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Významné životní 

jubileum slaví
egrová hildegarda 
cajsková miroslava

milfait Jiří
Krumpolec Ján

blahopřejeme

„Alespoň jednou za život se nad sebou 
zamysli, jinak by sis mohl nechat ujít tu 

nejlepší komedii na světě.“

Citát měsíce

dne 1.10.2022 proběhlo dle soupisu přihlášených občanů provedení revize případně čištění •	
komínů
dne 13.10.2022 se konalo ustavující zasedání ZO Heřmanov viz informace z usnesení níže•	
dne 15.10.2022 se v naší obci uskutečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů •	
průběžné budování odstavných ploch ze zámkové dlažby pro stanoviště tříděného odpadu•	
údržba parkových ploch ve všech místních částech, včetně sekání obecních pozemků•	
odstranění netěsnosti vodovodního potrubí ve Fojtovicích mezi č.p.67 a 128•	
předběžný termín 5. veřejného jednání ZO Heřmanov bude 15.12.2022 od 18:00 v •	
Heřmanově
oprava proděravělých žlabů na budově ZŠ a MŠ Heřmanov•	
oprava nefunkčních osvětlovacích těles veřejného osvětlení•	
práce na sestavování rozpočtu obce Heřmanov na rok 2023•	
práce na sestavování střednědobého výhledu obce Heřmanov na roky 2023-2026•	

Charlie Chaplin

Myslivecké sdružení Hubert 
plán naháněk pro rok 2022-2023

19.11.2022
26.12.2022
07.01.2023

Začátek akce je vždy od 8:00,  
předpokládaný konec v 15:00

Informace z usnesení ustaVuJícího zasedání 
zo heřmanoV dne 13.10. 2022V heřmanoVě

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Starosta určil ověřovateli zápisu Martina Kouta a Milana Procházku,zapisovatelem paní Lud-
milu Petrovickou. ZO Heřmanov:
schvaluje program ustavujícího řádného veřejného zasedání (usn.č. 1/2022)
bere na vědomí platnost stávajícího jednacího řádu platného od 28.10.2011 (usn.č.2/22022)
schvaluje zvolení jednoho místostarosty (usn.č.3/2022)
určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, funkce místostarosty neuvolněná (usn.č. 
4/2022)
schvaluje veřejné hlasování volby starosty a místostarosty (usn.č. 5/2022)
volí starostou pana Františka Davida (usn.č. 6 /2022)
volí místostarostou pana Josefa Kučeru (usn.č. 7 /2022)
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné (usn.č. 8/2022)
volí předsedou finančního výboru Milana Procházku (usn.č. 9/2022)
volí předsedou kontrolního výboru Martina Kouta (usn.č.10/2022)
volí členy finančního výboru Tomáše Záveského a Jaroslava Hambergera (usn.č. 11/2022)
volí členy kontrolního výboru Miroslavu Černou a Martina Šrámka (usn.č. 12/2022)
stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 ze dne 9.12.2019 neuvolněným členům 
ZO předsedům a členům výborů za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
místostarosta 12 000 Kč, předseda výboru 2 200 Kč, člen výboru 1 900 Kč, člen zastupitelstva 
bez dalších funkcí 1 400 Kč, odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
budou poskytovány ode dne složení slibu. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí (místostarosty, předseda výboru, člen výbo-
ru) bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce (usn.č. 13/2022)
stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích členům výborů ne zastupitelům 
za výkon funkce odměny za měsíc v částce 1 200,- Kč. Odměna bude poskytována  ode dne 
zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení funkcí členů výboru 
ne zastupitelem, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce (usn.č. 
14/2022)

             František David                                                                         Josef Kučera
       starosta obce Heřmanov                                                       místostarosta obce Heřmanov 



anKeta pro občany foJtoVIc
 Jelikož vstupujeme do dalšího čtyřletého období, rád bych slyšel 

od občanů Fojtovic co by uvítali, aby byli plně spokojeni s kulturním 
vyžitím v místní části Fojtovice. Z mého pohledu jsem vždy během 
12 let starostování měl zájem, aby nebyla upřednostňována jedna ze 
tří našich místních částí obce Heřmanov. Proto jsem také měl zájem 
zrekonstruovat budovu fojtovické hospody, což je předmětem této 
ankety. V roce 2020 byl dokončen projekt , v r. 2021vydáno stavební 
povolení, vytvořen rozpočet celé akce a vše bylo připraveno na 
výběrové řízení. V minulém volebním období se nepodařilo najít 
mezi zastupiteli shodu jak dál postupovat. Názory byly různé, proto 
přikládám do zpravodaje anketní lístek, ve kterém se vyjádřete k 
optimálnímu řešení

záJezd pro senIory do mladé 
boleslaVI a dětenIc 

Každým rokem pořádá obec v listopadu kulturní program ke 
dni seniorů. Není tomu ani letos jinak. Jelikož byl loňský zájezd 
do Dětenic od občanů hodnocen kladně a přišlo několi žádostí o 
opakování, obec se rozhodla objednat na den 26.11.2022 (sobota) 
autobus pro 50 lidí a zájezd do Dětenic zopakovat. 

Odjezd zájezdového autobusu je stanoven na 14:00 hodin od 
restaurace v Heřmanově s předpokládaným návratem ve 24:00 hodin. 
Zároveň na trase by autobus zastavil v Mladé Boleslavi, kde bude 
možné navštívit muzeum Škoda. Prohlídka trvá cca 1 ¼  hodiny. Pro 
seniory vstupné bez průvodce 40 Kč (hradí obec). Zájezd je prioritně 
určen pro seniory nad 65 let, s místem trvalého pobytu v obci 
Heřmanov a prosím o sdělení vaší závazné účasti na zájezdu osobně, 
nebo telefonicky na telefon 724 187 589 (starosta). 

Časový sled: 
14:00 odjezd od restaurace v Heřmanově- 1
15:15  příjezd do Mladé Bleslavi, 
17:15 odjezd z Ml. Boleslavi  
17:45 příjezd do Dětenic
poté přesun do Středověké krčmy s večeří při unikátním 

středověku na vlastní kůži od 19:00 do 22:00 hodin: „Poprava 
oběšením, řezání jazyka, upalování čarodějnic a výslech inkvizice 
souboje těžkooděnců v plátové zbroji, divoký medvěd, uvidíte 
tanečnice na stolech, celý večer doprovází živá středověká kapela, 
pobaví Vás kejklíři, šermíři, fakír i žebráci, posilníte se středověkými 
specialitami připravenými na otevřeném ohni, které se jí rukama, 
připravte se na šokující středověké prostředí a poněkud drsnou 
staročeskou mluvu. Po skončení kolem 22:00 hodiny odjezd domů. 
Pro tyto seniory je doprava autobusem tam a zpět zdarma, vstupné 
na večerní program ve Středověké krčmě v hodnotě 195 Kč hrazeno 
obcí, k tomu příspěvek od obce ve výši 300 Kč na večeři. 

Pokud by se 50 míst v autobusu nenaplnilo, místní občané bez 
rozdílu věku s trvalým pobytem v obci, mají možnost po přihlášení 
(724 187 589) tento stav doplnit s dopravou tam a zpět zdarma. 

Pokud ani místní občané do 50 míst autobus nenaplní, mohou se 
přihlásit chalupáři a doprava pro ně bude také tam a zpět zdarma. 

Přihlášení k zájezdu prosím učiňte co nejdříve, nejpozději však do 
pátku 11.11.2022 (platí pro seniory, místní občany i chalupáře).  

ohlas na pouť až z JIžních čech
29. září přišel do schránky tento e-mail:

Dobrý den :), chtěl bych moc poděkovat za letošní Svatováclavskou 
pouť v Heřmanově. Co se týká kulturního programu, tak byl 
poskládán naprosto dokonale a precizně a za posledních 15 let to pro 
mne byla nejlepší akce co se kultury a programu týče a i organizace 
:). A to mám za sebou fakt hodně moc akcí... a jsem velice rád, že 
jsem vzal rodinu a přítelkyni a těch 300km (Vyšší Brod u Českých 
Budějovic) co to k Vám bylo se opravdu vyplatilo a doufám, že za rok 
bude opět takto nabitý program a že opět dorazíme :).

Ještě jednou děkuji moc a klobouk dolu před organizátorem této 
akce :).

Jen tak dál a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v dalších letech a co 
nejméně problémů k řešení :).

Tomáš

dopIs od paní JarošoVé
Paní Jaroslava Jarošová mě požádala o zveřejnění  svého pohledu 

na ustavující jednání ZO Heřmanov viz článek níže, za který jménem 
zastupitelů obce Heřmanov děkujeme.

František David
Starosta obce Heřmanov

 Milí spoluobčané ,vracím se ještě k 13.10.t.r. kdy proběhlo 
ustavující jednání nově zvolených zastupitelů obecního úřadu se 
stěžejním bodem volby starosty a dalších funkcí. Nebyla to úplná 
pohodička, ale musím uznat, že emoce nepřesáhly slušnou míru 
diskuze. A proč se k tomu vracím ?.Protože diskuze se točila kolem, 
pro mne, zbytečného problému. Fojtovice versuz Heřmanov. 
Blankartice z toho momentálně vynechám, protože v minulosti měly 
vždy blíž k Verneřicím /lékař,škola apod./

Ale Fojtovice - Heřmanov byla za mého mládí jedna vesnice. 
Kdyby nesla název třeba Dlouhá Ves bylo by po problému. A  tak 
by se nemuselo mluvit o tom, že Fojtovice by měly mít 2 členy v 
zastupitelstvu. A teď rozum do hrsti, vždyť jen nějakých 100 metrů 
způsobilo,že pan Tomáš Záveský není Fojtovičák. Může za to 
katastrální problém. Já osobně si myslím, že by Tomášovi nevadilo, 
že patří do Fojtovic. A  proto  tvrdím, že Fojtovice 2 zástupce mají, 
minimálně jednoho a půl. Tečka. Toliko můj názor.

A pokud se týká volby starosty, to je další zbytečný humbuk. 
Kdyby už konečně platil zákon přímé volby /jako u volby prezidenta/, 
nebylo by třeba diskutovat. Vždyť většina obyvatel /197/ dala hlas 
stávajícímu starostovi.A jak se říká "Hlas lidu, hlas boží" Ale zákon je 
zákon i když hloupý se musí respektovat. 

A teď jen proč se k tomu vracím je to, že nás na jednání nebylo 
moc a snad mé povídání  přispěje k porozumnění a klidu.

Závěrem bych ještě jednou chtěla popřát celému novému  
zastupitelstvu klidné a úspěšné čtyřleté  období a všem lidem více 
úsměvů a méně mračení. Vždyt veselá mysl je půl zdraví a tak toho 
zdraví hodně moc a k tomu mírnou zimu. I když třeba budu mimo 
Heřmanov, budu stále sledovat dění ve vsi a držet vám palec.

Vaše Jarča Jarošová.

hřIště s umělým poVrchem
průběžné zemní práce na budování hřiště s umělým povrchem ve 

sportovním areálu Fojtovice. Ze strany zhotovitele nebude dodržen 
termín (bude penalizován). Nový termín dokončení je 20.11.2022

FD

FD

FD



náVštěVa KnIhoVny žáKů 
záKladní šKoly

Se žáky naší školy jsme dne 4.10.2022 navštívili knihovnu 
v Benešově nad Ploučnicí v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a 
informatiky. V knihovně nás přivítala milá paní knihovnice, která 
se nám po celou dobu věnovala. Povídali jsme si o čtení knih a o 
zkušenostech žáků se čtením. Některé děti se pochlubily se svými 
zkušenostmi a vyprávěly o knihách a jejich obsahu. Děti, které moc 
nečtou, zase poslouchaly a získaly nápady a motivaci, jak se čtením 
začít. Po příjemném vyprávění, dostaly děti možnost prozkoumat 
knihovnu a některé knížky si prohlédnou nebo si chvíli číst. Návštěva 
utekla jako voda a my jsme se museli vydat na cestu zpět do školy. 
Doufám, že děti návštěva v knihovně inspirovala a přiblížila je 
k zájmu ve čtení.

Mgr. G. Švandrlíková

Vážený pane starosto, po uskutečnění Svatováclavské pouti byli 
naši žáci plni dojmů, a tak jsme jako obvykle hodnotily naši pouť a 
povídali si o jejich pohledu na průběh pouti. Ze všech vzkazů, které 
Vám děti vytvořily, posíláme dva nejpovedenější a nejvtipnější.  

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov

sVatoVáclaVsKá pouť pohledem našIch dětí 
Nevím, zda jsme schopni sehnat do příští pouti vedle stánku 

s odměnami pro pejsky, stánek se živými koťaty“ Děkujeme za 
příspěvek, který zastupitele pobavil.  Žádosti o změnu zvukaře 
bohužel vyhovět nemůžeme, pan zvukař provádí po odborné stránce 
dobrou práci, ale paní ředitelce zbytečně připravil těžkou chvíli, což 
by se stávat nemělo a věřím, že se opakovat nebude.

František David

lIstopad 2022

29.10.2022 od 17 dýŇoVání 2022
Františkov n.Pl. Druhý ročník DÝŇOVÁNÍ - rozsvítíme 

park - aneb pojďme se společně bát. Součástí 
odpoledne a večera bude, že si společně s 
dětmi vydlabeme dýně (zajistíme).

4.11.2022 od 18:00 Večer strašIdel, her a zábaVy
u školy v Heřmanově Odměny a občerstvení zajištěno. 

Masky a kostými jsou vítány

16.11.2022 v 19:00 pánsKý Klub 
kino Benešov n. Pl. Komedie, Česko, 2022, 91 min
 Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, 

že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit.

19.11.2022 zámeK JaKo Kasárna
zámek Děčín 14.00, 15.00, 16.00. Speciální prohlídky 

mapující období pobytu armád na děčínském 
zámku. Vstupenky doporučujeme rezervovat. 
Jednotné vstupné: 160 Kč.

25.11.2022  rozsVícení Vánočního stromu
Benešov n. Pl. 10:30 MŠ Sluníčko
 od 16 hodin vystoupení dětí ZUŠ Žandov 

doprovod skupiny U-style, stánkový prodej 
17:00 rozsvícení stromu

26.11. 14-24 hod. mladá boleslaV, dětenIce
Heřmanov Kulturní akce pro seniory (v případě menšího 

zájmu i pro ostatní). Výlet do středověké 
krčmy v Dětenicích a návštěva muzea 
automobilky Škoda. viz str. č.2

27.11.2022  rozsVícení Vánočního stromu
Děčín

1.12.2022 19:00 fešácI 2022 - 55 let na cestě
divadlo Děčín Kapela v první části představení zahraje 

své nejznámější písně, v druhé části známé 
vánoční písně v country úpravách

 vstupné: 320, 290, 260,- Kč

Kalendář aKcí
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fotbaloVé oKénKo FD

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.

slaVoJ bohušoVIce n/o.  
– tJ heřmanoV  7:0 (3:0)

Pořádnou nakládačku si Heřmanov přivezl první říjnovou 
sobotu z Bohušovic. Domácí otevřeli účet zápasu již ve 13. minutě 
po kopu z rohu si ze zadní pozice naskočil na míč Šulc a Stejskal 
byl bezmocný 1:0. Ve 27. minutě zvyšoval na 2:0 Ortbauer po 
nepovedené rozehrávce Majerika, když šli do domácí do přečíslení 
a náležitě toho využili. Do poločasu navýšily Bohušovice svoje 
vedení na 3:0 po nedorozumění Trudáka s brankářem a toho využil 
Šikner přehozením Stejskala. Po změně stran kanonáda domácích 
pokračovala a postupně Kyzlík, Šinfeld a Ortbauer 2x zcela položili 
Heřmanov na lopatky.

tJ heřmanoV –  tJ sVádoV olšInKy 4:3 (1:3)
Po debaklu v Bohušovicích se očekávalo, že si naši kluci vzali 

ponaučení, ale opak byl pravdou. Neuplynulo ani 5 minut a hosté 
se ujali vedení Blaškem opět po brance z rohu. V 9. minutě lovil 
míč z branky Stejskal podruhé. Ve 27. minutě zvyšoval svádovský 
Vanša na 3:0 a zdálo se, že bohušovické prokletí se bude opakovat. 
Naštěstí zmatkovali v obraně také svádovští  toho využil K. Dančo, 
který zkrotil poskakující míč a hlavou usměrnil ve 28. minutě do sítě 
Svádova 1:3. Fantastický obrat nastal ve druhém poločase. Kapitán 
Rojko	zavelel	na	zteč,	našel	nabíhajícího	Danča,	který	se	zbavil	beka	a	
z ostrého úhlu snížil na 2:3. Drama pokračovalo do posledních minut 
zápasu. Běžela 85. minuta, Dančo nacentroval míč z levé strany do 
malého	vápna	a	Majerik	šťastně	tečoval	míč	do	sítě	3:3.	Rozhodnutí	
padlo v nastaveném čase, když M. Kolárik vzal vše na sebe, utekl 
obraně hostí a gólem na zadní tyč rozhodl celý zápas  4:3.  

fK JIsKra VelKé březno  
– tJ heřmanoV 2:0 (1:0)

Netradiční začátek zápasu neděle v 11 hodin dělal problémy 
oběma mužstvům. Domácí se radovali již v 9. minutě , když založili 
rychlý útok Vichra dostal míč do uličky a po zemi prostřelil Stejskala 
1:0. Druhý poločas nebyl moc pohledný, ale domácím stačila k 
vítězství 2:0 povedená akce ze 73. minuty po útoku z pravé strany 
se míč dostal k volnému Charvátovi, který nehlídán dával míč do 
prázdné branky. Stínem utkání byl likvidační zákrok Žídka na Kamila 
Danča, který neodešel po svých a Žídek za tento zákrok obdržel 
pouze ŽK namísto karty červené.

tJ heřmanoV – tJ střeKoV 2:1 (1:1)
Aby se Heřmanov nekrčil na chvostu tabulky, potřeboval nutně 

zvítězit, což se nakonec povedlo. Přesto Heřmanov inkasoval skoro 
jako pokaždé první. Běžela 12. minuta, hosté zahrávali rohový kop, 
míč se dostal k Bednářovi, který z první našel odkrytou zadní tyč 
a bylo to 0:1. Domácí srovnali ne zcela doléčeným Dančem v 18. 
minutě po obdržené přesné přihrávce od M. Kolárika utaženou 
střelou	na	první	tyč	1:1.	Rozhodnutí	ve	prospěch	domácích	zařídíl	
opět K. Dančo ve 48. minutě po rohovém kopu trknul hlavou míč za 
brankovou čáru. Vítězství domácích bylo zasloužené, ale mohlo být 
vyšší vzhledem k neproměněným šancím D. Zahradníka. Střelecký 
prach si zřejmě šetří na další zápasy. 

Mistrovské zápasy TJ Heřmanov  

ne	30.10.	14:30	SK	Roudnice	–	TJ	Heřmanov	(hřiště	Bezděkov)
ne   6.11. 14:00 FK Schoeller Křešice - TJ Heřmanov 
ne	13.11.	11:00	TJ	Heřmanov	–	TJ	Sokol	České	Kopisty
so 19.11. 10:00 FK Česká Kamenice -TJ Heřmanov 
so 26.11. 13:30 TJ Heřmanov -SK Liběšice

 

 

 

 

Základní a  Mateřská škola 
Heřmanov, 

zve všechny děti a rodiče na večer 
plný strašidel, her a zábavy 

Akce se koná dne 4.11.2022  Od 18:00 
Na zahradě školy 
Odměny a občerstvení zajištěno 
Masky a kostýmy jsou vítány 
 


