
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

ZÁŘÍ 2021
ROČNÍK: XI.
ČÍSLO 129

VYCHÁZÍ OD
PROSINCE 2010

ZDARMA

Kontakty:

František David předseda redakční rady 
412 586 403 starosta@hermanov.cz

Martin Kout sazba, příprava tisku 
604 123 115 martin.kout28@gmail.com

Informace z obecního úřadu starosta

Citát měsíce

Molière, francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

 
Významné životní 

jubileum slaví

Štěpanovský Vladislav - blankartice

blahopřejeme

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

„Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti 
přátelství, nepovažuj to za rozchod.  
Znamená to, že chce postupovat podle 
pořadí.“

dne 25.9.2021 se uskutečnil v obci svoz nebezpečných a objemných odpadů, •	
průběžné přípravné práce na uspořádání Svatováclavské pouti na den 28.9.2021 (sjednání •	
vystoupení s umělci a amatéry a zajištění atrakcí, sestavení programu pouti, úklidové práce 
v okolí ZŠ a restaurace včetně sálu pro zázemí vystupujících, úprava travnatých ploch 
v parku a ke zvonici, objednání a zajištění drobných pozorností a květin pro vystupující, 
pro obecní stánek příprava suvenýrů pro stánkový prodej, zajištění na 100 ks jídel pro 
učinkující a obsluhující personál, práce spojené s pořadatelstvím – stany, lavice, mobilní 
pódium, objednání služeb mob. WC, Tech. služby, točení videa, zdravotní dozor, vytvoření a 
předložení podkladů a spolupráce s moderátorem pouti)
přípravné práce na vykonání voleb, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10.2021, pod těmito •	
pracemi jsou uvedeny činnosti od vyhlášení voleb t.j od 8.7.2021 do dnešního dne: povinně 
zveřejňované informace, zajištění 1. zasedání OVK, zajištění složení komisí, složení slibu 
OVK, školení OVK, příprava volebních místností, distribuce lístků, zajištění obědů a 
malého občerstvení, výplata odměn OVK a vyúčtování voleb pro krajský úřad včetně 
vyřízení dotace na volby
provádění zednických prací (vybudování schodů) na nouzovém schodišti vedle hlavního •	
vchodu do restaurace Heřmanov a vybudování lávky od tohoto schodiště přímo do areálu 
školy 
přípravné práce na vítání občánků do života na den 28.9.2021 (nákup dárků pro miminka, •	
zajištění úklidu a výzdoby slavnostní místnosti, hudebního doprovodu,  kočárků na 
focení miminek, zápis do knihy, pamětní listy, mince, květin pro maminky + drobného 
občerstvení.)
zakoupení 5 pivních setů (stoly a  lavice) z nichž 2 pro TJ Heřmanov a 3 pro kulturu obce •	
proveden postřik proti dvouděložným rostlinám v parku naproti škole, na a v okolí •	
hřbitova, kolem OÚ, kolem rybníčku v Heřmanově, podél silnice z Heřmanova do Fojtovic 
a zpět
průběžné sekání zeleně kolem silnice III. tř. ve všech místních částech obce včetně sečení •	
veřejných prostranství
pokračování v úpravách místních komunikací a odstavných ploch, které bylo provedeno •	
zásypem broušenky s válcováním: naproti Laušmanům, naproti č.p. 30 Heřmanov., pod 
Švadlenovými, naproti Rudolfovi st., ke zvonici, před OÚ, část místní cesty nad bývalým RD 
Šancových, rozpracováno do 27.9.2021 v Blankarticích ke starému hřbitovu dále směr č.p. 9 
a naproti Rynku
práce na prořezu dřevin na veřejných prostranstvích, místních komunikacích atd. •	
podání žádosti o dotaci na Ústecký kraj na opravu požární nádrže ve Fojtovicích, naše •	
žádost byla schválena Zastupiteli ÚK s navrženou dotací 202 300 Kč. Nyní probíhá zaměření 
od geodeta (výškopis, polohopis), nutno provést jednoduchý projekt a zajistit do 20.10.2021 
veškerá vyjádření dotčených orgánů SÚ BN/Pl.,atd. 
spolupráce na navržení trasy pro vybudování vodovodní přípojky pitné vody pro kabiny TJ •	

Plán myslIVeckých naháněk ms 
hubert heřmanoV 2021 

   Myslivecký spolek Hubert Heřmanov z.s.  oznamuje, že naháňky v roce 2021/22 jsou 
naplánovány na dny: 30.10.2021, 13.11.2021, 4.12.2021, 26.12.2021 a 8.1.2022. 

Začátky naháněk v 8:00 a předpokládaný konec v 15:00 hodin



  
  Ukliďme svět, ukliďme Česko

Informace ze 4. Veřejného jednání ze dne 23.9.2021
Starosta určil  ověřovateli zápisu paní Mirku Černou a pana Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou.
ZO Heřmanov:

schvaluje doplněný program veřejného zasedání (usn.č.232 /2021)
bere na vědomí  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 24.6.2021 do 23.9.2021 (usn.č.233/2021)
bere na vědomí  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn.č. 234/2021) 
schvaluje rozpočtové opatření č.4 /2021, bude nedílnou součástí zápisu (usn.č.235/2021)
schvaluje zprostředkování prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN s dohodnutou cenou  pro obec 8000 Kč a  revokuje usn. č. 199/2021 

(usn.č.236/2021)
schvaluje záměr prodeje nově vzniklých pozemků p.p.č.1176 výměře 10 m2 a  p.p.č. 1201 o výměře 9 m2, oba v k.ú.Blankartice 

(usn.č.237/2021)
schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.p.č.1176 výměře 10 m2 a  p.p.č. 1201 o výměře 9 m2, oba v k.ú.Blankartice za cenu 1900 Kč a 

pověřuje starostu podpisem KS (usn.č.238/2021)
odkládá projednání uzavření  „Smlouvy o provádění servisních prací na místním rozhlasu“ na příští veřejné jednání (usn.č.239/2021) 
schvaluje spolufinancování stavební akce: „Oprava požární nádrže ve Fojtovicích“ z programu POV od Ústeckého kraje (usn.č.240/2021)    
schvaluje dodatek č.1 k „Řádu veřejného pohřebiště“ se stanovením ceny za urnovou schránku 200 Kč/rok v místním kolumbáriu s trváním 

smlouvy na 5 let (usn.č.241/2021)
bere na vědomí informaci k poplatku pro svoz KO od 1.1.2022 za 600 Kč osoba/rok pro občany s trvalým pobytem a 600 Kč na RD/rok (usn 

č.242/2021)
bere na vědomí  připravovaný program 7. ročníku Svatováclavské poutě v Heřmanově konané dne 28.9.2021 a pověřuje starostu  podpisy 

smluv na akci „Svatováclavská pouť  2021“ (usn č.243/2021)

                  František David                                                                         Josef Kučera
          starosta obce Heřmanov                                                   místostarosta obce Heřmanov 

V bodě diskuze zněly dotazy směřované na odkládání odpadů 
převážně nebezpečných k nádobám na tříděný odpad, proto 
vysvětluji systém odkládání. Obec má uzavřenou smlouvu s TS Děčín 
na svoz komunálního a tříděného odpadu a zároveň 2 x v roce svoz 
nebezpečných odpadů. Bohužel  stále některým občanům nedochází, 
že pokud odloží odpad k nádobám na tříděný odpad nebezpečný, 
samozřejmě na to svozová firma nereaguje a tento odpad pouze 
hyzdí naší obec. Převážně se objevují odpady typu sádrokartonu, 
pneumatiky, náhradní díly z aut a vše možné i nemožné. Znovu 
apeluji na část občanů, aby si toto uvědomili a odkládali pouze 
povolený odpad a hlavně do nádob k tom určených.

Další dotaz od občanů se týká psů s ohledem na úklid psích 
exkrementů. Obec Heřmanov má od roku 2019 vydanou obecně 

závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Majitel psa platí nízký 
poplatek 80 Kč,a za každého dalšího psa 160 Kč. Drtivá většina obcí 
se stejným počtem obyvatel si vystačí s touto vyhláškou. Nedokážu 
si představit, že bychom vyhláškou určovali, která místa jsou pro 
venčení psů určena a kam se může, tudíž není zakázáno pohybovat 
se při venčení psů ve veřejných prostranstvích. Ve městech je 
situace jiná a ta je poté řešena rozsáhlejší vyhláškou z čehož poté 
vyplývají též povinnosti města např.odpadkové koše na ukládání 
exkrementů, placená služba za čištění košů, zároveň však majitel platí 
několikanásobnou částku. Na naše poměry by občané určitě měli více 
dbát na čistotu veřejných prostranství a pokud se vydají na procházku 
se svým psem exkrementy uklidit, což bylo také bodem diskuze 
veřejného jednání.   

k dIskuzI 4. Veřejného jednání ze dne 23.9.2021

9. akce Úkliďme svět, ukliďme Česko... V Heřmanově, letitá 
černá skládka všeho možného, bohužel především rozbiteho skla. 
Za dvě hodiny vyčištěno, minimálně 20 pytlů nepořádku... V počtu 
6 dospělých a 6 dětí... Pro děti na závěr sladká odměna, pro větší 
páchnoucí stará a těžká  pneumatika hlouběji v lese.. Co se dalo, 
uklizeno... Jsem rád, že se stále najde někdo, komu to není jedno... To 

místo vypadá o dost lépe, jak pro přírodu, tak pro člověka... Trochu 
nás však mrzí, že z toho počtu k nám přijeli pomoci posily z Děčína, 
takže heřmanovských bylo pouze několik. Při prvních úklidech nás 
bylo plno, ale bohužel s dalšími úklidy je nás čím dál méně. Nesmime 
však opomenout blankatické dobrovolníky, kteří se pravidelně 
zapojují do akce a prochází obec od Slukové po heřmanovský hřbitov.

starosta

V. Goldammer, MK



naše škola

říjen 2021

beneŠoV nad PlouČnIcí
13. v 19:00 Zdeněk Izer: Na plný coole kino

oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů 
a imitování ceé řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček.

22. v 19:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL kino

bukoVá hora
16. října SE SEVEREM NA BUKOVKU

Výstup na Bukovou horu s Českým rozhlasem. Start z Malého 
Března a ze Zubrnic

děČín

1.-2. PODMOKELSKÝ PIVNÍ OKTOBRFEST 
Akce se bude konat v okolí Husova náměstí. Těšit se můžete 
na kvalitní řemeslné pivo z okolí i větší dálky, na jídlo, které 
se k pivu skvěle hodí a také si můžete přijít užít bohatý 
doprovodný program.

29.-30. 18-21h. NOČNÍ PROHLÍDKY zámek Děčín
Speciální hrané prohlídky nás zvedou do časů, kdy 
zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin.  
Vstupné 220 / 160 Kč

kaMenICkÝ šenoV

2.-3. 9-17h. POZNEjTE STRážcE SVěTLA Preciosa Lighting
Den otevřených dveří. Nechte se zavést do kouzelného 
světa tradice, sklářského umění a zlatých českých ručiček. 
Projděte Stezku strážců světla od hutě až po montáž, poznejte 
talentované strážce světla, na vlastní kůži vyzkoušejte jejich 
řemeslo a nezapomeňte si na konci vyzvednout odměnu.

U všech kulturních akcí si raději před začátkem ověřte, zda 
nebyly zrušeny. Dále sledujte vždy platná proticovidová opatření. 

Pokud byste raději něco sportovnějšího, co třeba:
VEřEjNé BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU

Děčín 3.10, 10.10. 24.10., 28.10, 29.10., 30.10. 31.10. Vždy od 16. 
hodin (mimo 30.10. - to je od 18. hodin)
Nemáte své brusle? Pojeďte do Ústí nad Labem. Každou neděli od 
17:30 do 19:00. Zde na stadionu půjčují.

kalendář akcí

Na obec byla DS doručena zpráva z Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže s tím, že na ÚOHS byl zaslán podnět se žádostí 
o prošetření postupu zadavatele (Obec Heřmanov)při uveřejnění 
SoD ze dne 22.2.2017 na veřejnou zakázku s názvem „Oprava a 
revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“. Za účelem prověření 
postupu vyzval ÚOHS zadavatele, aby zaslal písemné vyjádření 
k tvrzení pisatele podnětu, které je jeho obsahem, kdy pisatel 
v předmětném podnětu ze dne 24.8.2021 namítá porušení ustanovení 
§219 odst. 1 zákona, kdy zadavatel dle něj nezveřejnil SoD ze dne 
22.2.2017 na veřejnou zakázku v zákonné lhůtě, neboť na profilu 

zadavatele byla tato jmenovaná smlouva uveřejněna až dne 24.8.2017. 
Zadavatel do 10 dnů odpověděl na ÚOHS a na svojí obhajobu sdělil, 
že se společností ENVIPARTNER s.r.o. uzavřel smlouvu jednak 
na vypracování a podání žádosti o dotaci a zároveň na provedení 
kompletního výběru zhotovitele na zakázku „Oprava a revitalizace 
rybníčku v obci Heřmanov“ a do této smlouvy spadají veškeré 
administrativní úkony, včetně zveřejnění jmenované smlouvy. 
Případné sankce od ÚOHS za nedodržení termínu zveřejnění SoD 
bude obec vymáhat u společnosti ENVIPARTNER s.r.o.

1. září V naŠí Škole
Letos začal školní rok v naší škole velmi příjemně. První den jsme 

se sešli ve třídě se všemi žáčky společně a bylo nadmíru uspokojující, 
když na nás dychtivě koukalo 21 párů dětských očí natěšených na 
své kamarády a nové zážitky. Do prvního ročníku jsme přivítali 
čtyři nové děti. Společně s kolegyněmi jsme děti náležitě přivítaly 
slavnostním šerpováním a pan starosta obdaroval děti krásnými 
plyšáky. Nezapomněl ani na ostatní žáky, kteří dostali dávku energie 
v podobě čokoládové tabulky. S dětmi jsme si vyprávěli zážitky 
z prázdnin a seznámili se s průběhem a organizací začátku školního 
roku. Po první vyučovací hodině pro děti škola zatím skončila a oni 
se mohly odebrat domů. Další dny už budou delší, a tak přejeme 
dětem hodně sil, energie, zdraví a chuti do učení. 

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

Podnět od …..?

starosta
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fotbal tj heřmanoV FD

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

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy 
o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, 
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně 
do Vašeho telefonu či e-mailu.

Nejdůležitější informace vám zašleme formou SMS, hlasové 
zprávy nebo do mobilní aplikace

Ostatní informace dostanete formou e-mailů nebo do mobilní 
aplikace

Pokud budete potřebovat pomoci s registrací nebo nastavením, 
obraťte se na nás. Na úřadě Vám s tímto pomůžeme.

Jak se mohu ZDARMA zaregistrovat?

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.

tj heřmanoV – sk roudnIce n. l. „b“ 2:0 (1:0)
Již v 8. minutě dostal ČK hostující Lukáš a oslabil tak mužstvo 

Roudnice. Po půlhodině hry se měnilo skóre, to Rojko vystřelil, 
brankář Balcar vyrazil na hranici velkého a vápna, k míči se dostal 
A. Čapek a obloučkem přehodil brankáře Roudnice 1:0. Deset minut 
po zahájení druhé půle dostal míč do běhu Dančo, zbavil se beka a 
sám proti brankáři si poradil střelou na zadní tyč 2:0. Hosté do konce 
zápasu zlobili, ale branku se jim dát nepodařilo.  

tj sokol České koPIsty – 
tj heřmanoV 7:1 (3:1)

Úvod zápasu patřil našim fotbalistům, již v 7. min. kopal A. 
Čapek PK nařízený za faul na Danča ve vápně, který bezpečně 
proměnil. To hosty uklidnilo, ale až moc. O 4 minuty později bylo 
vyrovnáno z kopačky Hlavici. Heřmanov se nepoučil,a proto pykal za 
neodpovědnou hru zadních řad. Do poločasu přidal 2 góly kapitán 
Hýř. Druhá půle byla ve znamení domácích, když střelci z první 
půle Hlavica a Hýř přidali při dni otevřených dveří po dvou gólech a 
výsledek je debaklem pro fotbalisty Heřmanova.

tj heřmanoV – fk junIor děČín 2:4 (2:2)
Neuplynuly ani 3 minuty a hosté z Děčína se ujali vedení Rygarem, 

který měl na hranici velkého vápna hodně prostoru k zamíření a 
vstřelení gólu. Vedení Junioru netrvalo dlouho a vyrovnání přišlo 
z kopačky Danča, který obdržel pas od M. Kolárika a obešel vše, co mu stálo v cestě 1:1. Do vedení Heřmanov posunul opět Dančo 

ve 31. minutě po úniku obraně hostí. Pět minut před poločasem 
neuhlídala domácí obrana Vicanyho, který hlavou srovnal na 2:2. Po 
hodině hry šli hosté do vedení brankou bývalého reprezentanta ČR 
Petra Voříška, který se z trestňáku nemýlil 2:3. O 4 minuty později 
svojí druhou brankou navýšil vedení hostí Vicany na 2:4. Přes snahu 
domácích se však již nepodařilo zdramatizovat utkání.  Pěkný zápas 
z obou stran sledovalo na 60 diváků.

slaVoj bohuŠoVIce nad ohří 
– tj heřmanoV 5:3 (1:2)

Po dvou porážkách se bohužel nepodařilo Heřmanovu přivézt 
nějaký bodík, i když první poločas cosi napovídal, že by to mohlo 
vyjít. Bohužel s pěti obdrženými brankami se dá těžko vyhrávat. Za 
Heřmanov se o branky podělili Dančo 2x a Cimpl.

Zápasy Heřmanova v říjnu: 3.10.od 16:30 hod. Heřmanov – Sokol 
Pokratice Litoměřice, 9.10. od 10:45 hod. Chuderov –Heřmanov, 
17.10.od 16:00 hod. Heřmanov- Chlumec, 23.10. od 12:00 hod. 
Scholler Křešice – Heřmanov a 31.10. od 14:30 hod. SK Dobkovice - 
Heřmanov


