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Ukončení činnosti 
šéfredaktora

Prosincovým číslem místního zpravodaje 
ukončil svojí dlouholetou dobrovolnou činnost 
šéfredaktora pan Jiří Zdvořáček. V dalším 
pokračování jeho práce mu zabránil zdravotní 
stav. Obec tím ztrácí obětavého, pracovitého 
a téměř nenahraditelného člověka. Celých 
10 let, kdy bylo vydáno 120 čísel zpravodaje 
pracoval bez náhrady na odměnu, ale vždy tuto 
práci bral jako profesionál. V redakční radě byl 
hnacím motorem a vždy požadoval, aby právě 
ten vydávaný zpravodaj byl na úrovni, za který 
se nemusíme stydět. Na jeho kvalitní práci 
budeme dlouho vzpomínat. Kvůli jeho práci 
se místní občané dozvěděli více než po hranice 
svojí zahrádky. Za jeho činnost mu patří veliké 
poděkování a hlavně mu přejeme, aby těch 
následujících zpravodajů, coby čtenář, přečetl 
co nejvíce. Díky Jirko!

Tento článek jsem připravil 10. ledna. 
15. ledna bohužel Jirkovo srdce dotlouklo 
a poděkování za jeho práci již nestačil ve 
zpravodaji shlédnout.

Kontakty:
předseda redakční rady 412 586 403 

František David 
info@hermanov.cz

technický redaktor - sazba 604 123 115 
Martin Kout 
martin.kout28@gmail.com

 

Významné životní 
jubileum slaví

Řezáč Jiří st. - Blankartice
Michálková eva - Blankartice

blahopřejeme

průběžné práce při uklízení sněhu plužením a ručním uklízením•	
plnění úkolů vyplývajících z usnesení 4. veřejného jednání v Heřmanově•	
pokračování ve vyřizování vyjádření od dotčených orgánů ke stavbě gabionové zdi •	
a odstavné plochy naproti restauraci v Heřmanově
započetí spolupráce s projektanty na vytvoření projektů k plánovaným stavebním akcím pro •	
rok 2021 až 2022 (nová stavba a rekonstrukce OÚ na byty, parkové úpravy nad cestou ke 
zvonici v Heřmanově, parkové úpravy vedle Blankartického rynku naproti č. p. 40)
nákup dovybavení rozšířených prostor Blankartického rynku (8 ks židlí a 3 stoly)•	
provedení utěsnění prostoru palubkami pod střechou na Blankartickém rynku•	

inforMace z oBecního úŘadU starosta

„Je zhola zbytečné se ptát,  
má ‑li život smysl či ne. 

Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Citát měsíce

Seneca - římský filozof

V tichém zármutku oznamujeme 
příbuzným, přátelům a známým, že 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc

 
pan

Jiří Zdvořáček
Zemřel po dlouhé těžké nemoci 

dne 15. ledna 2021 ve věku 76 let.

Rozloučení s naším drahým zesnulým 
proběhne v kruhu rodinném.

Hornická 2462/22, Ústí nad Labem

Jménem pozůstalých
manželka Vlasta, 

sestra Hana s rodinou, 
syn Tomáš s manželkou Ilonou, 

syn Jiří, 
vnoučata Martin, Petr, Adélka 

a ostatní příbuzní

Za projevy upřímné soustrasti předem děkujeme.

Jakub Vyhnálek
Benešov nad Ploučnicí

kontakt: 774 558 719

kominické práce
výškové práce

kácení a prořezy stromů
stavební činnost

starosta

starosta



Zvýšené příjmy oproti schválenému rozpočtu o 2 595 586 Kč se skládají získáním dotací na 
stavby s největší položkou ‑ na akci „Gabionová zeď, chodník a přechod v Heřmanově“
Snížené výdaje oproti schválenému rozpočtu o 6 124 698 Kč byly způsobeny nerealizováním 
akce „Rekonstrukce kulturního domu ve Fojtovicích“, která se přesouvá z důvodů možnosti 
získání dotace na letošní rok 2021 (dne 17. 12. 2020 podána žádost se všemi přílohami na 
MMR)
Z plánovaného schodkového rozpočtu byl v r. 2020 ve skutečnosti rozpočet přebytkový 
s rozdílem 2 550 684 Kč

Stav finančních prostředků na účtu obce Heřmanov k 31. 12. 2020:
účet u KB 12 669 677,26 Kč
úč.u ČNB + inv. Fond 3 476 274,67 Kč
Celkový stav finančních prostředků k 31. 12. 2020 činí  16 145 951,93 Kč

Před Vánocemi, když jsme se loučili s našimi 
žáky, pevně jsme doufali v jejich lednový 
návrat. Bohužel se tak nestalo a naši žáci 3. 
a 4. ročníku opět zahájili distanční výuku. 
Setkáváme se díky komunikační platformě 
Teams a máme společné online hodiny 
z hlavních předmětů. Žáci 1. a 2. ročníku 
mají výuku prezenční s určitými omezeními. 
K dispozici mají dezinfekční gely na ošetření 
rukou, po celý den se učí v rouškách, které 
sundávají pouze u jídla. Přesto je ale kontakt 
s paní učitelkou daleko lepší a efektivnější 
než naše online výuka. Nyní přišla sněhová 
nadílka, která jistě potěšila všechny děti, nám 
však při výuce zavařila. Se signálem je to 
horší a my čelíme problémům, kdy navzájem 
ztrácíme příjem. A buď máme špatný obraz 
nebo špatný přerušovaný zvuk. S názornými 
pomůckami jsme úplně na štíru. Do kamery 

na noteboocích nejsme schopni názorně 
dětem předvést učivo jako ve třídě. Z ohlasů 
rodičů víme, že s takovou výukou nejsou 
spokojeni ani žáci. Doma mají kolem sebe 
spoustu rušivých elementů, které odpoutávají 
pozornost nebo právě problém se signálem.

Přesto se ale nevzdáváme a snažíme 
se využít všechny možnosti, které nám 
komunikace přes platformu Teams nabízí. 
Využíváme interaktivní učebnice, které vidí 
žáci na svých monitorech stejně jako učitel 
a mohou v nich doplňovat nebo hrát výuková 
zadání.

Pokud se bude situace vyvíjet lépe a systém 
PES dovolí prezenční účast našich žáků ve 
škole, všichni si oddychneme a vrátíme se 
k normálu. Naším přáním je hlavně, aby 
děti i rodiče zvládali situaci a vydrželi, co to 
půjde.

začátek noVého rokU 2021 Ve škole

kalendáriUM
Významná úmrtí:
+   6. 1. 1829 Josef Dobrovský
+ 10. 1. 1055 Břetislav I.
+ 20. 1. 1612 Rudolf II.
+ 19. 1. 1969 Jan Palach
+ 21. 1. 1862 Božena Němcová

Významné události:
982 Svatý Vojtěch byl zvolen 

druhým pražským biskupem. (19. 1.)
1422 Jan Žižka z Trocnova porazil 

vojska Zikmunda Lucemburského. 
(6.–10. 1.)

1444 Zemský sněm uznal nárok Ladislava 
Pohrobka na český trůn. Ladislav, 
kterému byly tehdy pouze čtyři roky, 
(31. 1.)

1612 Zemřel císař římský a král český 
Rudolf II. (20. 1.)

1831 Založení Matice české. Fondu, 
který sloužil jako vydavatelství knih 
v českém jazyce a umožnil vydávání 
významných prací české obrozenecké 
vědy. (1. 1.)

1896 V Praze byl založen fotbalový klub 
Slavia.(21. 1.)

1931 Odehrál se první hokejový zápas 
na zimním stadiónu na Štvanici, 
který nabízel první umělou ledovou 
plochu v Československu.(17. 1.)

1996 Česká vláda v čele se svým předsedou 
V. Klausem podala oficiální žádost 
o přijetí do Evropské unie (17. 1.)

1999 Zemřel český spisovatel 
a skautský vůdce Jaroslav Foglar, 
autor Rychlých šípů a Hochů od 
Bobří řeky.(23. 1.)

2013 Prvním přímo zvoleným 
prezidentem ČR se stal Miloš Zeman. 
(11.‑26.1)

G. Švandrlíková

FD

H. Gründlová

Schválené příjmy 8 507 300 Kč
Skutečnost 11 102 886 Kč
Rozdíl +2 595 586 Kč

Schválené výdaje 14 676 900 Kč
skutečnost 8 552 202 Kč
rozdíl ‑ 6 124 698 Kč

Výsledky hospodaŘení oBce 
heŘManoV za rok 2020

sVoz odpadů V roce 2021
Vedení T.S Děčín se omlouvá za způsobené komplikace v měsíci lednu. a proto bude •	
mimořádný svoz komunálního odpadu pro všechny známky (červené, žluté, modré) 
v Blankarticích tento čtvrtek 28.1.; v Heřmanově a Fojtovicích v pátek 29.1. 

Svoz odpadů od února
Blankartice ‑ žlutá, červená známka každý lichý čtvrtek,  •	
modré známky vždy první čtvrtek v měsíci. 
Heřmanov, Fojtovice ‑  žlutá známka každý lichý pátek, červená známka každý pátek, •	
modré známky první pátek v měsíci. 
V případě  komplikací (pokud Vám nevyvezou nádobu) kontaktujte prosím T. S. Děčín  •	
pí. A. Czanová tel. 604 225 815  
Na základě nového zákona o odpadech proběhne v měsících únor až březen aktualizace •	
počtu nádob na komunální odpad a barevné označení dle aktuálního stavu osob.  
U některých z Vás se změní barevné označení nádoby na komunální odpad.  

J. Kučera



Začal nám nový kalendářní rok, ale pro 
nás myslivce rok začíná až 1. dubnem a končí 
31. březnem.

Letošní myslivecký rok, pro nás byl dost 
složitý kvůli koronavirové krizi, která vůbec 
není jednoduchá. Covid nás omezil hlavně 
na společných aktivitách. Především schůze, 
brigády a také poslední leč, která se pořádá 
nejen pro myslivce, ale i pro občany. Byli jsme 
omezeni i na společných lovech pořádaných 
především na tlumení černé zvěře, i když 
díky ministerstvu zemědělství jsme dostali 
výjimku pro společný i individuální lov.

Na letošních společných lovech, které 
pořádáme hlavně v oblastech největších škod 

od černé zvěře jsme byli úspěšní tak z 50%. 
Černou zvěř ale lovíme hlavně individuálně 
(čekaná, šoulaná), kde členové našeho spolku 
tráví spoustu hodin v lese. Individuálním 
lovem se nyní zabýváme hlavně kvůli 
zamezení výskytu africkému moru, který již 
zasahuje až na Děčínsko. Snad se nám podaří 
zabránit rozšíření až do domácích chovů.

Abychom nebyli stále jenom u lovu. 
Každoročně připravujeme pro zvěř několik 
mysliveckých políček, které zůstávají pouze 
na spasení zvěře. Dále, každý člen z našeho 
spolku má na starost jedno krmné zařízení 

(krmelec), které musí v období zimního 
strádání jednou týdně navštěvovat a zakrmit 
(například jádrové krmivo, seno, kamenná 
sůl). Seno je pro zakrmování k dispozici na 
myslivecké chatě a dotuje ho všem myslivecký 
spolek. Kamenná sůl slouží pro zvěř jako 
hlavní zdroj minerálů a musí být v krmelci 
celých 12 měsíců.

Za celý spolek bych se chtěl omluvit 
vlastníkům pozemků za způsobené škody, 
především černou zvěří. A všem bych chtěl 
popřát krásný nový rok, pevné zdraví, 
a hlavně abychom se brzy všichni vrátili zpět 
do normálních životů bez koronaviru.

Myslivosti a lovu zdar!

 
 

ohlédnUtí za UplynUlýM MysliVeckýM rokeM

očkoVání 80+ proti coVid 19 - Jak se pŘihlásit

Kdo se může očkovat?
od 15. 1. 2021 se k očkování mohou •	
objednat osoby ve věku 80 let a více
v týdnu od 18. 1. 2021 se mohou •	
k očkování objednat všichni zdravotničtí 
pracovníci
bez objednání jsou očkováni •	
hospitalizovaní pacienti LDN či klienti 
pobytových sociálních služeb apod.

Centrálni rezervační systém slouží 
k objednání termínu očkováni na Vámi 
vybraném očkovacím místě. Naleznete jej na

crs.uzis.cz
Vzhledem k omezeným dávkám 

očkovacích látek do ČR bude očkování 
probíhat postupně, kdy přednost budou 
mít vybrané skupiny osob. Tato přednost 
je stanovená na základě věku, povolání či 
zdravotního stavu. Objednání k očkování bude 
v centrálním rezervačním systému postupně 
zpřístupňováno jednotlivým skupinám 
v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

Objednání k očkování se skládá ze dvou 
kroků:

REGISTRACE - 1. krok k Vašemu očkování
ve webovém prohlížeči zadejte adresu: •	
crs.uzis.cz
Registrace slouží pouze k vytvoření •	
databáze osob, které v danou chvíli splňují 
podmínky pro očkování.
k provedení registrace si nachystejte •	
mobilní telefon a kartičku pojištěnce.
registrace spočívá ve vyplněni online •	
registračního formuláře a výběru 
očkovacího místa.
po vyplnění a uložení registračního •	
formuláře se Vám zobrazí ukončovací 
stránka informující o potvrzení registrace.
po úspěšné registraci budete zařazeni do •	
tzv. fronty.

REZERVACE - 2. krok v Vašemu očkování
bude ‑li ihned po Vaší registraci volný •	
termín k očkováni, můžete provést 
rezervaci okamžitě
pokud nebude po Vaši registraci žádný •	
volný termín k očkování, vyčkejte a zkuste 
rezervaci provést o několik dni později na 
reservatic.com/ockovani

k provedení rezervace termínu k očkování •	
je potřeba zadat PIN kód, který jste 
obdrželi v SMS zprávě po registraci
následně si zvolíte datum a čas očkováni na •	
Vámi vybraném očkovacím místě
k aplikaci druhé dávky budete objednáni na •	
očkovacím místě po obdržení první dávky

Další informace
na očkovací místo se dostavte včas ve Vámi •	
zvoleném termínu. Přijdete ‑li v jiný termín, 
nebudete očkován/a
s sebou si vezměte průkaz totožnosti •	
(občanský průkaz, pas) a průkaz pojištěnce
na očkovacím místě dodržujte pokyny •	
personálu a mějte stále nasazenou roušku 
nebo respirátor

Informační linka ke koronaviru - tel. 1221
Krizová linka z Krajské zdravotní pro seniory: 
telefon +420 475 657 691 
Denně od 8 hodin do 18 hodin. 
Neslouží k registraci k očkování
Nejbližší očkovací místo: 
Nemocnice Děčín, budova E, 1.NP vlevo

V naší obci máme celkem 9 seniorů s věkem 80+ (Heřmanov 4, Fojtovice 3 a Blankartice2). Po dotázání se, zda se chtějí očkovat proti COVID 19 
mě bylo sděleno, že 3 občané se očkovat nechtějí, 3 občané jsou zaregistrováni, prozatím bez určení data a místa očkování, 1 občan musí zjistit zda 
mu doporučí lékař a dvěma občanům obec se zaregistrováním administrativně pomůže. Pokud si ještě rozmyslí 3 občané, že se nakonec také nechají 
očkovat, obec nabízí pomoc při přihlášení a zaregistrování. Níže uvádíme postup při registraci, když si bude dotyčný občan provést registraci sám, 
nebo pověří někoho z rodinných příslušníků.

FD, MK

M. Dort
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shrnUtí MotokrosoVé sezóny 2021 kids racing teaM heŘManoV
Dne 31. 12. 2020 jsme oficiálně ukončili motokrosovou závodní 

sezónu 2020. Poslední závod jsme letos jeli 3. 10. 2020 v blízkých 
Chabařovicích, kde jsme s naším Kids Racing team Heřmanov z.s. 
skončili na předních místech.

Celkově za rok 2020 náš team absolvoval v tomto těžkém roce 13 
závodů po celé České Republice i v zahraničí. 8 závodu seriál BattiMX 
cup, 1 závod Motocross cup (Liberecký kraj) ostatní závody tohoto 
seriálu byly bohužel zrušeny, 2 závody TOMANNON Cup, 2 závody 
MMČR Junior.

Chci se zmínit o těch nejlepších pilotech našeho týmu, který se 
zabývá rozvojem a učením motokrosové mládeže. Naučíme jakéhokoli 
juniora jezdit na motorce a jsme schopni připravit kohokoli, jak 
fyzicky, tak i duševně na motocyklové závodění. U nás adepti začínají 
již od 3 let věku.

Jsem moc rád, že náš svěřenec a chlapec z Heřmanova Oliver Tomšík 
#222, téměř ovládl kubaturu 65ccm a v 9 letech se stal vícemistrem 
seriálu BattiMX Cupu, který působí v Ústeckém kraji, jako nejvyšší 
soutěž na krajské úrovni. Oliver jezdil první sezonu na silnější KTM 
SX65 o výkonu 22 koňských sil a 6 rychlostní převodovkou se spojkou 
(řazení a spojka byly pro něj úplně nová věc, ale zvládl to). 2. místo 
celkové je super výkon. Jelikož vyrostl, tak letos pojede stále na 
KTM SX 65, ale začne jezdit již na silnější KTM SX 85, která má již 
28 koňských sil.

Jako vícemistr v kubatuře 50 ccm automat se umístil náš další 
Heřmanovský pilot Štěpán Holý #9 na své KTM SX 50 o výkonu 
16 koňských sil a automatickou převodovkou a v jeho 7 letech bojoval 
s těmi nejlepšími, co zde na severu jezdí. 2. místo celkově je pro tak 
mladého sportovce skvělý úspěch.

Další člen našeho týmu Dominik Švejcar #255 (9 let) z Úval u Prahy, 
který pravidelně zastupoval barvy našeho týmu a celý rok bojoval 
o přední příčky kubatury 65 ccm byl v neustálém souboji se svým 
týmovým kolegou a kamarádem Oliverem. Nakonec v těsném závěsu 
skončil celkově na nádherném 3. místě v seriálu BattiMX cup.

A nakonec se chci zmínit o naší juniorské hvězdě dospělého 
motokrosu Samuelu Lipčákovi #255 z Úval u Prahy, který ve svých 
14 letech vstoupil na své KTM SX125 o výkonu 42 koní do světa 
dospělého motokrosu a ve třídě MX2 začal bojovat ze zkušenými 
matadory a celkově naše týmové barvy posunul na celkové 4. místo 
v seriálu BattiMX cup. Jen 4 body mu chyběly na bednu, ale i tento 
výsledek je skvělý (bylo škoda ošklivého pádu v Trutnově, kdy mu 
doktor zakázal s otřesem mozku pokračovat, pro nás ale bedny 
dosáhl).

Jsem rád, že jsme dosáhli těchto skvělých výsledků a to i díky 

naším podporovatelům, zvláštní dík patři i obci Heřmanov za finanční 
podporu a dále bych chtěl poděkovat sponzorům našeho klubu za 
materiální i finanční příspěvek.

Sponzoři 2020: Obec Heřmanov, StopDirt, Gibson Tyre, 
MONSTERENERGY, Ústecký kraj, Ahomi, Motorex, Farma u Sluníček, 
Kawatom, Autoservis Dafa, Stavební práce Bardzák, MRP, Strojunion

Pokud by někdo z Vás chtěl podpořit náš dětský tým na vzestupu 
v roce 2021 neváhejte mne kontaktovat a domluvíme se na spolupráci

Manažer: Václav Tomšík
mobil: 776 030 677, email: info@kidsrth.cz

Naše aktivity a zápisy ze závodů a tréninků můžete sledovat zde:
Facebook: https://www.facebook.com/kidsrth/
Web: www.kidsrth.cz

V. Tomšík


