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Významné životní 

jubileum slaví
Piskačová Jana – fojtovice

horáková alena – heřmanov
řezáč Jiří st. – blankartice
Černý zdeněk - heřmanov

blahopřejeme

„To je život“,  
povzdechla si historie, učitelka života: 
„Každý rok učit podle nových osnov...“

inventarizační komisí provedena fyzická a dokladová inventura majetku obce Heřmanov•	
plnění úkolů vyplývajících z 5. veřejného jednání ZO Heřmanov ze dne 16. 12. 2021•	
řešení problému s padajícími stromy s vlastníkem pozemků pod myslivnou (pády stromů •	
na el. vedení)
podání žádosti na Správu a údržbu silnic na opravu živičného povrchu silnice III.tř. •	
v uzavřené místní části Blankartice a úsek od křižovatky směrem k místnímu hřbitovu. 
Sdělení SúS zní: Oprava těchto úseků proběhne v konci roku 2022, popř. počátkem roku 
2023
jakmile skončí zimní období, budou zahájeny práce na nové přípojce pitné vody pro kabiny •	
TJ Heřmanov
přípravné práce na uspořádání „Masopustního veselí 2022“ na den 26. 2. 2022 (zajištění •	
hudby, občerstvení, stanoviště, masky…)
jednání z vlastníkem stavby RD a Stavebním úřadem BNPL ohledně stavby nového RD •	
v Blankarticích
Vydána od obce Heřmanov vyjádření pro rozhodnutí stavby Bílá místa Děčínsko - Fojtovice •	
a Děčínsko - Blankartice (vztahuje se k vybudování vysokorychlostního internetu)

Kulturní PředPoKládané aKce
Vzhledem k současné situaci vlivem pandemie nechci předpovídat, jak bude další průběh 

během roku vypadat. Předpokládám, že s venkovními akcemi problém nebude a akce se 
uskuteční. Jako první je naplánováno „Masopustní veselí“ na den 26. 2. 2022 od 14:00 hodin 
před OÚ Heřmanov, které se uskuteční v podobném duchu jako v roce 2020 a předchozích 
letech. Průvod v maskách se vydá směrem ke statku a poté na křižovatku, kde bude průvod 
ukončen cca kolem 16. hodiny. 

Z dalších akcí v plánu bude „Den dětí“(28. 5.), „Na vodě 2022“(23. 7.), „Svatováclavská 
pouť“ kde je již stanoven pevný datum (st. 28. 9.), „Den seniorů“ (listopad).

PošKození zábradlí Pod zVonIcí 
V nočních hodinách ze dne 28. na 29. 12. 2021 bylo poničeno zábradlí podél Fojtovického 

potoka v prostoru pod zvonicí v Heřmanově. Tuto nehodu šetřila Policie ČR po nahlášení 
s odstupem času. Jelikož zůstalo vozidlo na místě nehody, Policie zjistila majitele vozidla 
a po jistém čase se řidič přihlásil a přiznal zavinění této nehody. To, že od nehody odešel, 
zdůvodnil řidič prohlášením, že pospíchal do zaměstnání a auto bylo nepojízdné. Důležité je, 
že Správa a údržba silnic DC obdržela od Policie ČR zápis o dopravní nehodě a nyní pracuje 
na opravě poškozeného zábradlí. Co bylo příčinou nehody ví jenom samotný řidič vozidla. 
Ochranné zábradlí je v majetku Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic DC odpovídá za 
uvedení do původního stavu.  starosta

starosta



VýsledKy hosPodaření obce 
heřmanoV za roK 2021

Schválený rozpočet na 2021 příjmy  7 987 500 Kč
 výdaje  17 655 00 Kč
Skutečnost  příjmy 10 091 166 Kč
 výdaje 9 723 357 Kč
Rozdíl příjmy +2 103 666 Kč
 výdaje - 7 932 143 Kč
Snížené výdaje oproti schválenému rozpočtu  o 7 932 143 Kč byly 

způsobeny nerealizováním akce „Rekonstrukce kulturního domu ve 
Fojtovicích“, důvody nerealizace jsem již ve zpravodaji zmínil.  

Dotace na letošní rok 2022 prozatím potvrzeny z Ústeckého kraje 
na opravu požární nádrže ve Fojtovicích s výší dotace 202 300 Kč a 
zažádáno o dotaci z MMR na stavbu multifunkčního hřiště s umělým 
povrchem ve Fojtovicích 

Z plánovaného schodkového rozpočtu byl v r. 2021 ve skutečnosti 
rozpočet přebytkový 367 800 Kč

Stav finančních prostř. na účtu obce Heřmanov k 31.12.2021: 
 úč.u KB 15 187 582,59 Kč
 úč.u ČNB  3 779 031,02 Kč
Celkový stav finančních prostředků k 31.12.2021 činí 18 966 614 Kč 

Tabulka a graf financí od roku 2011 do roku 2021 stav vždy k 31.12.

sVoz Komunálního odPadu, 
PoužItého šatstVa a noVá VyhlášKa
  Svoz komunálního odpadu (od 1.10. do 30.4.) zůstává stejný 

jako v předchozích letech tj. popelnice se známkami červenými  
jsou vyváženy 1 x týdně, se známkami žlutými 1x za dva týdny, 
vždy v lichý týden. Pro Heřmanov a Fojtovice den svozu pátek 
a Blankartice je den svozu čtvrtek.  Pro popelnice se známkami 
modrými (chalupáři bez trvalého pobytu) platí svoz 1 x v měsíci.

Od 1.1.2022 je v platnosti nová vyhláška , kterou je upravena 
částka poplatku za komunální odpad z 500 Kč na 600 Kč za 
osobu. Prosím občany, aby hradili poplatky přednostně přes účet 
(č.ú.6625431/0100) a variabilní symbol uvedli číslo popisné. Další 
způsob platby je osobně v kanceláři OÚ Heřmanov. Poplatky je 
možné hradit také na několikrát, ale dokončení plateb za rok 2022 
prosím proveďte do konce září. 

Kontejner umístěný vedle autobusové čekárny naproti hospodě 
v Heřmanově pro odkládání použitého textilu a bot přes mnoho 
urgencí se nepodařilo přimět k vyvážení dle potřeb obce. Původní 
firma REVENGE a.s., se kterou obec Heřmanov uzavřela v roce 
2014 smlouvu, je přejmenována na TextilEco a.s. a odpovědný 
zaměstnanec této firmy přislíbil, že bude dohlížet na včasné vyvážení 
kontejneru. V případě, že nedojde ke zlepšení této služby spojené 
s odvozem použitého textilu, odstoupíme od smlouvy a seženeme 
spolehlivější firmu.     

 PronáJmy PozemKů
Jelikož ve všech katastrálních územích Heřmanov, Fojtovice a 

Blankartice probíhaly a stále nejsou pozemkové úpravy (extravilán) 
a katastrální operát (intravilán) u konce, prosím občany, aby 
prozatím nehradily nájmy pozemků, protože částky za pronájem 
mohou být někdy odlišné. Toto je dáno tím, že SPÚ DC zaměřoval 
pozemky a prováděl návrhy dle skutečnosti a také dle domluvy 
s vlastníky pozemků. Ceny za pronájmy pozemků vždy za m2 
zůstávají nadále neměnné. Jakmile v průběhu roku budou parcely 
ve 100% přečíslovány bude následovat příprava nájemních smluv 
se stanovením ceny za pronájem, vyzvání k podpisu smluv, až poté 
budete moci uhradit nájmy.

 lesní PozemKy a PalIVoVé dřeVo
Obecní lesy Heřmanov s.r.o. jakožto nájemce lesů, hospodaří 

na lesních pozemcích v majetku obce Heřmanov. Ve třech 
katastrech jsou jednotlivé výměry lesních pozemků následující: 
Heřmanov 143,55 ha, Fojtovice 33,89 ha a Blankartice 32,10 ha, což 
koresponduje s „Lesním hospodářským plánem 2015-2025“. 

Každým rokem od místních občanů dorazí na 60 žádostí o 
palivové dřevo, proto je dodací doba zhruba 1,2 roku. Těžaře, který 
z poškozených lesů vybírá dřevo na palivo nebudu posilovat, protože 
není tak jednoduché sehnat do těžko dostupných míst lesa těžaře, 
který si v náročných terénních podmínkách poradí. Každým rokem 
se na palivo vytěží cca 450 prm listnatého a 300 prm smrkového 
dřeva. Za rok 2021 se toto množství rozdělilo mezi 53 žadatelů 
s průměrem 15 prm na 1 žadatele. Při současném stavu a ročních 
těžbách do 750 prm je zásoba palivového dřeva v lesních pozemcích 
obce na 7 až 10 let. 

Tuto prognózu uvádím také z důvodů, aby se místní občané 
rozhodli při výběru vytápěcích zdrojů do budoucna. V minulých 
letech byla podmínka, že žadatelé o palivové dřevo odeberou 50% 
listnatého a 50% smrku(kůrovec), nyní tato podmínka není a mohou 
žádat o 100% listnatého. Od září 2022 platí, že se nebudou moci 
provozovat kotle na tuhá paliva 1.a 2. emisní třídy, což je vzhledem 
k současné situaci zdražování a inflaci s ??? Ceny za palivové dřevo 
bez těžby a dopravy do vašich domovů zůstávají neměnné již 11 let, 
tj. měkké dřevo 70 Kč a listnaté 80 Kč/prm.

r.2011 -  4 882 803 Kč
r.2012 – 5 499 816 Kč
r. 2013 – 7 370 383 Kč
r. 2014 – 7 351 135 Kč
r. 2015 – 8 869 742 Kč
r. 2016 – 9 339 932 Kč

r. 2017 – 10 832 491 Kč
r. 2018 – 13 760 555 Kč
r. 2019 – 15 585 243 Kč
r. 2020 – 18 601 819 Kč
r. 2021 -  18 966 614 Kč

Obec Heřmanov 
objednala u našeho 
místního superřezbáře  
sochu Svatého Ondřeje, 
která bude umístěna na 
betonový podstavec ke 
zvonici

starosta
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naše šKola

Jitka Chlumská

V pátek 3.12. se naše škola proměnila v peklo. Pobíhalo tu mnoho 
čertíků, kteří plnili různé úkoly. Nejprve se děti seznámily s novým 
čertovským kamarádem Belzebubem, který jim dal pekelné hádanky. 
Také měly za úkol zjistit všechny jeho vlastnosti a rozdělit je na dobré 
a špatné. Belzebub rád kreslí a chtěl po dětech, aby si ho prohlédly 
a nakreslily poslepu. Také jim ukázal, jaké další čertovské zábavy si 
mohou v pekle vyzkoušet – například čertí fotbal, hraní karetních 
her nebo čertovské počty. S Belzebubem si děti společně povídaly 
o tradici čerta, anděla a Mikuláše. Vyprávěly si také vzájemně své 
představy o pekle, o tom, co je dobro a zlo a jací by lidé měli být, 
aby neskončili v pekle. Dětem donesl Mikuláš nadílku, ve které měly 
nejen pamlsky, ale také česnek, uhlí a bramboru. Brambora se hodila 
k házení do pytle, uhlí ke kreslení a česnek je důležitý pro zdraví, 
tak si ho někteří odvážlivci ochutnali. Nakonec si děti od Belzebuba 
poslechly pohádku o čertech a podívaly se do pekla, ve kterém se 
pomocí pokusů seznámily s vlastnostmi ohně a podmínkami hoření.

Děti ve školce se podílely na výrobě vlastních čertovských 
kostýmů z krepového papíru, přičemž vzhled doplnily čertovským 

líčením. Poté bylo zahájeno vysílání čertovské televize zinscenovanou 
pohádkou s maňásky čerta a anděla. Děti pohádku se zaujetím 
sledovaly a interaktivně s maňásky komunikovaly. Čertovi s andělem 
pomáhaly se slabikováním slov, určením začátečních písmen ve 
slovech i s počítáním. Samy si posléze zkusily divadýlko s maňásky 
zahrát. Čertí rej zpestřily taneční písničky doplněné pohybovými 
prostorovými hrami. Při pobytu na školní zahradě čekaly naše 
dětské čerty různé soutěže, jako například hod bramborou do 
dálky a lopatou do pece (skrze obruč), čertovská překážková dráha, 
slalom s bramborou na lopatě, prolézání ohně (skrz obruč), hledání 

rozfoukaných barevných poštovních obálek po zahradě a třídění dle 
barev. A protože Mikuláš za dětmi stále nepřicházel, rozhodly se jej 
hledat na krátké procházce v kostýmech v okolí školy. Po návratu 
zpět do školy konečně objevily první Mikulášské stopy v podobě 
uvíznutého mikulášského kabátu mezi dveřmi. Očekávání a napětí 
v očích dětí se dalo krájet. Opatrně vstupovaly do své třídy, kde 
postupně nacházely další a další stopy Mikuláše, ale i čertů (kusy 
oblečení, doplňků, rohy, řetězy). V rohu třídy nakonec objevily to, na 
co se celý den nejvíce těšily. Pod záclonou se ukrýval koš plný balíčků 
s Mikulášskou nadílkou. Děti byly nepopsatelně šťastné, že na ně 
Mikuláš nezapomněl a přinesl jim dárečky v podobě sladkostí, ovoce 
a drobných upomínkových předmětů.

ČertoVsKé doPoledne

KolumbárIum

Od září 2021máme na našem hřbitově zprovozněné kolumbárium.

Jsme rádi, že reakce občanů jsou vesměs pozitivní a již máme 
některé schránky obsazené.

Co se pronájmu týká, zájemci si mohou sami vybrat z volných 
schránek. Každá schránka je označena číslem (vždy uprostřed pod 
dvířky). Dále je potom potřeba na obecním úřadě vyplnit evidenční 
list schránky kolumbária a sepsat smlouvu o pronájmu.

Cena za pronájem schránky kolumbária je 200,- Kč na rok s tím, 
že smlouva je vždy poměrnou částí dle čtvrtletí do konce roku a 
potom dalších 5 let. Platba tedy 1000,- Kč až 1150,- Kč splatná při 
podpisu smlouvy.

MK
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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.

Obec Heřmanov Vás zve na již tradiční

V sObOtu 26. ÚNORA 2022

PRŮVOD ObCÍ V MAsKÁCH I bEZ MAsEK• 
ŽIVÝ HuDEbNÍ DOPROVOD• 
ObČERstVENÍ ZAJIŠtĚNO • 

KOstÝMY LZE tAKÉ ZAPŮJČIt NA ObECNÍM ÚŘADĚ

VŠICHNI JstE sRDEČNĚ ZVÁNI

benešoV nad PlouČnIcí
3. 2. 17:00 Setkání s afrikanistkou, cestovatelkou,  Fara 

bývalou diplomatkou v Zimbabwe,  
paní PhDr Marií Imbrovou

Na akci je nutné se předem přihlásit na tel. 773 626 112 nebo osobně 
u	pí.	Šumové;	vstupné	dobrovolné

dolní habartIce
19. 2. 10:00 Masopust v Dolních Habarticích sraz u OÚ

ČesKá KamenIce
4. 2. Tajemství plátěného pytlíku CDM
Hra pro celé rodiny. Vypravte se na procházku po České Kamenici 
a vyzkoušejte si při tom své znalosti popř. poznávací talent. Hádat 
mohou dospělí, ale i děti. Za splnění úkolu dostanete odměnu.
akce	zdarma;	start	9-16	hodin

děČín
10. 2. 19:00 4TET - Koncert, verze V městské divadlo
Umělecky	 plnohodnotný,	 precizní	 a	 přitom	 osobitý	 projev	 tohoto	
vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a 
profesionalitou Jiřího Korna. Vstupné od 750,-Kč.

Kalendář aKcí
únor 2022


