
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

KVĚTEN 2021
ROČNÍK: XI.
ČÍSLO 125

VYCHÁZÍ OD
PROSINCE 2010

ZDARMA

Kontakty:

František David předseda redakční rady 
412 586 403 starosta@hermanov.cz

Martin Kout sazba, příprava tisku 
604 123 115 martin.kout28@gmail.com

Informace z obecního úřadu starosta

Citát měsíce

Albert Einstein

 
Významné životní 

jubileum slaví

husařík Jaroslav - heřmanov

blahopřejeme

Salon Leontýnka
Heřmanov 66

+420 774 864 880
www.salon-leontynka.cz

salon.leontynka@email.cz

Vše pro Vaše domácí mazlíčky

služby: koupání, stříhání, trimování, SPA, 
aromaterapie, péče o uši a oči a další 
prodej: antiparazitika, krmiva a konzervy, 
potřeby pro chovatele, pamlsky, kosmetika

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas,  
ale žádný, jak ho vzkřísit.“

dne 1.5.2021 se v naší obci uskutečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů•	
dne 4.5.2021 se konalo II. veřejné jednání ZO Heřmanov (viz informace na str. 2)•	
dokončena oprava popraskané betonové plochy na vstupu do kabin TJ Heřmanov (viz dále)•	
realizace osazení ručních pump pro 2 studny s užitkovou pro veřejné prostranství (viz níže)•	
po uzavření smlouvy instalace „Zásilkovny“ do prostoru před ZŠ a MŠ (viz str. 4)•	
spolupráce s projektantem na výběru místa vystavění přečerpávací stanice pitné vody pro •	
doplňování vodojemu u hřbitova
dne 13.5.2021 prohlídka míst s návrhem umístění solárních svítidel na hřbitově, rybníčku a •	
části místních obecních komunikací
dne 13.5.2021 předávka staveniště pro zahájení stavby:„Heřmanov - zpevněná plocha a •	
opěrná zeď“
na Správu a údržbu silnic Děčín vznesen požadavek na obnovení bílých plných čar u krajnic •	
v úseku Heřmanov - Fojtovice a doplnění materiálu kolem podemletých krajnic u silnice 
III. tř. Heřmanov - Blankartice
dne 17.5.2021 proběhla konzultace s projektantem na tvorbu projektu přestavba a přístavba •	
OÚ
dne 26.5.2021 se uskutečnil kontrolní den staveb na hřbitov a gabionovou zeď s odstavnou •	
plochou
dne 15.6.2021 se v naší obci uskuteční vakcinace psů (viz str. č. 3)•	

osazení studní pumpamI
Na veřejných prostorách obce byly dvě 

studny vyčištěny a osazeny pumpami. Jedna 
je u obecního úřadu, druhá naproti ZŠ a MŠ. 

Prozatím je voda považována jako 
užitková s vydatností studen 2 l/min.

starosta



z černé kronIky
V současné době probíhá Policií ĆR šetření závažného činu, zranění kočky vystřeleného šípu z pistolové kuše. Kočka byla zasažena do těla 

a šíp zůstal uvnitř. Majitel odvezl kočku k veterináři na operaci, ten vyjmul šíp a tak kočce zachránil život. Dle informace majitele ho tato 
operace stála 7 000 Kč. V případě zjištění střelce mu hrozí přísný trest.

Další 2 události se týkají poškození mostků ve Fojtovicích dopravními vozidly. Zatím neznámý řidič u prvního mostku ve Fojtovicích 
k bývalému statku urazil a zdeformoval zábradlí a ujel. Škoda vyčíslena na 15 000 Kč. U druhého mostku vedoucího k fojtovickému vodojemu 
byl poškozen lem a částečně zábradlí v přibližné hodnotě 50 000 Kč. Řidič od místa nehody také ujel. 

Aby nebyl všem nepříjemnostem konec, nad ránem 24.5.2021 došlo 
pod myslivnou k dopravní nehodě, kterou řešil DI Policie při níž byl 
sražen betonový sloup. Ke zranění osob nedošlo.

Informace z usnesení 2. VeřeJného Jednání dne 4. 5. 2021 V heřmanoVě 
Starosta určil ověřovateli zápisu Mirku Černou a Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

ZO Heřmanov:
schvaluje•	  doplněný program veřejného zasedání (usn. č.212 /2021)
bere na vědomí•	   zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 8. 4. 2021 do 4. 5. 2021 (usn.č.213/2021)
bere na vědomí•	  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č.214/2021)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.2 /2021, bude nedílnou součástí zápisu (usn. č.215/2021)
schvaluje•	  výběr zhotovitele f. SaM silnice a mosty Děčín a.s. druhou v pořadí soutěže na akci „Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď“ 
s cenou 1 865 277,28 Kč včetně DPH, revokaci usn.č.198/2021 ze dne 8.4.2021 a pověřuje starostu podpisem SoD (usn. č.216/2021)
schvaluje•	  záměr prodeje nově vzniklého pozemku st.p.č. 228 výměře 29 m2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov (usn. č.217/2021)
schvaluje•	  prodej nově vzniklého pozemku st.p.č. 228 o výměře 29m2 (část z p.p.č.166/1) v kú. Heřmanov za cenu 5220 Kč a pověřuje starostu 
podpisem KS (usn. č.218/2021)
schvaluje•	  dodatek č.10 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. za rok 2020 s výší 10% z tržeb s výší 
nájemného 29 559 Kč (usn. č.219/2021)
schvaluje•	  uzavření smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování mezi obcí Heřmanov a Zásilkovnou s.r.o. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy (usn. č.220/2021)

                      František David                                                                  Josef Kučera
            starosta obce Heřmanov                                                   místostarosta obce Heřmanov

FD

šípy z pistolové kuše

zábradlí k vodárně ve Fojtovicích fojtovické zábradlí u statku

nehoda z 24. 5. 2021



kVěten V naší škole

kultura V obcI
Na den 1. června připadá MDD /svátek všech dětí/, který se i 

v letošním roce musí obejít bez radovánek s nimi spojených. Obec 
proto opět připravila pro děti 0-15 let balíčky a dárky, které jistě 
poslouží dětem v nadcházejícím létu. A bude se snažit příští MDD 
našim dětem vše vynahradit. 

Další v pořadí je akce, která by snad neměla být ohrožena a to:  
„Na vodě“, naplánována na sobotu 24. 7. 2021 v prostoru rybníčku 
v Heřmanově. 

V předposledním měsíci školního roku, je provoz naší školy plně 
rozjetý a vyučují se všichni žáci i děti v mateřské škole. Rozjeli jsme 
i školní čtenářský a badatelský klub společně s doučováním žáků. 
Děti v mateřské škole chodí na metodu dobrého startu pro ulehčení 
vstupu do 1. třídy. 

Také jsme zorganizovali projektové dny a při nich jsme navštívili 
Kozí farmu v Držovicích a Včelí farmu v Dubičné. S projektovým 
dnem nám pomáhali i odborníci z praxe a v terénu pro žáky 
připravili velmi zajímavý program. 

Na včelí farmě se žáci a děti seznámili se životem ve včelím úlu, 
měli možnost si úly prohlédnout zevnitř, vzít do rukou plástve se 
včelami a nakonec si vyráběli voskové svíčky a ochutnávali med.

Na Kozí farmě jsme si prošli všechna obydlí pro kozy. Poslechli si 
vyprávění o chovu koz od narození mláděte až po jejich stáří, které i 

přesto, že již nedávají kozy mléko, stráví a dožijí na farmě. Společně 
jsme si vyzkoušeli dojení koz, prohlédli si sýrárnu a kozí sýry také 
ochutnali. 

Během měsíce května jsme v ZŠ uspořádali turnaj v pexesu mezi 
žáky 3. a 4. ročníku. Vítězem se stala žákyně 4. ročníku Apolenka 
Mánertová. 

I když nám počasí nepřeje, snažíme se trávit co nejvíce času venku 
na školní zahradě. Děti i žáci pracují na záhoncích, kam zasázeli 
různé trvalkové květiny a zeleninku, kterou budou moci sami 
spořádat. 

Pomalu se připravujeme na oslavu Dne dětí, kterou chceme 
uspořádat během dopoledních hodin na zahradě školy. 

G. Švandrlíková

prodeJe pozemků V našIch 
katastrech

V průběhu loňského roku a počátkem letošního roku probíhal 
v místních částech obce Katastrální operát na zjišťování hranic 
pozemků. Nyní Katastrální úřad Děčín zpracovává výsledky z terénu 
a současně probíhá též přečíslování pozemků novými parcelními 
čísly. Z tohoto důvodu po dobu prací katastru je bezpředmětné 
uzavírat kupní smlouvy, protože po doložení návrhu na vklad do KN 
Katastrální úřad zastaví řízení o převodu nemovitostí a zároveň by 
poplatek 2000 Kč za návrh na vklad do KN propadl. Po informaci 
z KN, že byly pozemky přečíslovány, bude možné řešit převody 
nemovitostí mezi občany a obcí. Pro předpokládaný nápor převodu 
pozemků budou upřednostněny problematické pozemky, které 
vyplynuly ze závad zjištěných Katastrálním operátem (nepovolené 
stavby na cizím pozemku, přeplocení apod.) Ostatní prodeje za 
získáním majetku (pozemku) budou posouvány v závislosti na 
rychlosti řešení problematických pozemků. 

VakcInace psů V naší obcI
Vakcinace psů v naší obci se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2021. 

Veterinářkou bude účtován poplatek ve výši 100 Kč za očkování 
proti vzteklině a 300 Kč za kombinovanou vakcínu. Upozornění pro 
majitele psa – kdo nebude mít psa očipovaného, veterinářka psa 
očkovat nebude.

Stanoviště a časy očkování:
 Heřmanov u Rudolfů 16.30 hod.
 Heřmanov u hospody  16.45 hod.
 Heřmanov u Vaňků  17.00 hod.
 Fojtovice u Sedláčků  17.15 hod.
 Fojtovice u hospody 17.30 hod.
 Fojtovice konečná 17.45 hod.
 Blankartice býv.krám 18.00 hod.

Internet po optIce
Již v lednovém zpravodaji jsme Vás informovali o chystané 

přípravě optické sítě do naší obce. Jedná se o větší projekt z dotací EU 
- rozšíření dostupnosti připojení na internet. 

Celá akce se dělí na 4 etapy. První etapa je připojení a 
navýšení konektivity z Děčína do Benešova nad Pl. Následně se 
může pokračovat etapou č. 2 u nás v Heřmanově (+ Fojtovice a 
Blankartice). Nyní je připraven plánovaný koncept trasy (většinou 
podél silnice) a řeší se možnosti uložení optických vláken.

Zatím je v plánu začátek prací v průběhu roku 2022 a snad v roce 
2023 by mohla být obec napojena. Zbudování přípojek by mělo být 
dle vyjádření firmy, pro všechny zájemce zdarma.

FD
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FD
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opraVa betonoVé desky u kabIn tJ
V průběhu května byla dokončena oprava betonové desky ve 

vestibulu kabin TJ Heřmanov včetně opravy schodiště na vstupu do 
budovy šaten. 

den VítězstVí
Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí nejen v ČR, ale 

i v Evropě, připomínáme si ukončení 2. světové války v roce 1945.
V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození 

od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích 
někdejšího Sovětského svazu.

Válka na starém kontinentu skončila podpisem kapitulace, kterou 
v Remeši za německou stranu podepsal generál Alfred Jodl. Do 
půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů 
skutečně stalo. U Milína na Příbramsku se však bojovalo až do 
12. května.

Válka však neskončila na východě, kde se bojovalo dále a konflikt 
vyvrcholil svržením dvou atomových bomb na japonská města 
Nagasaki a Hirošima. Japonský císař Hirohito oznámil kapitulaci 
15. srpna. Podepsána byla 2. září, které je jako Den vítězství svátkem 
ve Spojených státech.

V šest let trvajícím konfliktu zahynulo podle odhadů zhruba 60 
miliónů lidí, přičemž ze dvou třetin se jednalo o civilní oběti.

pečuJící mohou požádat úp 
čr o kód na očkoVání

V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou zavedeni 
v systému Úřadu práce ČR jako pečující o osoby ve III. nebo IV. 
stupni závislosti u příspěvku na péči požádat ÚP ČR o přidělení 
unikátního kódu na očkování proti nemoci COVID-19.

V případě zájmu se obraťte na příslušné kontaktní pracoviště ÚP 
ČR podle místa trvalého pobytu osoby ve III. a IV. stupni závislosti 
u příspěvku na péči. Speciálně vyčleněný úředník Vám bude 
k dispozici vždy v pondělí a ve středu v časech 8–12 a 13–17 hod., 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 8–11 hodin.

Pečující osoba se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas), aby jí bylo možno přidělit unikátní kód. 
Unikátní kódy nemůže ÚP ČR předávat osobám zmocněným na 
základě plné moci. A nemůže je přidělit ani těm, kteří jsou očkovaní, 
nebo jsou na očkování už registrovaní.

Zároveň, při předání kódu, vystaví ÚP ČR potvrzení, na jehož 
základě Vám aplikují vakcínu v očkovacím centru nebo u lékaře.

noVé služby pro občany
Česká pošta v rámci rozšiřování služeb rozjíždí zcela novou 

činnost nazvanou „Mobilní pobočka České pošty“. Po souhlasu 
naší obce k nám bude zajíždět pravidelně 1x týdně ve stejný den a 
hodinu tento vůz s obsluhou, prozatím na zkoušku v průběhu měsíce 
června 2021.Vše bude záležet na výši zájmu občanů o tuto službu. 
Je pravděpodobné, že do budoucna budou služby rozšířeny. Mobilní 
pošta bude přistavena před budovou OÚ po dobu 1 hodiny a její 
služby tak můžete využít pohodlně a bez cestování. 

Co všechno u Mobilní služby vyřídíte?
				•	Příjem	vnitrostátních	i	mezinárodních	zásilek
				•	Poštovní	poukázky
				•	Služby	SIPO
				•	Prodej	kolků,	cenin	a	telefonních	karet

Další novinkou je zřízení Zásilkovny, která byla instalována a je 
funkční již od poloviny května. Její umístění bylo zvoleno vzhledem 
k možnosti zaparkování aut, větší koncentraci lidí a na slunném místě 
(napájení solární energií) vedle restaurace v Heřmanově. Mnozí již 
tuto službu využívají a tudíž znají funkci zásilkovny. Pro občany, 
kteří ještě nevyzkoušeli novou službu uvádím krátký návod. Pokud 
si objednáte zboží přes internet (a e-shop má zavedenu Zásilkovnu), 
zvolíte způsob dopravy „Zásilkovna“ (Ústecký kraj – Heřmanov). 
Vaše zboží bude uloženo do tohoto boxu a objednatel dostane 
zprávu na telefon s heslem (musí mít staženu aplikaci Zásilkovny). 
Při vyzvedávání zásilky z boxu je nutné mít zapnuto Bluetooth a 
telefon se kódem propojí s boxem, tím dojde k otevření dvířek boxu. 
Zákazník si může vyzvednout svojí objednanou zásilku. 
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H. Gründlová


