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Významné životní 

jubileum slaví

Piskačová Jana - fojtovice
Procházková anna  - heřmanov

blahopřejeme

„Archeolog je ideální manžel, 
čím je žena starší, tím je pro něj 

zajímavější“

Citát měsíce

Agatha Christie

příprava a samotné práce na uspořádání I. a II. kola prezidentských voleb konaných ve •	
dnech: I. kolo 13. a 14. 1. 2023 a II. kolo 27. a 28. 1. 2023 a vyúčtování dotace na přípravnou 
fázi voleb a vyúčtování dotace na komunální volby
úprava místních komunikací plužením, v rámci možností posyp zledovatělé plochy•	
sjednání náhradního termínu účasti statika ing. Kubíka na posouzení stavu bezpečnosti •	
budovy Fojtovice 66, posouzení provedeno 25. 1. 2023, předběžný výsledek prohlídky 
(neohrožuje bezpečnost) a protokol bude vyhotoven do 2 týdnů
plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. 12. 2022•	
dokončení prací na inventuře majetku obce Heřmanov za rok 2022 a zpracování dokladové •	
části
práce na uzávěrce roku a příprava na přezkum hospodaření obce Heřmanov za II. pololetí •	
2022
osobní účast při blahopřání k životnímu jubileu obyvatelce Fojtovic•	
přípravné práce na organizaci Masopustu s konáním dne 11. 2. 2023 od 14:00 hodin.•	

Výsledky hosPodaření obce heřmanoV za rok 2022
Schválený rozpočet na 2022 

 příjmy   8 639 500 Kč skutečnost 11 608 804 Kč rozdíl +2 969 304 Kč
 výdaje 15 429 500 Kč skutečnost   7 736 850 Kč rozdíl - 7 692 293 Kč

Snížené výdaje oproti schválenému rozpočtu  o 7 692 293 Kč byly způsobeny nerealizováním 
akce „Rekonstrukce kulturního domu ve Fojtovicích“ a nedokončení „Hřiště s umělým povr-
chem ve Fojtovicích“ v termínu ze strany zhotovitele - nemohla proběhnout fakturace.
Z plánovaného schodkového rozpočtu byl v r. 2022 ve skutečnosti rozpočet  
přebytkový ve výši 3 871 954 Kč

Stav finančních prostř. na účtu obce Heřmanov k 31.12.2022: 
 účet u KB 18 798 207,14 Kč
 účet u ČNB 4 040 360,42 Kč

Celkový stav finančních prostředků k 31.12.2022 činí 22 838 567,56 Kč 

  4.2. Výročí spuštění Facebooku (2004) 
 Světový den boje proti rakovině
  8.2.  Den bezpečnějšího internetu
  9.2.  Mezinárodní den pizzy
12.2.  Světový den manželství
13.2.  Světový den rádia
14.2.  Svátek zamilovaných (Valentýn)
22.2.  Den sesterství 
 Čínský Nový rok (rok Zajíce)

starosta



zima na vsi

Pro rok 2023 zůstává poplatek za osobu/rok s trvalým pobytem v 
obci 600 Kč. U rodinného domu pro rekreační účely zaplatí majitel 
1x600 Kč/rok. Dle vyhlášky platbu můžete uskutečnit buď v hotovosti 
na OÚ (po. nebo st. 7-17 hodin), nebo na účet obce 6625431/0100 s 
VS číslo popisné. Pro majitele psa zůstává stejný poplatek 80 Kč/rok, 
pro druhého a dalšího psa 160 Kč/rok. Platbu za odpady i psa můžete 
sloučit do jedné částky. Dále můžete odpady hradit např. i čtvrtletně, 
pololetně nejpozději však do konce září 2023. Poplatek za psa (psy) 
je dle vyhlášky třeba zaplatit do března 2023. Dále žádám občany, 

aby nepolevovali ve třídění odpadů a tím nadále snižovali množství 
komunálního odpadu, protože by pro příští rok byly ceny pro občany 
neudržitelné (TS zvyšují ceny za dopravu i skládkovné). Třídění 
odpadů je velmi důležité, protože za zpětný odběr se obci vrátí určitá 
částka peněz. Prosím vás vytrvejte a třiďte !!!

Svozové dny komunálního odpadu se nemění, pro Blankartice 
platí nadále každý lichý čtvrtek celoročně, pro Heřmanov a Fojtovice: 

červené známky od 1.10. do 30.4.- každý týden v pátek a od 1.5. do 
30.9. - každý lichý pátek žluté známky celoročně v každý lichý pátek 

PrezIdenTskÉ Volby V naŠí obcI
Jak skončily celostátní výsledky voleb ví každý z televize, rozhlasu, 
novin nebo internetu. Jak se však hlasovalo u nás v obci?
Níže uvednené údaje jsou za oba naše volební okrsky. 

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

1. kolo 383 249 65,01 248 244 98,39
2. kolo 383 255 66,58 255 255 100,00

Kandidát Navrhují-
cí strana

Politická 
příslušnost

hlasy kolo

příjmení, jméno, tituly % 1. 2.

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 3 1,22 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 10 4,09 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 57 23,36 83 32,54
5 Zima Tomáš prof. 

MUDr. DrSc.
Senátoři BEZPP 0 0,00 X X

6 Nerudová Danuše 
prof. Ing. Ph.D.

Občan BEZPP 26 10,65 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 144 59,01 172 67,45
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 2 0,81 X X
9 Hilšer Marek MUDr. 

Bc. Ph.D.
Senátoři MHS 2 0,81 X X

Informace k PoPlaTkům na rok 2023 (odPady a Pes)

FD

FD

MK

MK



sIlVesTr foJToVIce
Dne 31.12.2022 se ve Fojtovické hospodě uspořádal silvestrovský 

večer. Sešel se hojný počet našich občanů. Stoly se velmi rychle 
naplnily různými sladkými i slanými dobrotami. Venku se opékala 
kýta. Atmosféra večera se nesla ve slavnostním duchu. O půlnoci 
celou oblohu rozzářil ohňostroj. Tato akce uzavřela rok 2022 a my se 
těšíme na další akce v roce 2023.

zImní radoVánky V mŠ
Konečně v lednu napadl sníh. Sněhová nadílka byla k dětem 

letos mimořádně štědrá a obdarovala je pořádnou hromadou sněhu, 
kterou si děti vychutnávaly na zahradě mateřské školy, kde postavily 
společně několik sněhuláků, iglú a ledního medvídka.

Na cestě za kravínem jezdily na bobech a ježdících, tvořily andílky 
svým tělem a hrály koulovanou. Do školky jsme se pokaždé vracely 
unavení. Při odpoledním odpočinku mnohé usnuly již při pohádce.

VIrTuálně V elekTrárně
V naší škole jsme se přenesli díky digitálním technologiím do 

prostor jaderné elektrárny Temelín. K projektu jsme se přihlásili již 
podruhé, protože jsme byli velmi spokojeni s virtuální návštěvou 
vodních a větrných elektráren v minulém školním roce.

Žáci měli možnost aktivně komunikovat s průvodci, kteří osvětlili 
dětem význam a provoz jaderných elektráren. Díky virtuální 
prohlídce jsme zavítali do vnitřních prostor elektrárny, kam se 
obyčejný člověk nedostane. Žáci zjistili, co jsou části provozu výroby 
elektrické energie, jako např. reaktor, generátor, chladící věže a jiné. 
Součástí prohlídky bylo také opakování v podobě krátkých soutěží 
a kvízů. Na závěr žáci výtvarně 
ztvárnili některé části elektrárny. 

J. Helebrantová

J. Chlumská

G. Švandrlíková
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sPorToVní okÉnko

FD kIds racIng Team heřmanoV z.s. 
Díky obci Heřmanov jsme mohli udělat slavnostní vyhlášení 

našeho týmu Kids Racing Team Heřmanov z.s. na sále v Heřmanově, 
kde jsme ocenily ty nejlepší v uplynulé sezoně 2022, představili plán 
na rok 2023 a vše jsme společně s dětmi, rodiči a přáteli oslavili. 
Děti i rodiče se po celý večer bavili soutěžemi a všichni se těší, jak 
se rozjedeme na tratě v sezoně 2023. Na závěr bych chtěl poděkovat 
obci Heřmanov v čele se starostou panem Františkem Davidem a 
zastupitelům obce, že náš dětský tým podporujete jak finančně tak 
materiálně.

Celkové výsledky našich nejlepších svěřenců:

Oliver Tomšík 11 let Heřmanov - motorka KTM SX85 
seriál Kidscroscup celkové 2. místo, seriál BattiMXcup celkové 2. místo

Václav Máček 9 let Jílové u Děčína motorka KTM SX65 
seriál Kidscroscup celkové 2. místo, seriál BattiMXcup celkové 4. místo

Oskar Skala 9 let Děčín motorka Yamaha YZ65 
seriál Kidscroscup celkové 4. místo, seriál BattiMXcup celkové 10. místo

Jan Salaba 9 let Dolní Poustevna - motorka KTM SX50  
seriál Kidscroscup celkové 1. místo, seriál BattiMXcup celkové 1. místo, 
seriál Motocrosscup 1. místo  náš šampión

Vojtěch Šrenk 8 let Povrly - motorka KTM SX50 
seriál BattiMXcup celkové 3. místo

Matěj Parkman 7 let Duchcov - motorka KTM SX50 
seriál Kidscroscup celkové 7. místo, seriál BattiMXcup celkové 4. místo

Sebastien Zilcher 6 let Světec - motorka GAS GAS MC50  
Kidscroscup celkové 11. místo, Motocrosscup celkové 11.místo

Štěpán Holý 9 let Heřmanov - motorka KTM SX65 
zdravotní pauza, ale při soustředění ve Světci 1. místo v závodě 
kubatura 65 ccm

TJ heřmanoV
Mistrovská soutěž I. B. třídy jaro 2023, zápasy březen 2023:

sobota 4.3. ve 13:00 FK Česká Kamenice - TJ Heřmanov •	
(odložený zápas z podzimu 2022)- hraje se na umělé trávě v DC

neděle 12.3. ve 14:30  TJ Heřmanov – SK Dobkovice, •	
sobota 18.3. v 10:45  Chuderov – TJ Heřmanov•	
neděle 26.3. v 15:00  TJ Heřmanov – TJ Chlumec•	

Před zahájením mistrovských bojů budou fotbalisté Heřmanova 
účastníky zimního turnaje v Děčíně na umělé trávě vedle Lídlu.

sobota  4.2. od 13:00  Heřmanov – Doksy•	
neděle 12.2. od 13:00  Heřmanov - Union DC•	
neděle 19.2. od 15:00  Heřmanov - Junior•	
sobota 25.2. od 15:00  Heřmanov - V. Březno •	

únor  2023
11.2.2023 od 14:00 masoPusT V heřmanoVě
od obecního úřadu průvod, masky vítány

11.2.2023 od 19:00 1. sPoleČný obecní Ples
velký sál Frant.n.Pl. Pořádá obec Františkov a Starý Šachov 

Předprodej na obecních úřadech

18.2.2023 od 10:00 masoPusní PrůVod
Dolní Habartice od obecního úřadu

18.2.2023 od 20:00 zámecký Ples
Zámek Děčín 10. jubilejní zámecký ples. Těšit se můžete 

na orchestr George band, romskou kapelu 
Galiani gypsy jazz, taneční vystoupení Agáty 
Ženíškové. Paví ozdoba vítána

24.2.2023 kamen!ce - Winter edition 2023
Dům kultury Č.K. Zimní a jednodenní edice úspěšného letního 

festivalu   Vstupenky na www.smsticket.cz

kalendář akcí

V. Tomšík


