÉ VELENĚ

Dolní Habartice 
SNK Šance pro Dolní Habartice•	

Horní Habartice 
SNK Sdružení hasičů a občanů•	

Velká Bukovina 
SNK ČISTÁ OBEC•	

Heřmanov
SNK SNK pro obce Heřmanovska•	

Starý Šachov
SNK SPOLEČNĚ PRO ŠACHOV•	
SNK ZA ŠACHOV•	

Františkov nad Ploučnicí 
SNK PRO FRANTIŠKOV•	
SNK Františkováci•	

Komunální volby, pokračování ze str. 1

Použité zkratky:
PS	–	politická	strana
PH	–	politické	hnutí

NK	–	nezávislý	kandidát
SNK	–	Sdružení	nezávislých	

kandidátů


