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Významné životní 

jubileum slaví
Švandrlíková Libuše – heřmanov

Punda Jiří – heřmanov 
záveský Pavel -heřmanov

blahopřejeme

dne 15.12.2022 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (viz info z usnesení na str. 2)•	
úprava místních komunikací plužením, v rámci možností posyp zledovatělé plochy•	
práce pro uskutečnění voleb prezidenta ČR – svolání prvního zasedání volební komise•	
pokračování inventur majetku obce Heřmanov•	
nákup zboží, příprava a rozvoz mikulášských balíčků pro místní děti od narození do 15 let •	
pro nadílku dne 5.12.2022 (viz níže)
dle přání fojtovických občanů odklad účasti statika ing. Kubíka na posouzení stavu •	
bezpečnosti budovy Fojtovice 66 - odkládá se na počátek roku 2023

PředPokLádané kuLturní akce na rok 2023
V závěru letošního roku obec připravuje akce, které by se měly uskutečnit v roce 2023. 

Plánujeme jich celkem 8, mezi ně patří 11.2. Masopust, 30.4.Pálení čarodějnic, 27.5.Den dětí, 
22.7. akce na rybníčku, 19.8. loučení s létem v Blankarticích, 28.9 nebo 30.9. Svatováclavská 
pouť, 14.10.akce pro seniory a 5.12. Mikulášská nadílka. Místní občané z Blankartic si 
na příští rok naplánovali spoustu setkání s akcemi, které jim pomohou od odpoutání se 
z běžných problémů života. Některé z nich uvádím: Blankartická zabíjačka, velikonoční 
posezení spojené s pletením pomlázky, pomoc obci – Ukliďme Česko, stavění májky, údržba 
Rynku, prázdninové posezení, večer chalupářských pochoutek, výlet do Valkeřických lomů 
spojené s opékáním vuřtů, letní slavnost se živou hudbou se spoluúčastí obce, večer stolních 
her, čertovské posezení a další akce. Touto cestou bych rád poděkoval panu Mgr. Miroslavu 
Houškovi z Blankartic za vzornou spolupráci s obcí Heřmanov a také ze strany občanů 
Blankartic funguje vše jak má – místní občané spokojeni a obec také. 

Mimo jiné nemalou měrou do kultury obce přispívá místní ZŠ a MŠ, která pořádá akce 
nejen pro školní děti, ale také pro širší veřejnost. V letošním roce předvedla na Svatováclavské 
pouti krásné vystoupení, každým rokem pořádá Halloween a vítání adventu. Rovněž paní 
ředitelce Mgr. G. Švandrlíkové patří poděkování za celoroční spolupráci nejen v oblasti 
kultury, ale za celkovou spolupráci v ostatních oblastech. 

V samém závěru roku byl Fojtovickými občany založen nový spolek s názvem „Spojení 
obcí z.s.“, se zaměřením činnosti na „Kulturní a sportovní činnost“ - pořádání akcí sloužících 
k prezentaci spolku navenek, pořádání kulturních, sportovních, výchovných, společenských 
a charitativních akcí, výletů, seminářů, besed, výstav a dalších veřejně prospěšných činností a 
volnočasových aktivit pro členy spolku a další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků.

Stručný popis aktivit spolku: Propagace Heřmanova a přilehlých místních částí a podpora 
rozvoje všech  složek jeho ochrany a obnovy památek, krajiny a žívotního prostředí, rozvoj 
povědomí spoluobčanů o obecných etických principech, vztahu k tradicím, bližním a 
obci jako takové, podpora zdravého způsobu života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, 
psychické, duchovní i sociální, rozvoj kulturních tradic a obnova vztahů v obci. O návrhu 
spolku na uspořádání akcí na rok 2023 bude počátkem nového roku jednáno s předsedou 
spolku a obcí Heřmanov s ohledem na kolize s již naplánovanými obecními akcemi a rovněž 
bude projednána možnost finančního příspěvku od obce na jednotlivé  akce.  

 mIkuLáŠská nadíLka Pro dětI od obce heřmanoV
V pondělí 5.12.2022 ,tak jako každý rok, 

byla pro děti od narození do 15 let s trvalým 
pobytem v obci Heřmanov uskutečněna 
mikulášská nadílka. Ve všech místních 
částech obce byl u dětí téměř 100 % zájem 
spatřit Mikuláše a čerta. Vyjímku tvořilo 
pouze pár nachlazených dětí. Zářící oči dětí 
nad mikulášskou nadílkou jsou pro obec tou 
největší odměnou. 

starosta

starosta



Dne 16.prosince 2022 uspořádal „Okrášlovací spolek paní a dívek 
Heřmanov“ předvánoční posezení s písničkou. Zahrát přišli dva 
umělci s kytarou a zahráli vše od koled po novodobé moderní hity.

Pořádající dámy pro přítomné připravily řadu soutěží a pro všecny 
také drobnou tombolu.

Moc děkujeme za tento počin. Všichni přítomní se velice bavili.

Informace z usnesení 5. VeřeJného Jednání 
zo heřmanoV dne 15.12.2022 V heřmanoVě

Starosta určil ověřovatele zápisu pana Martina Kouta a Milana Procházku , zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
ZO Heřmanov:

schvaluje•	  program veřejného zasedání (usn. č.15 /2022)
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 11.7.2022 do 15.9.2022 (usn. č.16/2022)
bere na vědomí•	  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č. 17/2022)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.4/2022, bude nedílnou součástí zápisu (usn.č.18/2022)
schvaluje•	  návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2023 s částkou 511 500 Kč a s výší příspěvku 463 500 Kč od 
zřizovatele (usn. č. 19/2022)
schvaluje•	  návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov na roky 2023 - 2025 s částkou každoročně 
463 500 Kč od zřizovatele (usn. č. 20/2022)
schvaluje•	  schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2023, kdy příjmy činí 10 964 200 Kč a výdaje činí 17 829 000Kč a závazným 
ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 6 864 800 Kč. Rozdíl bude financován z úspor 
z minulých let (usn. č.21/2022)
bere na vědomí•	  jmenování členů inventarizační komise a příkaz k provedení inventarizace majetku obce Heřmanov (usn. č.22/2022)
poskytuje•	  TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 176 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
č. 1/2023 (usn.č.23/2022) 
poskytuje•	  místnímu šipkařskému clubu:„ Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci vevýši 11 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy č.2/2023 (usn. č.24/2022)
poskytuje•	  místnímu motorkářskému klubu:„Kids Racing Team Heřmanov z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 22 000 Kč a pověřuje  
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.3/2023 (usn. č.25/2022)
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s názvem stavby IP-12-4014317 DC-
Heřmanov, Blankartice, p.p.č. 1274-OM (usn. č.26/2022)
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu mezi 
obcí Heřmanov a panem Jozefem Kleinem Cihelní 602, 407 22 Benešov nad Ploučnicí (usn. č.27/2022)
schvaluje•	  Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493 (usn.28/2022)
schvaluje•	  Dodatek č.1/2022 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.29/2022)
schvaluje•	  Dodatek č. 3 ke SoD na uklízení sněhu uzavřené dne 20.12.2019 s platností do 31.12.2023 s navýšením ceny za 1 hodinu práce 
z 900 Kč bez DPH na 1200 Kč bez DPH (usn. č.30/2022)
schvaluje•	  darování (převod) nemovitých věcí –pozemků p.p.č.1267/7-32 m2, p.p.č.1267/8 -41 m2 a p.p.č.1267/9 –1 m2 vše v k.ú. 
Heřmanov z vlastnictví Ústeckého kraje obci Heřmanov (usn. č.31/2022)
schvaluje•	  návrh na směnu pozemků p.p.č. 119/5 v k.ú. Heřmanov (obec Heřmanov) za p.p.č. 1355/24 p.p.č. 1355/25 v k.ú. Heřmanov 
(Povodí Ohře), po výsledku znaleckého posudku bude provedeno finanční vyrovnání (usn. č.32/2022)
schvaluje•	  smlouvu č. 1221-2022-508202 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (výsadby)- Výsadba zeleně v k.ú. Blankartice 
a Verneřice a pověřuje starostu podpisem smlouvy (usn. č.33/2022)
schvaluje•	  Dodatek č.5 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov čp.13, č.p.113 a restaurace č.p. 113 do 31.12.2023 
(usn.č. 34/2022)
schvaluje•	  spolku Kids Racing Team Heřmanov z.s na den 17.12.2022. bezplatné zapůjčení sálu v Heřmanově 113 (usn.č.35/2022)
schvaluje•	  roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4000 Kč, odměny budou vypláceny 2 x za rok (usn. č.36/2022)
souhlasí•	  s dohodnutými pravidly užívání budovy Fojtovice 66 do doby konečného rozhodnutí budoucnosti budovy (usn. č.37/2022)
bere na vědomí•	  postup budoucí spolupráce mezi obcí Heřmanov a nově vzniklým spolkem „Spojení obcí z.s.“ve Fojtovicích (usn č. 
38/2022)
bere na vědomí•	  orientační rozbor dvou variant budoucnosti části objektu Fojtovice 66, demolice- nová stavba, nebo oprava (usn. č. 
39/2022)
bere na vědomí•	   4 podané žádosti pana Josefa Sedláčka Fojtovice 110 (usn. č. 40/2022)

František David                                                                                    Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov                                                                      Místostarosta obce Heřmanov

PředVánoční Posezení s PísnIčnou MK



Dne 3. 12. 2022 jsme se sešli ve Fojtovickém parku při rozsvícení 
našeho vánočního stromu. Účast na této povedené akci byla velmi 
hojná, všichni se báječně bavili a všem moc děkujeme. Příjemnou 
atmosféru jsme si přenesli i na sál,  kde byly pro děti připravené 
soutěže, malovaly si perníčky a vytvářely si vánoční přání pro své 
blízké. Mikuláš s čertem a andělem přišli zjistit, zda byly děti celý 
rok hodné. Děti se nebály, k hříchům se přiznaly a slíbily, že se do 
příštího roku polepší. Nakonec dětem přišlo překvapení v podobě 
postavičky Mimoně, který s nimi tančil a dováděl. Celé odpoledne 
až do pozdních večerních hodin se neslo v příjemné atmosféře, lidé 
si odpočinuli, načerpali energii a elán v adventním času a odcházeli 
domů s pocitem  skvěle stráveného času s přáteli.

Vítání adVentu Ve ŠkoLe
Vánoce se blíží obrovskou rychlostí, a s tím souvisí i adventní čas, 

který jako každý rok přivítaly děti z naší MŠ a ZŠ společně s rodiči a 
prarodiči. 

Nejprve zaznělo pár slov od paní ředitelky s panem starostou, kteří 
se nebáli naší školu a její děti chválit za  akce, připravené pro rodiče i 
širokou veřejnost. Bylo vidět, že si spolupráce školy a zřizovatele oba 
váží. 

Děti si letos připravily krásnou scénku, inspirovanou příběhem 
„Vánoční koleda“ od Charlese Dickense. Duch minulých Vánoc 
nás přivedl k dětem z mateřské školy, které zazpívaly sérii koled. 
Duch Vánoc současných nám připomněl malou vzpomínkou 
zpěvačku Hanu Zagorovou, která nazpívala píseň „Vánoce jako 
dřív“, a v podání našich školáků zněla nádherně. Na závěr nám duch 
budoucích Vánoc představil sólisty Kačku, Edíka, Adélku a Stelču s 
písní „Vánoční“. 

Vystoupení se všem moc povedlo, rodiče byli dojatí a měli velkou 
radost ze svých ratolestí. Po rozsvícení vánočního stromečku se 
návštěvníci přesunuli do Vánoční dílny, kde si mohli vyrobit adventní 
věnce nebo voňavé pomeranče a v kuchyni si pochutnat na punči, 
bramboráku nebo palačince.

Všem přejeme krásný a klidný čas adventu a Vánoc. 
 Za ZŠ a MŠ Barbora Fousová

rozsVícení Vánočního stromu 
a mIkuLáŠ Ve foJtoVIcích

Jana Helebrantová
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sPortoVní okénko

FD

fotbaL - tabuLka I. b. třídy  
Po nepříliš povedeném začátku soutěže, se naši kluci zlepšovali ve 

výkonech a po ukončení podzimu se dostali do středu tabulky, což 
je přímo skvělé, protože za námi v tabulce zůstala města z Ústeckého 
kraje (Velké Březno, Střekov nebo Česká Kamenice)  

kIds racIng team heřmanoV z.s. 
Tak jako v předchozích letech i tento rok motokrosový klub Kids 

Racing Team Heřmanov z.s. nezahálel a věnoval se sportovním 
aktivitám.

V zimě jsou to převážně tréninky v tělocvičně, jelikož fyzička musí 
být a ani přes zimu se nemůže polevit. Venku na motorkách začali 
tuto sezónu trénovat již od 13. února. Určitě si umíte představit tu 
zimu a bláto. Ale prý to bylo fajn. 

Následovaly tréninky ve Slaném, Bakově nad Jizerou, Mimoni, 
Benátkách nad Jizerou a dalších tratích.

Mezitím ještě v březnu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za rok 
2021, které bylo kvůli kovidu odloženo. Úspěchy a zlepšování se však 
netýkají pouze dětí. Václav Tomšík v březnu úspěšně absolovoval 
závěrečnou zkoušku na trenéra třídy B se zaměřením na Enduro a 
Motokros.

A potom se již rozjela sezóna závodění. Tým se účastní seriálů 
Motocross CUP, dále seriál Batti MxCup nebo Kidscroscup.

Těch závodů je opravdu víc než dost a zaberou mnoho času a 
peněz.

V červnu se Kids Racing Team opět představil na dětském dni ve 
Fojtovicích, kde si přítomní mohli prohlédnout trofeje ze závodů a 
vidět, jak na strojích naši dětští závodníci jezdí.

V srpnu uspořádal Kids Racing Team ve spolupráci s dalším 
partnerským týmem „Dětské MS soustředění“ ve Světci u Teplic, kde 
se zaměřili na rozvoj techniky, rychlosti a rovnováhy. Dle informací 
se akce skvěle podařila.

O svatováclavské pouti se tento tým opět vytáhl své stroje a stan, 
aby prezentoval svou činnost.

Motokrosová sezóna sice skončila s koncem října, ale v kalendáři 
je opět naplánována zimní příprava (tréninky, údržba techniky, ...), 
aby kluci mohli opět v novém roce co nejdříve na trať.

Spoustu dalších informací, fotografií a videí naleznete na 
stránkách Facebooku facebook.com/kidsrth, kde pan Václav Tomšík 
vše zveřejňuje.

rk. družstvo záp. skóre body
1 sk dušníky 15 65:22:00 40
2 fk malšovice 15 57:25:00 40
3 fk chuderov 15 52:30:00 35
4 slavoj bohušovice n.o. 15 57:38:00 28
5 fk schoeller křešice 15 49:35:00 27
6 sk roudnice n.L. „b“ 14 50:32:00 24
7 sk hostovice 15 38:39:00 23
8 tJ heřmanov 14 36:41:00 20
9 tJ chlumec 15 47:53:00 19
10 fk Jiskra V. březno 15 33:39:00 18
11 tJ sokol české kopisty 15 29:45:00 18
12 sk dobkovice 15 42:65 16
13 tJ svádov-olšinky 15 36:56:00 15
14 fk česká kamenice 14 34:42:00 13
15 tJ střekov 15 29:68 11
16 sk Liběšice 14 27:51:00 7

VÁNOČNÍ SBÍRKA

pro Městský útulek Děčín

Pro koho je sbírka určena?
Koťáka a štěňátka a další obyvatele útulku

Co nejvíce potřebují?
kvalitní krmivo - granule, konzervy • 
(raději než 5 konzerv se supermarktu 1 kvalitní)
ručníky a deky• 
podestýlky pro koťata a kočičky• 
košťátka a lopatičky• 
hračky• 
finanční pomoc • 
(je možno věnovat hotovost - útulek vypíše stvrzenku)

Kam nosit dary?               Do kdy nosit dary?
Do naší školy ZŠ a MŠ Heřmanov       do 9.1.2023

Pro dary si v lednu přijedou se zvířátky zaměstanci útulku a 
ukážou dětem co zvířátka umí a mnoho dalšího.

https://utulek-decin.estranky.cz

MK dle podkadů Kids RTH
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