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Informace z obecního úřadu starosta

Citát měsíce

Kurt Vonnegut – americký spisovatel

 
Významné životní 

jubileum slaví

hájková miloslava - fojtovice

Jarošová Jaroslava - heřmanov

blahopřejeme

„Užívej si v životě malých věcí, jednoho dne 
se ohlédneš zpět a zjistíš, že byly velké.“

dne 1.5.2021 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečných a objemných odpadů (viz str. 4) •	
dne 4.5.2021 se od 17:00 hodin v budově restaurace Heřmanov koná veřejné jednání (viz níže)•	
dne 10.4.2021 se uskutečnilo předání asfaltové směsi místním přihlášeným občanům•	
dne 22.4.2021 se se v Benešově n/Pl. konala porada starostů SoB (viz křídlatka níže)•	
dne 23.4.2021 provedeno čištění břehů rybníčku v Heřmanově (viz níže)•	
nyní probíhá oprava popraskané betonové plochy na vstupu do kabin TJ Heřmanov (viz str. 2) •	
úprava (sestřih) živého plotu podél stávajícího oplocení na hřbitově•	
výběr zhotovitele na čištění a osazení ručních pump pro 2 studny s užitkovou vodou pro •	
veřejné prostranství
konzultace s odb. firmou a vypracování návrhu řešení informativního měření rychlosti (viz str. 3)•	

II. zasedání zo heřmanoV
v úterý 4.5.2021 od 17:00 hodin v budově restaurace Heřmanov 
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce
5) Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
6) Rozpočtové opatření č. 2/2021
7) SOD na stavební akci „Heřmanov –zpevněná plocha a opěrná zeď“
8) Záměr prodeje nově vzniklého pozemku st.p.č.228 o výměře 29 m2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. 

Heřmanov
9) Prodej nově vzniklého pozemku st.p.č.228 o výměře 29 m2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov
10) Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
Vstup na veřejné jednání pro všechny účastníky povolen pouze s respirátory a nutnost 

dodržování vládního nařízení s ohledem na pandemii COVID 19
Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná.  
       František David - starosta obce

ČIštění rybníČku V heřmanoVě 
Od provedené revitalizace rybníčku v roce 2016 uplynulo 5 roků a na kamenných březích se 
usazovaly nečistoty v podobě spadaného listí. V první fázi byl rybníček vypuštěn a dobrovolní 
hasiči z Horních Habartic nám provedli umytí břehů. Nyní vyčkáme na částečné vyschnutí 
dna rybníčku a posléze bude vyčištěno. Na snímku hasič z H. Habartic v akci.
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usnesení z 1.VeřeJného Jednání 
dne 8.4. 2021 V heřmanoVě 

Starosta určil ověřovatele zápisu Josefa Váňu a Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu 
Petrovickou

ZO Heřmanov:
schvaluje•	  program veřejného zasedání (usn. č.194 /2021)
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 15.12.2020 do 8.4.2021 
(usn.č.195/2021)
bere na vědomí•	  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č. 196/2021)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.1/2021, bude nedílnou součástí zápisu (usn. č.197/2021)
schvaluje•	  výběr zhotovitele f. Stavební firmu Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov 
nad Ploučnicí na akci: „Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď“ na základě výběrového 
řízení s cenou 1 434 926,48 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD (usn. č. 
198/2021)
schvaluje•	  zprostředkování prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN s dohodnutou cenou 
pro obec 15 000 Kč s možností (při neprodejnosti auta) jít s cenou až na 12 000 Kč (usn. 
č.199/2021)
schvaluje•	  s TS Děčín a.s. dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů včetně předání 
plné moci při zastupování při uplatňování nároku podle ust.§ 157 z.č.541/2020 Sb. (usn. 
č.200 /2021)
schvaluje•	  Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č.314009339- sběr, svoz a odstranění odpadu  (usn. 
č.201/2021)
schvaluje•	  Dodatek č. 3/2021 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493 (usn. 
č. 202/2021)
schvaluje•	  záměr prodeje části pozemku p.p.č.166/3 o výměře 114 m2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. 
Heřmanov (usn. č.203/2021)
schvaluje•	  zachování obecních pozemků st. č.125, p.p.č. 6 a 7 vše v k.ú. Fojtovice pro účely 
pozdějšího jímání užitkové vody obcí Heřmanov (usn. č.204/2021)
schvaluje•	  změnu pravidel pro prodej a pacht pozemků obce Heřmanov a ruší pravidla  
schválena usnesením zastupitelstva obce Heřmanov č. 2.ch) dne 18.12.2014 (usn. č.205/2021)
schvaluje•	  prodej pozemku p.p.č 125/1 o výměře 129m2 v kú. Blankartice za cenu 7740 Kč a 
pověřuje starostu podpisem KS (usn. č.206/2021)
schvaluje•	  prodej pozemku st.č. 40 o výměře 143m2 v kú. Heřmanov za cenu 11440 Kč a 
pověřuje starostu podpisem KS (usn. č.207/2021)
schvaluje•	  prodej nově vzniklého pozemku  p.p.č. 166/3 o výměře 114m2(z p.p.č.166/1) v kú. 
Heřmanov za cenu 6840 Kč a pověřuje starostu podpisem KS (usn. č. 208/2021)
schvaluje•	  prodej pozemku st. č.66/2 o výměře 27m2 v kú. Heřmanov za cenu 4860 Kč a 
pověřuje starostu podpisem KS(usn.č. 209/2021)
schvaluje•	  vyhovění žádosti o odpuštění nájmu nebytových prostor restaurace Heřmanov 
113 s platností od 1.1.2021 do 30.6.2021 (usn. č.210/2021)
schvaluje•	  navýšení ceny vodného pro Fojtovický vodovod ze 30 Kč na 32 Kč s platností od 
1.5.2022 do 30.4.2023 (usn. č.211/2021)

František David - starosta obce   Josef Kučera -  místostarosta obce

poznámka: Na tomto veřejném jednání byl pod usnesením č. 198/2021 schválen výběr 
zhotovitele na stavební akci „ Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď“ na základě konaného 
výběrového řízení, kterou byla f. Stavební firmu Bardzák s.r.o., Sokolovská 114 407 22 Benešov 
nad Ploučnicí. Před podpisem smlouvy o dílo přišel datovou schránkou omluvný dopis této firmy

Situace s realizací se zkomplikovala, musíme svolat mimořádné veřejné jednání a vybrat 
nového zhotovitele, ale vše je řešitelné. Veřejné jednání k tomuto bodu je svoláno na den 
4.5.2021 s pozvánkou uvedenou níže.

LIkVIdace 
křídLatky V obcI

Již před dvěma roky jsme na Sdružení 
obcí Benešovska rozhodli, že invazivní 
křídlatka je téměř ve všech obcích ve 
sdružení značně rozmnožena. Nyní bylo 
provedeno výběrové řízení na likvidaci této 
škodlivé rostliny. Likvidace proběhne ve 3 
fázích a to v letech 2021-2023 se započetím 
na jaře tohoto roku. Celkové náklady a 
vysoutěžená cena činí téměř 900 000 Kč 
a akce je dotovaná 90% z MZe. O zbylých 
10 %, což představuje 90 000 Kč, se podělí 
obce dle procentního zaplevelení.

Lukáš 
Bardzák

Digitáln  podepsal 
Lukáš Bardzák 
Datum: 2021.04.15 
14:16:50 +02'00'

oteVření obchodů o 
sVátcích 1. a 8. kVěna

V sobotu 1. května OTEVŘENO. Na 
Svátek práce budou obchody otevřené (ty 
kterým to povoluje pandemický zákon). 
Pokud některý z obchodů zavře, tak to je 
jeho vlastní rozhodnutí.

V sobotu 8. května ZAVŘENO. Na oslavy 
konce druhé světové války musí obchody 
větší než 200 metrů čtverečních ze zákona 
zavřít.

Průběžné oČkoVání
Ode dne 28.4.2021 se mohou nově 

přihlašovat k očkování občané od 55 let. 
Současně se však mohou přihlašovat starší 
ročníky, kteří si očkování rozmysleli, nebo 
v minulosti již prodělali COVID 19, nebo po 
dohodě od ošetřujícího lékaře byl vysloven 
souhlas. 

Občané v případě, že se chcete registrovat 
a nevíte, jak to provést zavolejte starostu 
724187589 a OÚ vám pomůže s registrací. 

Nyní se očkovací centrum namísto 
v nemocnici DC nachází v budově ČVUT 
(bývalý Kokos), vchod ze Zámeckého 
náměstí (postranní vchod od zámecké brány)

oPraVa betonoVé 
desky u kabIn tJ

Součástí stavby kabin v roce 1977 byly také 
betonové schody a betonová deska před 
vstupem do samotné budovy. Postupem 
let docházelo ke zvětšování praskliny a 
částečnému oddělování betonové podlahy. 
Nyní probíhají práce na opravě této podlahy 

FD
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březen a duben V mš

Od začátku března do poloviny dubna 
probíhala v MŠ distanční výuka. Paní 
učitelka posílala dětem s povinnou 
předškolní docházkou materiály k domácímu 
vzdělávání. Během týdne jsme se s dětmi 
setkávali online pomocí platformy TEAMS. 
Při online společných hodinách jsme 
probrali dané téma, pobavili se o zážitcích 
dětí z domácího vzdělávání, zazpívali si a 
zrytmizovali písničky k tématu. Při recitaci 
básniček jsme se zaměřovali na výslovnost 
problematických hlásek a rozvoj artikulace 
mluvidel. 

Bylo příjemné se s dětmi vidět, ale tato 
forma výuky nebyla jednoduchá ani pro 
děti ani pro pedagogy. Těžko udržitelná 
pozornost dětí narušovala plynulost 
výuky a neumožňovala dostatečné využití 
didaktických pomůcek.

Po nepříjemném týdenním odložení 
nástupu do školy jsme se konečně 19.dubna 
opět setkali ve školce. Osobní přítomnost 
je umožněna pouze dětem s povinnou 
předškolní docházkou a to za předpokladu 
negativních antigenních testů. 

Škola byla zásobována antigenními 
testy pro děti i zaměstnance ministerstvem 
zdravotnictví. Hned v pondělí ráno proběhlo 
první testování, které dopadlo u všech 
negativně. Děti byly statečné a vše proběhlo 
hladce.

V prvním týdnu jsme se zaměřili hlavně 
na adaptaci dětí ve školce po měsíční pauze. 
Zopakovali jsme pravidla soužití v mateřské 
škole a připomněli bezpečnost při pobytu na 
školní zahradě, či na vycházkách. 

Ve čtvrtek 22.4.2021 jsme připravili pro 
děti ke Dni Země zábavné úkoly a činnosti, 
při kterých si zopakovaly znalosti v oblasti 
třídění odpadu a důležitosti ochrany 
životního prostředí. 

Během uzavření škol se zaměstnankyně 
věnovaly zrenovování zážitkového chodníku 
před budovou školy, úpravou záhonků a 
květináčů na zahradě školy. Také připravily 
některé kulisy a pomůcky pro další činnosti a 
akce s dětmi.

Doufáme, že se nám brzy vrátí i ostatní 
děti a provoz školy bude plně obnoven.

Jitka Chlumská

InformaČní ukazateLe rychLostI VozIdeL 
Jelikož někteří neukáznění řidiči jsou nenapravitelní a stále zkouší jakou ze svého stroje 
vyždímou rychlost připravuje obec alespoň veřejné měření informačními ukazateli dle 
návrhu na obrázku, prozatím v okolí ZŠ a MŠ z obou směrů. (návrhy níže) 














































































PraVIdLa Pro ProdeJ 
a Pacht Pozemků 
obce heřmanoV

Jelikož v době pandemie klesla účast 
občanů na veřejných jednání na minimum, 
schválený bod ohledně změny pravidel pro 
prodej a pacht pozemků obce Heřmanov pod 
č. usnesení 205/2021 vám přiblížím v tomto 
čísle zpravodaje.

Pravidla, která byla schválena v roce 
2014 nevyhovují hlavně občanům z jednoho 
prostého důvodu. Nyní, po pochůzkách 
katastrálního operátu je více než dost 
různých staveb, i malých na pozemcích obce, 
které nejsou zaneseny v KN. Ve stávajících 
pravidlech stálo, že si žadatelé udělají vždy 
znalecký posudek, což stálo nemalé peníze 
cca 2 až 4 tisíce, dle velikosti a složitosti 
pozemku.

V nově navržených pravidlech pozemku 
do 200 m2 plochy se mohou žadatelé řídit 
nově navrženými, kde budou respektovat 
tabulkové ceny od nejvyšší ceny 200 Kč/
m2 po nejnižší 40 Kč/m2, nebo si nechají na 
své náklady vyhotovit znalecký posudek, 
který budeme respektovat. Pro extravilán 
(mimo zastavitelné území) bude požadován 
posudek vždy. Ostatní části pravidel zůstávají 
nezměněny např. při větším počtu žadatelů 
o odkoupení i pacht obálková metoda. Kdo 
nabídne obci více, bude vybrán. Samozřejmě, 
že vždy bude rozhodovat o jaký pozemek 
se jedná a před prodejem bude posouzeno, 
zda nejbližšímu majiteli pozemku nebude 
způsoben nějaký problém. Tato nová 
pravidla včetně tiskopisu na žádost o 
odprodej naleznete na stránkách obce.

VeřeJná VyhLáška - daŇ z nemoVItÝch Věcí na rok 2021
Hromadný předpisný seznam je vždy po tel. domluvě zpřístupněn k nahlédnutí na všech •	
územních pracovištích Finančního úřadu do 26.5.2021
Složenky (nebo datové zprávy) pro placení daně by Vám měly být doručeny do 25.5.2021.•	
Vzhledem k mimořádné situaci FÚ upozorňuje, že pokud daň nebo splátka daně nepřevýší •	
5000,- Kč, postačí daň bez sankce uhradit do 31. prosince 2021
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•	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.	5.	2021	•

PáLení ČaroděJnIc
V noci z 30. dubna na 1. května nás za normálních okolností 

čeká pálení čarodějnic, což je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a 
ochranou před nečistými silami. Jedná se o starý pohanský svátek, 
který se postupem času změnil na lidový zvyk a dnes i společenskou 
událost.

Pálení čarodějnic má několik označení. Ve středověku ji znal 
každý jako Filipojakubskou noc. V Německu se jí říká Valpružina 
noc, Keltové noc nazývali Beltine. A ve Švédsku slaví lidé noc 
zvanou Valborg.

Beltine znamená jasný, zářivý oheň. V předvečer tohoto svátku 
Keltové zhasínali všechny ohně, protože věřili, že v nich má skončit 
vše špatné. Následně pak zapálili ohně nové, aby vše mohlo začít 
čisté a neposkvrněné. Snaha překrýt tento ryze pohanský svátek 
boje dobra se zlem křesťanskou symbolikou vedla k tomu, že ještě 
v průběhu středověku byl svátek zasvěcen apoštolům Filipu a 
Jakubovi, aby jejich význam pohanský rituál zastínil. Odtud vychází 
i pojmenování filipojakubská noc. Ale ať se noc jmenuje jakkoliv, 
znamená přelom mezi temnými silami, které jsou vyhnány a 
příchodem života a dobré síly.

Každá země slavící pálení čarodějnic má také své vlastní tradice a 
zvyky, které se se svátkem pojí. Jedno ale mají společné. Po celé zemi, 
ve velkých městech i na vesnicích, se zakládají velké hranice, které se 
zapálí. Nechybí hudba, jídlo, pití a zábava. 

Bohužel, z důvodu pandemie jsme o toto nyní ochuzeni. Snad se 
dočkáme již příští rok. Níže foto jako vzpomínka na starší akce.

Informace z úřadu Práce Čr
Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a navýšeného 

příspěvku na péči nemusí Úřadu práce ČR dokládat příjmy a 
uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se 
jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2021. Úřad práce ČR klientům 
automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 1. čtvrtletí 2021. 
Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku

Obec Heřmanov ve spolupráci s TS Děčín, a. s. provedou

sběr nebezPeČnÝch a obJemnÝch 
odPadů z domácností

V sobotu 1. května 2021
Nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně 

v uvedenou dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

Blankartice – otočka autobusu 07:30 – 07:45
Blankartice – U Michálků 07:50 – 08:05
Fojtovice – U Horů 08:15 – 08:30
Fojtovice – p. Okrouhlého 08:35 – 08:50
Fojtovice – U požární nádrže 08:55 – 09:15
Heřmanov – U paní Egrové 09:20 – 09:40
Heřmanov – U hospody 09:45 – 10:05
Heřmanov – U pana Procházky 10:10 – 10:25
Heřmanov – U odbočky na Mlatce 10:30 – 10:50

Co lze odevzdávat?•	
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti 
škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté 
motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, 
znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové 
baterie.), zářivky, lednice, televize…
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická 
zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez disku!

POZOR!!! Nelze odevzdávat:•	
 stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní 
a traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby na sváření, 
vyřazené léky!!! 

Prosím občany, aby jimi přinesené odpady neopouštěli, ale pomohli 
při nakládání na sběrné vozy. Pracovníci TS počítají s pomocí občanů 
při nakládce a sami se odmítají na nakládce podílet. 

H. Gründlová

H. Gründlová

Čarodějnice 2017 
Fojtovice

Čarodějnice 2017
Blankartice
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