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Citát měsíce

Arisoteles - řecký filosof

 
Významné životní 

jubileum slaví
Kučerová Jindra - heřmanov
Švadlenová dana - heřmanov

blahopřejeme

„Jedna vlaštovka neznamená, že je léto,  
ani jeden pěkný den;  
Rovněž ani jeden den nebo chvilka štěstí 
neznamená, že člověk je úplně šťastný.“

přípravné práce a samotné uspořádání akce „Na vodě 2021“ dne 24.7.2021 na rybníčku – •	
Mlatce (viz čl. níže)
předávka dokončené stavební akce „Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zed“ (viz níže)•	
předávka dokončené stavební akce „Hřbitov-kolumbárium, přístupový chodník a •	
oplocení“(viz níže)
práce na prořezu dřevin na veřejných prostranstvích, místních komunikacích atd. •	
průběžné sekání zeleně kolem silnice III. tř. ve všech místních částech obce včetně sečení •	
veřejných prostranství
podání žádosti o dotaci na Ústecký kraj na opravu požární nádrže ve Fojtovicích•	
úprava obecních komunikací provedeno zásypem broušenky s válcováním (viz foto níže)•	
zemní práce na odvodnění západní stěny budovy restaurace v Heřmanově•	
zajištění obnovení bílých krajničních čar na silnici III.tř. od Benešova na konec Fojtovic, •	
včetně domalování bílého značení po dokončené stavbě gabionové zdi v Heřmanově
vybudování základového podstavce pro dřevěnou sochu do parku v Heřmanově naproti škole•	
pro přihlášené občany byly dne 16.7.2021 prováděno čištění a revize komínů•	
práce na lesních pozemcích při odstraňování klestí pro následnou výsadbu nových stromků•	

udržované a zanedbané trávníky všech rozměrů• 
možnost odvozu a likvidace biomasy• 
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

starostaVýzVa pro občany obce – řIdIče
   V průběhu léta prováděla obec zpevňování místních cest, ve kterém bude pokračovat. 

Stavební firma EUROVIA nabídla obci vytěženou asfaltovou drť pro potřebu obce. Nyní se 
ptám řidičů, kteří parkují podél silnice III. tř. na obecních pozemcích, zda by uvítali zpevnění 
těchto odstavných ploch asfaltovým recyklátem a tudíž nemuseli parkovat v době dešťů 
v rozbahněných plochách. Pokud po zvážení projevíte zájem, ozvěte se do pátku 6.8.2021 
starostovi na tel. 724187589, poté se s vámi spojím a přímo na místě domluvíme rozsah a 
způsob úpravy místa pro odstavování vozidel.

Zpevněná cesta ke kabinám TJ Výkopové práce na budově restaurace



naše škola

FD

zpeVněná plocha, opěrná zeď
   Další stavební akcí, která byla v červenci dokončena a převzata 

je výstavba gabionové zdi naproti místní škole. Její výstavbou se 
částečně zpřístupnila plocha nad zdí a tudíž bude možné prudký 
svah lépe udržovat. Vybudováním odstavné plochy ze zatravňovacích 
dlaždic se zvýšila kapacita míst pro případné zaparkování, 
krátkodobé odstavení auta a pod. Novým přemalováním silničních 
čar se též zvýšila bezpečnost nastupujících a vystupujících pasažérů.

uKončení ŠKolního 
roKu V naŠí ŠKole.

Školní rok 2020/2021 se nesl v duchu online technologií a výuky 
na dálku. Naši žáci i rodiče se však s distanční výukou vypořádali na 
jedničku a svou zodpovědností k plnění domácích úloh a pravidelné 
přítomnosti na online vyučování přispěli k úspěšnému návratu do 
školy a zdárnému ukončení školního roku. 

Konečné hodnocení na vysvědčení potěšilo nejen žáky ale i nás 
pedagožky. Na vysvědčení se neobjevila horší známka, než dvojka 
a to je velmi pěkná známka. Věříme, že i rodiče měli velkou radost, 
jelikož z nemalé části se na výsledcích žáků podíleli i oni.

Loučení se žáky bylo letos jen na letní prázdniny. Žádný ze žáků 
nás letos neopouští, a tak se znovu v září setkáme společně s pěti 
novými žáčky v první třídě. 

V pátek 25.6.2021 také  proběhlo od 15,30 hodin v areálu zahrady 
ZŠ a MŠ Heřmanov rozloučení s předškoláky.  I když počasí zpočátku 
nepřálo a celý den probíhal ve znamení deště, v čase rozloučení se 
obloha rozjasnila a svítilo nám i sluníčko.  Srdečně zváni byli všichni 
rodiče dětí MŠ a jsme velmi potěšení za hojnou účast.

Program vystoupení se nesl v námořnickém duchu. Děti recitovaly 
námořnické básničky, zpívaly tematické písně a předvedly několik 
hudebně pohybových vystoupení, která poctivě trénovaly v průběhu 
2. poloviny školního roku. 

Závěrem se uskutečnilo slavnostní pasování předškoláků na 
žáky 1. třídy. Následoval společný přípitek a předání upomínkové 
knihy s věnováním, včetně drobných upomínkových předmětů. 
Poté proběhlo společného focení dětí. Zlatým hřebem události byl 
společný tanec předškoláků s rodiči.

Všem dětem a jejím rodičům přejeme slunečné a pohodové léto.
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

 hřbItoV
Dne 21.7.2021 se uskutečnila předávka stavebních prací na 

místním hřbitově v Heřmanově. Oproti minulém stavu již hřbitov 
jako hřbitov opravdu vypadá. V průběhu probíhajících prací jsem 
každý detail s firmou J. Moravce a stavebního dozoru pečlivě 
konzultoval a myslím, že můžeme být na pěkný hřbitov opravdu 
hrdí. Navíc mimo tuto zakázku jsem nechal vybudovat osvětlení 
se solárním napájením, dále provést zpevněnou místní cestu podél 
bočního oplocení a u horní brány se vstupní brankou zpevněnou 
plochu na zaparkování 2 aut. Za horním oplocením byl upraven 
nesourodý povrch zeminy. Dále počítám s srpnu s vybudováním 
malé plochy zámkové dlažby v dolním rohu pro umístění nové 
lavičky a umístění druhé lavičky s odpadkovým košem na zámkovou 
dlažbu vedle kolumbária. Na vstupu provedeme nový nátěr brány, 
vyměníme shnilá madla na zábradlí a poté zbývá udržovat živý plot 
zastřihováním a pravidelně sekat trávník.

FD



text: FD; foto: Šárka Kučerová

Kulturní aKce „na Vodě 2021“
Na sobotu 24. července byla naplánována kulturní akce „Na vodě 

2021“. Této akci předcházely přípravné práce celý uplynulý týden a 
skončily hodinu před zahájením. Předpověď počasí hlásala konečně 
oteplování a na sobotu teplotu až 30 st., což se naplnilo. Obava z 
nižšího počtu návštěvníků vzhledem k pandemii se nepotvrdila a 
tak byla návštěva pěkná. V účasti měli zastoupení také místní části 
z Blankartic a Fojtovic. Ve 13 hodin se rozjely soutěže pro děti, kde 
soutěžily v deseti disciplínách s úvodní a tradiční disciplínou přeběh 
lávky. Další soutěže následovaly v tomto pořadí:  plavba na lehátkách, 
jízda na paddleboardu, jízda na vodní skluzavce, přetahování na 
laně, sbírání míčků z vody, stříkání vody na cíl atd. Po třetí hodině 
nás navštívil Vlasta Horvát, zpěvák a vítěz SuperStar z roku 2005 a 
připravil návštěvníkům pěkný zážitek. Po skončení jeho vystoupení 
se utvořila nekonečná fronta, kde si děti chtěli vyzkoušet, jak se jezdí 
po vodní hladině v aquazorbinku. Po skončení soutěží pokračovala 
volná zábava při diskotékové produkci Honzy Novotného až do 
příjezdu putovního kina. Po instalaci plátna a aparatury byl promítán 
film „Špunti na vodě“, kde byla účast také velmi hojná. Tím byla 
zakončena celá akce „Na vodě 2021“ Děkuji tímto všem, kteří se na 
celé této vydařené akci podíleli.

srpen 2021
zámeK děčín

13.8. 2021 TALK SHOW 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA 
19:30 Známá televizní talk show, jejímiž hosty budou Dana 

Morávková a Marek Taclík.         vstupné 390 Kč

13.8. - 28.8. NOČNÍ PROHLÍDKY
 Zcela nové noční prohlídky nás zavedou do časů, kdy 

zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin. 
                                                         vstupné 220 /160 Kč

letní KIno beneŠoV nad ploučnIcí
6.8. 2021 BÁBOVKY ČR, SR, 2020, 97 min
21:30 Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání 

dokáží navěky změnit život

27.8.2021 TROLLOVÉ 2 USA 2020, 91 min

Kalendář aKcí
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fotbal tJ heřmanoV FD

H. Gründlová

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

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

Pokud budete potřebovat pomoci s registrací nebo 
nastavením, obraťte se na nás. Na úřadě Vám s tímto pomůžeme.

rozlosoVání I. b. tř. 
tJ heřmanoV – srpen

neděle   8.8.2021 v 17:00  TJ Heřmanov – TJ Svádov Olšinky, 
sobota 14.8.2021 v 17:00  Sokol Unčín  - TJ Heřmanov, hřiště Krupka
neděle 22.8.2021 v 17:00 TJ Heřmanov – SK Hostovice, 
sobota 28.8.2021 v 17:00  Slovan Chabařovice – TJ Heřmanov

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.

náhradní VýžIVné
Rozhodl soud o výživném pro dítě a není řádně hrazeno? Obraťte 

se	na	Úřad	práce	ČR	a	požádejte	o	náhradní	výživné	-	sociální	dávku	
vyplácenou od 1. 7. 2021.

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu 
finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z 
rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale 
svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné 
neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

Podmínky nároku, výše dávky a výplata náhradního výživného 
se řídí zákonem č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro 
nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
náhradním výživném).

Obraťte	se	na	nejbližší	kontaktní	pracoviště	ÚP	ČR	a	zjistěte,	
jaké konkrétní podmínky je třeba splnit, aby vznikl na náhradní 
výživné nárok. Pište na e-mail nahradnivyzivne@uradprace.cz. 
Podrobnosti	Vám	sdělí	také	zaměstnanci	Call	centra	ÚP	ČR	na	
bezplatné telefonní lince 800 779 900.

JaKé změny přInese noVá 
odpadoVá leGIslatIVa?

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa.Tyto 
nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, 
která tímto reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Splnění 
stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika fázích. 

Opatření, která nová legislativa přináší, je celá řada a dotknou se 
mnoha oblastí lidské činnosti. Tyto změny budou mít logicky vliv i na 
život	obyvatel	České	republiky.	

Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití 
recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního 
odpadu, který končí na skládkách.

Průměrně	v	roce	2019	vyprodukoval	každý	občan	ČR	551	kg	
komunálního odpadu, na skládkách pak podle údajů Ministerstva 
životního prostředí skončilo 46 %.

Cílem je odstranit z odpadu, který putuje na skládku či k 
energetickému využití odpadu (EVO), recyklovatelné složky (sklo, 
papír, plast, kovy atd.) a umožnit tak jejich recyklaci. Cíle jsou 
rozloženy na časová období: 
•	rok	2025:	55	%;	 •	rok	2030:	60	%;		 •	rok	2035:	65	%.

Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství 
odpadu, který skončí na skládce takto:
rok	2030:	zákaz	skládkování	využitelných	odpadů;•	
rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkového množstsví•	
V praxi to bude pro běžného občana znamenat většinou změnu 

tzv. skládkovacího poplatku, který se bude odvíjet od hospodaření 
obce s odpady.

Tak například poplatek za uložení odpadu na skládky se bude 
navyšovat z 500 Kč za tunu až na 1 850 Kč. V souvislosti s navýšením 
skládkovacích poplatků přináší zákon také motivační nástroje 
pro obce, které budou plnit požadavky míry třídění komunálního 
odpadu.

Za část odpadu zůstane poplatek nynějších 500 Kč za tunu. Letos 
to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na 
120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek 
v letošním roce činit 800 Kč za tunu odpadu, každoročně pak poroste 
až na 1 850 Kč za tunu v roce 2029.

Cílem těchto změn je již výše uvedená snaha o odklonění odpadů 
ze skládek.

Zároveň s tímto obce musí zavést nový systém. V zásadě má 
zastupitelstvo na výběr z těchto možností:

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství •	 je věrnou 
kopií právě zrušeného poplatku, avšak vykazuje oproti němu 
několik důležitých změn, např. do systému budou zapojeni i 
právnické osoby
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci•	  
je pak druhou ze zákonem nabízených variant, jak obce mohou 
zpoplatnit odkládání odpadů poplatníky na svém území.  
Zákon tady ještě dává na výběr jednu ze tří variant: hmotnost 
odpadu odloženého z nemovité věci, objem odpadu odloženého 
z nemovité věci, nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro 
nemovitou věc. 
Odpuštění poplatků a zvýšení koeficientu daně z nemovitostí •	
Třetí možnost, kterou lze využít. Obec by tímto velice 
zjednodušila veškerou agendu ohledně evidence, vybírání 
poplatků, ... Na druhou stranu takovýto výběr  se ještě více 
odklání od systému - kolik kdo vyprodukuje, tolik zaplatí.

Zastupitelstvo se tomuto tématu velice věnuje a snažíme se vybrat 
co nejlepší systém, i když víme, že navýšení ceny bude v každém 
případě citelné

MK


