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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• dne 22.12.2015 se konalo v Heřmanově 6.Veřejné jednání ZO (usnesení bude v dalším čísle)
• vyřízení náležitostí a souhlasná stanoviska dotčených orgánů ke stavbě 5 mostků, nyní 

zbývá na MMR rozhodnout o poskytnutí dotace a může dojít na realizaci
• dne 26.11.2015 pro seniory uspořádána zábava s občerstvením (viz. článek na další straně)
• dne 5.12.2015 byla pro místní děti uspořádána Mikulášská nadílka (viz. článek dále)
• dne 12.12.2015 bylo pro děti na sále v Heřmanově uspořádáno „Čertovské rejdění“ s 

„Čertovským peklem“ (viz článek dále)
• neuskutečnil se 5. ročník „Vánočního turnaje ve stolním tenise“ z důvodů poruchy topení a 

malé účasti sportovců 
• dne 19.12.2015 se v Blankarticích na rynku uskutečnila soutěž „MasterChef Heřmanov“
• vyhotovení asfaltového povrchu k č.p.16 a směrem k č.p.38 v Heřmanově
• přípravné práce a zabetonování sloupů pro rozhlas v areálu Fojtovického hřiště (VPP)
• odevzdání dotazníku pro občany se prodlužuje termín odevzdání do 8.1.2016. Smyslem 

vyplnění tohoto dotazníku je objektivní vypracování dokumentu: „Programu rozvoje obce 
Heřmanov“ na období od 2016-2021

• průběžné práce na vytvoření dokumentu obce: „Program rozvoje obce Heřmanov“ na 
období let 2016-2021

• podepsána KS na odkoupení pozemku p.p.č. 1258/5 v kú. Fojtovice (součást hřiště), dne 
30.12.2015 nabude právní moci, vlastník bude obec Heřmanov

• po zaměření stavby vznikl nový pozemek st.143 v kú. Blankartice a nová stavba Rynku byla 
zanesena do KN jako „jiná stavba“ bez popisného čísla

• dne 18.11.2015 zahájeny inventury majetku obce Heřmanov
• VZP ČR Ústí nad Labem provedla kontrolu od ledna 2010 doposud - bez závad
• poplatky za svoz komunálního na rok 2016 se nemění, zůstává 431 Kč na osobu
• pro nově navrženou autobusovou zastávku při odbočce na Mlatce vypracován projekt, 

schváleno dopravním odborem MM Děčín, čeká se na souhlasné stanovisko od KÚÚK 
• prozatím nikdo neprojevil zájem o provozování restaurace v Heřmanově s možností užívání 

bytové jednotky
• v souvislosti s nedostatkem pitné vody ve vodojemu u hřbitova uvažuje SVS (Sčvk) o 

částečném napájení spodní části Heřmanova z Benešova n/Pl. (Vybudování vodojemu vedle 
Heřmanov č.p.1)

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. Z přehršle pranostik pro tento měsíc jsem  vybral tu, která se mi zdá 
přiměřená k počasí, které nás dosud provázelo. Takže ti z nás, kteří velké mrazy nemusí, by mohli jásat, zato příroda příští rok by na tom zrovna 
dobře být nemusela. Málo sněhu, málo vody z jara a i později. A to už jsme měli dva roky předtím. Snad bude ale dobře.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM OSLAVIL

 ŠTEFAN ŠPANKO Z HEŘMANOVA
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V pondělí dne 7.12.2015 se v Benešově nad Ploučnicí  uskutečnila 
návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana s doprovodem hejtmana ÚK 
pana Oldřicha Bubeníčka. První část jeho návštěvy   na Zámku v 
Benešově se  setkáním se zastupiteli města a starosty obce Heřmanov, 
Dolních Habartic, Horních Habartic a Malé Veleně. Po přivítání 
starostou města panem Filipem Ušákem pan Zeman přednesl krátkou 
řeč na pěkné prostředí Benešovského  zámku a navázal  svým pohledem 
na kulturní památky v širším pohledu. Zmínil se, že zná  případy , 
kdy z polorozbořených staveb jejich opravou vznikly velmi pohledné 
stavby. Pan starosta F. Ušák zmínil opuštěné prostory bývalého Benaru, 
že smysl přebudování na jiné účely vidí reálně, pouze zbývá dořešit 
finanční pokrytí této investice. Pan prezident odvětil, že myšlenka je
dobrá, že starosta města je mladý a určitě si s touto záležitostí poradí. 
Od zastupitele města Benešov n/Pl. pana Mádleho byly vzneseny 
dotazy na kauzu „Kájínek“- odpověď prezidenta: Se spisem Kájínka 

se seznámil, kde jeho minulost před údajnou vraždou nebyla lichotivá 
(násilí, loupeže atd.) a s bývalou ministryní spravedlnosti Válkovou 
bylo plánováno otevření případu, ale jí nahradil R. Pelikán, který 
prozatím kouká po kancelářích a seznamuje se s novými tvářemi, 
pokukuje po závodní jídelně a případ „Kájínek“ je pro něj uzavřená věc. 
Další dotaz na prezidenta na téma „Soudci“ odpověděl, že za pomalost 
projednávání jsou finančně nadhodnoceni a raději by lépe ohodnotil
všeobecně školství. Poslední dotaz od pana Mádleho prezident špatně 
slyšel, dotázal se znovu pana Mádleho, který odpověděl – Prosím? 
Ze zadní řady se potichu z úst kancléře Mynáře ozvalo: No to si asi 
popovídáte. Poslední dotaz byl vznesen od starosty D. Habartic P. 
Petrovického, zda by mohl podpořit návrh na navýšení příjmů od státu 
pro obce, prezident odpověděl, že s tímto by souhlasil. Poté se starosta 
F. Ušák s prezidentem rozloučil, poděkoval za návštěvu a delegace se 
přesunula do kina na besedu s občany.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ
Závěr listopadu patřil tradičně našim seniorům, kteří dokázali, že 

se bavit umí a dobře. K příjemnému posezení jim dobrou náladu v 
podobě pěkných písniček nabídl pan Šturma se zpěvačkou. Ženy měly 
tentokrát velkou převahu, ale při tanečku si dokázaly  poradit. Tombolu 
zaměřenou na zdravotní potřeby a vylepšení zdraví s pečlivostí 
připravila, tak jako loni nestárnoucí paní Jarošová s pomocí svých 
kamarádek, proto jim patří poděkování. Posezení se všem přítomným 
líbilo, zábava se protáhla do večerních hodin.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Na Mikuláše v sobotu 5.12. se úderem 16-té hodiny rozjeli tři 

čerti (T. Berenteš, L. Černý a K. Kunc) společně s Mikulášem (paní 
Chramostová) a andělem (paní Kuncová ml.) a početnou delegací 
(zástupci obce, kulturní komise, kameramanem a fotografem) do 
domácností , aby „potěšili“ naše ratolesti věku do 15 let, kterých je 
na 80. Téměř všechny děti měly připraveny básničky, které sypaly z 
rukávu s rychlostí blesku, jenom ať již jdou čerti o dům dál. Osmiletý 
Marek  Klein  si dokonce připravil obrázky, které pracně namaloval 
pro čerty, mikuláše, starostu a rozdal. U Lankašů dostali čerti svolení k 
odnesení prý trochu zlobivého Jirky Havla. Když byl nasoukán napůl 
do pytle, už neříkal, že se čertů nebojí, ale brek se ozval a slibů, že se 
polepší přibývalo. Nakonec čerti uvěřili a nechali ho doma u rodičů, 
ale prý se přijdou zeptat, zda na to nezapomněl. Návštěva končila v 
Blankarticích, když děti nebyly zastiženy doma, ale čerti nepřišli 
zkrátka a něco na zahřátí přeci jenom bylo

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ A ČERTOVSKÉ PEKLO
Týden po Mikulášské nadílce obec společně s kulturní komisí 

připravila pro děti na sále v Heřmanově „Čertovské rejdění“, kde si 
děti mohly zařádit, zatancovat a zasoutěžit v různých disciplínách. 
Tým kulturní komise lehce oděný do čertovského společně s U-Style 
pana Drahoňovského dokázal pobavit nejen na 50 přítomných dětí, 
ale i dospělé. Letos z aktivity Tomáše Rudolfa bylo pro děti připraveno 
ve sklepní místnosti pohostinství Heřmanov „ Čertovské peklo“, kde 
se vařilo v kotli, mastily se karty a vše co k opravdovému peklu patří. 
Jirka Havel co vyklouznul minulý týden z čertovského pytle se přišel 
do pekla na čerty podívat a říkal, že se opravdu polepšil. Kupodivu 
peklo navšívilo hodně dětí, dokonce to byly děti předškolní a chovaly 
se opravdu statečně.

POSTŘEHY Z NÁVŠTĚVY PREZIDENTA ČR

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
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NOVÝ ROK

Citát měsíce:
Vážený pane, žádáte mne o radu. 

Přečetl jsem si rukopis vašeho románu a 
mohu vám zodpovědně říci: Jezte více ryb! 
Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů 
napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že 
by vám stačily dvě velryby střední velikosti. 
S pozdravem 

Mark Twain

LETOŠNÍ VÝHRA DOMESTOS
Naše škola nelení a letos opět byla zapojena 

do soutěže DOMESTOS PRO ŠKOLY. V 
předminulém čísle jsme vyzývali rodiče a naše 
občany, aby naší školu podpořili a pomohli 
svým hlasováním. Všem, kteří se alespoň 
pokusili, moc děkujeme. Naše letošní umístění 
sice není to, na které jsme si brousili zoubky 
a to 200 000,- na rekonstrukci koupelen, 
přesto jsme rádi i za krásné 7. místo v podobě 
výrobků „Domestos“ na rok zdarma.

G. Švandrlíková

Děti a žáci v naší škole letos prožili velké 
dobrodružství v podobě zachraňování vánoční 
hvězdičky, kterou unesl vítr Severák. Děti se 
sešly 11.12.2015 v podvečerních hodinách 
ve škole a společně se pustily za záchranou 
hvězdičky. Od školy až k místnímu hřbitovu 
a poté dále po loukách až ke Šrámkům měly 
děti připravenu světelnou cestu se stanovišti. 
Poradit si musely s nelehkými hádankami, 

projít světélkující bludiště, poznat nebeská 
souhvězdí, zatančit světelné znamení s 
prskavkami a uhádnout obrázky z pohádek 
v kouzelném blikajícím stanu. Hvězdička jim 
celou cestu dávala světelné znamení a děti 
se chovaly jako hrdinové. Nakonec dostihly 
Severáka v lesíku nad kapličkou a hvězdičku 
zachránily. Společně jsme se vrátili do školy a 
přespali pod světélky vánočního stromečku. 

G. Švandrlíková

Podporovat čtenářství a čtenářské 
schopnosti je jedním z cílů naší školy. Když 
letos v březnu vyhlásilo ministerstvo školství 
program Počáteční vzdělávání – Výzva 56, 
který má za úkol podporovat čtenářskou 
gramotnost a jazykové vzdělávání, neváhala 
jsem a napsala žádost o finanční dotaci.

V srpnu jsme dostali oznámení o schválení 
dotace v celkové výši 219 tisíc Kč. Z celkové 
dotace jsme 114 tisíc Kč použili na nákup 
dětské beletrie, encyklopedií a mimočítankové 
četby. Nové regály se nám zaplnily Vílou 
Amálkou, Včelími medvídky, Kocourem 
Mikešem, Malou čarodějnicí, ale také knihami 
pro větší kluky a holky jako jsou klasické 
Rychlé šípy nebo modernější Kája Frája, 
Puntíčkáři a Mikuláš a jeho patálie. Knihovna 
je vybavena i klasickými pohádkami od Josefa 
Lady, Boženy Němcové nebo Karla Čapka. 
Nezapomněli jsme ani na encyklopedie všeho 
druhu od přírody, vesmíru, lidského těla 
až po živočichy či staronové publikace Jak 
předměty fungují či Už vím proč. Za 7128,- 
jsme pořídili sedací vaky, které poslouží jako 
pohodlné sezení při čtenářských dílnách. 

V dnešní době 
digitální techniky 
jen těžko děti 
nacházejí cestu 
ke knihám, 
mnohé je doma 
ani nemají nebo 
nevidí rodiče, 
že by si četly. Já 
musím velmi 
pochválit naše 
kluky čtvrťáky 
a páťáky, kteří 
dostali za domácí 
úkol přečíst za 
14 dní jednu 
vybranou knihu 
z naší nové knihovny. Ze 7 kluků 4 přišli hned 
druhý den, že mají knihu přečtenou. Dokázali 
převyprávět děj, věděli, o čem kniha byla a 
jeden měl na papírovém obalu knihy napsáno 
„boží kniha“.  Spadla mi čelist. Kluci mají mé 
velké uznání.  Je vidět, že kniha nezestárne 
nikdy a vždy bude tím pravým, po čem 
sáhnout ve volném čase.

G. Švandrlíková

Ať chceme nebo ne, konec roku a s ním 
spojené bujaré oslavy Silvestra jsou tady. 
Někdo dává přednost televizní zábavě, někdo 
volí raději společnost známých a slaví až do 
rána. Víte ale proč se silvestr vůbec slaví? 
Přesněji by se mělo říci, že se dle historických 
pramenů slaví Nový rok. Ten však nebyl v 
jednotlivých epochách jednotný, slavil se jak 
31. prosince (tedy na konci gregoriánského 
kalendáře), tak třeba ve starém Řecku to bylo 
v den zimní rovnodennosti, v Mezopotámii 
zase při příležitosti jarní rovnodennosti. 

Současné oslavy ale mají kořeny v křesťanství, 
konkrétně se v tento den připomíná papež 
Silvestr I. Ten byl hlavou církve v době, kdy 
skončilo pronásledování křesťanů a započal 
tak nový věk. Zemřel 31. 12. 335 n.l.  Byl to 33. 
papež katolické církve, který vládnul přes 21 
let. Za svého života se snažil šířit křesťanství 
a byl kvůli své víře dokonce perzekuován, ale 
nakonec ho blahořečili.

Ať už je to tak či tak, nezapomeňte, že 
poslední noc v roce má mít dle pověr magickou 
moc: co si vysníte, to by se mělo splnit.

PROJEKT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
A JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

OZNÁMENÍ
Z 17. na 18. 11. 2015 někdo zastřelil ochočenou srnu na oploceném pozemku v Blankarticích.
Rád bych se dopátral osoby, která tento ohyzdný čin provedla.
Prosím proto o kontakt na tuto osobu. 
Za tento kontakt nabízím finanční odměnu ve výši 20.000 Kč. Vše anonymně.

Děkuji
Petr Jetel, 602 517 598

MV

foto FD
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PF 2016
ÚŘEDNÍ ŠIML STÁLE ŘEHTÁ !

Po sametové revoluci jsme se těšíli, že se konečně zbavíme té neskutečné byrokracie, kterou totalitní režim oplýval, leč opak se stal skutkem. Někdy 
mám pocit, že jí ještě přibylo. A nejenom to, ale někdy mám pocit, že ten úředník má klapky na očích a již předem v kalhotách nadílku, pokud by 
měl rozhodnout sám v rámci logiky, na kterou zapomněla vyhláška.

Začátkem tohoto měsíce jsem čirou náhodou zjistil, že mi propadá občanka i řidičák, to první o pět dnů a druhé o tři dny Vzal jsem tedy útokem 
hned dva úřady najednou s nadějí, že vše bude vyřízeno hladce a v reálném termínu. Začal jsem řidičákem, kdy ho převzala slečna za okénkem a jala 
se ho nůžkami znehodnocovat. Předtím už ale zjistila, že i občanku mám propadlou a tak mě poslala vyřídit si nejdříve jí a aby mohla pokračovat 
v řízení, měl jsem si říci o tzv. měsíční občanku, tedy papír, o který mohu při té příležitosti požádat. Starší úřednice si mne nejdříve vyfotografovala,  
propadlou občanku zabavila a řekla, že mi žádnou měsíční občanku dát nemůže. Dobrá, letěl jsem zpátky na odbor řidičských průkazů, kde mi 
slečna řekla, že ten papír musím dostat, jinak nemůže pokračovat. Že prý ho dávají. Upocen jsem opět zaklekl do startovacích bloků a mazal jsem 
zpět na občanky. Tam mi to ta paní upřesnila u vědomí toho, že jí nechci dát pokoj.  Měsíční občanku prý by mohla vydat pouze tehdy, kdybych 
jí ztratil, nebo mi byla zcizena, nikoliv, když mi propadla platnost. Tu logiku jsem, udýchán k smrti,  nechtěl vůbec pochopit. Tak fajn, kdybych jí, 
chudinku propadlou, hodil do kamen a úřadu řekl, že jsem jí ztratil, tak jsem vyhrál a s měsíční občankou jsem mohl mazat v klidu na řidičáky. 
Nepřipadá vám to přitažené za vlasy? Mě rozhodně ano a myslím, že ani u vás se nespletu. Když jsem se znovu vybral na řidičáky oznámit, že žádný 
papír nemám, slečna mi řekla, že bude v řízení pokračovat, až budu mít hotovou novou občanku. Fajn, řidičák rozstříhaný v koši a místo občanky jen 
papírek, že jsem prošlou odevzdal. Na otázku, jak mám dojet bez dokladů 30 kilometrů autem domů, mi bylo řečeno, že s ním jet nemohu. Jinak bych 
se při případné kontrole v čase jízdy vystavoval finančnímu postihu. Určitě jste si domysleli, jak jsem se rozhodl, jelikož mě tento stát jinou možnost
nedal. Kladu si ale otázku, či by byla kárně postižena ona referentka, kdyby mi tu měsíční občanku vystavila. Myslím, že ne a že záleží pouze na ní, 
či udělá něco lidského a snad pro každého logického a pochopitelného.

Přátelé, nikomu to neříkejte, ale porušil jsem příslušné vyhlášky a jel autem s jediným dokladem totožnosti, ne ale mojí, ale mého auta – malým 
technickým  průkazem. 

Všem občanům naší obce a zejména naším 
přívržencům přejeme hezké vánoční svátky a vše 
nejlepší v novém roce 2016 včetně poděkování  
sponzorům přejí šipkaři  MAMLAS TEAM.

Příjemné prožití svátků vánočních, klidnou pohodu,  všechny 
splněné sny v štědrovečerní večer pod stromečkem a do nového 
roku vykročení tou správnou nohou Vám přeje redakční rada vašeho 
zpravodaje.

MASTERCHEF HEŘMANOV

V sobotu 19.12. se konal na blankartickém rynku první ročník tzv. 
MasterChef Heřmanov. Účast zpočátku byla slabší, ale postupem času 
se nevelký prostor rynku zaplnil. Vše probíhalo v rodinné atmosféře 
a průběh připomínal spíše předvánoční setkání než tvrdou soutěž. V 
jediném „finálovém“ kole se hodnotily tři guláše a také troje ukázky
cukroví. Prakticky jednomyslně zvítězil zvěřinový guláš pana Francla z 
Blankartic. Na druhém místě skončil výtvor p. Havlíčka z Heřmanova 

(uvádíme pouze první dvě místa, pro které byly připraveny ceny)
Vánoční cukroví se těžko hodnotilo, protože by byla potřeba 

samostatná kategorie pro každý druh. Nicméně nakonec se na 
prvním místě umístila paní Halgašová z Blankartic, na druhém místě  
pan Houška z Blankartic.

Závěrem - velice příjemná předvánoční atmosféra, výborné soutěžní 
ukázky i mimosoutěžní buchty a perníčky.
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