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blahopřejeme

příprava a organizace voleb do PS parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021 – příprava •	
a výzdoba volebních místností, zajištění a distribuce volebních lístků, zajištění občerstvení 
pro volební komise, zajištění výpočetní techniky a instalace programu 
dne 12.10.2021 byla ze stavebního úřadu BNPL vykonána závěrečná prohlídka ukončených •	
staveb: „Hřbitov a kolumbárium s oplocením a zpevněnými cestami“ a „Výstavba gabionové 
zdi s odstavnou plochou před restaurací“  a dne 13.10.vydán kolaudační souhlas s užíváním 
obou staveb
dne 13.10.2021 doručeno DS z Finančního úřadu pro Ústecký kraj „Oznámení o zahájení •	
daňové kontroly“
dne 13.10.2021 se na OÚ Heřmanov konal audit EKOKOMU na shromažďování tříděného •	
odpadu od nezávislého auditora s výsledkem: “Nebyly shledány závady a nedostatky“ 
dne 18.10. a 29.10. 2021 konzultace s pracovníkem katastrálního operátu o změnách•	
dne 20.10.2021 proběhlo na OÚ jednání s paní Jírovou z MAS Labské skály s konzultací a •	
představou Obce Heřmanov o plánovaných stavebních akcí na další období
příprava kulturní akce pro místní seniory na den 13.11.2021( viz níže)•	
dne 22.10.2021 obec Heřmanov společně s Jiřím Moravcem uspořádala pro dobrovolníky •	
při zajištění Svatováclavské pouti 2021- posezení s občerstvením, jako poděkování za 
odvedenou práci
dokončení projektu s předchozí spoluprací na navržení trasy pro vybudování vodovodní •	
přípojky pitné vody pro kabiny TJ, odesláno na SÚ BNPL s realizací do 30.4.2022
pokračování v úpravách místních komunikací a odstavných ploch, které byly provedeny •	
zásypem broušenky s válcováním ke starému hřbitovu a naproti Rynku v Blankarticích
práce na prořezu dřevin na veřejných prostranstvích, místních komunikacích atd. •	
provedení postřiku proti dvouděložním rostlinám na hrací ploše a okolí fotbalového hřiště•	
doplnění údajů k žádosti o dotaci na Ústecký kraj na opravu požární nádrže ve Fojtovicích •	
zajištění dovozu broušenky na depo pod Myslivnu s určením pro jarní opravy místních cest•	

 záJezd do dětenIc pro senIory
Tak jako každým rokem uspořádala obec v polovině listopadu kulturní program ke dni 

seniorů, není tomu ani letos jinak. Obec objednala na den 13.11.2021 (sobota) autobus pro 
50 lidí na zájezd do Dětenic. Odjezd zájezdového autobusu je stanoven na 14:00 hodin od 
restaurace v Heřmanově s návratem ve 24:00 hodin. 

Zájezd je prioritně určen pro seniory nad 65 let, s místem trvalého pobytu v obci 
Heřmanov a prosím o sdělení vaší závazné účasti na zájezdu osobně, nebo telefonicky na 
telefon 724 187 589 (starosta). Pro tyto seniory je doprava autobusem tam a zpět zdarma, 
vstupné na večerní program ve Středověké krčmě v hodnotě 155 Kč hrazeno obcí, k tomu 
příspěvek od obce ve výši 300 Kč na večeři. 

Pokud by se 50 míst v autobusu nenaplnilo, místní občané bez rozdílu věku s trvalým 
pobytem v obci mají možnost po přihlášení (724 187 589) tento stav doplnit s dopravou tam 
a zpět zdarma. 

Pokud ani místní občané do 50 míst autobus nenaplní, mohou se přihlásit chalupáři a 
doprava pro ně bude také tam a zpět zdarma. Přihlášení k zájezdu prosím učiňte co nejdříve, 
nejpozději však do pátku 5.11.2021 (platí pro seniory, místní občany i chalupáře). 

Časový sled: 14:00 odjezd od restaurace - 15:30 příjezd do Dětenic – do 18:00 osobní 
volno, které můžete využít např. na prohlídku zámku, nebo prohlídku pivovaru. Poté přesun 
do Středověké krčmy s večeří při unikátním prostředím středověku na vlastní kůži od 19:00 
do 22:00 hodin: „Poprava oběšením, řezání jazyka, upalování čarodějnic a výslech inkvizice, 
souboje těžkooděnců v plátové zbroji, divoký medvěd, uvidíte tanečnice na stolech, celý 
večer doprovází živá středověká kapela, pobaví Vás kejklíři, šermíři, fakír i žebráci, posilníte 
se středověkými specialitami připravenými na otevřeném ohni, které se jí rukama, připravte 
se na šokující středověké prostředí a poněkud drsnou staročeskou mluvu. Po skončení 
kolem 22:00 hodiny odjezd domů. 
Zájezd se uskuteční dle nařízení s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVIDU platná v den zájezdu.



oznámení o zaháJení 
daňoVé kontroly

Na obec byla DS doručena zpráva z Finančního úřadu pro Ústecký 
kraj z oddělení kontroly zvláštních činností I s oznámením o zahájení 
daňové kontroly, která se váže na stavební akci: „Oprava a revitalizace 
rybníčku na p.p.č.186/3, k.ú. Heřmanov“, jenž byla realizována v roce 
2017 a obci Heřmanov byla na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu přiznána z Ministerstva zemědělství 
dotace ve výši 950 000 Kč. Obec Heřmanov byla tímto oznámením 
vyzvána k předložení potřebných dokladů, což činí v součtu cca 300 
stran počínaje žádostí o poskytnutí dotace až po finanční vypořádání 
dotace. Vše bylo ze strany obce Heřmanov odesláno do 10-ti dnů 
na uvedenou adresu a pokud budeme vyzváni k doplnění , je zde 
připravena podrobná složka se 400 stranami. Z předešlé kontroly ke 
stejné stavební akci na podaný podnět od ????? z „Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže“ z Brna prozatím výsledek nebyl na OÚ sdělen. 

Výpadek elektřIny po Větru
Ve čtvrtek 21.října se opět přehnala vichřice nad naší obcí a 

znepříjemnila život v některých našich domácnostech, výpadek 
elektřiny postihnul rodinné domy od paní Vaňkové po hranice 
Fojtovic. Největší zásah dostal strom v prostoru cesty k Myslivecké 
chatě v Heřmanově, který svojí délkou zatarasil jednak cestu k chatě 
a také silnici III. třídy na Fojtovice a svým pádem zachytil  také 
všechna kabelová vedení na přilehlém sloupu. 

Po nahlášení poruchy dorazili hasiči z Benešova, ale pro práci 
na odstraňování stromu z vozovky potřebovali bezpečný stav 
potrhaného el. vedení NN. Tento stav vypnutí mohou udělat pouze 
pověřené osoby, ale všechny skupiny pracovaly na odstraňování 
poruch VN na celém Děčínsku. Hasiči proto odjeli a čekali na 
informaci, že stav je bezpečný. Toho bylo docíleno v pátek 22.10. 
před polednem a byla zprovozněna silnice III. tř. do Fojtovic. Jelikož 
rozsah el.prací byl odhadnut na několik hodin, nechala si firma na 
odstranění závady celou sobotu a svojí práci ukončila před setměním 
v sobotu 23.10.2021. 

Poděkování patří firmě OMEXON a jeho zaměstnanci Martinu 
Vepřekovi, který ještě v pátek večer alespoň provizorně připojil 
několik RD k odběru elektřiny. 

Zároveň obec Heřmanov vybízí občany obce k přihlášení se do 
služby: „Mobilní rozhlas“. Krizové informace jsou zasílány buď 
formou SMS a/nebo na emailovou adresu. Tím dostanete důležité 
informace i pokud budete mimo obec nebo pokud nepůjde klasický 
rozhlas. Pokyny k registraci naleznete na zadní straně našeho 
zpravodaje. 

Výsledky Voleb do poslanecké 
sněmoVny parlamentu Čr

Volební účast v naší obci byla 57,67%, což je pouze o trochu nižší, 
než je celorepublikový průměr. Ten byl 65,43%

A takto dopadly výsledky za naši obec:
Strana Platné hlasy

číslo název celkem procent
20 ANO 2011 96 44,23 %
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 39 17,97 %

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 18 8,29 %
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 16 7,37 %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 14 6,45 %
5 Česká str.sociálně demokrat. 10 4,60 %

18 Komunistická str.Čech a Moravy 7 3,22 %
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 2,30 %
3 VOLNÝ blok 4 1,84 %
1 Strana zelených 2 0,92 %

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 2 0,92 %
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 2 0,92 %
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,46 %
9 Aliance pro budoucnost 1 0,46 %
2 Švýcarská demokracie 0 0,00 %

10 Hnutí Prameny 0 0,00 %
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 %

Volební komise tímto děkuje paní Husaříkové, která pro komisi 
upekla a věnovala skvělou bábovku. Ke kávě byla opravdu vynikající.
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naše škola

FD

říJen 2021

heřmanoV
13.11. od 14h. Zájezd do Dětenic autobusový zájezd

zájezd pro seniory (v případě neobsazenosti potom 
i pro další místní občany). Podrobnosti na str. č. 1  

benešoV nad plouČnIcí
13.11. od 20h. Jakub Děkan Band; ATMO music městské kino

vstupné 200,- Kč, předprodej v pokladně MÚ

20.11. od 20h. Travesti show - Crazy Goddess městské kino
hrají Bratři v triCku. Vstupné 290,- Kč, předprodej v pokladně 
MÚ nebo po dohodě u paní Zdeňky na tel. 702 555 105

děČín
4.11. od 19h. Na stojáka Live kino Sněžník

Na stojáka se vrací do Děčína !!! Sestava komiků bude velmi 
exklusivní - dorazí „borec“ Karel Hynek, Arnošt „Arny“ 
Frauenberg a vzácný host Tomáš Matonoha. vstupné 290,- Kč. 
http://www.vstupenkadecin.cz/

14.11. od 19h. Aneta Langerová městské divadlo
Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. Koncertní turné s 
kapelou a smyčcovým triem. vstupné od 400,- do 650,- Kč

20.11. od 17h. Rockový večírek OC Pivovar Děčín
KRONWELL, Kabát revival Varnsdorf a Wanastowi vjecy 
revival, vstupné předprodej: 250 Kč, na místě: 300 Kč,

28.11. od 18h. 1. adventní koncert Kaple sv. Jiří
Duo Kchun: Purgatio - Projekt Purgatio je naprosto ojedinělé 
audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční 
polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. 
vstupné 180/160 Kč…

Advent začíná již 28. listopadu. 
Do této uzávěrky však žádná akce k v okolí nebyla hlášena

kalendář akcí

měsíc říJen V  naší škole
Podzimní počasí se začíná ozývat ranními mrazíky a chladnými 

dny. V naší škole nemáme také moc veselo. Ještě jsme se ani pořádně 
nerozjeli, děti v mateřské škole se ani nerozkoukaly a už jsme byli 
zasaženi onemocněním Covid-19. Okresní hygienická 
stanice uvalila na naši školku karanténu a tak musely 
zůstat děti týden doma. Bohužel s dětmi z mateřské 
školky to byli i někteří žáci ze školy základní. Výuka 
probíhala tentokrát půl na půl. Při prezenční výuce 
jsme měli ve třídě zapnutý počítač a žáci, kteří byli 
doma, s námi komunikovali online. Výuka byla náročnější, ale žáci 
nemuseli nic dohánět. 

18.10.2021 proběhl ve 4. a 5. ročníku ke Dni stromů a starých 
odrůd jablek Projektový den  Jablíčkohraní. Žáci měli možnost 
ochutnávky různých odrůd jablek, naučili se připravit jablečný štrůdl, 
získávali informace o prospěšnosti jablek pro zdraví člověka, o jejich 
pěstování a sadařství. 

G. švandrlíková

Vítání obČánků 2021
Dne 28.9.2021 jsme přivítali do života dvě miminka při 

Svatováclavské pouti , Matyáš Berenteš se narodil až po tomto 
datumu, tak jsme ho přivítali do života v jeho domácím prostředí dne 
26.10.2021.



•	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.	11.	2021	•

fotbal tJ heřmanoV FD

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

REGISTRUJTE SE DO MOBILNÍHO ROZHLASU

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.

tJ heřmanoV – tJ sokol pokratIce 
– lItoměřIce 3:3 (1:2) na pk 2:4

Doposud neporažené mužstvo Pokratic zajíždělo do Fojtovic 
s ambicemi prodloužit neporazitelnost, což se jim povedlo, ale 
Heřmanov je potrápil a obral o 1 bod za remízu. Dlouho se přelévala 
hra od vápna k vápnu bez branek, ale rozhodčí nařídil přísnou 
penaltu proti domácím ve 37 minutě, kterou hosté proměnili. 
Odpověď domácích přišla o 2 minuty později, když se Cimpl uvolnil 
ve vápně, přistrčil Dančovi a bylo srovnáno na 1:1. Za další minutu si 
hosté vzali vedení zpět 1:2. Po přestávce uběhlo pouze 5 minut, z TK 
si postavil míč A. Čapek a krásným gólem překvapil Brkoslava 2:2. 
V 60. minutě šli hosté do vedení po vymyšleném pokutovém kopu 
2:3. O minutu později dostal kosu ve vápně Dančo a kapitán Rojko 
z PK srovnal na konečných 3:3. V penaltovém rozstřelu byli přesnější 
pokratičtí a proměnili 4 kopy, Heřmanov pouze 2. 

blíží se mIlostIVé léto,  
pomůže tIsícům lIdí V exekucích

28. října startuje tzv. milostivé léto. Akce vyhlášená státem dává 
dlužníkům možnost zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí 
a úroků, o které se jim navýšil původní dluh. Dluh, který původně 
činil jen několik stovek, se za několik let mohl kvůli legislativě 
vyšplhat i na desítky tisíc korun. 

Nejčastěji jde o dluhy na zdravotním pojištění, za koncesionářské 
poplatky, za jízdy načerno dopravním podnikům nebo například za 
obecní nájem. Díky milostivému létu je možné se zbavit dluhů i u 
energetických společností, jakými jsou například ČEZ

V rámci milostivého léta je možné splatit jen původní dlužnou 
částku a poplatek ve výši 908 korun exekutorovi. Čas je ale jenom do 
28. ledna.

Tím se splatí celá dlužná částka. Veškeré poplatky a sankce, které 
se k dluhu nastřádaly, musí jednotlivé organizace v rámci milostivého 
léta odpustit.

První podmínka: Dluh, který je možné během milostivého •	
léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo ve 
společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.
Druhou podmínkou je, že dluh už je v exekuci. Pokud v ní •	
ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není možné 
milostivé léto uplatnit.
Třetí podmínkou je, že dluh vymáhá soudní exekutor. •	
Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce.

Akce se také nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný 
trestný čin a dluhy vzniklé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou 
škodu. Dále dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy 
na výživném či na náhradním výživném.

Penále jako součást jistiny? 
Jak upozornil pořad České televize 168 hodin, problém s milostivým 
létem se může objevit u některých zdravotních pojišťoven. Jasno 
není hlavně u VZP, která bude možná počítat do jistiny také 
penále. O výklad požádala největší pojišťovna v Česku ministerstvo 
spravedlnosti, které zatím své stanovisko nevydalo.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/milostive-leto-178282
https://www.clovekvtisni.cz/milostive-leto-je-unikatni-prilezitost-8048gp

zápasy tJ heřmanoV V lIstopadu
7.11. od 14:00 hod. Heřmanov – Česká Kamenice a poslední podzimní utkání 
jako předehrávka jara od 10:30 hod. Union Děčín – Heřmanov 

fk chuderoV – tJ heřmanoV 6:4 (4:0)
  Hokejový výsledek s 10 góly se zrodil na stadionu v Chuderově. 

Do 40.minuty nasázeli chuderovští Heřmanovu 4 branky z toho se 
hatrickem blýsknul Soukup, navíc odešel předčasně v 35. minutě do 
sprch Z. Čapek a zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto. Ve druhé půli 
mezi 50. a 70. minutou zápas zdramatizoval zápas K. Dančo třemi 
brankami a poslední přidal Matys, ale na lepší celkový přijatelný 
výsledek 6:4 to Heřmanovu nestačilo. 

tJ heřmanoV – tJ chlumec 2:4 (0:2)
   Běžela 12.minuta, když Chlumec zaútočil po pravé straně, 

Trudák podklouznul, míč se dostal ke zcela volnému Machovi, jenž 
otevřel skóre 0:1. Ve 41.minutě po ojedinělém útoku hostí se před  
Malcem otevřela dálnice a hosté vedli 2:0. Bohužel Heřmanov hrál 
a Chlumec dával góly. Po obrátce snížil na 1:2 kdo jiný než Dančo, 
když obešel celou obranu a nepříliš povedená střela skončila v síti. 
Minutu poté to bylo opět o 2 góly, když domácí obrana nezachytila  
útok hostí a Sak zvýšil na 3:1. Za tohoto stavu A. Čapek neproměnil 
čistou gólovku a z protiútoku opět Sak navýšil vedení na 4:1. 
Čtvrthodinu před koncem z velkého tlaku korigoval Dančo na 
konečných 2:4. Heřmanov bohužel doplatil v tomto zápase na festival 
neproměněných šancí.

 tJ heřmanoV fk schoeller křešIce 0:3 (0:0)
Velmi cenné vítězství vybojoval Heřmanov v Křešicích u 

Litoměřic. Po bezbrankovém poločase se Heřmanov postupně 
dostával do více šancí a ty také proměňoval. Střelci branek 
Heřmanova 51. min. Cimpl, 85. min. Rojko a 88. min. Dančo.
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