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Významné životní 

jubileum slaví

Pospíšilová Jaroslava  - heřmanov
blahopřejeme

„Pokud si stále stěžujete a jste naštvaní, 
lidé na vás nebudou mít čas.“

Citát měsíce

Stephen Hawking

sjednání náhradního termínu účasti statika ing. Kubíka na posouzení stavu bezpečnosti •	
budovy Fojtovice 66. Posouzení provedeno, protokol je vyhotoven s výsledkem prohlídky 
-neohrožuje bezpečnost
proběhla konzultace s vydavatelem (zhotovitelem) malované mapy se stojany k umístění do •	
parků v našich místních částech
dne 30.1. účast starosty (člena řídícího výboru MAS) na poradě v zasedací síni MM Děčín•	
plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15.12.2022•	
dokončení prací na inventuře majetku obce za rok 2022 a zpracování dokladové části•	
práce na uzávěrce roku a příprava na přezkum hospodaření obce za II. pololetí 2022•	
přípravné a úklidové práce a samotné uskutečnění Masopustu s konáním dne 11.2.2023•	
dne 13.2.2023 proběhla na OÚ kontrola od HZS za účasti 3 zástupců z DC, starosty, •	
místostarosty za účelem dodržování krizového zákona a předpisů a řešení krizových situací 
se závěrem: Obec Heřmanov plní úkoly uvedené v krizovém zákoně 
dne 14.2.2023 od 14:00 proběhla diskuze na kabinách TJ mezi obcí a nově založeným •	
spolkem „Spojení obcí z.s.“ za přítomnosti starosty, místostarosty, předsedkyně a člena 
spolku
sjednána schůzka s odborníkem na veřejná osvětlení z Kamenického Šenova s ohledem na •	
výměnu osvětlovacích těles v obci
jednání ze soudním exekutorem o termínu možné dražby na 1/3 nemovitostí st.p. 154., •	
p.p.č. 1089/1 a č.p. 124 vše v k.ú. Heřmanov 
ve spolupráci s kanceláří paní Bílkové podána žádost o dotaci na Ústecký kraj z Programu •	
obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 z oblasti podpory 2 (opravy mostků a propustků na 
MK) s alokací 20 mil. s max. dotací do 500 000 Kč (oprava mostku na Mlatce)
dne 21.2.2023 provedení čištění komínů a provedené revize na budovách v majetku obce.•	

 2.3. Mezinárodní den zásnub 
 8.3. Mezinárodní den žen
11.3.  Evropský den mozku
12.3. Vstup ČR do NATO (1999)
17.3. Den sv. Patrika
19.3. Mezinárodní den invalidů
20.3. Světový den štěstí 
 První jarní den
21.3.  Světový den poezie
22.3.  Světový den vody
27.3.  Světový den divadla
28.3.  Den učitelů v ČR

Informace z usnesení z 1. VeřeJného Jednání 
zo heřmanoV dne 23.2.2023 Ve foJtoVIcích

Starosta určil ověřovatele zápisu pana Tomáše Záveského a Mílana Procházku, 
zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

ZO Heřmanov:
schvaluje•	  doplněný  program veřejného zasedání (usn. č.41/2023)
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 15.12.22 do 3.2.2023 (usn.č.42/2023) 
bere na vědomí •	 zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č.43 /2023)
schvaluje•	  doplněný program veřejného zasedání (usn. č.41/2023)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.1 /2023, bude nedílnou součástí zápisu (usn.č.44/2023)
bere na vědomí •	 výpověď z veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy od města 
Benešov nad Ploučnicí (usn. č.45 /2023)
schvaluje•	  návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
mezi Statutárním městem Děčín a Obcí Heřmanov (usn. č.46 /2023)
bere na vědomí•	  vyjádření k žádosti o finanční příspěvek od obce nově vzniklého spolku 
„Spojení obcí z.s.“ (usn. č.47/2023)
schvaluje•	  prodej pozemku p.p.č 156/1 v kú. Heřmanov o výměře 619 m2 panu Janu 
Zdobinskému Velvarská 17, 25262 Horoměřice za cenu 32 800 Kč dle znaleckého posudku 
č. 221/8-2023 ze dne 20.2.2023 vypracovaný Ing. Kristinou Ř. a pověřuje starostu podpisem 
KS (usn.48/2023)
schvaluje•	  účast starosty obce Heřmanov Františka Davida na valných hromadách SVS a.s. 
s platností na volební období 2022-2026 (usn.49/2023) 
bere na vědomí•	  seznámení se současným stavem budovy Fojtovice 66 a dalším postupu 
zlepšení stavu budovy (usn.50/2023)

František David    Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov   Místostarosta obce Heřmanov



MK - zdroj: PČR, ČP

Obec Heřmanov společně s místními 
občany uspořádala v sobotu 11.2.2023 
tradiční Masopustní veselí. Před Obecním 
úřadem Heřmanov se ve 14 hodin sešla 
více než stovka občanů a podpořila tak 

tradiční oslavu Masopustu. Pro všechny bylo 
připraveno pohoštění, také trochu slivovice 
a co patří k tradičnímu na Masopust jsou 
zabijačkové pochoutky. I v letošním roce 
den předem, profi řezník se vším všudy J. 

Moravec & syn s rodinou, za pomoci  Z. Chramosty společně 
vyrobili pochoutky, jitrnice, kroupáky a prdelačku vynikající kvality, 
které poté darovali občanům.  Po ¾ hodině se Masopustní průvod 
vydal směr Fojtovice. Na zahradě školy nás přivítala paní ředitelka 
Švandrlíková s učitelským sborem a připravily pro účastníky ukázky 
tradičních řemesel jako například "pekařka, pradlena, bylinkářka, 
perníkářka". Děti si mohly vyzkoušet uplést housku ze slaného těsta, 
vyprat prádlo na valše, poznat některé bylinky a koření či si ozdobit 
bílkovou polevou perníček. Po této zastávce se průvod zastavil u 
Novotných, kde bylo připraveno občerstvení včetně kořaličky a 
průvod dorazil na křižovatku, kde bylo připraveno pohoštění včetně 
svařáku na balíku sena s autory T. Ďurmekem a Š. Kučerovou. Po 
půlhodince se otočil směr průvodu na závěrečnou štaci k domu 
Moravcových s přichystaným plným stolem od masa po dezerty 
různého druhu, točené pivo a kořalička. I když se zdálo, že už nikdo 
nemůže, zhruba na 50 lidí se přemohlo a po občerstvení se jenom 
zaprášilo. Staropražští Pardálové o něco přetáhli 16.hodinu, ale to 
určitě nikomu nevadilo, dokonce zahráli i písničky na přání. Za 
vydařenou akci patří všem jmenovaným poděkování a můžeme se 
těšit na Masopustní hody v příštím roce.

Pozor na PodVod PřI Placení sIPo, 
VaruJe PolIcIe I česká Pošta 

Policisté začátkem roku v Pardubickém kraji přijali několik desítek 
oznámení od občanů, kteří na svých složenkách SIPO zjistili novou 
položku s názvem „Služby“ za více jak 2 tisíce korun. Celkem se 
jednalo o skoro 4000 plátců. 

„Doporučujeme občanům, kteří službu SIPO využívají, aby si 
neprodleně zkontrolovali všechny položky a v případě, že objeví 
položku, kterou neznají a sami nezadávali, aby se obrátili na nejbližší 
pobočku České pošty dříve, než bude platba za tuto službu stržena.“ 
Takto občany varovala Policie ČR i Česká pošta.

Tato zpráva je sice ze začátku roku a událost se stala na 
Pardubicku, ale není vyloučeno, že se tento podvod nebude opakovat. 

Česká pošta nabízí službu SIPO firmám, kterým na základě 
dodaného seznamu plátců a jejich spojovacích čísel umožňuje 
inkasovat peníze za poskytnuté služby. Česká pošta není oprávněna 
zkoumat, za co a na základě jakého důvodu příjemce peníze od plátců 
požaduje.

text: FD; foto Šárka Kučerová ml.
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obrázky našIch školních dětí
Společnost, která s obcí spolupracovala na vydání knížky 

„Děčínsko z nebe“ se nadále snaží o nové nápady a jedním z nich je 
vyhotovení malované mapy do našich parků v jednotlivých místních 
částech. Jedním z úkolů bylo požádat naše školní děti o malůvky 
na volné téma: co vidíš v naší obci? Překvapení bylo, že se na OÚ 
dostavila paní ředitelka Mgr.Gabriela Švandrlíková i s dětmi, osobně 
předaly starostovi obrázky. Bylo těžké vybrat dva nejlepší, protože je 
malovaly různě staré děti. Proto ty, které nebudou v malované mapě, 
zveřejňujeme v našem zpravodaji.

březen 2023

4.3.2023 15:00 maškarní dětský karneval ve františkově
KD Františkov Jsou vítáni i maškaní masky (převleky) 

rodičů nebo prarodičů. Součástí karnevalu 
bude i balónková šou.

4.3.2023 13:00 11. Valkeřický masopust
od „rybníčka“ Do průvodu jsou zváni muzikanti, kominíci, 

báby, četníci, ženiši a nevěsty, medvědi a 
další. Nebo přijďte jen tak.

11.3.2023 20:00 retro dIsco benešov nad Ploučnicí
městské kino Retro diskotéka, hrají Bratři v Tricku, od 

80., 90. let a milénia. Předprodej 603945369 
nebo na obecním úřade. Vstupenky lze 
zakoupit i v den akce na místě. Bohatá 
TOMBOLA

15.3.2023 17:00 dobrodružství s kapitánem rudovusem
muzeum Děčín Výprava do světa LEGO pirátů 

Vernisáž se uskuteční 15. 3. a výstava potrvá 
do konce října

24.3.2023 20:00 zažijte elvise naživo!
zámek Děčín Zpěvák Jakub Machulda patří k nejlepším 

současným napodobitelům Elvise Presleyho 
a jeho show v doprovodu živé kapely je 
autentická a strhující.

31. 3.2023 19:00 techtle mechtle travesti revue
divadlo Děčín ,,Dokud nás smrt nerozdělí“ 

Nejúspěšnější česká travesti show

kalendář akcí
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První zápas zimního turnaje se odehrál dne 4.2. s účastníkem 
Českolipské skupiny a hrající stejnou výkonostní třídu tedy I. B. tř. 
Mužstvo Doks

tJ heřmanoV – doksy 5:6 (2:1)
V tomto zápase se očekával vyrovnaný souboj, což se také 

potvrdilo. První čtvrthodinka byla ve znamení Heřmanova, přesto 
se vedení ujali hosté z první vážnější situace po přečíslení naší 
obrany 4:3. Po půlhodině bylo srovnáno po nakopnutí  míče A. 
Čapka, M. Kolárik doběhnul, ostrým centrem našel D. Zahradníka, 
který usměrnil míč do sítě 1:1. Pět minut před přestávkou přidal D. 
Zahradník svojí druhou branku, na kterou mu přihrál v malém vápně 
Matys 2:1.

Druhý poločas se na koně dostaly Doksy po dvou chybách 
Heřmanova otáčí výsledek na 2:3. Po hodině hry našel Matys skvěle P. 
Havlíčka, který podél brankáře srovnal na 3:3. Další vývoj zápasu  66. 
min. rychlý brejk hostí 3:4, 70.min hosté přehráli zálohu a úspěšně 
zakončili 3:5, 74.min Dančo  ze samostatné akce snížil na 4:5, 76.min 
roh Doks hlavou na 4:6 a tečku za zápasem udělal A. Čapek, když 
napřáhnul z 22 metrů a trefil šibenici 5:6.    

unIon dc – tJ heřmanoV 1:7 (1:3)
V dalším zápase zimního turnaje si naši kluci po porážce 

spravili	chuť	a	odnesl	to	Union	Děčín.	Ve	20.	minutě	to	bylo	0:1	
po samostatné akci Danča, který prošel od půlky hřiště a dělovkou 
otevřel	skóre.	O	pět	minut	později	se	kopala	penalta,	kterou	Union	
proměnil	1:1.	To	bylo	ze	strany	Unionu	vše	a	poté	se	prosazovali	
střelecky pouze heřmanovští. Do poločasu přidali branky P. Kolárik a 
K. Dančo 1:3. Druhý poločas přidali naši kluci další 3 branky, Dančo 
2, P. Kolárik 1 a 1 vlastní.  

tJ heřmanoV - fk JunIor  3:3 (1:1)
Ve třetím zápase turnaje postavil do zápasu Junior mladíky, kde 

toho až tak fotbalového moc nebylo, ale nahradili to větším pohybem 
a bojovností. První branku vsítili mladíci po chybě G. Čapka, který 
vracel brankáři Rojkovi, útočník Junioru se zmocnil míče a poté 
prostřeli bezmocného  brankáře. Pět minut před půlí vyzkoušel 
zapůjčený Konfršt z D. Habartic brankáře Junioru a nachytal ho 
střelou z 25 metrů na švestkách 1:1. Druhý poločas začal lépe 
Heřmanov a byl to opět Konfršt, který otáčí výsledek 2:1. Po chybě 
zadáků Heřmanova srovnal Junior na 2:2 a hosté také otáčí zápas ve 
svůj prospěch na 2:3 po přečíslení obrany domácích. Nakonec zápas 
skončil smírnou remízou 3:3 a autorem gólu nebyl nikdo jiný než 
Konfršt. 

V. březno  - heřmanoV 2:3 (2:1)
Ještě neuplynula ani minuta a Heřmanov prohrával 1:0 po fatální 

chybě brankáře Heráka. Další chyba, tentokrát zálohy Heřmanova 
byla potrestána brankou 2:0. Po 30-ti minutách hry snižoval také 
zapůjčený Příhonský z Malšovic na 2:1, když zcela nehlídán tečoval 
míč z malého vápna do sítě. Po obrátce dokázal nakonec Heřmanov 
dotáhnout zápas do vítězného konce dvěma brankami, trefil se P. 
Kolárik a Konfršt 2:3. 

sPortoVní okénko FD

 hřIště s umělým PoVrchem 
Ve foJtoVIcích

I když mělo být hřiště hotové již v říjnu 2022, nový termín 
dokončení se jeví jako konec března.  Nyní je připravena plocha (viz. 
obr.) pro položení koberce s umělým povrchem, pouze se bude čekat 
na vyšší teploty, aby byl dodržen technologický postup. Stejné to 
bude s úpravou terénu po práci stavebních strojů, kde jsou v terénu 
vyježděné hluboké koleje.

Před zahájením mistrovských bojů se naši fotbalisté zúčastnili zimního turnaje v Děčíně na umělé trávě . Do konce února sehráli 4 z 5 
zápasů a poslední je čeká 4.3.2023 od 13:00 hodin s mužstvem České Kamenice. Tento zápas bude zároveň mistrovský, protože na podzim byl 
vzhledem k nezpůsobilému terénu v Č. Kamenici odložen.

Tuto akci pořádá spolek Spojení obcí z.s. 
Obec Heřmanov tuto akci finančně podporuje

FD


