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Významné životní 

jubileum slaví
Čisláková anežka – heřmanově

Kubíček Karel - blankartice 

blahopřejeme

„Všichni jsme na jedné lodi, ale zdaleka ne 
všichni se vejdeme na jednu palubu“

Citát měsíce

dne 31.10.2022 provedli kontroloři Krajského úřadu Ústeckého kraje přezkoumání •	
hospodaření obce Heřmanov (audit) za I.pololetí 2022; nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
práce na sestavování „Rozpočtu obce Heřmanov na rok 2023“ •	
práce na sestavování „Střednědobého výhledu obce Heřmanov na roky 2023 - 2025“•	
přípravné práce na prosincové veřejné jednání ZO Heřmanov•	
zahájení prací pro nadcházející volby prezidenta ČR•	
zahájení inventur majetku obce Heřmanově•	
administrativní spolupráce pro budování nové vodovodní přípojky k RD Heřmanov č.p. 34, •	
včetně smlouvy o dodávce pitné vody a dodání vodoměru
fyzická prohlídka se statikem (ing. Kubík) a posouzení možností staveb nad stávajícími •	
budovami Heřmanov 113 (budova restaurace) a Fojtovice 65 (kabiny TJ)
dne 21.11.2022 jednání se zástupcem ČEZ o možné výměně osvětlovacích těles veřejného •	
osvětlení za LED
dne 22.11.2022 účast na poradě starostů SoB v Benešově n. Pl.; rozpočet SoB na 2023•	
dne 22.11.2022 jednání se zástupcem Cetin o stavebních pracech na modernizaci sítí  •	
(viz níže)
nákup zboží a příprava mikulášských balíčků pro místní děti od narození do 15 let pro •	
nadílku dne 5.12.2022 (viz str. 4)
zajišťovací práce na uspořádání a samotný zájezd pro seniory dne 26.11.2022 (Ml. Boleslav a •	
Dětenice) viz str. 2 
průběžné budování odstavných ploch ze zámkové dlažby pro stanoviště tříděného odpadu •	
podél silnice
odstranění netěsnosti vodovodního potrubí v Heřmanově u č.p. 88•	

Zdeňka Ortová

Myslivecké sdružení Hubert 
Plán naháněk pro rok 2022-2023

26.12.2022
07.01.2023

Začátek akce je vždy od 8:00,  
předpokládaný konec v 15:00

blanKartIce – modernIzace InfrastruKtury
V závěru listopadu mě navštívil zástupce Cetinu a.s. a informoval o vybudování sítě se 

započetím prací na modernizaci infrastruktury. V tomto případě se nejedná o plánovanou 
akci „Bílá místa Děčínsko -Blankartice“, kterou připravovala firma JAW cz. s.r.o. zhruba 
2,5 roku, ale je to akce Cetinu a.s., který má své sítě vedené po sloupech. Poškozené hodlá 
vyměnit a zároveň vyměnit vedení na sloupech, připojit se na optický kabel a nabídnout 
občanům připojení k vysokorychlostnímu internetu. Nyní bude mít část občanů Blankartic 
možnost výběru od dvou dodavatelů, ale jenom v případě, že neuzavřeli smlouvu (dohodu) s 
f. JAW cz s.r.o. 

Uvádím krátkou prezentaci od zástupce Společnosti Cetinu a.s.: 
Společnost CETIN a.s. plánuje ve vaší obci modernizaci své infrastruktury. Naše společnost 
v obci vlastní a provozuje stávající nadzemní síť metalických vedení, prostřednictvím kterých 
využívá služeb elektronických komunikací (pevná linka, internet). 
Za účelem zlepšení parametrů stávajících služeb jsme zpracovali studii na modernizaci stávající 
nadzemní sítě za síť nové generace, tedy pevnou optickou nadzemní síť.
Výhody optické sítě oproti klasické metalické jsou zejména:
• Optická síť je odolná vůči jakýmkoliv typům rušení, včetně počasí
• Kapacita přenosu je neporovnatelně větší oproti jiným médiím (metalický kabel, radiový 
přenos). Dosahované rychlosti umožňují až 1 Gb/s
• Internet přivedený po optice zaručuje vysokou kvalitu přenosu dat a stabilní rychlost připojení
Společnost CETIN a.s. není operátor, ale jako vlastník infrastruktury poskytuje možnost 
koncovému zákazníkovi výběr 20 operátorů (např. O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic telecom, 
UVT, Nej CZ apod.)
Na závěr snad jen podotýkám, že náklady na modernizaci, včetně zřízení optických přípojek 
jdou na vrub zhotovitele. starosta



budoVa býValé restaurace 
Fojtovice 66 

Úvodem je třeba říci, že obec při rozhodování investování do 
jednotlivých místních částí naší obce za posledních 12 let nehleděla 
na to, zda zvýhodní nějakou místní část, ale investovalo se tam, kam 
bylo zapotřebí. Ve stejném duchu bude obec pokračovat i nadále, 
protože jsme všichni občané jedné obce. Pro oživení paměti uvádím 
stav po povodni roku 2010, kdy se v místních částech Heřmanova 
a Fojtovic opravovaly poničené a stavěly nové mostky a opravovaly 
se místní komunikace, ve Fojtovicích se vybudoval park o který 
fojtovičtí občané dlouho usilovali.

V dalším období mezi roky 2014-2018 obec postavila 
blankartickým občanům Rynek, aby se měli kde scházet, protože do 
té doby bylo v majetku obce pouze místní osvětlení. Pokračovalo se 
v místní části Heřmanov v opravách školy, stavbě hřiště s umělým 
povrchem, stavbě tribuny a pódia a opravě zvonice, která byla 
zachráněna před spadnutím. Vybudována multifunkční místnost v 
budově restaurace, ve Fojtovicích v parku doplnění herních prvků 
pro děti a stavba pergoly, která  byla doplněna výbavou pro letní 
posezení a přípojkou pitné vody.

V letech 2018 -2022 se postupně rozšiřovaly venkovní prostory 
parků, např. naproti škole a vedle Blankartického rynku. 

Po mém návrhu přišlo na řadu řešení špatného stavu, hlavně 
krovu u Fojtovické hospody. Zastupitelé s opravou souhlasili, zadal 
jsem vytvoření projektu, kde byly řešeny opravné práce a několikrát 
uváděné v místním zpravodaji. Uvádím, jakých oprav se mělo 
týkat: Sjednocení výšky sálu s výškou hospody, kompletní výměnu 
krovu s novou střechou, v logále nový strop, opravy omítek, nové 
sociálky, nové podlahy, nový boční vchod se zádveřím, z bývalého 
krámu upravit na místnost pro maminky s dětmi, vytápění tepelným 
čerpadlem, odstranění vlhkosti zadní stěny budovy, nové schodiště 
do II. NP, ČOV a prostory ve II. NP. prozatím ponechat pro jiné 
využití např. malometrážní byty. Projekt byl dokončen, veškerá 
vyjádření vyřízena ,vydáno stavební povolení, zastupitelé souhlasili. 
Pro samotnou stavbu vyrobeny trámy a prkna na krov a střechu, 
které je dodnes uloženo u kabin TJ. Vše bylo připraveno pro 
výběrové řízení a rozpočtářem vypočteny náklady na opravu, které 
vyšly na 8 544 489 Kč (nutno odečíst náklady na již připravené trámy 
a prkna). Byla vypracována žádost o dotaci a dne 15.12.2020 na 
veřejném jednání zastupitelé odsouhlasili: „Po projednání schvaluje  
podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Rekonstrukce kulturního 
domu č.p.66 – Fojtovice“ a spolufinancování akce obcí Heřmanov 
(usn. č.189/2020)“

Dne 19.12.2020 a podána na MMR s výsledkem pro 
několikanásobný počet žádostí nebyla naše žádost podpořena. Od 
tohoto okamžiku nebyla shoda zastupitelů, aby se hradilo z obecního 
rozpočtu a návrh fojtovického zastupitele byl zbourat a stavět 
hospodu novou i menších rozměrů, prý vyjde levněji. 

Dne 16.10. 2022 se sešli obyvatelé Fojtovic se zastupiteli obce, aby 
se na místě seznámili se stavem hospody a probrali možnosti. Většina 
přítomných fojtovických občanů se vyslovila pro zbourání a stavbu 
nové budovy. Vzhledem, že jde o finance nás všech, prosím i ostatní 
obyvatele o jejich názor. Je ale potom na zastupitelích obce, aby 
rozhodli a vybrali nejlepší variantu. Pokud by se opravovalo, musíme 
počítat s 30 % navýšením, tj. cca 11 mil. Pokud by se stavěla budova 
nová, musíme počítat, že náklady se zvýší o demolici, což může být 
0,5 až 1 mil. + cena samotné nové stavby...??? Předpoklad, že získáme 
dotaci na opravu nebo stavbu novou je v této době téměř nulová. Z 
uspořených 20 mil. za posledních 12 let, které obec má, by většinu 
spolkla tato stavba. Výhledově je také třeba uvažovat s nemalými 
investicemi do budovy OÚ a budovy restaurace Heřmanov. 

Prozatím, než se někam posuneme, se zastupitelé na pracovní 
poradě dohodnou a následně na veřejném jednání usnesou, za jakých 
podmínek bude možné místními občany využívat prostory F66.  
-------------------

Místní ženy z Fojtovic dne 18.11. provedly úklid prostor této 
budovy, za které jim patří poděkování.  

zájezd pro senIory do mladé 
boleslaVI  a dětenIc 

Dne 26.11.2022 uspořádala obec pro seniory zájezd do Dětenic 
se zastávkou v Mladé Boleslavi v muzeu Škodovky, kde bylo možné 
shlédnout velmi zajímavé exponáty téměř 100 roků staré. Po zastávce 
se pokračovalo do Dětenic, kde byl pro účastníky „Středověké krčmy“ 
připraven program. Po jeho skončení se 35 účastníků zájezdu usadilo 
do vyhřátého autobusu a po půlnoci se v pořádku vrátili domů. 

FDFD



Dne 18.11.2022 se uskutečnila 1. členská schůze nově vzniklého 
spolku „Spojení obcí z.s.“. Spolek byl založen, aby se navrátil k 
tradicím, kulturně, společensky a sportovně rozvíjel a sbližoval 
občany obcí Heřmanova, Fojtovic a Blankartic. Celý večer se nesl 
v dobré náladě za doprovodu muziky, v podání harmonikáře a 
vozemboucháře, nechybělo dobré jídlo a pití, o které se postarali 
místní občané. Akci si všichni užili a my se těšíme se na další setkání 
a nově příchozí členy spolku.

strašIdelný VeČer Ve šKole
Čas, kterému u nás říkáme dušičkový, jsme letos opět věnovali strašidelnému večeru pro děti. Akce se měla konat na zahradě školy, ale 

deštivé počasí nám nepřálo, a tak jsme narychlo připravili akci ve škole.
Děti se sešly v hojném počtu 53 odvážlivců. Čekala na ně různá strašidla, tmavá zákoutí, rozsvícené 

dýně a mnoho dalších, hrůzu nahánějících, míst. Děti při vstupu přivítala bílá paní a rozdala jim kouzelné 
světýlko pro ochranu před zlými duchy. 

Děti procházely trasu se stanovišti, kde plnily úkoly u 
strašidelných postav. Šílená doktorka si přála vylovit jablko z vany, 
ve které seděl kostlivec. Čarodějnice potřebovala najít prstýnek, 
který ji spadl mezi červy. Kostlivec, kterému se rozpadla kostra, ji 
chtěl poskládat a pavoučí žena zavedla děti do pavoučího bludiště. 
U dýňové víly si pak zahrály golf a u starého upíra bouraly míčkem 
starý hrad.

Po úspěšném splnění všech úkolů je čekaly sladké i jiné odměny.
Rodiče se mohli občerstvit teplým svařákem a vlastnoručně 

připraveným pohoštěním od dětí a paní učitelek.
Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nám přinesli dýně. Děti 

zase zaslouží pochvalu za přípravu občerstvení a pomoc s dlabáním 
dýní.

Doufáme, že se akce líbila a budeme se těšit na další. 
G. Švandrlíková  

spojení obcí, z.s. K.Helebrant



•	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	19.12.	2022	•

fotbaloVé oKénKo FD

sK roudnIce n. l  - tj heřmanoV 1:4 (0:3)
První branka do domácí sítě padla již v 6. minutě po nařízeném 

pokutovém kopu za faul na P. Kolárika ve vápně. Míč si postavil 
na značku PK A. Čapek a bezpečně proměnil 0:1. Ve 25. minutě 
to bylo 2:0 pro hosty a branka padla po akci Majerika, který našel 
Danča a ten usměrnil do sítě. O 2 minuty později řádil opět Dančo, 
který byl vyslán na zteč, unikl obraně Roudnice a propálil brankáře 
Kašpara 0:3. Po přestávce v 55.min. si aktivní Dančo zopakoval 
situaci při třetím gólu, tentokrát ho vyslal do brejku P. Havlíček 0:4. 
V 60. minutě šel pod sprchy po 2. ŽK M. Kolárik za dohrání soupeře 
v nepřerušené hře a domácí vycítili příležitost. Zkušené mužstvo 
Heřmanova dokázalo hru rozdrobit a domácí pouze snížili z rohu, 
když si míč do vlastní brány srazil Zahradník 1:4. Nečekané, ale 
zasloužené vítězství fotbalistů  Heřmanova.

fK schoeller KřešIce - 
tj heřmanoV 4:2 (3:0)

  Další mistrovské utkání I. B. tř. Zajížděli naši kluci opět ven, 
tentokrát do Křešic u Litoměřic. V tomto utkání nedokázali 
zopakovat skvělý výkon z minulého týdne a prohráli 4:2. Vývoj 
utkání: 6. min. 1:0, 9. min. 2:0, 24. min. 3:0, 54.min. Dančo 3:1, 85. 
min.4:1 a 90. min M. Kolárik 4:2

tj heřmanoV –  
tj  ČesKé KopIsty 5:1 (3:1)

Na první branku se čekalo do 25. minuty, to hosté podnikli 
rychlý útok po pravé straně, centrovaný míč na zadní tyč, kde se 

ocitnul osamocený Satran a usměrnil míč za záda Stejskala. 0:1. Po 
půlhodině hry bylo srovnáno, když kapitán Rojko od postranní čáry 
poslal milimetrový centr na Zahradníka , který trknul hlavou do sítě  
1:1. Ve 35. minutě byl ve vápně faulován K. Dančo a specialista na PK 
A. Čapek otáčí výsledek 2:1. Ještě do poločasu to byl opět A. Čapek, 
jenž obdržel od M. Kolárika přihrávku do běhu a s pomocí teče 
skončil	míč	v	síti	3:1.	Po	změně	stran	šli	v	57.	minutě	do	deseti	hosté,	
za 2 ŽK šel do sprchy Satran. Toho domácí využili a v 68.minutě 
navýšili vedení na 4:1 po pasu Rojka na Danča, který propálil na 
1. tyč brankáře Zahálku. Vysoké vítězství Heřmanova 5:1 završil v 
71.	minutě	P.	Havlíček	po	Zahradníkově	přistrčení	do	běhu.	Zcela	
nepochopitelně se zachoval Toufar z Kopist, který zcela bezdůvodně 
v plném běhu doslova knokautoval Danča ramenem a jako druhý 
hráč byl právem vyloučen. Na výsledku 5:1 se do konce zápasu již nic 
nezměnilo.

fK ČesKá KamenIce- 
tj heřmanoV (nehrálo se)

Důvodem nesehraného zápasu bylo nezpůsobilé hřiště v České 
Kamenici. Zápas se odehraje na umělé trávě v Děčíně v průběhu 
zimního turnaje 2023. Termín se bude upřesněn.

tj heřmanoV –sK lIběšIce  5:3 (4:0) 
Poslední zápas podzimu u kterého se 2x měnil termín se nakonec 

z důvodu nezpůsobilého terénu ve Fojtovicích odehrál na umělé trávě 
v	Děčíně.	O	branky	domácích	se	podělili	:		3.min.	A.Čapek,	27.min.		
D. Zahradník, 38.min. P. Havlíček st., 44. a 64.min. K. Dančo.

V pondělí 5.12.2022 bude pro děti od narození do 15 let s trvalým 
pobytem v obci Heřmanov uskutečněna mikulášská nadílka. Časový 
sled pochodu Čerta a Mikuláše s navštívením rodin s dětmi bude 
podobný minulým rokům, tj. start nahoře ve Fojtovicích v 16:00 
hodin a cca 19:00 hodin v dolní části Heřmanova. Blankartice po 
19. hodině.

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA  
OD OBCE
ČERT S MIKULÁŠEM

PŘIJDE  5. 12.
S NADÍLKOU

ZA VŠEMI DĚTMI 
OD FOJTOVIC 

PŘES HEŘMANOV
AŽ DO BLANKARTIC


