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Salon Leontýnka
Heřmanov 66

+420 774 864 880
www.salon-leontynka.cz

salon.leontynka@email.cz

Vše pro Vaše domácí mazlíčky

služby: koupání, stříhání, trimování, SPA, 
aromaterapie, péče o uši a oči a další 
prodej: antiparazitika, krmiva a konzervy, 
potřeby pro chovatele, pamlsky, kosmetika

„Žij, jako bys měl zítra zemřít.  
Uč se, jako bys měl navždy žít.“

dne 18. 3. 2021 proběhlo konečné dílčí přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za •	
rok 2020 v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky 
dne 8. 4. 2021 se od 17:00 hodin v budově restaurace Heřmanov koná veřejné jednání (viz •	
níže)
konzultace s projektantem na 3. plánované akce v roce 2021:•	

 a) úprava zelené plochy nad cestou ke zvonici v Heřmanově
 b) úprava zelené plochy nad prostorem Blankartického rynku
 c) vybudování hřiště s umělým povrchem nad fotbalovým hřištěm ve Fojtovicích

podání stížnosti na zhotovitele stavební akce SOU Libverda „Úprava veřejného prostranství •	
v Heřmanově“ na provádění následné péče o dřeviny, které vyplývají z uzavřené smlouvy
technická pomoc pro žádající občany 80+, 70+, se zaregistrováním očkování proti COVID 19•	
přípravné práce pro výběrové řízení na stavební akci „Heřmanov –zpevněná plocha a •	
opěrná zeď“ (k této akci vydáno SÚ Benešov n/Pl. společné územní a stavební řízení 
s nabytím právní moci)
zajištění bezplatného návozu vytěženého recyklátu asfaltové směsi pro opravu místních •	
komunikací a pro případné zájemce z řad místních občanů (viz postup získání směsi níže)
přebudování kabinetu na ředitelnu a ředitelny na učebnu v budově ZŠ a MŠ Heřmanov•	

noVInKY a úřední deSKa V e-maILu
V souvislosti s novými internetovými stránkami Vám nabízíme a doporučujeme 

zaregistrovat si vaši e-mailovou schránku na stránkách www.hermanov.cz/aktuality-na-email/
Na e-mail Vám potom budou chodit důležité informace z obce.

VeřeJné zaSedání zo heřmanoV  
dne 8.4.2021 V pohoStInStVí heřmanoV

Program:
Zahájení1. 
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele2. 
Schválení programu3. 
Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce4. 
Kontrola usnesení  z  minulého jednání ZO Heřmanov5. 
Rozpočtové opatření č.1/20216. 
SOD na stavební akci „Heřmanov –zpevněná plocha a opěrná zeď“7. 
Záměr zprostředkování prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN8. 
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů9. 
Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č.314009339- sběr, svoz a odstranění odpadu10. 
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 589100249311. 
Záměr prodeje části pozemku p.p.č.166/3 o výměře 114 m12. 2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov
Zachování obecních pozemků st. č.125, p.p.č. 6 a 7 vše v k.ú. Fojtovice pro účely obce13. 
Změna pravidel pro prodej a pacht pozemků obce Heřmanov14. 
Prodej pozemku p.č. 125/1 o výměře 129 m 2 v k.ú. Blankartice15. 
Prodej pozemku st.č. 40 v k.ú. o výměře 143 m 2 v k.ú. Heřmanov16. 
Prodej části pozemku p.p.č. 166/3 o výměře 114 m 2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov17. 
Prodej pozemku st.č.66/2 o výměře 27 m 2 v k.ú. Heřmanov18. 
Žádost o odpuštění nájemného pro nebytové prostory restaurace Heřmanov čp. 11319. 
Zvýšení ceny vodného20. 
Různé21. 
Diskuse22. 
Závěr23. 

Vstup na veřejné jednání pro všechny účastníky povolen pouze s respirátory a nutnost dodr-
žování vládního nařízení s ohledem na pandemii COVID 19  



 KuLturní dům 
foJtoVIce 66

Ve stručném článku v listopadovém čísle 
2020 zpravodaje jsem psal mimo jiné také 
o nutné přestavbě kulturního domu č.p.66 
ve Fojtovicích, tak jak bylo všemi zastupiteli 
obce při fyzických prohlídkách budovy na-
vrhováno a zaneseno do projektu a následně 
nezávislým rozpočtářem rozpočtováno. 

Vzhledem k neutěšenému stavu této 
budovy i nadále hrozí jednak (při větším 
zatížení) destrukce střechy a bez absence 
věnce též praskání obvodového zdiva. Nyní 
zopakuji, jak probíhal proces této plánované 
rekonstrukce budovy. 

Již v roce 2018 při sestavování volebního 
programu máme tuto rekonstrukci budovy 
naplánovanou. Rovněž v závazném doku-
mentu „Střednědobý výhled na roky 2020-
24“ schválený jednohlasně všemi zastupiteli 
dne 6. 11. 2019 počítá s přestavbou kulturní-
ho domu. V neposlední řadě v prosinci 2020 
byl zpracován, schválen všemi zastupiteli a 
vydán „Strategický rozvojový dokument obce 
Heřmanov na roky 2020 -2030 v němž je 
počítáno s rekonstrukcí fojtovické hospody 
a tomto veřejném jednání bylo schváleno 
podání žádosti o dotaci na MMR. V tomto 
článku dávám na vědomí občanům, že je 
dlouhodobě počítáno s opravou a vzhledem 
k velmi špatnému stavu je oprava nevyhnu-
telná. Pokud hlavně z občanů Fojtovic bude 
o dalším vývoji fojtovické hospody chtít znát 
podrobnosti , může se dostavit na veřejné 
jednání dne 8. 4., kde bude v diskuzi dán 
prostor k vyjádření.   

 znoVuzíSKaná 
aSfaLtoVá SměS 

Obec Heřmanov zajistila pro účely oprav 
místních komunikací v majetku obce asfal-
tovou směs vyzískanou z frézování silnice II. 
třídy. Z množství směsi, které je nyní uloženo 
pod Myslivnou v Heřmanově může obec 
poskytnout část místním občanům zdarma 
na své potřeby (např. opravy soukromých 
cest). Žádám zájemce o tuto asfaltovou směs, 
aby se telefonicky přihlásili starostovi na tel. 
724187589 do 9.4.2021, který do 14.4. sdělí 
den a způsob odvozu. Náklady na naložení a 
odvoz si hradí zájemce.

SVoz nebezpečných 
odpadů

TS Děčín se při pandemické absenci svých 
zaměstnanců rozhodli, že svoz nebezpečných 
a objemných odpadů v naší obci uskuteční. 
Po vyzvání obcí Heřmanov prozatím TS Dě-
čín hledají termín svozu pro naší obec. Musí 
skloubit i s termíny svozu v okolních obcích. 
Pravděpodobný termín svozu je ve druhé 
polovině dubna, nebo počátkem května. 

O svozu budete informováni prostřed-
nictvím plakátků ve vývěskách, rozhlasem, 
na webových stránkách obce, registrovaným 
SMS na mobil nebo ve zpravodaji.

poJízdná prodeJna 
S maSem a maSoVýmI 

VýrobKY
Obec má možnost domluvit s pojízdnou 

prodejnou zásobení občany masem a 
masovými výrobky v určitých intervalech. 
Na snímku je zachycena pojízdná prodejna 
z Dolních Habartic, kde poprvé zajížděla 
k prodeji v sobotu 27. 3. Dle vystaveného 
ceníku se ceny zboží pohybují na horní 
hranici. V případě vašeho zájmu se ozvěte na 
tel. 724187589, poté bude rozhodnuto, zda 
pojízdnou prodejnu oslovíme k zásobování.

budoVa oú heřmanoV
Od nejmenovaného místního občana Heřmanova přišla na OÚ žádost o odpověď ve 

kterém reaguje na článek v únorovém zpravodaji. Celé znění uvádím zde: Vážený p. starosto, 
po přečtení únorového Zpravodaje jsem se dozvěděl, že obec plánuje novou přístavbu 
stávajícího OÚ Heřmanov. Myslím,že to není dobrý nápad...!!! Rozvoji obce by pomohlo celý 
OÚ přemístit a volný prostor upravit na další bytovou jednotku. 

K přemístění OÚ se již několik let nabízí nevyužitý objekt v centru obce. Víte o čem 
mluvím. Jedná se o nevyužívaný objekt hospody.

Ve Zpravodaji zároveň informujete, že prostor před hospodou bude dále upraven . To je 
fajn, tím by se podstatně zlepšil i přístup k budoucímu objektu OÚ - parkovací místa atd. 

 Pane starosto, po vydařené rekonstrukci školy, okolí školy a chodníků předpokládám, že je 
budova hospody další na řadě.... 

Věřím, že vše posoudíte a těším se na Vaši odpověď, hezký den 

Odpověď starosty: 
Nejprve k samotnému objektu restaurace v Heřmanově, což může zajímat nejen žadatele. 

To, že by byl nevyužit nějaký prostor v samotné budově nevím. Snad sklepní místnost u 
hlavního vchodu vpravo, kde pořádáme pravidelně čertovské peklo. Místnost pro maminky 
s dětmi a seniory, která byla rekonstruována v r. 2014 je nadále využívána mimo dobu 
pandemie školními dětmi s rodiči, vítání občánků do života, konání voleb, pro komunikaci 
SPÚ s občany v souvislosti s pozemkovými úpravami, zázemí pro kulturní akce, setkání 
starostů apod.. 

Další prostor v zadní místnosti vedle logálu je využíván ke sportovní činnosti šipkařů 
a zbývá logál s kuchyní, chodba a sociální zařízení, kde by prostory pro Obecní úřad být 
nemohly. Vůbec neuvažuji o to, že bychom měli reagovat na současnou pandemii a měnit 
využití prostor, protože ta jednou skončí a život se vrátí ke stávajícímu využití těchto prostor. 

U nově navrhované stavby OÚ je předpoklad mít oproti stávajícím prostorám zasedací 
místnost, kde by mohlo jednat minimálně 10 lidí (7 zastupitelů + pozvaní hosté), 1 místnost 
pro archiválie, dále 1 místnost např. pro činnost doktora a 1 místnost pro služby obyvatelům 
obce, např. kadeřník.  

To že prostory pro činnost OÚ jsou nevyhovující vím již 10 let, proto se návrh na 
rekonstrukci objevuje ve všech dokumentech obce pro které jednohlasně hlasovali zastupitelé 
obce. Přednost před přestavbou úřadu vždy dostávaly stavby, které nejvíce uspokojí místní 
občany, např. stavby 12 mostků, opravy 12 mostků, rekonstrukce ZŠ a MŠ a celého okolí školy, 
vybudování parku před školou s opravenou zvonicí, ve Fojtovicích park s dětským hřištěm, 
v Blankarticích park s dřevostavbou, revitalizace rybníčku s parkovou úpravou, celkové 
opravy místních cest, rekonstrukce vodojemu ve Fojtovicích atd. 

To, zda bude hospoda další v pořadí je možné, ale stejně je priorita vytvořit nejprve nad 
celou budovou sedlovou střechu, protože současná rovná střecha nedokáže zabránit zatékání 
do sálu při tání sněhu.

odStaVoVání VozIdeL 
VedLe SILnIce III.tř.

Na základě dotazu od občana (řidiče) 
na možnost odstavování vozidel vedle 
silnice III. tř., konkrétně v případě 
dlouhodobě odstaveného vozidla, které 
brání v zaparkování jiným řidičům sděluji: 
naše obec je situována v celé délce tak, 
že z jedné strany silnice je zástavba RD, 
z druhé strany potok. Po určitých úsecích 
jsou vedle silnice prostory, které lze využít 
k odstavení aut. Bohužel těchto míst není 
tolik, aby vyhovovaly narůstajícím počtům 
vozidel a zároveň, aby každý řidič zastavil co 
nejblíže ke svému RD. Podobné problémy 
jsou ve městech, kde je řešeno centrálním 
parkovištěm (když je prostor a finance). 
Nevím, jak by se na to občané dívali, kdyby 
museli z parkoviště kráčet třeba 1 km 
domů. Takže závěrem žádám občany, aby 
k sobě byli ohleduplní a dokázali se vždy 
vzájemně dohodnout, jaký prostor zůstane 
pro parkování pro daný RD a zároveň 
dbali, aby jejich vozidla, která vyjíždí jen 
občas, nezabírala zbytečně místa. 
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naŠe ŠKoLa

v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021

Co nabízíme?
Rodinné prostředí a klima školy založené •	
na vzájemné úctě a respektu mezi 
pedagogem a dítětem
Menší počet dětí ve třídě•	
Logopedickou prevenci v rámci činností •	
v MŠ
Rozvoj školní zralosti pomocí ,,Metody •	
dobrého startu“ s cílem posílení 
sluchových, zrakových a pohybových 
schopnosti
výuka organizovaná především ve volné •	
přírodě a na zahradě školy
Postupná adaptace dětí na školní prostředí •	
formou vzájemných návštěv dětí a žáků 
naší školy

Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy 
zápis dětí do 1. ročníku školního roku 
2021/2022 základního vzdělávání v Základní 
škole a Mateřské škole Heřmanov.

Zápis se bude konat distanční formou
Povinnost zapsat své děti k zápisu mají

Zákonní zástupci dětí narozených 1. 
od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.
Zákonní zástupci dětí, kterým byl 2. 
v roce 2020/2021 povolen odklad školní 
docházky.
Zákonní zástupci dětí, u kterých budou 3. 
žádat o odklad PŠD.

Organizace zápisu se řídí vnitřní směrnicí 
č. 01/2021 k zápisu žáků do 1. tříd.

         

Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje 
ředitelka školy zápis dětí do 1. ročníku školního roku 

2021/2022 základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské 
škole Heřmanov. 

Zápis se bude konat distanční formou
Povinnost zapsat své děti k zápisu mají 

1. Zákonní zástupci dětí narozených od 1. září 2014 do 31. 
srpna 2015.

2. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2020/2021
povolen odklad školní docházky. 

3. Zákonní zástupci dětí, u kterých budou žádat o odklad 
PŠD.

Organizace zápisu se řídí vnitřní směrnicí č. 01/2021 k zápisu
žáků do 1. tříd.

zápIS do mŠzápIS do 1. ročníKu zŠ

od 1. do 15. 4. 2021

noVInKY z naŠí ŠKoLY
Na začátku měsíce března se naše škola 

uzavřela pro všechny žáky i děti mateřské 
školy. Distanční výuka začala i pro děti 1. a 
2. tříd a děti, jež mají předškolní vzdělávání 
povinné. Všem dětem byly založeny účty 
v aplikaci Microsoft Teams a na rodičích bylo 
nainstalovat platformu do počítačů. Do rodin, 
které nemají své počítače nebo je v rodině 
více dětí, které se musí distančně vzdělávat, 
škola zapůjčila ICT vybavení v podobě 
noteboků. Žáci se s paní učitelkou setkávají 
každý druhý den, tak aby se nemuseli učit 
oba ročníky dohromady. Děti jsou velmi 
adaptabilní a s výukou se brzy sehrály. Tak 
stejně zvládají výuku za pomoci rodičů i děti 
z mateřské školy. S paní učitelkou si zpívaly, 
povídaly, procvičovaly vše pro zdárný nástup 
do 1. třídy. 

Od 1. března 2021 nastoupila paní učitelka 
Bardzáková na mateřskou dovolenou a naše 
prvňáky a druháky převzala paní učitelka 
Iva Buriánková, která dosud pracovala 
v mateřské škole. Je to pedagožka s kvalifikací 
pro 1.  stupeň a se zkušenostmi s vyučováním 
na 1. i 2. stupni základní školy. 

Do mateřské školy nám přibyde od 1. dubna 
nová zaměstnankyně paní Petra Valinová, 
která bude vítanou oporou do doby návratu 
paní učitelky Barbory Fousové na 1. stupeň a 
Ivy Buriánkové zpět do MŠ. 

Nepřítomnost žáků a dětí ve škole jsme 
využili k rekonstrukci místnosti kabinetu. 
Kabinet bude příští rok sloužit jako provizorní 
ředitelna a místnost ředitelny využijeme jako 
menší třídu pro jeden z ročníků. Důvodem 
je zachování všech pěti ročníků v příštím 
školním roce. 

Všichni se moc těšíme na návrat našich 
dětí a žáků, škola je tichá a chybí zde dětský 
hlahol. 

Přejeme krásné jarní dny.
G. Švandrlíková

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, vydává 
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres Děčín, Mgr. Bc. Gabriela 
Švandrlíková směrnici k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

SměrnIce K organIzacI a podmínKám 
zápISu žáKů do 1. tříd

I. Zápis bude organizován bez účasti dětí.
II.  Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáků, kteří měli povolen ve 

školním roce 2020/2021 odklad PŠD.
III.  Zákonní zástupci pošlou požadované dokumenty poštou na adresu školy, emailem 

naskenované s vlastnoručním podpisem nebo datovou schránkou. Osobní podání se 
nedoporučuje, je však možné po předem dohodnuté schůzce s ředitelkou školy.

IV.  Termín přijetí dokumentů k zápisu do 1. tříd je od 1. do 15. dubna 2021.
V.  Zákonní zástupci, kteří budou žádat pro své děti odklad povinné školní docházky pro 

školní rok 2021/2022, mají stejnou povinnost doložit dokumentaci k zápisu.
VI. Zákonní zástupci jsou povinni k zápisu dodat tyto dokumenty:
	 •	žádost	o	přijetí	dítěte	k	základnímu	vzdělávání
	 •	žádost	o	odklad	povinné	školní	docházky	včetně	doporučení	PPP	a	odborného	lékaře	

(týká se pouze dětí s žádostí o odklad)
	 •	doporučení	PPP,	případně	odborného	lékaře	(týká	se	pouze	dětí	mladších	šesti	let)
	 •	souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů
VII.  Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 1. žáci s trvalým pobytem na území obce Heřmanov, kteří měli v roce 2020/2021  

 odklad PŠD
 2. žáci s trvalým pobytem na území obce Heřmanov, narození od 1.9.2014 do 31.8.2015
 3. žáci s jiným trvalým pobytem mimo obec Heřmanov

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 10. 3. 2021.
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková, ředitelka školy
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z úřadu práce
V této koronavirové  době se bohužel někteří z nás ocitnou v tíživé situaci, ať už se jedná o 

zdraví či finanční situaci. 
Úřad práce ČR poskytuje občanům dávku Mimořádná okamžitá pomoc- COVID 19, 

kteří se v důsledku koronavirových opatření ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit 
své základní životní potřeby jako jsou nákup jídla, hygienických potřeb, ošacení, nákup 
respirátorů nebo náklady spojené s úhradou nájmu, hypotéky, internetu či telefonu.

Veškeré informace a formuláře spojené nejen s dávkou Mimořádná okamžitá pomoc- 
COVID 19, naleznete na internetových stránkách www.uradprace.cz. 

Nemáte přístup k internetu? Nevadí, můžete se informovat na Call centru ÚP ČR  
tel.: +042 800 77 99 00, kde vám operátoři call centra ochotně poradí a zodpoví Vaše dotazy.

Pokud dáváte přednost osobnímu jednání, úřední hodiny ÚP ČR v nouzovém stavu jsou: 
Po a St 8.00 – 12.00 a 13.00-17.00
Út, Čt, Pá na objednání

 
Dne 10.3.2021 nás 
opustil dlouholetý 
člen TJ Heřmanov, 
bývalý brankář 
oddílu a výborný 
rozhodčí KFS, 
náš kamarád pan 
Jaroslav Jirsák. 
Čest jeho 
památce!!! 

Za TJ Heřmanov
F. David, vedoucí 
družstva.

VeLIKonoce 
-  SVátKY Jara

Velikonoce jsou nejvýznamnějším a 
nejdůležitějším křesťanským svátkem. 
Památka utrpení, smrt a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, jež se pojí s velikonočními 
svátky, je připomínkou této významné 
události a zároveň je chápána jako obnova 
života. Velikonoce jsou tedy i vnímány jako 
svátky jara.

Velikonoce jsou svátky pohyblivé, což 
znamená, že se každý rok připomínají 
v jinou dobu. Vycházejí na dny od 22. března 
do 25. dubna. Velikonoční neděle, nebo také 
Boží hod velikonoční se slaví první neděli 
po prvním jarním úplňku. Od úplňku se 
odpočítá čtyřicet dní, a tím se určí termín 
Popeleční středy. Postní doba trvá šest týdnů 
a začíná právě Popeleční středou.

Každá neděle v tomto má svůj specifický 
název, první je Černá neboli Pučálka, další 
Pražná, následuje Kýchavá neboli Liščí, 
předposlední je Smrtná a poslední Květná. 
Po Květné neděli nastává Pašijový týden. 
V tomto týdnu se připomínají nejdůležitější 
události – utrpení, smrt a zmrtvýchvstání 
Páně. Začíná se čtvrteční večerní mší (po 
západu Slunce) a končí nedělní modlitbou.

Velikonoční svátky jsou tak tvořeny 
Zeleným čtvrtkem (Ježíš byl vydán kněžím), 
Velkým pátkem (tento den byl odsouzen a 
ukřižován), Bílou sobotou (uložení Ježíše do 
hrobu) a Velikonoční nedělí zmrtvýchvstání 
(Ježíš vstal z mrtvých). 

Poté následuje Velikonoční pondělí, které 
otvírá sedm týdnů nebo také padesát dní 
doby velikonoční, která vrcholí o Svatodušní 
neděli, kdy si křesťané připomínají slavnost 
Nanebevstoupení Páně a celé svátky tím 
definitivně končí. H. Gründlová

H. Gründlová

FD

uKLIďme čeSKo V heřmanoVě
Již poněkolikáté se místní občané zúčastnili akce Ukliďme Česko, aby různá zákoutí 

kolem hlavní silnice a v korytě potoka očistili od různých odpadků. Letos to bylo vzhledem 
k vládním opatření možno pouze individuálně, takže víme pouze o dvou dílčích úklidech. 

Vzhledem k počasí se rodina Goldammerů v počtu 1 dospělí a 2 děti rozhlodla tomuto 
věnovat již v pátek. Podél cesty od letiště do Fojtovic v délce 3 km bylo odklizeno a poctivě 
vyrecyklováno: 52 skleněných lahví a nádob, 
67 plechovek, 9 pneu, 2 sedačky z vozidla, 
3	pytle	PET	lahví,	tedy	úsek	stejný	jako	na	
podzim...

Blankartiční se do úklidu kvůli počasí 
„sešli“ v sobotu odpoledne a výsledek také 
můžete vidět na fotografii.

Za tuto aktivitu všem zúčastněným patří 
poděkování, i když letos jsme o dalších 
účastnících nemuseli vědět. Klidně nám ještě 
posílejte Vaše „úlovky“. Rádi je zařadíme do 
dalšího čísla zpravodaje.

Zima si nic nedělá z prvního  jarního dne a za žádnou cenu nechce ustoupit.

M.Houška

V. GoldammerV. Goldammer


