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Už zase  máme prosinec a další rok u konce. Tím naším celoročním bojem s covidem nám utekl zase snad rychleji, i když se nám někdy zdálo, 
že ta naše izolace od všeho nebezpečného je nekonečná. Jedině příroda snad zůstala tímto proklatým virem nedotčena a byla dokonce i možná 
přívětivější pro kultury, potřebné k naší obživě. Extrémům se ale opět nevyhnula, ty snad už s námi zůstanou  trvale. Na to, jak vypadají kupy 
sněhu, už máme snad jen fotodokumenty či záběry z těch nejvyšších hor. Pranostika nám říká, že vykvete-li nám třešňová větévka, daná do 
vázy na Sv. Barboru do Štědrého dne, přijde brzo hezké a teplé jaro. Tak se tedy těšme!

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

šéfredaktor 606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 
Martin Kout martin@martinkout.cz

 

Významné životní 
jubileum slaví

Španko Štefan – Heřmanov
Škoda Miloslav - Heřmanov
Feistner Rudolf - Heřmanov

blahopřejeme

dne 15.12.2020 se konalo IV. veřejné jednání ZO Heřmanov (viz informace z usnesení na •	
str. č.2) 
rozpracovaná stavba na místním hřbitově (kolumbárium, pěšiny a nové oplocení)•	
s dokončením v roce 2021(obrázek na straně 3)
zajišťování podkladů pro podání žádosti na MMR o dotaci na rekonstrukci budovy •	
restaurace ve Fojtovicích
vyřizování agendy kolem připravované stavby gabionové zdi a odstavné plochy naproti •	
restauraci v Heřmanově
u vodárny ve Fojtovicích provedeno nouzové propojení přívodní vody do vodojemu při •	
dlouhodobém výpadku elektřiny- voda nateče přes spojené nádoby při otevření nově 
osazeného ventilu
oprava 5 ks osvětlení veřejného osvětlení•	
pokácení a dovezení vánočních stromků k OÚ a do Blankartic (darovaný stromek od •	
Zdvořáčků), k OÚ daroval strom Jaroslav Okrouhlý.
objednání linolea a jeho položení linařem do společenské (volební) místnosti kabin TJ (obr.•	
níže)
výměna osvětlovacích těles v kanceláři OÚ Heřmanov•	

InFoRMace z obecníHo úřadu starosta

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A 
jestli to dobře nedopadlo, tak to potom 

ještě není konec.“

Citát měsíce

John Lennon

JZ

Milí spoluobčané,

magický letopočet tohoto roku sliboval být  rokem zajímavým, plným dobra a štěstí. Celý rok 
se však nejenom naše země, ale celá planeta  potýkala a stále ještě potýká s jednou z největších 
virových pandémií, kterou onemocnělo a také padlo za oběť mnoho lidí. 

I v této nelehké době, vzhledem k omezením, kdy musela být zrušena řada naplánovaných 
akcí investičního, kulturního a sportovního charakteru, jste znovu prokázali svojí účastí  zájem 
na rozvoji naší obce, na jejím vzhledu a pověsti. Rád bych proto v první řadě poděkoval za Váš 
přístup k zodpovědnému jednání ve smyslu dodržování pokynů, vyplývajících z rozhodnutí vlády 
a přijatému postupu ke zmírnění následků této pandémie. 

Nezbývá mi, než nám všem popřát za sebe, ale i celé Zastupitelstvo obce hodně sil, trpělivosti a 
zodpovědnosti do nového roku. Věřme, že bude lepší než ten, se kterým se nyní loučíme.

       František David
           starosta obce

LednoVý Hon
V měsíci leden bude 

dne 9.1.2021 (sobota) 
Myslivecké sdružení Hubert 
v přibližných časech od 
8.00 do 16.00 hodin 
pořádat hon, který 
bude v této 
sezóně poslední. 

Starosta
nové linoleum v TJ Heřmanov



FD

usnesení ze 4. VeřejnéHo jednání dne 15. 12. 2020 V HeřManoVě
 Starosta určil ověřovateli zápisu J. Hambergera a Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

ZO Heřmanov:

s ch v a l u j e pozměněný a doplněný program veřejného zasedání (usn.č.169 /2020)•	
b e r e na v ě d o m í zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29. 9. 2020 do 15. 12. 2020 (usn.č.170/2020)•	
b e r e na v ě d o m í zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn č. 171/2020)•	
s ch v a l u j e rozpočtové opatření č.4 /2020, bude nedílnou součástí zápisu (usn. č.172/2020)•	
s ch v a l u j e návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2021 s výší příspěvku 467 000 Kč od zřizovatele (usn č. •	
173/2020)
s ch v a l u j e schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2021, kdy příjmy činí 7 987 500 Kč a výdaje činí 17 677 500 Kč a závazným •	
ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 9 690 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor 
z minulých let (usn.č.174/2020)
p o s k y t u j e TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a p o v ě ř u j e starostu podpisem veřejnoprávní •	
smlouvy č.1/2021(usn. č.175 /2020)
p o s k y t u j e místnímu šipkařskému clubu: „ Mamlas team“neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15 000 Kč a p o v ě ř u j e starostu •	
podpisem veřejnoprávní smlouvy č.2/2021(usn.č.176/2020)
p o s k y t u j e místnímu motorkářskému klubu: „Kids Racing Team Heřmanov z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15 000 Kč a p o v ě •	
ř u j e starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.3/2021 (usn. č.177/2020)
s ch v a l u j e SoD na tvorbu WWW prezentace, provoz a podpory, SML o zpracování osobních údajů a licenční smlouvu a pověřuje starostu •	
podpisem smlouvy (usn č.178/2020)
s ch v a l u j e Dodatek č. 1 ke SoD na uklízení sněhu (usn. č.179/2020)•	
s ch v a l u j e Dodatek č.2/2020 ke smlouvě č. 314009339 a navržené ceny TS Děčín dle tabulek SKO, separace, pronájem nádob, dopravné, •	
pronájem VKK, ostatní a nebezpečné odpady a ceny za ukládání na skládce (usn. č.180/2020)
s ch v a l u j e Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493 (usn. č.181/2020)•	
s ch v a l u j e OZV 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO •	
(usn.č.182/2020)
s ch v a l u j e aktualizovaný plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heřmanov •	
(usn.č.183/2020)
s ch v a l u j e Dodatek č.3 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov čp.13 do 31. 12. 2021 (usn. č.184 /2020)•	
s ch v a l u j e Dodatek č.1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na 1 BJ Heřmanov čp.113 do 31. 12. 2021(usn. č.185 /2020)•	
s ch v a l u j e dodatek č.1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na pohostinství Heřmanov čp.113 do 31. 12. 2021 (usn. č.186 /2020)•	
s ch v a l u j e roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4000 Kč, odměny budou vypláceny pololetně s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 •	
(usn. č.187/2020)
po projednání s ch v a l u j e „Strategický plán rozvoje obce Heřmanov na období 2020 -2030“(usn. č.188/2020)•	
po projednání s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Rekonstrukce kulturního domu č.p.66 – Fojtovice“ a spolufinancování •	
akce obcí Heřmanov (usn. č.189/2020)
b e r e n a v ě d o m í vratku ke smlouvě o půjčce mezi Obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. ve výši 400 000 Kč(usn. č. 190/2020)•	
po projednání s ch v a l u j e odkup všech prostředků Fondu AMUNDI s převodem na běžný účet obce Heřmanov (usn. č.191/2020)•	
s ch v a l u j e smlouvu s Ústeckým krajem o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů, lokálního hlásného a varovného •	
povodňového systému a pověřuje starostu podpisem smlouvy (usn. č.192/2020)
s ch v a l u j e podpis plné moci a prohlášení pro uvedené zmocněnce Honebního společenstva- Hubert Heřmanov v účasti na valných •	
hromadách HS (usn. č.193/2020)

      František David        Josef Kučera
starosta obce Heřmanov      místostarosta obce Heřmanov

Na veřejném jednání dne 15.12.2020 byla schválena zastupiteli 
Obecně závazná vyhláška 1/2020 s platností od nového roku 2021. 
Po analýze vycházela skutečná cena za poplatek na osobu s trvalým 
pobytem v obci na 557 Kč/rok. Zastupitelé rozhodli, že pro rok 2021 
si obec nechá k tíži 57 Kč a poplatek vyhláškou stanoví na 500 Kč/rok. 
Jak vydrží tato cena dlouho je do značné míry závislá na občanech 
naší obce. Celá nová vyhláška je zveřejněna na úřední desce a v el. 
podobě na stránkách obce. Hlavním ukazatelem pro výši poplatku je 

třídění odpadů. Stále se v nádobách na komunální odpad u jedinců 
objevují složky, které tam nepatří. Pro zopakování, v obci je dostatek 
nádob kam ukládat tříděný odpad, pro plasty žlutý kontejner, na papír 
modrý, na sklo zelený, na kov šedý a na tuky z domácností malá hnědá 
nádoba. Poděkování za třídění patří drtivé většině našich občanů. Od 
nového roku můžete tak jako v minulosti platit odpady na účet obce 
č.ú. 6625431/0100 a VS uvést vaše číslo popisné. Poplatek je možno 
rozdělit na více plateb.

odpadoVé HospodářstVí V obcI



pokRačoVání pRací na HřbItoVě
  Mírný nástup zimy umožňoval pokračovat ve stavebních pracech až do současné 

doby. Nyní je částečně hotová hrubá stavba kolumbária a rozpracované pěšiny. (2 x 
obr.)

 přáníčka pRo senIoRy
Jakmile byla školákům ze ZŠ a MŠ 

Heřmanov umožněna opět výuka ve škole, 
věnovali se výrobě přáníček pro seniory, které 
byly vloženy do našeho zpravodaje. Jedno 
vybrané přání zveřejňujeme na stránkách 
našeho zpravodaje.

dobRoVoLné testoVání pRo VŠecHny 
občany čR poMocí antIgennícH testů

Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví 
první příznaky nemoci. U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To 
znamená, že infekční můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění 
COVID-19 zcela nevědomě.

Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních testů je 
včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?
Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.•	
Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.•	
Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout •	
preventivní opatření a zabránit tak dalšímu šíření nákazy:
Ochráníte své příbuzné a přátele.•	
Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.•	
Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší •	
a nemocné).
Omezením šíření onemocnění COVID-19 přispějete ke zlepšení epidemiologické situace v •	
ČR a návratu k normálnímu životu.

PROČ PRÁVĚ TEĎ?
Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky není náhodné. K 

přenosu onemocnění COVID-19 dochází nejčastěji v rodinách, jelikož doma obvykle nelze 
dodržovat přísná protiepidemická opatření.

Absolvování antigenního testu před návštěvou příbuzných během Vánoc je možností, jak 
můžete své nejbližší před nákazou ochránit.

Nejdůležitější je chránit zejména starší osoby, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu 
nákazy COVID-19. Nikdo z nás si nepřeje být na Vánoce n emocný, v horším případě strávit

vánoční svátky v nemocnici.

KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT?
Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.•	
Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.•	
Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale občané se mohou testovat •	
opakovaně.

KDE TESTOVÁNÍ POMOCÍ AG TESTŮ PROBÍHÁ?
Na webu MZ ČR naleznete seznam odběrových míst, testují i vybraní praktičtí lékaři.
koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

stRategIcký pLán 
RozVoje obce HeřManoV 

na období 2020-2030
V prosinci zastupitelstvo schválilo tento 

dokument, který je důležitý pro plánovaní 
rozvoje obce a pro žádosti o dotace je dokon-
ce nezbytný. Bude záležet čistě na nás, zda 
tento dokument zůstane pouze „papírem“ z 
povinnosti nebo zda nám ukáže směr, jakým 
se chceme ubírat.

Snažili jsme se zapracovat i připomínky a 
nápady, které vyplynuly z podzimních dotaz-
níků.

Tento plán se dělí na dvě základní části. 
 Analytickou část, která popisuje charekteris-
tiku území, podmínky, historii, obyvatelstvo, 
vybavenost,  infrastrukturu, ...

A návrhovou část, kde jsou navrženy cíle, 
kam bychom se chtěli dostat. Jsou rozdělené 
do třech hlavních oblastí:

Krajina a volný čas•	
Veřejná infrastruktura•	
Komunita a spolupráce•	

Jelikož ne všichni mají přístup k internetu, 
postupně Vás budeme seznamovat s jednotli-
vými cíly, které chceme v budoucnu realizo-
vat, aby se zde žilo ještě lépe.

Ale tento plán není něco, co nelze dále mě-
nit. I nadále se můžete vyjadřovat k tomu, co 
byste si v obci přáli a co by mohlo být do to-
hoto plánu zapracováno. MK

FDleták min. zdravotnictví
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MaLé oHLédnutí za 
LetoŠníM RokeM 

z naŠí ŠkoLy
Do roku 2020 spadají dva školní roky. 

Zatím nevíme, který z nich se ukáže jako 
lepší nebo horší.

Naši žáci i my jsme bez jakékoliv přípravy 
přešli v březnu na distanční dálkovou výuku 
z důvodu prevence šíření nového koronaviru. 
Vše probíhalo za pomoci písemných zadání 
posílaných do emailových schránek rodičů 
žáků. Ti pak doma pracovali samostatně nebo 
s pomocí svých zákonných zástupců. Zpětně 
posílali vyplněné zadání nebo fotografie 
vypracovaných úkolů. Pro obě strany, jak tu 
naši pedagogickou, tak tu rodičovskou byla 
situace velmi náročná. Rodiče museli zůstávat 
doma s dětmi a vzít na sebe nelehkou roli 
učitele, zatímco my jsme se věnovali kontrole 
úkolů, které přicházely zpět v jakoukoliv 
denní hodinu. Žákům chyběl kontakt 
s vrstevníky a věřím, že ani výuka s rodiči 
jim moc nevyhovovala.  Covidovou situaci 
jsme přečkali, a dokonce se s některými žáky 
ještě viděli během měsíce června při výuce 
již ve škole. Zvládli jsme také čtyřdenní výlet 
do Sloupu v Čechách. Léto bylo oddychové, 
virové onemocnění se zklidnilo a my jsme si 
užívali tepla.

O to hůř začal letošní školní rok. Situace 
začala být v říjnu neudržitelná v celé republice 
a my se opět se žáky vrátili k distanční výuce. 
Znovu přišlo učení na dálku, velké obavy 
o zdraví, a hlavně velká absence osobního 
kontaktu s dětmi. Velkým problémem také 
byla důležitost obsahu vzdělávání v prvních 
měsících školního roku, kdy žáci probírají 
hlavně nové učivo. Snažili jsme se rodičům 
posílat přípravy co nejpodrobnější a musím je 
pochválit, jak si s tím poradili. Nakonec jsme 
ještě zařídili online výukové hodiny pomocí 
aplikace Teams a s žáky jsme mohli pracovat 
společně online. 

Blíží se Vánoce, my jsme moc rádi, že máme 
děti ve škole a můžeme s nimi alespoň prožít 
tu krásnou adventní atmosféru. Doufáme, 
že se nám po Vánocích vrátí a budeme moci 
pokračovat v běžné prezenční výuce. Držíme 
všem palce, přejeme hodně zdraví a pohody 
v Novém roce. Abychom potěšili seniory, 
posíláme přáníčka v našem zpravodaji, která 
vyráběli naši žáci.

Mgr. G. Švandrlíková


