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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• dne 2.2.2017 se ve Fojtovicích konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (viz stránka 2)
• na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost o dotaci  z Programu obnovy venkova , v 

našem případě: „Herní prvky do Fojtovického parku“                  
• splněny všechny podmínky pro zahájení prací na stavbě„Revitalizace rybníčku 

v Heřmanově“
• konzultace s projektantem k projektu rozšíření vodojemu ve Fojtovicích (viz stránka 2)
• návrh řešení bezpečného stavu venkovních prostor v areálu ZŠ a MŠ
• ke dni 28. 2. 2017 skončily 2 pracovnice z řad nezaměstnaných na Veřejně prospěšné práce 

(VPP)
• překlenovací doba do přijetí nových VPP bude prozatím řešena pracovníky (žadateli o 

dávky) a pracovníky nabízené Probační a mediační službou (prohřešky)

Únor bílý, pole sílí. Jedno z nejznámějších pořekadel pro tento měsíc by nám při pohledu na dlouhou dobu  zasněžené louky a lány tedy mělo 
věštit úrodné jaro a v pozdější době pak plné sýpky a sklady zemědělských  produktů. O jaru zatím mluvíme potichu, ale věřte, už se blíží.

 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM OSLAVILI

NADĚŽDA SALAČOVÁ - FOJTOVICE

JIŘINA HALGAŠOVÁ - BLANKARTICE

BLAHOPŘEJEME

Kontakty: 

předseda redakční rady  412 586 403 

František David info@hermanov.cz

šéfredaktor  606 810 271 

Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 604 123 115 

Martin Kout martin@martinkout.cz

redaktor 724 978 576 

Martin Vepřek veprekm@seznam.cz

Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.
Citát měsíce

  L.N. Tolstoj

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KÚ 
FOJTOVICE, HEŘMANOV A BLANKARTICE

V loňském roce jste obdrželi informaci, že ve všech místních částech obce budou probíhat 
komplexní pozemkové úpravy, na kterých Státní pozemkový úřad nyní pracuje. V krátkém 
shrnutí připomenu smysl této činnosti. Pozemkovými úpravami se rozumí: a) vytvoření 
podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy b) pozemky se prostorově a funkčně 
uspořádávají, scelují nebo dělí, zabezpečuje se přístupnost, využití pozemků a vyrovnávají se 
jejich hranice c) původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se 
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. 

V rámci komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový  úřad  oznamuje zahájení řízení 
a zve účastníky řízení (největší vlastníky pozemků v obci) a zájemce z řad občanů na úvodní 
jednání, které se uskuteční v pohostinství Heřmanov ve středu 22.3.2017 od 14:30 hod.(začátek 
prezentace), vlastní jednání od 15:00 hod. pro kú Fojtovice a od 16:00 hod.(začátek prezentace), 
vlastní jednání od 16:30 hod. pro kú. Heřmanov. Předběžně pro kú. Blankartice je stanoven 
datum úvodního jednání 10.4.2017 a čas bude upřesněn. Ve stručnosti na tomto jednání budou 
účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude 
projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. 
Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst.5 zák.). Pro 
účely volby sboru připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou 
přítomných vlastníků. 

Přehled termínů úvodního jednání

pro KÚ Fojtovice
v pohostinství Heřmanov 

ve středu 22. 3. 2017

začátek prezentace od 14:30 hod. 
vlastní jednání od 15:00 hod

pro KÚ Heřmanov začátek prezentace od 16:00 hod.  
vlastní jednání od 16:30 hod.

pro KÚ Blankartice 10. 4. 2017 místo a čas bude upřesněn

JZ

starosta

starosta



USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO DNE 2.2.2017
Zastupitelstvo obce Heřmanov

1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 8.12. 2016 do 2.2.2017

2) schvaluje
a) program veřejného jednání
b) výběr zhotovitele Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01  Teplice na základě provedeného 

výběrového řízení na akci: „Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“ s cenovou nabídkou 982 157 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem SoD

c) záměr odkoupení 1/3 z RD čp. 124 v Heřmanově, 1/3 st. 154, 1/3 p.p.č. 152 a 1/3 p.p.č.1089/1 vše v kú. Heřmanov
d) uzavření SoD na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu chodníku, přechodu a jeho 

nasvětlení u ZŠ a MŠ Heřmanov s firmou S.A.W.  Consulting s.r.o. za cenu 87 120 Kč včetně DPH
e) uzavření smlouvy o právu provedení stavby- nájezdu na nově vybudovaný mostek k RD čp. 75 Fojtovice na pozemku p.p.č.1583 v kú.

Fojtovice 
f) dodatek č.1 ke SoD na „Pódium a tribuna u hřiště u ZŠ“ uzavřené dne 16. 8. 2016 z důvodů nepředpokládaných víceprací v průběhu stavby 

se cena díla mění na 1 186 016,25 Kč včetně DPH se změnou dokončení do 31. 3. 2017
g) dodatek č.1 ke smlouvě č. 314009339 s TS Děčín - sběr, svoz a odstranění odpadu. Pro rok 2017 jsou ceny stejné jako v roce 2016
h) záměr prodeje pozemku p.p.č.1552 v kú. Fojtovice
ch) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.1/2017 
i) místnímu šipkařskému klubu: „Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje  starostu podpisem veřejnoprávní 

smlouvy č.2/2017  

3) neschvaluje
dodatek č. 1 ke SoD na Pódium a tribuna hřiště. Návrh na proplacení tohoto dodatku bude po kompletním předání stavby k 31.3.2017, 

odsouhlasené zastupiteli při předání stavby a zároveň budou proplaceny nedodělané práce

4) určuje
ověřovatele zápisu pana Martina Vepřeka a pana Josefa Váňu , zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
František David      Josef Kučera
starosta obce       místostarosta obce

ZVÝŠENÁ HLADINA FOJTOVICKÉHO A DOLSKÉHO POTOKA
Prudké oteplení v posledních dnech způsobilo zvýšení hladiny potoků v našem regionu. Voda na korytě nezpůsobila škody, pouze v horní 

části Fojtovického potoka si voda z úzkého koryta postupně odnáší opěrky stavěné na sucho. Po prohlídce bude oznámení s poškozením 
odesláno na Povodí Ohře se žádostí o provedení nápravy (viz foto poškození).

ROZŠÍŘENÍ VODOJEMU U VÁŇŮ VE FOJTOVICÍCH 
V minulém čísle zpravodaje jsem uvedl příčiny nedostatku a občasné vyčerpání vodojemu na pitnou vodu ve Fojtovicích. Tak jak jsem uvedl, 

než se dokončí samotná realizace „Rozšíření vodojemu“ do konce roku 2017, mohou během roku nastat stejné problémy. Provizorní pokus o 
naplnění stávajících vodních nádrží budeme řešit osazením čerpadla s přečerpáváním vody do těchto nádrží. Zvýšení hladiny na maximální mez 
s využitím kapacity nádrží se může překlenout zvýšený odběr a voda nemusí být dočerpána až na samotné dno. Více v tuto chvíli nebude možné 
udělat. Přečerpáváním zároveň zjistíme i aktuální vydatnost pramene. V případě klesající vydatnosti pramene bychom museli řešit jeho zvýšení 
např. obnovením (případně rozšířením) jímacích zářezů.     

Směna pozemků p.p.č.317 a 330/1 (dělením vznikne 330/3) v kú. Fojtovice pro vodárenské pásmo se komplikuje s ohledem na předkupní a 
zástavní právo na pozemek 330/1. 

Poznámka redakční rady:  
Článek o vodojemu v minulém čísle nebyl označen iniciály autora (FD - František David). Stalo se to nedopatřením a vyjímečně, za což se čtenářům omlouváme.

FD

FD



           KAM ZA KULTUROU?

ÚNOR 2017 
DIVADLO DĚČÍN

5.3. 15.00 Zimní příhody včelých 
medvídků

divadlo Krapet; texty písní Zdeněk Svěrák
hrají: Patrik Vojtíšek, Jiří Kohout, Ondřej 
Švec, Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová 

6.3. 19.00 Kapsy plný šutrů
divadlo Na Fidlovačce 
Mirek Vladyka a Radek Holub v 15 
mužských a ženských rolích. Komedie 
z prostředí natáčení velkofilmu. 

16.3. 19.00 Žena, která uvařila svého 
manžela

Umělecká agentura Pierot
Tato velmi originální a vtipná černá 
komedie je exkurzí do světa žárlivosti, 
zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje 
nový význam rčení, že „láska prochází 
žaludkem“. 
hrají: Ilovna Svobodová, Nela Boudová, 
Otmar Brancuzský

30.3. 19.00 Věra Špinarová  
a Adam Pavlík Band

Jedna z nejvýraznějších osobností 
českého popu a rocku, vystoupí s novým  
exkluzivním koncertním programem

���� ����� ������ ����� ��

����
��

�����
���

����������������

������
�

������
�

����� ��������� �� ��������� ��������� ���� ����� �������� ��������� �� ��������� ��������� ���� ����� ���

� � �������� � � ������������ ��� �����

���� �������� ������������� �������� ���������

����������������

������
������� ���������� ����� ��� ������ ���������� ���������� ����� ��� ������ ���

��������� ��������� ���� ����� ����� � �������� ��������������������� � ������� ���� ���� ���

��������������������������������

������������
����������������
���������������

������
���������������
����������������

����������������������
�������

����������������������������������������

�����������������

+420 776 092 290, +420 777 132 315

����������������������������������������
����������������������������������������������

���������������������

MASOPUSTNÍ VESELICE U ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola společně s kulturní komisí obce Heřmanov, letos opět jako 
druhý ročník uspořádala masopustní akci pro rodiče, děti a občany naší vesnice. Sychravé 
počasí se po několika dnech nakonec umoudřilo a na masopustní den nás překvapilo 
sluníčkem a nástupem jara. Masopust byl zahájen krátkým průvodem tradičních masek kolem 

školy, který vedly děti s paní učitelkou a 
doprovázely zpěvem a hrou na vlastnoručně 
vyrobené vozembouchy. Po průvodu se rodiče 
s dětmi zapojily do připravených soutěží jako 
řezání polena ruční pilou, házení syrovým 
vajíčkem, ždímání a věšení prádla nebo rychlé 
prokousání koláče k pětikoruně. Po veselém 
rozjezdu u soutěží se mohly děti rozeběhnout 
na připravená stanoviště tradičních řemesel. 

Porybný s kádí ryb, švadlenka s barevnými 
knoflíky, pekařka s voňavým těstem, řezník
s přípravou zabijačkových jelítek, alchymista 
v zakouřené laboratoři nebo švec se svými 
podešvemi měli opravdu co nabídnout. 
Všichni se po celou dobu mohli občerstvit u 
naší paní kuchařky, zakousnout bramboráky, 
škubánky a další dobroty z domácích kuchyní 
zaměstnankyň naší školy. Akce byla velmi 
vydařená, veselá, pohodová a plná jarního sluníčka.  Účast rodičů, dětí a ostatních chválíme na 
jedničku, protože to je pro nás vždy velkou odměnou. Poděkování patří mému školnímu týmu, 
který je, nebojím se říci, velmi sehraný, schopný a akci krásně připravil. Děkujeme za finanční
podporu obce Heřmanov na nákup odměn a pomůcek. Za rok se budeme těšit znovu.     

Mgr. G. Švandrlíková 

foto MK
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MILOVANÁ A NENÁVIDĚNÁ NEŘEST

Pan prezident, ač náruživý kuřák, podepsal zákon o omezení kouření na  veřejnosti a tak počínaje posledním květnem si kuřáci u piva zakouří 
pouze přede dveřmi své hospůdky. Pravdou je, že v civilizovaném a vyspělém světě takový zákon funguje již dlouho a dokonce i tam, kde se to hemží 
ortodoxními kuřáky tak, jako u nás.   

Když v poslední dekádě patnáctého století přivezl Kryštof Kolumbus se svými námořníky první tabák z Ameriky do Evropy, jistě netušil, co tím 
vše  po další staletí a desítky generací způsobí. Od původních obyvatel amerického kontinentu zjistil, že tabák má halucinogenní vlastnosti a ti že ho 
používají i jako lék na různé nemoci. Díky námořníkům, ale i diplomatům a panovníkům se během dalších let rozšířil tabák ze Španělska postupně 
do celé Evropy. Kouřily se doutníky nebo tabák zabalený do tabákového listu, tabák balený do papíru se objevoval postupně a první balicí stroj dal na 
konci 19. stol. zelenou cigaretám. Ty byly na konci první světové války již populárnější než doutníky a kouření se rozšířilo velice rychle mezi všechny 
společenské vrstvy.

Kouření se stalo do jisté míry společenskou nutností, či povinností. Řečeno dnešním oblíbeným výrazem – kdo nekouřil, nebyl in. Jako bývalý 
kuřák musím dodat na rozdíl od ortodoxních nekuřáků (ti to totiž logicky nemohou pochopit), že většina kuřáků se dokázala kouřením uklidnit po 
duševní či fyzické námaze. Cigarety v dlouhé úzké špičce se staly nezbytným doplňkem hereček v prvních celovečerních černobílých filmech, cigareta
byla nezbytná při jakékoliv práci a při večírcích v domácnostech se dal kouř z cigaret krájet. Rovněž se kouřilo ve vlacích, autobusech ale i letadlech, 
prostě kam se člověk podíval.

Teprve v sedmdesátých letech minulého století se začínaly objevovat ve světě lékařské studie o škodlivosti kouření pro zdraví člověka a začaly se 
objevovat první protikuřácké osvětové akce, začala se vymezovat nekuřácká místa a jakékoliv reklamy na tabákové výrobky na celém světě musely 
vzít za své.

Boj s nikotinem a vůbec s tímto zlozvykem není snadný, o tom by mohly mluvit zástupy kuřáků. Hodně jich to vícekrát vzdalo přesto, že vyzkoušeli 
všechno možné. Někteří, kteří přestali a pár let nekouřili, se znovu ke kouření vrátili. O tom dává k dobru historku o svém otci Leoši Suchařípovi 
jeho syn David, rovněž herec. Říká, že otec, vášnivý kuřák  po infarktu a dvou mrtvicích přestal naprosto kouřit.  Asi po třech letech uviděl otce opět 
s cigaretou v ruce a ptal se ho, proč znovu kouří. Jako bych slyšel tón hlasu, kterým tento skvělý herec odpověděl svému synovi: „Začal jsem kouřit 
znovu proto, protože jsem přišel o tři roky krásného života !“ Tak co s tím uděláme? Snad jenom pro ty, kteří by chtěli začít kouřit a hlavně pro ty 
mladé, bych chtěl říci Probůh – ne!

FOTBALOVÉ OKÉNKO

SPARTAK BOLETICE – TJ HEŘMANOV 1:5 (1:4)
Úvodní zápas zimního turnaje byl ve znamení klidného startu 

obou soupeřů. Po 10 minutách hry zahrával R. Rojko TK z pravé 
strany, centrovaný míč na zadní tyč propadl a boletický bek usměrnil 
do vlastní brány 0:1. Běžela 20. minuta, Mataj vysunul Znamínka, 
který doběhnul ztracený míč, nacentroval a P. Havlíček ml. zvýšil ze 
3 metrů na 2: 0. O minutu později opět Mataj přiťuknul V. Váňovi a 
bylo to 3:0. Boletice ještě ve stejné minutě snížily na 3:1 po TK, když 
Havlíček st. tečoval míč a boletický útočník prostřelil Pospíchala. Po 
půlhodině hry zvýšil R. Rojko na 4:1 po obdrženém pasu za obranu si 
poradil s gólmanem Boletic. Poločas se dohrál v klidu bez vážnějších 
šancí. Ve druhém poločase upadla hra pod průměr a za zmínku stojí 
pouze branka Matajova z 85.minuty po nenápadné akci se jmenovaný 
dostal k míči a střelou z 10 metrů uzavřel účet na konečných 5:1 pro 
Heřmanov. 

TJ HEŘMANOV – FK JUNIOR DĚČÍN 3:1 (0:0)
 Druhý zápas v pořadí přinesl daleko rychlejší fotbal zápasu prvního. 

Mladíci Junioru prověřili omlazený tým  Heřmanova po fyzické stránce 
dokonale. První půle byla ve znamení pozorných obran bez vážnějších 
chyb na obou stranách, proto také skončil poločas bez branek. Největší 
šanci spálil V. Váňa po samostatném úniku, když zakončoval slabší 
levou nohou a míč šel daleko vedle. Druhý poločas pokračoval ve 
slušném tempu a začaly padat i branky. Skóre otevřel v 51.minutě 
kapitán R. Rojko z TK po faulu na Mataje trefil přesně růžek branky
1:0. O 10 minut později se po navydařeném odkopu heřmanovského 
beka zmocnil míče Gumbrešt a bez přípravy umístěnou střelou srovnal 
na 1:1. V 61. minutě se vyznamenal M. Pospíchal včasným vyběhnutím 
a zmenšením úhlu zabránil jistému gólu. Běžela 69. minuta a kapitán 
Rojko naservíroval přesnou přízemní přihrávku před brankovou 
čáru, kde dorážel do sítě V. Váňa 2:1. Tři minuty před koncem upravil 
levačkou k tyči Rojko z hranice velkého vápna na konečných 3:1.  

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, R. Majerik, Z. Čapek, L. Vlček, 
V. Váňa, P. Havlíček st., P. Havlíček ml., M. Sobíšek,  J. Mataj, R. Rojko, 
F. Znamínko, střídali V. Chlouba a J. Brouček

JISKRA VELKÉ BŘEZNO - TJ HEŘMANOV 3:2 (1:1)
V dalším zápase turnaje byl naším soupeřem celek Velkého Března 

hrající I.A.třídu. První branka padla již ve 13. minutě. Po chybné 
rozehrávce Heřmanova založilo V. Březno rychlý protiútok a přesně 
umísteli střelu, na kterou neměl Herák sebemenší šanci 1:0. Po 
čtvrthodině hry dostal Mataj míč na hlavu, ale ten skončil na břevně. 
Ve 38.minutě bylo srovnáno po Čapkově dalekonosném centru, 
když našel Mataje a ten připravil míč Váňovi na dorážku do sítě 1:1. 
Druhý poločas začal lépe Heřmanov zásluhou Mataje a za přispění 
velkobřezenského gólmana šel do vedení. Nepříliš tvrdá střela k tyči 
podklouzla pod tělem brankáře 1:2. Vedení Heřmanova netrvalo 
dlouho, dělovka z 25 metrů skončila pod horní tyčí 2:2. Rozhodnutí 
padlo v 65. minutě po bleskové akci Března. Po pravé straně byl 
Herák bezmocný 3:2. Zbývajících 25 minut zůstala řada šancí na obou 
stranách nevyužita a tak se z vítězství radovalo Velké Březno.

Sestava Heřmanova: P. Herák, R. Majerik, Z. Čapek, P. Havlíček 
st., P. Havlíček ml., P. Sobíšek, L. Vlček, J. Mataj, R. Rojko, V. Váňa a 
F. Znamínko, střídali: V.Chlouba a J. Brouček

TURNAJ ZIMNÍ LIGY 2017 V DĚČÍNĚ

Foto ze zápasu TJ Heřmanov – FK Junior Děčín

•  TJ Heřmanov spolek zve členy TJ na výroční schůzi, která se koná 
v sobotu dne 18.3.2017 od 18:00 hodin v pohostinství Heřmanov.

•  První mistrovský zápas jarní části I. B. tř. fotbalistů TJ Heřmanov 
se hraje v neděli 26.3.2017 od 15:00 hodin na hřišti ve Fojtovicích. 
Soupeřem je mužstvo Chuderova, které je na prvním místě před 
druhým Benešovem n/Pl. MSK Benešov n/Pl. začíná doma v sobotu 
25.3.2017 od 11:30 hodin s mužstvem H. Podluží.

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

FD
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