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Informace z obecního úřadu starosta

„Týden pracovitého člověka je sedm dní.
Týden lenocha je sedmkrát zítra.“

Citát měsíce

dne 15.9.2022 od 18:00 hodin se v restauraci Heřmanov koná 4. veřejné jednání ZO •	
Heřmanov (předpokládaný program ZO Heřmanov níže)
po schválení nájemní smlouvy na veřejném jednání ZO dne 11.7.2022 na restauraci a byt •	
č.p. 113 v Heřmanově byla provedena předávka prostor určená pro nájem. 
Restaurace je v provozu
průběžné zemní práce na budování hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu •	
Fojtovice s dokončením říjen 2022 (foto níže)
odstraňování netěsnosti vodovodního potrubí s pitnou vodou mezi RD č.p. 128 a 67 ve •	
Fojtovicích
pro nově budovaný park v Blankarticích zakoupeny 4 ks betonových laviček, občané •	
Blankartic provedli jejich montáž
proveden nátěr pevných laviček ke zvonici a v parku naproti ZŠ a MŠ Heřmanov•	
dokončeny opravné stavební práce v technické místnosti budovy ZŠ a MŠ (oprava omítek, •	
snížení stropu sádrokartonem, podlaha s položením dlažby)
nadále probíhá soupis občanů s požadavky na provedení revize, případně čištění komínů •	
přihlášením na OÚ telefonicky 412586403 nebo mailem starosta@hermanov.cz
průběžné práce na sekání trávy podél silnice III.tř. ve všech místních částech obce, údržba •	
parkových ploch ve všech místních částech
přípravné práce na uspořádání komunálních voleb do ZO, které se konají ve dnech 23. a •	
24.9.2022.
likvidace křídlatky postřikem, která vyplývá ze SoD mezi SoB a zahradnickou firmou•	
přípravné práce na uspořádání •	
Svatováclavské pouti, která se uskuteční ve 
středu dne 28.9.2022 se začátkem v 11:00 
hodin v prostorách školního pozemku a 
parku naproti ZŠ a MŠ (viz dále)
spolupráce s místními občany Blankartic •	
na uspořádání „Loučení s létem“ na 
Blankartickém rynku konaného dne 
20.8.2022 (viz dále) 
provedení pročištění škarpy podél silnice III. •	
tř. v Blankarticích pod RD č.p.65, pokračovat 
se bude na zhotovení propustku pod místní 
komunikací k č.p.65

německé přísloví

PředPokládaný Program veřejného 
jednání zo heřmanov dne 15.9.2022

 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.3/2022
 7) Záměr a prodej pozemku p.p.č.  27/12 (31 m2) v k.ú. Heřmanov
 8) Záměr a prodej pozemku p.p.č.  156/1 (619 m2)  p.p.č.  1904 (82 m2) a  p.p.č. 156/2 

(97 m2) v k.ú. Heřmanov
 9) Smlouva č.01089/22 o poskytnutí práv k užívání software
 10) Smlouva č.01015/22 o poskytnutí práv k užívání software
 11) Žádost o povolení vyjímky z počtu žáků 
 12) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a 

MŠ Heřmanov od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti
 13) Různé
 14) Diskuse
 15) Závěr

hosPoda heřmanov
Hospoda v Heřmanově je opět otevřena. 
Přijďte na pivo, víno. Posedět, popovídat...
Pivo máme jako křen, alkohol nachlazený, 
kávu uvaříme a nealko máme také v zásobě.
Pro vaše společné posezení jsme schopni 
(po předchozí domluvě) pro vás zajistit i 
občerstvení. Pokud si však chcete přinést 
třeba vlastní bábovku, také to není problém.

První akci pořádáme nyní v pátek 2.9.2022. 
Přijďte posedět, zazpívat si a užít ještě 
poslední zbytky léta v hospůdce Heřmanov

Markéta Lolloková a Patrik Vacek

 
otevírací doba

PO ZAVŘENO
ÚT ZAVŘENO
ST 17:00 - 22:00
ČT 17:00 - 22:00
PÁ 17:00 - 00:00
SO 17:00 - 00:00
NE 17:00 - 22:00

rozpracované hřiště



FD

Chtěli bychom pokračovat v  nastolené cestě i v dalším volebním 
období. Většinu z minulého volebního programu jsme splnili. Je zde 
ještě pár věcí, které jsou rozpracované a dále jsou zde nové výzvy. 

Z minulého volebního programu 2018-2022 máme splněno: 
místní část Heřmanov

v prostoru hřbitova vybudováno kolumbárium, nové oplocení, •	
solární osvětlení a zpevněné cestičky uvnitř hřbitova
naproti ZŠ a MŠ vystavěny gabionové zdi, ze zámkové dlažby •	
vybudován chodník a odstavné plochy, vytvoření přechodu 
s osvětlením, záliv pro autobus, osázení prostoru kolem zvonice 
dřevinami, obnovení funkce staré studny a vybudování betonových 
podstavců pro dřevěné sochy 
ve školní budově oprava technické místnosti v přízemí budovy •	
opravy místních komunikací za použití recyklovaného materiálu•	

místní část Fojtovice 
celková oprava požární nádrže včetně napouštění•	
vybudování grilovacího setu do parku naproti kulturnímu domu•	
posílení jímání pitné vody o novou nádrž s kapacitou 10 m•	 3 včetně 
automatického ovládání
vytvoření zavlažovacího systému do země pro fotbalové hřiště •	
zhotovení nové vodovodní přípojky pro kabiny TJ Heřmanov č.p.65 •	
a 5 nových přípojek pro občany Fojtovic

místní část Blankartice
rozšíření vnitřních prostor Blankartického rynku o 12 m•	 2 včetně 
dovybavení stoly a židlemi
budování zcela nové parkové plochy s osázením dřevin v prostoru •	
zbořeniště vedle Blankartického rynku

Z investičních a neinvestičních akcí máme 
rozpracováno nebo plánujeme dořešit:

postupně provádět rekonstrukci budov v majetku obce: •	
pohostinství Fojtovice, Heřmanov, OÚ Heřmanov a ZŠ a MŠ 
Heřmanov
dokončení investiční akce na  stavbě nového hřiště s umělým •	
povrchem ve Fojtovicích
vybudování zpevněných ploch ze zámkové dlažby pod kontejnery •	
na tříděný odpad ve všech místních částech obce
do nového parku v Blankarticích doplnit o herní prvky pro děti, •	
pod silnicí III.tř. Zbudovat propustek pro odvod dešťové vody, 
odbahnění nádrže vedle č.p. 40 v Blankarticích
u vystavěných a opravených mostků v majetku obce mezi roky 2011 •	
až 2017 (celkem 28) provést jejich odborné posouzení s ohledem 
na vytipovaná záplavová území a provedení dopravního označení 
s uvedením nosností a dle naléhavosti postupně provádět opravy a 
údržbu mostků přes Fojtovický potok 
spolupracovat s SVS a.s. při pracech na budování nového •	
přivaděče pitné vody z Benešova n/Pl. do vodojemu „U hřbitova“ v 
Heřmanově
spolupracovat se stavebními firmami na akci „Bílá místa •	
(Heřmanov, Fojtovice a Blankartice)“ při budování rychlejších 
internetových sítí

Z oblasti služeb 
dále budeme podporovat volnočasovou aktivitu našich občanů, •	
pečovat o seniory, podporovat podnikatelskou sféru v obci, 
podporovat projekty se zaměřením na agroturistiku, zajistit 
občanům co nejlepší informovanost – zpravodaj, web stránky, 
upevňovat mezilidské vztahy v obci (společenské a sportovní akce )

Z oblasti pozemků
po ukončených pozemkových úpravách úzce spolupracovat s SPÚ •	
Děčín při budování místních cest v otevřené krajině, zejména pro 

přístup do lesů a polí - umožnění občanům lepší přístup do krajiny
dle výsledku geodetického zaměření v zastavitelném území obce ve •	
vztahu k pozemkovým úpravám hledat s místními občany řešení 
při nápravě (přeplocení, stavby na cizím pozemku apod.)
jednat se správcem vodního toku o opravách a regulaci •	
Fojtovického potoka (proinvestovaných 110 milionů v letech 2011 
-2016 je nedostačující)
provádět práce na obecních pozemcích, které povedou k zadržování •	
srážkových vod v krajině  které jsou důležité pro ochranu 
nemovitostí při přívalových deštích (drenáže, žlabovky),

Proaktivní péče
nadále udržovat aktivitu při údržbě nově vybudovaných, případně •	
rekonstruovaných staveb jako jsou: stavby na pozemku školy, 
park před školou a kolem zvonice, park s dětským hřištěm 
ve Fojtovicích, Blankartický rynek, prostory kolem rybníčku 
v Heřmanově atd.
aktivně se zaměřit na péči a úklid veřejného prostranství •	
(odpadkové koše, úklid zastávek, sekání trávy, …)

Chceme nadále reagovat na poznatky a připomínky od občanů a •	
zpříjemnit denní život v naší obci.
Důležité pro nás je průhledné hospodaření obce.•	
V rámci možností chceme informovat o vyhlášení vhodných •	
dotačních titulů pro naše občany.
Budeme vytvářet finanční rezervu pro případ ohrožení obyvatel •	
(např. živelné pohromy, atd.)
Chceme rozšířit využití Blankartického rynku o hrací koutek pro děti •	
Chceme nadále úzce spolupracovat se ZŠ a MŠ se zaměřením na •	
vysokou úroveň vyučování 
Chceme udržet dostatek míst v MŠ pro děti z naší obce•	
Za námi je mnoho práce vidět, mnoho úsilí je skryto a mnoho •	
plánů je před námi.

volební Program na období 2022- 2026

V minulém čísle zpravodaje byli představeni kandidáti pro komunální volby do Zastupitelstva obce Heřmanov. Níže uvádím sestavený 
volební program, který byl konzultován se všemi kandidáty a nebyly vzneseny námitky, případně doplnění navrženého programu.
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Svatováclavská pouť
ve středu 28. září 2022 od 11:00 hod.v Heřmanově (okolí školy)

Obec Heřmanov pořádá ve spolupráci s firmou MO.REAL s.r.o. 

Vystoupení TS Scretch - DDM Děčín 
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Heřmanov

ELÁN REVIVAL 
šermířská skupina Malchus

Gaelic-rocková skupina CLAYMORE
Standa HLOŽEK

Vítání občánků
JANEK LEDECKÝ

Oldies Benešov nad Ploučnicí
skupina HOLOKRCI

Moderuje Jiří Werich PETRÁŠEK
kolotoče, stánky se suvenýry, občerstvením a další...

klIďánko v blankartIcích
Tak, jako se již stalo tradicí, uspořádalo třetí srpnovou sobotu 

vedení obce na blankartickém rynku country večer. Samotné akci 
předcházelo čtvrteční stavění pártystanu, které se neobešlo bez 
pomoci místních občanů. Podle předpovědi počasí bylo jasné, že 
tentokrát bude střecha nad hlavou víc než potřebná. Prognóza se 
naštěstí vyplnila jen částečně, neboť odpoledne déšť ustal a nám 
místním nezbývalo, než doufat, že se chladnější počasí nepodepíše na 
účasti avizované akce.  

„Loučení s létem“, jak se již tradičně akce oficiálně jmenuje, se 
navzdory počasí i tentokrát vydařilo, a i když byla účast o něco nižší, 
než v jiných letech, lavice pod stanem se brzy zaplnily. 

Hudební produkci letos předcházela ukázka vystoupení 
mažoretek, které si připravila Andulka Šimková se svojí kamarádkou 
Katkou. Kolem 19. hodiny se ozvaly z reproduktorů první country 
akordy a kapela Kliďánko z Ústí nad Labem vyzvala tanečníky na 
betonový parket. Tanečníci se v Blankarticích nikdy nenechávají 
dlouho pobízet, a tak nebylo za chvíli na parketu k hnutí. Přestávky 
vyplňovali všichni přítomní konzumací pikantních Kamenických 
klobás, vydatně zapíjených popovickým pivem. O občerstvení se i 
tentokrát postarala paní Urbanová se svými pomocníky.    

 Ani jsme se nenadáli a z reproduktorů se ozvala známá závěrečná 
skladba „Na kolena, na kolena, na kolena...“ , která dostane obvykle 
na parket i ty, kteří celý večer tanečnímu křepčení odolávali. 

Loučení s létem se nám tedy i letos vydařilo a nezbývá než doufat, 
že po několika deštivých dnech, na které jsme netrpělivě všichni 
čekali, nám to kalendářní léto ještě nějakou dobu vydrží a ještě se 
před zimou ohřejeme... 

Děkujeme vedení obce za zorganizování nejpopulárnější 
blankartické akce a už teď se těšíme, až nás kapela Kliďánko dostane 
příští rok opět „na kolena“.  

M. Houška

Změna programu vyhrazena.

hermanov.cz/svatovaclavska již 8. ročník
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fotbalové okénko FD

září 2022

2.9.2022 21:00 hádkovI
letní kino Ben. n.Pl. Česká komedie(2022). Každý z nás někoho 

takového v rodině má a všichni věříme, že to 
nejsme my. Vstupné 120,- Kč

3.9.  14:00 - 19:00 slavnostI vína
Zámek Děčín Ochutnávka vín přímo od vinařů, Ledecká 

dudácká muzika, stánky s občerstvením a 
regionálními produkty. Vstupné zdarma

3.9.  od 15:00 vostrák
Hřiště FC Františkov 4. ročník hudebního festivalu různých žánrů 

 Vstupné zdarma

9.9.  20:00-21:30  noČní rŮŽová zahrada
Zámek Děčín  Projděte se romanticky nasvícenou Růžovou 

zahradou. Pořadatelé vám představí vzácné 
odrůdy růží, zrekonstruované sochy a 
vizualizaci zahrady podle návrhu Ing. arch. 
Tomáše Eflera. Vstupné zdarma

17.9.  od 14:00 rozlouČení s létem
Dolní Habartice Zajímavé soutěže, bohaté ceny a pro děti 

občerstvení zdarma Vstupné zdarma

28.9.  od 11:00 svatováclavská PouŤ
Heřmanov u školy 8. ročník největší akce obce. Vstupné zdarma

kalendář akcí

fotbalový PodzIm 2022 odstartoval
V průběhu letní přestávky naši fotbalisté nezaháleli a kromě 

pravidelných tréninků sehráli několik přátelských zápasů. 
Nejvydařenější zápas sehráli v Březinách, když ve velkém horku 
nasázeli domácím 12 branek a obdrželi 2, na které ještě navíc přihráli. 
Před tímto zápasem se střetli s mladíky Juniorky a opět po dobrém 
výkonu skončil zápas výsledkem 8:2 pro naše kluky. Na přátelském 
zápase  v Tlučné u Plzně, což je působiště bývalého trenéra 
Heřmanova Míry Vašáka se naši také neztratili a porazili místní klub 
6:3. Vysokým rozdílem v poměru 11:4 porazili také mužstvo FC 
Roma Děčín.

tj heřmanov – fk chuderov z.s. 1:4 (1:3)
Na první podzimní mistrovské utkání I. B. třídy přidělil los 

velmi těžkého soupeře, mužstvo Chuderova. Za ideálního počasí se 
domácí sice ujali vedení hned ve 4. minutě, když nakopnutý míč na 
hranici velkého vápna Chuderova vystihnul hbitý Dančo, předskočil 
brankáře a zavěsil do prázdné branky 1:0. Poté začali hosté ovládat 
hru, a domácí Heřmanov jenom těžko hledal cestičky jak překonat 
soupeře. Vyrovnání přišlo z kopačky Elmericha v 15. minutě po 
rychlém útoku na jeden dotek až do vápna, brankář Stejskal střelu 
bravurně pokryl, ale vyražený míč se vrátil zpět do brány od shluku 
hráčů. Po dalších 7 minutách hry otáčí hosté výsledek velmi laciným 
gólem. Po ztrátě míče uprostřed hřiště, když Páša šel tvrdě do souboje 
se otevřela dálnice, Stejskalovi udělal kličku a pohodlně skóroval 1:2. 
Tři minuty před půlí po nepřehledné situaci se hostující Zvonek opřel 

do míče, který napálil do skrumáže jenž skončil v síti 1:3. Po obrátce 
hosté přidali v 64. minutě pojistku v podobě čtvrtého gólu a o osudu 
zápasu bylo rozhodnuto. 

Níže uvádím rozpis zápasů na prvních 6 kol podzimu, prozatím 
platné, žádné změny hracích dnů a časů nejsou hlášeny.

Ne 28.8. od 17:00 TJ Heřmanov – FK Chuderov,
So   3.9. od 13:30 TJ Chlumec – TJ Heřmanov,
Ne 11.9. od 17:00 TJ Heřmanov – SK Dušníky 
So 17.9. od 13:00 FK Malšovice – TJ Heřmanov,
Ne 25.9. od 16:30 TJ Heřmanov – SK Hostovice
St. 28.9. od 16:30 SK Dobkovice – TJ Heřmanov


