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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• součinnost se St.pozemkovým úřadem v Děčíně v souvislosti s pozemkovými úpravami 

v obci a účast obce na srazech zjišťování průběhu hranic v k.ú. Fojtovice, pozemkové úpravy 
• dne 3.6. byl uspořádán Dětský den na hřišti ve Fojtovicích
• dne 6.6. se v obci konala vakcinace psů
• dne 8.6. se ve Fojtovicích konalo III. Veřejné jednání ZO Heřmanov (viz níže), v závěru 

veřejného jednání podal rezignaci zastupitel pan Tomáš Rudolf 
• dne 15.6. účast na Valné hromadě SVS v Teplicích (výstup viz. níže)
• dne 16.6. kontrolní den stavby pro revitalizaci rybníčku v Heřmanově 
• dne 20.6. účast na konzultačním dni na KÚÚK k nadcházejícím volbám 
• dne 22.6. účast na Sdružení obcí Benešovska s účastí zástupce MV
• dne 24.6. proběhlo v obci u přihlášených občanů čištění komínů a jejich revize
• od 24.7. do 2.8. bude v Blankarticích probíhat v souvislosti s pozemkovými úpravami 

zjišťování průběhu hranic, všichni vlastníci budou (byli) vyrozuměni
• proveden výkop zeminy pro položení el. kabelu k vodárně ve Fojtovicích
• sekání travních porostů na obecních pozemcích

Červen měl být tak, jako předchozí jarní měsíce, určitou předzásobárnou dešťové vody pro letní horké měsíce. Tak to říká i většina lidových 
pranostik. Tentokrát nás však překvapil tropickými vedry ještě dříve, než jsme mohli přivítat první letní den a letní slunovrat. Zas padaly teplotní 
rekordy a nedostatek vláhy se už v přírodě začíná projevovat. Snad tu absenci léto nakonec dožene.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ V
JUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVIL

ŠPANKOVÁ VĚRA- HEŘMANOV

ŠTĚPANOVSKÁ JINDŘIŠKA – BLANKARTICE

PERNÍČKOVÁ LUDMILA – FOJTOVICE

BURIÁN JOSEF - HEŘMANOV

BLAHOPŘEJEME

Kontakty: 
předseda redakční rady  412 586 403redakční rady  412 586 403redakční rady
František David info@hermanov.cz

šéfredaktor  606 810 271
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 604 123 115
Martin Kout martin@martinkout.cz

redaktor 724 978 576
Martin Vepřek veprekm@seznam.cz

Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla: 
„Štěstí“. Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal: „Šťastný“.Řekli mi, že 
jsem nepochopil zadání.Já jim odpověděl, že oni nepochopili život.“ 

Citát měsíce

John Lennon
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PROVOZ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ A MŠ HEŘMANOV
O prázdninách bude zpřístupněno hřiště v prostoru ZŠ a MŠ Heřmanov pro místní veřejnost. 

Prázdninový provozní řád hřiště, který bude platný od 3.7. do 31.8. 2017 bude k seznámení 
v areálu školy. Po dobu prázdnin budou v prostoru školy probíhat práce, které nebudou mít 
zásadní vliv na užívání venkovních prostor. 

JUBILANT „90“
Dne 19.6.2017 oslavil životní jubileum pan Josef 

Burián z Heřmanova. Do dalších let života mu 
vše nejlepší přeje Obecní úřad 
Heřmanov. Ke gratulaci se 
připojují zastupitelé obce, sbor 
pro občanské záležitosti  a 
redakční rada.

VALNÁ HROMADA SVS V TEPLICÍCH 
Dne 15.6.2017 se v Teplicích konala valná hromada SVS za účasti 224 měst a obcí, kde bylo 

přijato důležité usnesení pro vývoj vodárenské činnosti v našem kraji. Dosavadní majoritní 
vlastník, francouzská společnost Veolia je ochotna odprodat svůj podíl a většinový podíl by měla 
SVS, která posílí svůj mandát k tomu, aby plánované změny ve fungování vodohospodářského 
systému v severočeském regionu dovedla do úspěšného konce. Pro tuto variantu hlasovalo 164 
akcionářů z 224 přítomných včetně naší obce. Pro samotné odběratele pitné vody (z vodojemu 
u hřbitova v Heřmanově) by to měla být doufejme příznivá zpráva hlavně z důvodů stabilizace 
ceny vodného. 

JZ

starosta

starosta

starosta

starosta



 INFORMACE  Z  3. VEŘEJNÉHO  
ZASEDÁNÍ ZO DNE 8.6. 2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru 
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 23.3.2017 do 8.6.2017
c) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Mez na 

„Opravu a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“  s celkovou výší 
dotace 950 000 Kč

d) registraci akce „Oprava části místní komunikace na p.p.č. 1604 
k.ú. Fojtovice“

2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání 
b) rozpočtové opatření č.2 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) závěrečný účet  hospodaření obce Heřmanov, zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce Heřmanov a účetní závěrku obce 
a zřízené příspěvkové organizace za rok 2016 

d) závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2016 
e) dodatek č.2 ke SoD na „Pódium a tribuna  u ZŚ“ dle změnového 

listu bez navýšení ceny
f) výběr zhotovitele  na akci: „Opravu části místní komunikace na 

p.p.č.1604 “ 
g) výběr zhotovitele na akci „Fojtovický park-dětské hřiště“ 
h) výběr zhotovitele   na akci: „Doplňkové stavby ke hřišti u ZŠ 

Heřmanov“ 
ch) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběr.el.zařízení 

k distribuční soustavě   
i) prodej nově vzniklého  pozemku p.p.č.1583/2 v kú. Fojtovice o 

výměře 83 m2, ostatní plocha dle GP č.218-43/2017 
j) změnu využití a dělení pozemků st.44, p.č.143/2, 147/1a 147/2 

vše v k.ú. Fojtovice 
k) záměr prodeje p.p.č. 143/3 a 147/4 vše v k.ú. Fojtovice
l) pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje

3) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku  p.p.č. 38/1  v k.ú. Fojtovice 

4) určuje
ověřovatele a zapisovatele zápisu 

5) poskytuje
TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci 

František David  Josef Kučera
Starosta obce   Místostarosta obce

VÝLET DO ZUBRNIC
V sobotu 10.června měli blankartičtí na programu další z výletů 

do okolí. Tentokrát jsme se vypravili do nedalekých Zubrnic, kde se 
nachází soubor zástavby lidové architektury, a kde vedle sebe stojí 
stavby roubené, hrázděné i zděné. Sešli jsme se v Zubrnicích za krásného 
počasí ve 14 hodin a po krátkém osvěžení v hostinci U Pernekrů jsme 
vyrazili na prohlídku historického mlýna do nedalekého Týniště. Před 
mlýnem nás přivítala usměvavá průvodkyně a zdálo se, že náš zájem o 
prohlídku mlýna ji opravdu potěšil. Po přivítání a krátkém úvodu, na 
důkaz zdařilé rekonstrukce (která probíhala mezi roky 1976- 2001), 
průvodkyně spustila mechanismus, který přivedl vodu z náhonu do 
vantrok a 4,5 metru velké vodní kolo se dalo do pohybu. Od té chvíle 
bylo jasné, že jsme skutečně ve mlýně. Uvnitř nás slečna průvodkyně 
seznámila nejen s historií mlýna, jehož výstavba spadá do druhé 
poloviny 18. století, ale hlavně s technickým zázemím, kterážto část 
zaujala především mužskou část výpravy. Dámská část pak zase ocenila 
černou kuchyň a důmyslný systém topení ve sporáku, kde  se topeniště 
obsluhovalo ze síně. Celý mlýn je velmi zdařile zrekonstruovaný a velký 
dík patří všem, kdo se na obnově tohoto posledního dochovaného 
malého vodního mlýna ve zdejším regionu podíleli.

Závěr našeho putování, jako již tradičně patřil sousedskému 
posezení na blankartickém rynku. Nezbývá, než si přát, aby i příště 
byla účast na dalším výletě tak hojná, jako tomu bylo v Zubrnicích. 

 P.S. Mimochodem, víte,  jak vzniklo pořekadlo „mít něco za 
lubem“? Nevíte? Navštivte mlýn v Týništi a slečna průvodkyně vám to 
velmi ráda prozradí! 

 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY V K.Ú.FOJTOVICE

Ve dnech 5.6.-23.6.2017 proběhlo v rámci komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Fojtovice zjišťování 
průběhu hranic pozemků, a to na obvodu pozemkových úprav a hranic 
pozemků tzv. neřešených. Šetřen byl skutečný průběh hranic v terénu 
a byl porovnáván s jejich zákresem v katastrální mapě.

Šetření prováděla komise složená ze zástupců zpracovatelské firmy 
(Hrdlička spol. s. r. o.), katastrálního úřadu, pozemkového úřadu a 
obce Heřmanov. 

Vlastníci dotčených pozemků byli pozváni dopisem Státního 
pozemkového úřadu, pobočky Děčín. Většina se na určená místa srazů 
dostavila. Pokud se vlastníci pozemků šetření nezúčastnili, komise 
provedla šetření sama, neboť  nepřítomnost pozvaného vlastníka není 
na překážku využití výsledků šetření hranic k vyhotovení nových 
souborů geodetických a popisných informací.

U některých vlastníků vyplynula z šetření hranic potřeba dořešení 
některých záležitostí, např. přístaveb domů, které nejsou zakresleny 
v mapě katastru nemovitostí. V některých případech bude potřeba 
jejich zaměření a  vyhotovení pasportu stavby pro dodatečnou 
kolaudaci. Komisí byl vlastníkům postup řešení vysvětlen a bylo 
doporučeno v jejich vlastním zájmu co nejrychlejší provedení těchto 
prací (nejlépe do konce letošního roku).

V případě potřeby geodetických prací, které vyplynuly z šetření 
hranic pozemků (zaměření staveb, oddělení pozemku apod.) vám 
budou nabídnuty služby od firmy, která zde prováděla šetření hranic.

DĚTSKÝ DEN 2017
Omlouváme se, v tomto čísle nám nezbylo více místa.
Dětský den se však vyvedl a velký dík sponzorům a organizátorům.

M. Houška

starosta

foto: MK



Není sporu o tom, že vedle běžných  příjmů 
obce od státu, daní  a příjmu z úspěšně 
vyřízených  dotačních žádostí pomáhá 
zvelebovat obec i sponzorská činnost firem, 
majících prostřednictvím svých majitelů či 
představitelů nějaký vztah právě k naší obci. 
Jedním z takových a dá se  říci největších  je 
Ing. Jiří Moravec se svojí firmou Moreal s.r.o, 
dříve podnikající se společností Elecom s.r.o. 
Spolupodílí se nejenom na investičních akcích, 

ale i na akcích společenských, jako jsou akce pro děti, místní fotbalový 
týmw a další. Je hlavním sponzorem největší kulturní události obce 
Svatováclavské pouti, u jejíhož zrodu s myšlenkou na založení tradice v 
roce 2014 byl a kterou čeká letos již čtvrtý ročník po dosavadních  třech 
velice úspěšných. Požádali jsme proto pana Moravce o menší rozhovor, o 
který se s vámi čtenáři chceme podělit.

Určitě by čtenáře zajímalo, co vás osobně vede k tomu, abyste 
naší obec finančně, ale i materiálně podporoval?

„Aktivity v obci a to zejména ve sportu jsem podporoval od samého 
počátku mého podnikání, nicméně se změnou starosty obce v r.2010 
jsem vycítil, že obec začíná vzkvétat a vzhledem k mému osobnímu 
vztahu k obci jsem považoval za určitou osobní čest více podpořit dění 
a aktivity v různých oblastech. V obci jsem vyrostl, chodil do školky a 
školy a jako trvalý občan jsem zde strávil mnoho krásných let. Po určité 
odmlce jsem se investičně do obce vrátil a potěšilo mě, jaká atmosféra 
zde panovala. To bylo zásadní pro mé rozhodování a rozhodování celé 
rodiny o podpoře aktivit. Je důležité upozornit, že v současnosti jsme 
zcela dvě rodinné firmy a je tudíž podpora zásluhou nás všech.

K této úvodní otázce je nutné uvést, že podpora není o odečítání 
z daní, jak se široká veřejnost domnívá, ale o ochotě volné finanční 
prostředky využít pro radost nás všech a přispět tak k podpoře dobré 
atmosféry v obci.“

Výčet všech vašich sponzorských aktivit pro obec asi nebudeme 
vyjmenovávat. Možná že vy sám byste nám mohl ty největší 
přiblížit.

„Největším sponzorským jednorázovým darem je pokrytí 
vícenákladů vzniklých při rekonstrukci kapličky, kdy jsme v podstatě 
na své náklady provedli 90% opravu dřevěné vrchní části. Tato byla 
po odkrytí zcela zničena, měl jsem velké obavy, aby nedošlo k celkové 
destrukci krovové soustavy. 

A tak, jak to v životě bývá, následovala další pro nás velice 
atraktivní akce v obci, kterou jsme mohli podpořit. Jednalo se o první 
ročník Svatováclavské pouti. Tento projekt je pro mě určitou srdeční 
záležitostí a jsem velice rád, že akce získala podporu a zájem u většiny 
občanů obce a občanů širokého okolí   

Samozřejmě se najdou v obci i nepřejícní a zapšklí lidé, ale dle 
mého názoru jsou to jednotlivci. A dovoluji si zmínit se ještě o jedné 
z velkých investičních podpor a to je oprava božích muk, která byla 
nedávno dokončena.“

 Shrnuto a podtrženo -  závěrem tak trochu obligátní otázka: co 
se vám na naší obci líbí a co na druhé straně vás třeba i zlobí, či se 
vám nelíbí?

„V odpovědi  na vaší třetí otázku zcela logicky promítáme  reakce 
na otázku první a druhou. Jsem velice šťastný, že v obci jsou lidé, kteří  
nezištně svou aktivitou přispívají k zviditelnění obce. Mám na mysli ty 
desítky lidí, kteří vypomáhají a spolu se starostou a většinou zastupitelů 
zvyšují image všech obcí, spadajících do správy OÚ Heřmanov. V 
současné době je takováto činnost a přístup lidí ojedinělý a porovnáme-
li některé obce a města v okolí pak zcela výjimečný.

Jsem potěšen, že naše rodina může podpořit různé aktivity a to, jak 
finančně, tak i materiálně. Bohužel na druhou část vaší otázky musím 
poznamenat, že pořád existují  lidé, kteří jsou  dle mého názoru zcela 
úmyslně škodící. Ničí tak dlouhodobě budované dobré vztahy a to na 
úkor své ješitnosti a někdy až hlouposti.“

Děkujeme ing. Moravcovi za upřímné odpovědi na naše 
otázky a zároveň bychom chtěli poděkovat za dlouhodobé 
dosavadní sponzorské aktivity, mezi které patří rovněž i mimo 
jiné spolufinancování tisku našeho zpravodaje. K jeho závěru – 
společně s ním bychom chtěli věřit, že ono okřídlené rčení o tom, že 
každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán  snad  v této zemi 
nebude platit natrvalo.

NÁŠ ROZHOVOR

DĚTSKÝ DEN 2017 foto: MK

JZ



• Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává OU Heřmanov • MK ČR E19827 • OU Heřmanov; Heřmanov 13, 405 02  Děčín •
• tel.: 412 586 403 • www.hermanov.cz • info@hermanov.cz • Předseda redakční rady: František David (FD), šéfredaktor: Jiří Zdvořáček (JZ) •

• příprava do tisku: Martin Kout (MK) • redaktor: Martin Vepřek (MV) • Tisk: tiskárna Slon • www.tiskslon.cz • Uzávěrka příštího čísla je 23. 6. 2017 • 

PŘÁTELÉ, BYLO HŮŘE

FOTBALOVÉ OKÉNKO

TJ HEŘMANOV – MSK BENEŠOV N/PL. 0:3 (0:1)
V očekávaném derby s městským rivalem se nekonalo žádné 

překvapení a Benešov potvrdil na hřišti ve Fojtovicích roli favorita. 
První šanci promarnili hosté ve 12.minutě, ale střela za vápnem olízla 
tyč Pospíchalovy brány. Domácí mohli jít do vedení ve 20.minutě, 
ale Brouček trefil pouze brankáře Minaříka. O tři minuty později 
se již skóre měnilo zásluhou R.Koláře, který střelou po zemi o tyč 
otevřel skóre 0:1. Po 20-ti minutách druhého dějství domácí Brouček 
nabídl svojí chybnou rozehrávkou míč soupeři a rychlého brejku 
zvýšil Polanský na 2:0. Čtvrt hodiny před koncem po vyšachování 
heřmanovské obrany zcela volný Kolář svým druhým gólem završil 
vítězství soupeře z Benešova na 3:0.
Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, P. Havlíček 
st., V. Váňa, R. Wenzel, P. Havlíček ml., J. Brouček, V. Chlouba a T. Vlasák 

TJ PŘESTANOV - TJ HEŘMANOV 9:1 (5:0)
Pro pořádnou nakládačku si zajel Heřmanov do Přestanova. Do 

půlhodiny hry nastříleli domácí 5 branek a zápas se dohrával pouze 
z povinnosti. O branky se postupně podělili : D. Dvořák 3x, M. 
Levinský a M. Charvát. Druhý poločas nabídl opět 5 branek, z nichž 
4 v síti Heřmanova, střelci domácích D. Dvořák 2x, M. Charvát a 
P. Šmejkal po jedné. Za Heřmanov korigoval za stavu 6:0 Folprecht 
z PK.
Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, P. Havlíček 
st., J. Folprecht,  P. Havlíček ml.,V. Váňa, R. Wenzel, F. Znamínko a T. Vlasák

TJ HEŘMANOV – TJ ČECHIE H. PODLUŽÍ 5:0 (2:0)
Domácí si napravili reputaci z předchozího zápasu a částečně si 

tak udobřili svoje fanoušky. Běžela 21.minuta, Rojko vysunul velmi 
aktivního Majerika, který se dostal před beka Podluží, křížnou 
přihrávkou našel Havlíčka ml. a jeho umístěná střela skončila v síti 
Šedivého 1:0. Ve 45.min opět Majerik zatáhnul po pravé straně a 
předložil Vlasákovi, jenž bez přípravy trefil horní roh 2:0.

Po hodině hry byl faulován ve vápně Chlouba, ale nařízenou 
penaltu Folprecht neproměnil. O pět minut později se měnilo skóre 
potřetí po chytrém obloučku Vlasáka. Dvacet minut před koncem 
vysunul Vlasák „rychlíka“ Majera, který proti brankáři bombou k tyči 
zvýšil na 4:0. Tečku za podařeným zápasem pro domácí udělal J. Mataj, 
když převzal od Vlasáka přesnou přihrávku a propálil vše co mu stálo 
v cestě 5:0.
Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, P. Havlíček 
st., J. Folprecht,  V. Váňa, R. Rojko, P. Havlíček ml. , R. Wenzel a T. Vlasák, 
střídali: J. Mataj, J. Majer a V. Chlouba

TJ SPARTAK TISÁ -TJ HEŘMANOV 5:0 (1:0)
Poslední mistrovský zápas celé sezóny vyzněl jednoznačně pro již 

sestupující Tisou a Heřmanov v zápase zklamal. Zápas byl vyrovnaný 
celý první poločas, jedinou branku obdržel Heřmanov ve 36.minutě 
z kopačky Zíty, který vrátil vyražený míč do sítě po předchozí střele. 
Druhý poločas uspořádal Heřmanov „Den otevřených dveří“, domácí 
přidali další 4 branky a završili tak závěr soutěže vysokým vítězstvím. 
Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, P. Havlíček 
st., J. Folprecht,  V. Váňa, R. Rojko, J. Mataj, P. Havlíček ml. a T. Vlasák, střídali: 
R. Wenzel, J. Majer a M. Sobíšek

Také se vám zdá, že v posledních letech postihují naší zemi 
extrémní klimatické události, jako jsou povodně, přívalové deště a 
naproti tomu zase tropická vedra? Neměl jsem ani já jiný pocit do 
chvíle, než jsem nedávno zabrousil do starých kronik a církevních 
zápisů, z nichž nejstarší pamatují počátek druhého tisíciletí. A to 
jsem se divil !

Celé dlouhé generace si zažily přírodních klimatických katastrof  
dost. A v rámci jejich tehdejších společenských možností s dosti 
drastickými následky pro celou populaci. Tak třeba v roce 1059 
koncem září byly obrovskými povodněmi města Děčín a Česká Lípa 
zcela zničeny, církevní zápis říká, že na vyvýšených místech byly znovu 
vystavěny. V roce 1067 uhodily velké mrazy, lidé a zvířata umírala po 
tisících. I v každém další století se najdou další neradostné události, 
tak raději už  jenom závěrem krátký výňatek z kroniky z roku 1911: 
„Na velikonoce 16. dubna bylo chladno a byly závěje. Potom se 

oteplilo a 28. května už kvetly třešně a hrušně. 28. května byl mráz, 
že okurky, fazole a jiřiny zmrzly.“ Pak se dál v kronice píše, že v srpnu 
bylo velmi horko, po sklizni obilí bylo sucho, že se nedalo skoro orat,  
i přes pozdější déšť sucho trvalo až do konce roku.

Dost tedy těch smutných událostí. To jenom abychom si uvědomili, 
že historie zná horší situace, než potkávají nás. Pravdou ale zůstává, 
že klima matičky země se skutečně změnilo. Jak se říká – když byla 
zima, tak byla zima, když léto, tak bylo léto. Pravda, rybník jsme měli 
zamrzlý na bruslení od prosince do poloviny března a koupali jsme se 
celé léto i přes občasné spršky a bouřky.

Tak tedy přátelé – je nám vedro? Zalezme do chládku, je nám 
zima? Přitopme si. A buďme rádi, že je tak, jak je. Jen snad o jedno 
bych prosil – nepište nám v masmédiích stále, že se něco zdražilo 
kvůli počasí. Víme, že hlavní příčina je vždy jiná.

4OSLAVY 40. VÝROČÍ  
ZALOŽENÍ TJ HEŘMANOV

1. července 2017 od 12.00 hodin
na hřišti ve Fojtovicích

12-14 hod. fotbalový klub Arabela
   TJ Heřmanov proti

  Klubu Internacionálů ČR
moderuje Jiří Werich Petrášek
hraje skupina Kliďánko

14-16 hod.  14-16 hod.   TJ Heřmanov proti14-16 hod. TJ Heřmanov proti

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton
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