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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• po podané žádosti o dotaci od MMR na akci: „Oprava části místní komunikace na p.p.č. 

1604 v kú. Fojtovice“ byla na OÚ doručena registrace s navrženou výší dotace 590 586 Kč
• jednání ohledně kupní smlouvy na st.46 v kú. Fojtovice
• jednání o odkoupení 1/3 RD čp. 124 v Heřmanově
• jednání o dokončení a převzetí stavby v prostoru ZŠ a MŠ v Heřmanově (tribuna a pódium)
• podání žádosti a vyřizování agendy spojené s vytvořením dvou pracovních míst pro VPP

od 1.5.2017
• jednání s pojišťovnou o dopojištění nových staveb nového majetku obce
• před výměnou vodoměrů probíhají odečty spotřeby pitné vody z Fojtovického vodovodu 
• součinnost se St.pozemkovým úřadem v Děčíně v souvislosti s pozemkovými úpravami
• nákup sazenic (dřevin) a jejich postupná výsadba pro areál ZŠ a MŠ v Heřmanově
• práce v souvislosti s podáním žádosti o dělení pozemků p.č. 1090, 76/1 kú. Heřmanov a 

p.č.1583 v kú. Fojtovice na SÚ Benešov n/Pl. pro prodej, resp. směnu částí pozemků 

 Duben, ještě tam budem. Jistě víte, že se jedná o druhou část přísloví, která tentokrát vystihuje plnou pravdu. S výjimkou začátku měsíce, 
kdy nás apríl přivítal příjemnou teplotou a sluníčkem, nám duben dal najevo, že jaro nás zahřeje asi později .Snad to dožene a připraví cestu 
příjemnému létu.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ V
JUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVIL

ŠINDELÁŘOVÁ JINDRA - BLANKARTICE

MELIŠOVÁ MARIE - BLANKARTICE

HÁJKOVÁ MILOSLAVA - FOJTOVICE

VÍŠEK KAREL - HEŘMANOV

BLAHOPŘEJEME
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít 
rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... ale poté trvá 
celý život než na tu osobu zapomene.

Citát měsíce

Honoré De Balzac
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+420 776 092 290, +420 777 132 315
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Obec Heřmanov ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s. provedou BEZPLATNÝ 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
v sobotu 6. května 2017 

nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích 
dle níže uvedeného harmonogramu (POZOR, časy se trochu posunuly):

CO LZE ODEVZDAT?
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, vyřazené léky, 
teploměry……

Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, 
pneumatiky osobní a nákladové do výšky 120 cm (TRAKTOROVÉ NE!).
!! POZOR !! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly a  pneumatiky 
vyšší než 120 cm. Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

1. Fojtovice u Horů 07:30 – 07:45
2. Fojtovice u p. Okrouhlého 07:50 – 08:05
3. Fojtovice u požární nádrže 08:10 – 08:30
4. Heřmanov u pí Egrové 08:35 – 08:55
5. Blankartice u Michálků 09:00 – 09:15
6. Blankartice otočka autobusu 09:20 – 09:35
7. Heřmanov u hospody 09:40 – 10:00
8. Heřmanov u p. Procházky 10:05 – 10:20
9. Heřmanov u odbočky na Mlatce 10:25 – 10:45

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Blankartice + uličky Heřmanov + Fojtovice
11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6.
6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8.
31.8. 14.9. 28.9. 1.9. 15.9. 29.9.

JZ

starosta



VESELÉ VELIKONOCE
Nejčastější zvyky, které se udržují o velikonocích 

se váží k velikonočnímu pondělí a souvisejí s končící 
zimou a začínajícím jarem. Dopoledne koledníci 
obcházejí byty a domy, pronášejí veršovaná přání 

a šlehají ženy a dívky pomlázkou z vrbových proutků, které přinášejí 
„pomlazení“. Věřilo se, že mladá míza předává dotekem svou sílu. 
Barevná vajíčka, která koledníci dostávají, zase symbolizují krásu 
života vznikajícího ze zárodku. U dětí jsou také oblíbené čokoládové 
figurky či jiné sladkosti. Dříve chodili pouze kluci, dnes již často vídáme 
i mladší děvčata. Ale proč by ony nemohly také dostat koledu?

V poslední době je již skoro zvykem, že na velikonoce sněží. Ani 
letos k tomu nebylo daleko. Byla zima a pršelo. To však neodradilo 
koledníky malé ani velké. Možná jich bylo někde trochu méně, ale my 
jich potkali dost.

Osobně mám velikonoce velmi rád. Alespoň na chvilku navštívím 
sousedy, které přes rok běžně nevídám. A beru to jako oslavu jara 
a nového života, který se probouzí. Křesťanskou část však neignoruji.

Letos se i naše obec zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Je 
to o dobrovolnících, kterým není jedno, jak to v  jejich okolí vypadá.

„První“ ročník v Heřmanově se nesl v duchu obav nejen z počasí, 
ale hlavně, zda nějací dobrovolnící přijdou.

V Heřmanově u hospody se nás nakonec sešlo 17, což bylo příjemné 
překvapení. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla uklidit 
nepořádek podél silnice až k Benešovu a potom se připojila k druhé 
skupině. Druhá skupina vyrazila za vodárnu ke hřbitovu. I  přes 
očekávání velkého nepořádku nás překvapilo, jak rychle jsme naplnili 
všechny pytle a co vše „lidé“ dokáží vyhodit. Za hodinu jsme již sháněli 
starostu, zda nám může přivézt další pytle. Čekali jsme trochu déle, ale 
o to příjemnější bylo zjištění, že nám starosta kromě pytlů zajistil také 
svačinu. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali a výsledek byl přes 
padesát pytlů nasbíraného odpadu a některé „úlovky“ jsme  ani do 
pytlů neodkládali. Fojtovice měly i přes přísliby slabší účast. O to více 
patří dík jejím účastníkům. Byli pouze čtyři. Ale i tak je to neodradilo 
a uklidili prostory podél silnice.

Blankartiční se akce zatím nezúčastnili. Ne proto, že by se jim 
nechtělo, ale úklid si naplánovali na pozdější termín - na konec 
dubna.

Dovolte mi tímto vyjmenovat všechny dobrovolníky, protože nejen, 
že se účastnili dobrovolné akce ve svém volnu bez nějakého nároku na 
odměnu, ale ještě navíc uklízeli možná po svých lhostejných sousedech 
a jiných lidech.

UKLIĎME ČESKO

Miroslava Černá
Jana Feistnerová
Vít a Vítek Goldammerovi
Jana Helebrantová
Jitka a Tomášek Chlumský
Lenka, Martin, Jiřík a Jakub Koutovi
Josef Kučera

Jaroslav Lankaš
Jan Šidlák
Gabriela Švandrlíková
Katka, Terezka a Olík Tomšíkovi  
Milan Váňa
Jaroslava Vaňková
Bohumil Winter

Doplnění k článku „Ukliďme Česko“ – Tímto chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na prospěšné akci „Ukliďme Česko“. 
Vydařená akce mě potěšila. Je vidět, že občanům z naší obce záleží 
na prostředí, ve kterém žijí.  

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Kulturní komise obce Heřmanov Vás srdečně zve na

DĚTSKÉ
SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE

Rodiče, přijďte si se svými dětmi 
zasoutěžit ve sportovních disciplínách 

na fotbalové hřiště ve Fojtovicích v sobotu 20.5.2017 od 14.00

Alespoň jednou fotkou se vracíme k letošnímu otevírání studánek.

MK MK

foto: FD

starosta



ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY HEŘMANOV

Termín: 9.5.2017 od 13,00 do 16,00 hodin
Místo: Základní škola a Mateřská Škola Heřmanov
1. patro ředitelna školy

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:
• žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání
• občanský průkaz
• potvrzený evidenční list 

od dětského praktického lékaře
více na www.skolahermanov.cz nebo ve škole

AKCE „BLEDULE“ AKCE „BLEDULE“ 
Dne 29.3.2017 se naši žáci s pedagožkami vypravili na jarní exkurzi Dne 29.3.2017 se naši žáci s pedagožkami vypravili na jarní exkurzi 

do části naší obce Blankartic. Akce nesla název „Bledule“. Kdo byl do části naší obce Blankartic. Akce nesla název „Bledule“. Kdo byl 
někdy v Blankarticích na výletě či procházce v jarních měsících, někdy v Blankarticích na výletě či procházce v jarních měsících, někdy v Blankarticích na výletě či procházce v jarních měsících, 
hned mu jistě dojde proč. Blankartice jsou poseté krásnými jarními hned mu jistě dojde proč. Blankartice jsou poseté krásnými jarními 
bledulemi, které tvoří ohromné koberce, zářící bílou barvou. Do bledulemi, které tvoří ohromné koberce, zářící bílou barvou. Do 
Blankartic jsme dojeli linkovým autobusem a hned na začátku využili Blankartic jsme dojeli linkovým autobusem a hned na začátku využili 
Blankartický rynek k posvačení a splnění prvního úkolu. Paní učitelky Blankartický rynek k posvačení a splnění prvního úkolu. Paní učitelky Blankartický rynek k posvačení a splnění prvního úkolu. Paní učitelky 
přečetly dětem povídání o jarních květinkách a způsobu jejich výživy přečetly dětem povídání o jarních květinkách a způsobu jejich výživy 
takto brzo na jaře. Poté se děti rozeběhly ke krásným kobercům takto brzo na jaře. Poté se děti rozeběhly ke krásným kobercům 
bledulí, společně jsme si květiny prohlédly, udělaly několik fotografií a bledulí, společně jsme si květiny prohlédly, udělaly několik fotografií a 
vrátily se na rynek. Tam si děti zahrály na malíře a namalovaly každý vrátily se na rynek. Tam si děti zahrály na malíře a namalovaly každý 
svou bleduli. Po dokončení úkolu jsme se vydaly na zpáteční cestu, svou bleduli. Po dokončení úkolu jsme se vydaly na zpáteční cestu, 
při které jsme obdivovaly spoustu dalších jarních květin rostoucích při které jsme obdivovaly spoustu dalších jarních květin rostoucích 
na lesnatých stráních. Děti sbíraly různé druhy květin do lisovače, na lesnatých stráních. Děti sbíraly různé druhy květin do lisovače, 
abychom si mohly vytvořit vlastní herbář. Cesta dlouhá čtyři kilometry abychom si mohly vytvořit vlastní herbář. Cesta dlouhá čtyři kilometry 
nám dlouho utíkala, sluníčko nás hřálo do zad a společnost nám dělal nám dlouho utíkala, sluníčko nás hřálo do zad a společnost nám dělal nám dlouho utíkala, sluníčko nás hřálo do zad a společnost nám dělal 
zatoulaný pejsek. Dětem se procházka velmi líbila, sběrem bylinek byly zatoulaný pejsek. Dětem se procházka velmi líbila, sběrem bylinek byly 
zaujaty a nyní už se těší, až květiny uschnou, vylisují se a my budeme zaujaty a nyní už se těší, až květiny uschnou, vylisují se a my budeme 
vytvářet herbář bylin.

KULTURNÍ KOMISE OBCE HEŘMANOV
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI NA KAŽDOROČNÍ

TURNAJ
V

PEXESU
KDY: 3. KVĚTNA
KDE: KULTURNÍ MÍSTNOST V HEŘMANOVĚ
ČAS: 15.00 HOD.

HLAVNÍ CENA: LET VRTULNÍKEM 

KAM ZA KULTUROU?

BLANKARTICE
30.4. 15.00 Stavění májky 18.00 Pálení čarodějnic Blankartice

FOJTOVICE
30.4. VEČER Pálení čarodějnic

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

3.5. 19.00 POLIB TETIČKU
Simon Williams Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Brilantně napsaná anglická komedie hrají: Jan Čenský, Miroslava 
Pleštilová, Pavel Nový nebo Karel Vlček, Eliška Jansová nebo Hana-
Marie Maroušková

6.5. 17.00 SRDCE NAD OLYMPEM
pořadatel: Sportovní klub dětí a mládeže Jedinečná akce s 
kulturními, akrobatickými a gymnastickými vystoupeními, konaná 
u příležitosti nedožitých jubilejních narozenin paní Věry Čáslavské, 
jež by oslavila 3.5.2017. Moderuje Petr Vondráček

26.5. 19.00 DAVID DEYL
MELODIE MÉHO SRDCE: MUZIKÁL!

 zazní nejkrásnější a nejznámnější melodie ze světových muzikálů, 
které pečlivě vybíral osobně David. Můžete se těšit na píseň Draculův 
monolog z nejůspěšnějšího českého muzikálu Dracula, West Side 
Story, Notre Dame de Paris, Les Miserables, Evita, Phantom Of The 
Opera, Cats a další

Tělovýchovná jednota Heřmanov uspořádala v sobotu 22. 4. 2017 
brigádu na zvelebování fotbalového hřiště před uspořádáním Dětského 
dne (3.6.) a Oslav 40. výročí založení TJ Heřmanov (1.7.). Ačkoli bylo 
nevlídné počasí, přesto se sešlo na 10 brigádníků, kteří se věnovali 
položení dlažby u střídaček (zámkovou dlažbu daroval J. Moravec), 
opravě (výměně) polykarbonátových desek na konstrukci střídaček a 
výměně ochranných sítí za brankou. S předstihem si brigádu na úpravě 
samotné hrací plochy odpracoval Josef Havlíček. Všem zúčastněným 
patří poděkování za přístup při péči o obecní majetek. Před svozem 
nebezpečných odpadů tj. v pátek 5.5.2017 od 17:00 uspořádají 
fotbalisté TJ sběr poházených nebezpečných odpadů ve volné přírodě 
a uloží na stanoviště sběru.  

BRIGÁDA NA HŘIŠTI TJ HEŘMANOV SPOLEK

FD

G. Švandrlíková 
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BUDE UŽ NĚKDY KONEC?

Mám pocit, že nedržíme s technikou krok, ale že ona nás stále předbíhá. Když jsem si myslel, že s ní končím a že mi stačí,  co mám a hlavně 
umím, tak jsem se mýlil.

Moji mladí vše změnili. Pořídili mi dárek – místo mého milovaného mobilu Nokia mi koupili telefon, kterému říkají smart, tedy chytrý, a 
který byl zpočátku pro mne něčím nepochopitelným. Dosud jsem s technikou neměl mnoho problémů. Čas dějin mne ještě zastihl seznámit se 
na konci produktivního věku s výpočetní technikou a v průběhu let, kdy mé bytí na tomto světě platí další generace ze svých daní (uklidňuje 
mne, že já jsem platil zase důchod té generaci přede mnou), jsem se,  a troufám si  říci, naučil počítač dobře. Ale to, před co jsem byl postaven 
tentokrát, bylo trochu mimo šálek mého kafe. Dotykový telefon, který při mém sebemenším přiblížení prstů k displeji dělal psí kusy a měl jsem  
pocit, že pořád ze mne dělá blbého, jakoby stále nechtěl pochopit, že má před sebou někoho, kdo neví, která bije.  Nejméně týden jsem proklínal 
jeho přítomnost a v duchu se omlouval  mé staré, dobré Nokii, okolo které jsem stále chodil, uzavřené zřejmě už na věky v krabičce. Vrcholem 
všeho byly první telefonní hovory, které jsem dostal. Na displeji se objevil větší blikající zelený kroužek uprostřed s piktogramem telefonního 
sluchátka a já jsem tedy do tohoto místa permanentně ťukal ukazováčkem a nic se nedělo. Pak už jsem do displeje klofal jak datel do okna a 
stejně se nikdo nedovolal. Až druhý den mi jeden z mých vnuků řekl, že jsem měl jenom lehce přejet po displeji prstem zleva do prava.

Ale dost. Mohu vám oznámit, že po tom týdnu si můj smart telefon na mne začal zvykat, přijal mne a že dnes už dokážu ocenit všechny 
jeho přednosti a schopnosti. Elegantně přejíždím prstem po displeji, když otevírám aplikace (všimněte si, jak se dokáži technicky vyjádřit), 
zatím jen prsteníčkem, či prostředníčkem na rozdíl od těch teenagerů, kteří jezdí po displeji palcem ruky, kterým mobil drží a druhou rukou 
se drbou za uchem. Ale nebojte, taky se tam dopracuji. 

Řeknu vám ale jedno. Jestli si zase někdo vymyslí něco nového v době, kdy budu ještě mladým překážet na tomto světě, tak už to snad  
nerozdýchám.  

FOTBALOVÉ OKÉNKO

TJ CHLUMEC – TJ HEŘMANOV 5:1 (4:0)
Druhé jarní kolo nezačalo pro Heřmanov vůbec dobře. Hned ve 

2.minutě P. Havlíček st. odehrál míč před velkým vápnem do bezpečí, 
přesto HR odpískal faul. Z nařízeného TK zakroutil Dohnal míč za 
záda Pospíchala 1:0. Další sprcha pro hosty přišla v 9.minutě, když 
domácí založili rychlý útok po levé straně, na centr si sběhnul Weber a 
zakončil na první tyč 2:0.Třetí branka byla vlastní po hlavičce Čapka, 
který pouštěl Pospíchalovi, míč ale mířil k tyči a gólman byl bezmocný 
3:0. Hřebíček do rakve Heřmanova zatloukl Škvor ve 22.minutě, když 
centrovaný míč propadnul mezi všemi a skončil v síti 4:0. Po změně 
stran byla očividná snaha hostů změnit výsledek, hra se zlepšila a 
Heřmanov získal územní převahu. Výsledkem bylo snížení na 4:1 po 
přesném TK Rojka, hlavou se trefil Majerik. Heřmanov se již další 
branky nedočkal, naopak minutu před koncem se Vlček dopustil 
přestupku ve vápně a Weber svojí druhou brankou z PK završil vysoké 
vítězství Chlumce na 5:1.   

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal,  Z. Čapek, M. Šturm, R. Majerik, 
Folprecht, P. Havlíček st., P. Havlíček ml., R. Rojko, V. Váňa, V. Chlouba 
a J. Brouček, střídali: L. Vlček a M. Vašák 

TJ HEŘMANOV – SPARTAK JIŘÍKOV 2:3 (1:1) 
Ve třetím jarním kole nastoupili domácí s odhodláním odčinit 

dvě předchozí porážky a vstoupili do zápasu aktivně. Vyústěním 
jejich snahy byla vedoucí branka v 15.minutě, když kapitán Rojko 
převzal míč, ve vápně se zbavil beka a umístěnou střelou po zemi 
otevřel skóre 1:0. Vedení domácích trvalo však pouze 3 minuty. Po 
ztrátě míče v útočném pásmu se hosté hbitě přemístili před Wenzela a 
přečíslení využili Šolcem k vyrovnání 1:1. Druhé dějství bylo otevřené 
a vyrovnané až do samotného závěru zápasu. Osudná byla 83.minuta, 
Jiřikov zahrával TK téměř z poloviny hřiště a důsledný Štěpánek 
centrovaný míč usměrnil za Wenzelova záda podruhé. Heřmanov 
vrhnul všechny síly do útoku ve snaze vyrovnat, ale třetí branka 
z kopačky Nováka po chybě v obraně znamenala další porážku v řadě. 
V nastaveném čase stačil Heřmanov pouze korigovat výsledek na 2:3 
Rojkem z PK, nařízeném za faul ve vápně na Váňu.  

Sestava Heřmanova: R. Wenzel, Z. Čapek, M. Šturm, R. Majerik, 
P. Havlíček st., P. Havlíček ml., R. Rojko, V. Váňa, V. Chlouba, J. Brouček 
a L. Vlček střídali: M. Sobíšek a M. Vašák 

TJ SPARTAK BOLETICE – TJ HEŘMANOV 2:2 (2:1)
Běžela 26.minuta, Chlouba byl faulován, k míči se postavil Vlasák 

a nacentroval míč do vápna Boletic. Boletický bek hlavičkoval, ale míč 
skončil u Broučka, který dotlačil míč za záda brankáře M. Nováka 0:1. 
O pět minut bylo srovnáno na 1:1 po rychlém brejku Boletic, autorem 
branky byl Rohlíček. Ten samý hráč otočil během minuty výsledek ve 
prospěch Boletic po podobné situaci, když P. Havlíček ml. ztratil míč 
ve středu hřiště 2:1. Po změně stran se přece jenom Heřmanov dočkal 
vyrovnání. Po faulu na Wenzela se kopala penalta, kterou kapitán 
Rojko bezpečně proměnil a srovnal na konečných 2:2. V penaltovém 
rozstřelu byli úspěšnější domácí, když proměnili 6 PK, hosté jenom 5. 

Sestava Heřmanova: R. Wenzel,  L. Vlček, M. Šturm, R. Majerik,
P. Havlíček st., P. Havlíček ml., R. Rojko, V. Váňa, V. Chlouba, T. Vlasák
a J. Brouček,  střídali: M. Pospíchal a M. Vašák 

TJ HEŘMANOV -  SK PLASTON ŠLUKNOV 2 :4 (1:2)
Za aprílového počasí čekal na domácí kvalitní tým ze Šluknova. Ve 

13.minutě vyběhnul brankář  M. Pospíchal za hranici velkého vápna, 
ale byl u míče pozdě a dopustil se za ŽK faulu. Z následného TK 
otevřel skóre umístěnou střelou Schneider 0:1. Po čtyřech minutách se 
v nepřehledné situaci nejlépe orientoval V. Váňa a svojí slabší nohou 
srovnal na 1:1. Minutu poté šli hosté 
do vedení po nedůrazném odkopu 
Čapka, když se míče zmocnil Hajduk 
a s přehledem k tyči zakončil 1:2. 
Heřmanov neproměnil ve 20.min. 
Majerem tutovku, první střela do 
břevna a opakovaná střela přes hlavu 
skončila v náruči Ticháčka. 

Hosté rozhodli zápas dvěma 
slepenými góly, první v 55.minutě 
pohodlně nikým nehlídán Mikula
zvýšil střelou bez přípravy na 3:1 a v 58. minutě dostal nabito Svoboda, 
který bombou k tyči navýšil vedení Šluknova na 4:1. Heřmanov 
kapitánem Rojkem pouze upravil z PK za faul na Wenzela na 
konečných 2:4.

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, L. Vlček, M. Šturm, Z. Čapek, 
R. Majerik, P. Havlíček st., J. Folprecht, R. Rojko, V. Váňa, R. Wenzel a 
J. Majer, střídali: V. Chlouba, P. Havlíček ml. a J. Brouček 

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton
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