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Významné životní 

jubileum slaví 

halgašová Jiřina – blankartice 

blahopřejeme

„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. 
Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“

ve čtvrtek 10.3.2022 od 18:00 hodin se koná v Heřmanově veřejné zasedání ZO Heřmanov•	
na den 23.4.2022 naplánován svoz nebezpečných a objemných odpadů v naší obci•	
započetí zemních prací na pozemku obce pro postupné vytvoření parku (v Blankarticích u •	
Rynku)
provedení pokácení nebezpečných stromů na pozemku obce kolem el. vedení pod •	
Myslivnou v Heřmanově
přípravné práce na uspořádání „Masopustního veselí 2022“ na den 26.2.2022 /zajištění •	
hudby, občerstvení, stanoviště, masky …/
průběžné vypracování nových nájemních smluv po dokončeném katastrálním operátu •	
v k.ú. Blankartice 
na Povodí Ohře vznesen požadavek na postupné odstraňování překážek ve Fojtovickém •	
potoce
oprava krytiny na střeše OÚ po silných větrech•	
vypracování rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění •	
inženýrských sítí v silničním pozemku (Bílá 
místa Děčínsko Fojtovice a Blankartice)
na Ústecký kraj byla podána žádost o •	
spolupráci při řešení padajících kamenů 
na silnici III.tř. ve spodní části Heřmanova 
(v blízkosti opěrné dřevěné stěny)
nezdařený pokus o pročištění odtokové •	
šachty pro dešťovou vodu pod silnicí 
v Blankarticích u rynku (bude se muset 
otevřít, a případně položit nové roury)  

John Lennon 

Citát měsíce

Po občasných dotazech občanů, jak vypadá pokračování na zavedení vysokorychlostního 
internetu v obci sděluji: firmou, která se této záležitosti ujala je f. JAW.cz. s.r.o. a prozatím 
jsou hotové projekty, které procházejí schvalovacím procesem, vydáváním rozhodnutí, 
uzavíráním budoucích smluv o zřízení věcných břemen (vše jde přes obec Heřmanov). 
Cílem stavby je přivedení vysokorychlostního internetu do lokalit a do jednotlivých 
adresních míst, kde v současnosti možnost připojení není a kde by bylo vybudování této 
datové sítě bez finanční podpory velmi obtížné. Projekt Bílá místa –Fojtovice a Blankartice 
vznikl díky spolufinancování z prostředků EU. Rozsah záměru se omezuje pouze na adresní 
místa (domácnosti) definovaná podmínkami dotačního programu. Do budoucna je možné 
pokrytí rozšířit i o ostatní objekty k bydlení, rekreaci, podnikání apod. Rozšíření však není 
předmětem této dokumentace. Uvádím několik základních údajů k této stavbě. Ve Fojtovicích 
zahájení stavby 3/2022, dokončení 6/2023, délka páteřní trasy (2711 m výkopů), přípojky 400 
m, vedení - trubky HDPE, optické kabely a nadzemní vedení. Pro Blankartice  zahájení stavby 
10/2022, dokončení 10/2023, délka páteřní trasy 1969 m , přípojky 548 m, vedení- trubky 
HDPE. Pro k.ú.Heřmanov pro větší rozsah prací je tvorba projektu v řešení.

Ti, kteří byly obesláni s žádostí o souhlas s vybudováním přípojky dostali i kontakt, kam 
mají žádosti odesílat. V tom případě budou tyto přípojky zřízeny v rámci první fáze projektu 
EU - Bílá místa. Optická síť je však dostatečně dimenzovaná, aby mohly být připojeny 
všechny domácnosti v obci. Pokud jste nebyli obesláni a přesto máte zájem o zřízení optické 
přípojky, získáte informace včetně formuláře na adrese: https://www.jaw.cz/vysokorychlostni-
internet-z-dotace-eu. 

Případně můžete tyto žádosti směřovat na Martina Kouta (na OÚ v pondělí a středu od 
13:00). 

Termín zřízení těchto ostatních přípojek bude upřesněn až po výběru zhotovitelské firmy. 
Poté proběhne jednání, zda bude možno zřízení všech přípojek realizovat souběžně nebo 
nejprve realizovat dotační titul a v další fázi ostatní přípojky..

Vysokorychlostní internet 
Ve Všech částech obce

FD, MK



březen 2022

benešoV nad PloučnIcí
18.3.  POKÁČ  Městské kino

Pokáč vezme kytaru, ukulele, kočku a rozbalí to jako zamlada, 
když měl ještě vlasy. Předprodej https://www.smsticket.cz/
vstupenky/27750-pokac (415,- Kč)

děčín
20.3. od 14:00 Dětský zámecký karneval Zámek Děčín

Na karneval v maskách zveme všechny děti, které rády tančí, 
soutěží a umí se bavit. Program zajišťuje Sváťovo dividlo. 
Vstupenky doporučujeme rezervovat (90,- / 60,-Kč)

ValkeřIce
15. 3. 13:00 10. valkeřický masopust sraz u rybníčku

frantIškoV nad PloučnIcí
19.3. 15:00 Vítání jara 2022 na hradě Ostrý 

sraz pod hradem Ostrý za silničním mostem přes Ploučnicí,
výšlap s Moranou na hrad, opékání špekáčků, přivítání jara, 
spálení Morany u Ploučnice

Jarní PrázdnInY
Jarní prázdniny v zoo - Hledání medvědího pokladu

zábavná soutěž „šipkovaná“ v areálu zoo, při které děti luští 
hádanku a na konci je čeká odměna. (12. - 20. března)

Bruslení na zimním stadionu v Děčíně
O jarních prázdninách by v Děčíně mělo být bruslení na 
zimním stadionu pro veřejnost každý den. Podrobné časy 
teprve budou zveřejněny v rozpisech HC Děčín.

kalendář akcí
Největší problém při silných poryvech větru nastával v prostoru 

pod Myslivnou v Heřmanově, kam zajížděli hasiči a odstraňovali 
popadané stromy a zároveň stromy poškozovaly též el. vedení. Obec 
vytypovala stromy na pozemcích obce, které byly nejvíce nebezpečné 
a 22.2. 2022 zajistila jejich odstranění. Sousední pozemek, kde jsou i 
nadále stromy nebezpečné patří do soukromých rukou a obec žádala 
vlastníka o urychlené řešení tohoto stavu, prozatím bez konkrétních 
výsledků. 

Nejenom silné větry a s tím vyvrácené stromy kolem silnice 
III. tř. z Heřmanova do Blankartic, ale i prudké deště komplikují 
situaci v obci. Tak tomu bylo z 16. na 17. února, kdy při bouřce 
spadlo během chvíle větší množství srážek a zabrat dostaly místní 
komunikace směřující k hlavní silnici III.tř. Nejvíce to odnesla 
místní komunikace k farmě „U Sluníček“ v Heřmanově. Došlo 
k částečnému podemletí živičného povrchu. Podotýkám, že obec je 
vlastníkem pouze této místní cesty, která má výměru 150 m2 a právě 
na ní je svedena dešťová voda z horních přilehlých luk, které patří 
soukromým vlastníkům. To je jádro věci, že obec nemůže dělat na 
své náklady úpravy cizích pozemků a vlastníka výše položeného 
pozemku to vůbec nezajímá. Pokud nedojde k nápravě a opatření 

zamezující stékání vod a následnému poškození obecního majetku, 
obec provede nutný zásah tzn. provede odvodnění se svedením 
dešťové vody na pozemek stejného vlastníka. Obdobná situace, kde 
se z místní cesty stal potok nastala v Blankarticích naproti rynku. 
Aby toho ten samý den nebylo málo, silné poryvy větru vyvracely 
stromy. Do Blankartic zajížděli hasiči z Benešova hned ráno a poté 
v poledne a odstraňovali spadlé stromy ze silnice. Bylo poškozeno 
vedení NN a přetrhané sdělovací kabely včetně poškození nosného 
sloupu. V podvečer se hasiči vraceli do Heřmanova potřetí, tentokrát 
k vyvrácenému stromu pod myslivnou v Heřmanově. Prozatím není 
přesně zmapováno, kolik stromů je vyvráceno na lesních pozemcích 
obce, ale odhad může být až 400 m3.  

sPlachY z Pozemků a PádY stromů

odstranění nebezPečných stromů 

FD

FD

 VYkrýVací stanIce Pro mobIlní data  
Na základě podané žádosti na zlepšení signálu pro mobilní data 

nyní f. CETIN začíná prověřovat možnosti, kde umístit zařízení 
pro posílení signálu. Prozatím by se jednalo o vlastníky zařízení 
od T-mobil. V úvahu prozatím připadá použití obecního pozemku 
v horní části Heřmanova cca 300 metrů od hlavní silnice k vystavění 
ocelové věže 35 m vysoké. Požadavek obce bude, aby ještě alespoň 
jeden operátor využil věž a umístil na ní své zařízení k většímu 
pokrytí signálu. starosta



Obec Heřmanov společně s místními občany uspořádala v sobotu 
26.2.2022 tradiční Masopustní veselí. Před Obecním úřadem 
Heřmanov se ve 14 hodin sešla stovka občanů a podpořila tak 
tradiční oslavu Masopustu. Pro všechny bylo připraveno pohoštění, 
také trochu slivovice a co patří k tradičnímu na Masopust jsou 
zabijačkové pochoutky. I v letošním roce den předem, dnes už 
PAN řezník se vším všudy J. Moravec & syn, za pomoci J. Havlíčka 
a Z. Chramosty společně vyrobili pochoutky, jitrnice, kroupáky 
a prdelačku vynikající kvality. Po dvou přepravkách pochutin 
se jen zaprášilo. Po ¾ hodině se Masopustní průvod vydal směr 
Fojtovice a před školou nás přivítala paní ředitelka Švandrlíková 
s paní Chlumskou, kde jsme mohli ochutnat domácí houstičky 
pečlivě ochráněné před kapkami drobného deště. Ve čtvrt na 4 
dorazil průvod na křižovatku, kde bylo připraveno pohoštění včetně 
svařáku na balíku sena s autory T.Ďurmeka, Š. Kučerové a manžely 
Hambergerovými . Po půlhodince se otočil směr průvodu na 
závěrečnou štaci k domu Moravcových s přichystaným plným stolem 
od masa po dezerty různého druhu, točené pivo a kořalička. I když se 
zdálo, že už nikdo nemůže, zhruba na 50 lidí se přemohlo a řízky si 
téměř nikdo neodpustil. Výborné pohoštění ve stejné lokalitě nabídli 

také manželé Jiřina a Zdeněk Černých. Pražská kapela Šlapeto o něco 
protáhla 16.hodinu, ale to určitě nikomu nevadilo, dokonce zahráli 
i písničky na přání. Za vydařenou akci patří všem jmenovaným 
poděkování a můžeme se těšit Masopustní hody v příštím roce.

masoPustní Veselí 2022 text FD, foto MK
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sPortoVní okénko

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

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.

Na jarní část rozehrané soutěže se pečlivě připravují naši fotbalisté. 
Ve středu 9.2. sehráli přípravný zápas na umělé trávě v Děčíně 
s mužstvem Dobkovic, které jsou ve stejné soutěži I. B.tř. dospělých 
a dali dohromady velmi kvalitní tým. O to příjemnější byl výsledek 
tohoto přípravného zápasu ,ve kterém padlo 15 branek, z nichž naši 
kluci dali 8 a soupeř 7.

V dalším přípravném zápase hraném v neděli 13.2. si to rozdali 
mezi sebou věční rivalové, Heřmanov s Benešovem. Obě mužstva lze 
pochválit za to, že ačkoliv nešlo o body, bojovalo se o každý míč a ve 
hře byla prestiž a snaha po dobrém výkonu. Benešov dal dohromady 
mladý tým, který pokud zůstane pohromadě, bude z nejnižších 
pater stoupat směrem nahoru. Přesto měl Heřmanov více ze hry, byl 
fotbalovější, pouze neproměňoval řadu vypracovaných šancí. 

Do poločasu padly 2 branky, první z kopačky Matyse, druhou 
připojil Dančo po kolmici od stopera Gusty Čapka. Po poločasové 
přestávce připojil třetí branku opět Dančo a ke konci zápasu 
korigoval Benešov výsledek na konečných 3:1. 

Těsně před uzávěrkou sehráli naši fotbalisté další z přípravných 
zápasů, tentokrát proti UNIONU Děčín, ale již nedali 14 branek jako 
posledně, ale dali jich jenom 11 a dva dostali.

PříPraVný fotbal tJ heřmanoV

naše škola

Konec února je neodmyslitelně spojen s tradičním masopustním průvodem a  karnevalovými zábavami. My jsme letos pro děti a žáky 
naší školy připravili klasický karnevalový bál se zábavnými úkoly a soutěžemi na sále v Heřmanově. Karneval jsme začali představením 
všech masek a následným tanečním rejem při veselých písničkách. Taneční zábavu jsme prokládali veselými soutěžemi, mezi které patřilo 
nasávání lentilek brčkem a přemístění z jedné misky do druhé, chůze poslepu v překážkové dráze ve dvojicích, běh s pingpongovým míčkem 
na lžíci, omotání soutěžícího toaletním papírem na čas, přetahování lanem a další. Pohybové 
dovednosti předváděly děti při tancování ve dvojicích, kdy se snažily udržet co nejdéle 
balonek mezi čely, nebo když musely při tanci procházet pod snižujícím se lanem. Za každé 
vítězství děti získávaly sladké odměny. Na konci byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku, jejíž 
držitel získal vak se sportovní lahví a čokoládou. Při společném hodnocení akce se ukázalo, že 
nejoblíbenější soutěží zůstává židličkovaná.

karneVal u nás Ve škole

J. Chlumská

FD


