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Pokud zebe na vánoce, pro pole dar to z nebe. Tak  tohle nám vzkazují již naši předci. Ano, zima by měla být zimou se vším všudy, protože pak je 
na jaře dostatek vláhy a celý rok úrodný. Nechme se tedy překvapit a užijme si nejkrásnější svátky v roce každý v kruhu svých nejbližších a ve sváteční 
pohodě.

Kontakty:
předseda redakční rady 412 586 403 
František David info@hermanov.cz

šéfredaktor 606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 
Martin Kout martin@martinkout.cz

Umění je jako slunce, které se taky nikomu 
nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete 
okenice, tak vám slunce do bytu neleze. 
Jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít 
potmě. 

Citát měsíce

Jan Werich

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

ŠVandrlíkoVá libuŠe- HeřmanoV 
Punda jiří - HeřmanoV

BlaHoPřejeme

ČinnoST obecního úřadu
činnosti OÚ Heřmanov spojené s volbami na prezidenta ČR, připravované na dny  •	
12. a 13. 1. 2018
průběh fyzických a dokladových inventur majetku obce•	
pro rok 2018 zůstávají ceny za svoz KO ve stejné výši jako v r. 2017 (431 Kč);  •	
platby provádějte nejpozději do 30.9.2018
dne 1. 12. 2017 obec Heřmanov společně se ZŠ a MŠ uspořádala rozsvícení vánočního •	
stromu u ZŠ a MŠ (viz uvnitř čísla)
dne 5. 12. 2017 se uskutečnila pro  místní děti no Mikulášská nadílka s návštěvou Mikuláše, •	
čertů a anděla v rodinách (viz uvnitř čísla)
dne 7. 12. 2017  se v Heřmanově konalo 5. Veřejné jednání ZO Heřmanov (info z usnesení •	
na straně č. 2)
dne 9. 12. 2017 se na sále v Heřmanově konal pro děti čertovský rej s čertovským peklem •	
(viz uvnitř čísla)
dne 16. 12. 2017 se v Blankarticích konal III. ročník soutěže Master Cheff (viz dále)•	
osazení nových zastávek autobusu v Heřmanově informačními tabulemi•	
pro nemožnost získání pozemků na vytvoření projektu rozšíření vodojemu ve Fojtovicích •	
bylo zvoleno náhradní řešení ke zvýšení jeho kapacity 
postupné seznamování s problematikou nového zákona na komplexní řešení GDPR pro •	
obce, města a příspěvkové organizace

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

JZ

Porada STaroSTů v děČíně
V pátek 15. 12. jsem se zúčastnil porady starostů na MM Děčín a byl jsem připraven vznést 

požadavek na lepší komunikaci mezi ČEZ Distribuce a městy, obcemi v případě kalamitního 
stavu (vichřice se škodami na el. zařízení). Primátorka MM Děčín paní Blažková, která měla při 
nedávné vichřici stejné zkušenosti s nahlašováním poruch a informacích o opravných pracech 
na el. vedení s touto problematikou přišla sama a slíbila, že bude na mimořádnou poradu 
v průběhu ledna 2018 přizvána kompetentní osoba od ČEZ Distribuce, kde bude samostatně 
řešeno a doufejme, že se dospěje ke zlepšení stávajícího stavu. Mě osobně vadí, že nedostanu 
včas pravdivou informaci o rozsahu oprav a přibližný čas zprovoznění. Několik desítek 
operátorek po telefonu sděluje pouze strohou odpověď: „Na zařízení se pracuje a o termínu 
odstranění neví nic“. Při havarijním stavu by jsem namísto operátorek raději slyšel fundovanou 
odpověď od koordinátorů z našeho kraje, kterou můžu předat svým občanům prostřednictvím 
místního rozhlasu. Potom můžou telefonistky klidně zredukovat, protože jim tam nebude volat 
celá republika. O průběhu jednání z ledna 2018 vás budu informovat.

	 Všem	občanům	naší	obce	bych	rád	poděkoval		

za	spolupráci	v	letošním	roce	a	zároveň	jim	popřál		

klidné	prožití	vánočních	svátků	a	do	nového	roku		

hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti.

František David, starosta

starosta

starosta



informace z uSneSení 5. veřejného jednání 
zo heřmanov ze dne 7. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov:

1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka 
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29.8. do 7.12.2017
c) podání výzvy k uznání dluhu Foresttrans spol. s.r.o vůči Obecním lesům Heřmanov s.r.o.

2) schvaluje
a) program veřejného jednání 
b) rozpočtové opatření č.4 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2018
d) schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2018, kdy příjmy činí 8 499 500   Kč a výdaje činí 8 577 000  

Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 77 
500 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

e) návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Heřmanov na roky 2018-2020
f) smlouvu o sml. budoucí č. Z_S14_12_8120061367 o realizaci přeložky distr. zařízení k dodávce el. 

energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy
g) dodatek č. 4 ke SoD s panem Štefanem Špankem s prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.5.2018  
h) po projednání souhlas zřizovatele Základní školy a Mateřská školy Heřmanov, okres Děčín, příspěvková 

organizace (zřizovatel Obec Heřmanov, č.p. 13, 405 02 Heřmanov) s dokumentem Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017 – 2023

ch) odklad prodeje, směny pozemků do ukončení pozemkových úprav v obci Heřmanov
i) OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování KO
j) dodatek č. 2/2017 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění odpadu
k) pronájem pozemků v kú. Blankartice p.č. 10/3, 554/3, 1079/8, 11/1, 11/2, 14, st.103, st.92
l) pronájem pozemků v kú. Fojtovice p.č.122/1 a p.č.121
m) uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití databáze geografických jmen GEONAMES mezi 

Zeměměřičským úřadem ČR a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy  

3) souhlasí
s umístěním stavby na p.p.č. 1303 v kú. Heřmanov z důvodů výměny nové podzemní optické spojky

4) stanovuje
a) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 neuvolněným členům a členům výborů za 

výkon funkce 
b) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č.318/2017 členům výborů ne zastupitelům za výkon 

funkce 

5) neschvaluje
změnu průběhu hranice katastrálního území Heřmanov

František David, starosta obce   Josef Kučera, místostarosta obce

Rok uběhl jako voda a před námi nejkrásnější svátky roku. Je už naší 
tradicí, že je vítáme v adventním čase nejen za naši školu, ale chystáme 
oslavu pro celou naši obec. A tak již první adventní neděli zdobí naši 
školní zahradu naparáděný smrk.

V pátek 1. 12. 2017 ve čtyři hodiny odpoledne jsme na vyzdobeném 
školním hřišti odstartovali svým vystoupením předvánoční čas. Děti 
na pódiu, které se kulisami změnilo v betlém, zahrály starý příběh 
o narození Ježíška. Celé pásmo bylo podbarveno hudbou a zpěvem 
vánočních koled.

Po vystoupení se děti s rodiči odebrali k vánočnímu stromu před naši 
školu. Společně na něj zavěsili svou vlastnoručně vyrobenou ozdobu 
a děti ze Základní školy zapěly koledu dokonce v anglickém jazyce. 
Pak se už stromeček rozzářil a předvedl se ve svém svátečním oblečku. 
Všichni zúčastnění se odebrali na hřiště, ke staročeským domečkům, 
ve kterých čekalo sváteční pohoštění. -bramboráky, koláče, vdolky, 
škvarkové placky, párky a teplá griotka.

Je fajn, že zvyky a tradice z dávných dob se nám dochovaly jako 
památka i do dnešního zmodernizovaného světa a že i my – rodiče, 
se díky našim dětem můžeme alespoň na chvíli vrátit do dětství. Stačí 
stromeček, světlo svíček, dětské rozzářené oči a i ten největší škarohlíd 
zjihne.

Iva Novotná

Svoz Komunálního 
odPadu

mezi svátky a leden – duben 2018

V 52. týdnu v pátek dne 
29. 12. 2017 – svoz popelnic 
s červenými známkami.

V 1. týdnu r. 2018 vzhledem ke 
svátku 1. 1. 2018 (pondělí) bude 
svoz KO posunut o jeden den, 
tzn. Blankartice namísto čtvrtku 
pátek 5. 1. 2018 a Fojtovice + 
Heřmanov a uličky namísto 
pátku sobota 6. 1. 2018 (známky 
červené, žluté a modré).

V dalších termínech od 
2. týdnu (resp. 3.týdnu) v lednu 
až do 30. 4. 2018 již normálně: 
Blankartice každý lichý čtvrtek. 
Fojtovice + Heřmanov + uličky, 
červené známky každý týden, 
žluté a modré známky každý 
lichý pátek.

Přejeme Vám  
i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití  
vánočních svátků  
a v novém roce  

pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti.

redakční rada

víTání advenTu

FD



leden 2018

divadlo děČín

15. 1. 19.00 TITANIC 
John Fiske; Divadlo Kalich
Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek 

17. 1. 19.00 POHŘEB AŽ ZÍTRA 
Natálie Kocábová; Švandovo divadlo

23. 1. 19.00  SEX ZADARMO NEDOSTANEŠ 
  aneb Můj život s prostitutkami 
Jiří Antonín Trnka; divadlo Tramtárie 
Nekompromisní, provokativní, trochu nahořklá komedie.

26. 1. 19.00  FILUMENA MARTURANO
Eduardo De Filippo; Agentura Harlekýn
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Simona Stašová a 
Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné tragikomedie, která patří 
k tomu nejlepšímu z italské tvorby. 

30.1. 19.00  LASKAVÉ BOHYNĚ 
Jonathan Littell, Daniel Majling; Divadlo Pod Palmovkou
Úspěšná slovenská dramatizace známého amerického románu. 
Hrají: Jan Teplý ml., Ondřej Volejník, Ondřej Veselý a další

benešov nad PlouČnicí
6. 1. 16.00 Tříkrálový koncert – Solideo
  Kostel Nanebevzetí Pany Marie

Kam za KulTurou?
V úterý 5. 12. 2017 se rozjela čertovská družina Míly Chramostové, 

kterou zastoupila Katka Kuncová, aby potěšila místní děti a připomněla, 
že čert pořád existuje a je pravý. Úderem 16. hodiny se konvoj spustil 
z Fojtovického kopce směrem na Heřmanov a vše šlo jako po másle. 
Děti byly dobře připraveny, básně, říkanky a písničky sypaly z rukávu, 
za což si zasloužily sladkou odměnu na kterou přispěl pan Jiří Moravec. 
Celkem bylo navštíveno na 80 rodin a bylo patrné, že se na tuto tradiční 
záležitost těší. Hodně mladá čertovská rodina nikoho moc nevystrašila 
a proto se děti rády fotily na společnou fotku.

V sobotu 9. 12. po skončení čertovského reje na sále v Heřmanově 
se odvážnější děti přesunuly do sklepního prostoru heřmanovské 
hospody, aby si vyzkoušely, jak opravdu odvážné jsou. Stejná čertovská 
parta se k dětem chovala přívětivě a proto se brekot ozval jen velmi 
zřídka. Celé družině patří veliký dík.

Tak jako se stala tradicí každoroční návštěva Mikuláše a jeho 
skupiny čertů v domácnostech naší obce, tak i čertovský rej pro děti na 
sále v Heřmanově není výjimkou.

Dne 9. 12. 2017 připravila naše kulturní komise pro děti několik 
pekelných her a soutěží. Děti ochutnávaly kyselé zelí, zkoušely chůzi 
s čertovským kopytem, hledaly žhavé brambory a nechybělo ani 
přetahování lanem. Vše doprovázela skupina U -style. Po celou dobu 
programu nebyla nouze o sladké odměny. Nakonec se děti mohly 
podívat do opravdového pekla, které bylo připraveno v přízemí 
budovy. Na sále byla příjemná atmosféra a děti se dobře bavily. Kulturní 
komise by ráda poděkovala zaměstnancům základní školy za pomoc 
s přípravou výzdoby sálu a soutěží.

miKulášSKá nadílKa a ČerTovSKé PeKlo

ČerTovSKý rej na Sále v heřmanově

maSTer chef v blanKarTicích
Jedna z posledních akcí v roce bývá na blankartickém rynku soutěž 

„Master Chef “. Letos se konal třetí ročník. Vzhledem k umístění 
tato akce není veliká, ale má svou neopakovatelnou atmosféru, navíc 
umocněnou ozdobeným stromkem a zasněženou krajinou. Zde 
nikomu nezáleží na umístění, ale je to o sounáležitosti, posezení 
u dobrého jídla a pití.

Šestnáctého prosince se nás sešlo asi patnáct, soutěžní pokrmy, 
ze kterých se vybíralo, byly čtyři. Na čtvrtém místě se umístil guláš 
na rumu, třetí místo byly vdolky na slano se salátem z červené řepy, 
druhé místo obsadila bábovka 
z kuřecího masa a první místo 
výborné kořeněné kuřecí rarášky, 
které připravila paní Alena 
Chvalkovská. Výhercům starosta 
předal malé dárky a všichni si 
popřáli krásné prožití posledních 
a svátečních dnů v tomto roce.

FD

Jitka Chlumská

MK

MK

MK

MK
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Určitě jsme se všichni mohli sami přesvědčit, že letos pár věcí 
začalo rozdělovat lid této země. Tou první byl předvolební boj, 
zejména tradičních stran, které, jak jsme posléze zjistili, na jeho 
způsob krutě doplatily. Největší měrou pak sociální demokracie, coby 
dosud vládnoucí strana v koalici s hnutím Ano a KDU ČSL. Taktika 
boje v posledním roce vládnutí, speciálně vedená proti Babišovi 
s jeho konečným odvoláním z funkce ministra financí, jim nakonec 
jenom ublížila, jak jsme viděli z výsledků samotných voleb. Rovněž 
asi nebylo správným krokem rozdělení vlády ve straně mezi tři muže, 
kteří už voličům strany nemohli dát nic nového a svým způsobem 
se zprofanovali. Sobotkovo dětská hra s demisí jeho samotného, pak 
vlády, aby nakonec bylo vše jinak, Zaorálkova denní, neustále stejná 
rétorika na sociálních sítích (donekonečna opakoval boj strany proti 
nízké mzdě) a Chovancovy fotografie se samopalem, když „bojoval“ 
proti EU ve věci zákona o držení zbraní, dala potencionálním voličům 
pořádně zabrat a voličům jiných stran vykouzlila posměšný úsměv 
na rtech. Navíc se začal objevovat u sociální demokracie nesoulad 
mezi vedením a kraji v zásadních záležitostech.

Nešťastným pak bylo to, že se díky tomu všemu dostalo do 
parlamentu devět stran, včetně Kalouskovy TOP 09, což rozesmutnělo 
hodně jeho nepřátel. S odřenýma ušima, díky pražským intelektuálům 
a smetánce, která dala opět hlasy spícímu knížeti a nebude jim zřejmě 
vadit, když prospí za poslanecký plat všechnu svou účast v parlamentu. 

Nové strany v parlamentu dávají najevo, že se jim moc nechce jít 
do spolupráce, natož koalice s vítězem voleb a rozhodně se zatím 
nechovají státotvorně, i když se tím ohánějí a zkomplikují prémiérovi 
cestu za vyslovením důvěry nově sestavené vládě. Pravicové strany 
se seskupily v Demokratický blok, jehož nepsaným šéfem je opět 
Kalousek, který se bezprostředně po volbách nechal slyšet, že by rád 
odešel z velké politiky. Nějak se mu to zatím nedaří, v parlamentu 
má opět předplacené místo několikrát za den u řečnického pultu 
a jen on má vždy pravdu. Aspoň si to myslí. I jemu vadí u Babiše 
jeho trestní stíhání (s institutem presumce neviny si nedělá najednou 
nikdo starosti) tak, jako dalším. Nemusím být zastáncem Babiše 
samotného, ale může mi někdo říci, proč ho volilo 30 procent občanů 
tohoto státu? Že by to všechno byli ti, co si neumějí udělat svůj názor, 
jak se nám již někdo snažil naznačit? Těžko, byla by to totiž jejich 
nehorázná urážka.

Druhou věcí, která začala rozdělovat tento národ, je volba 
prezidenta, která nás brzo čeká. A samotný současný prezident, kdy 
má zřejmě mnoho přívrženců, ale i odpůrců. Jeho velkou výhodou, 
alespoň pro první kolo voleb bude, že jeho voličští odpůrci se rozdělí 
mezi zbytek kandidátů.

Máme se jistě tedy v nejbližší budoucnosti na co těšit.

Těšit?- toť otázka!

TaK co náS vlaSTně ČeKá?    JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

foTbalové oKénKo

V neděli 19. 11. se měl odehrát poslední mistrovský zápas ve 
Fojtovicích, ale terén byl velmi podmáčený, proto byl zápas odložen 
o týden na umělku v Děčíně. Heřmanov nebyl zcela kompletní, 
proto i v posledním zápase podzimu na body nedosáhl. Jiříkov 
hrající v horních patrech tabulky I. B. tř. rozhodl zápas třemi góly 
již v I. poločase mezi 24. až 38. minutou. Ve druhém poločase snížil 

Majerik na 3:1, ale Jiříkov měl poslední slovo a Štěpánkem upravil na 
konečných 4:1.

Po podzimní části je Heřmanov bohužel se 6body na posledním 
14. místě, ale kluci určitě nehodí flintu do žita a pokusí se v jarní části 
o nemožné, zachránit krajskou soutěž i pro další ročník!!!

Tj heřmanov – SParTaK jiříKov 1:4 (0:3)

Ježíšek je z Betléma
- není zvyklý na přepych.
Tak hlavně neuklízej 
při vánočních svátcích.
Velké úklidy nemá rád,
nebude s tebou kamarád.
Užij si pohodové Vánoce.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví, 
protože všechno ostatní
můžete při troše štěstí 
buď koupit, ukrást nebo zdědit.

Silvestr už je tu zase,
neožer se jako prase. 
Oslavuj vesele a v pohodě, 
ať již doma nebo v hospodě.

Jsem zase o něco starší,
o něco chytřejší, o něco kulatější 
ale pořád ještě o nic moudřejší.

Nechť všechny vaše problémy
v novém roce 
trvají stejně dlouho 
jako vaše novoroční předsevzetí.

V dávných dobách se tomu ještě neříkalo svátky.
Křesťané to nazývali prostě Vánoce a chodili do kostela. 
Židé tomu říkali Chanuka a šli do synagogy. 
Ateisté šli na párty a ožrali se tam. 
Když se pak navzájem míjeli, křičeli na sebe: "Veselé Vánoce!" 
nebo "Šťastnou Chanuku" 
nebo (v případě ateistů) "Bacha sloup!".

Obchodním partnerům

děkujte za spolupráci,

přátelům za radost

a nejbližším za lásku. 
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Nechť všechny vaše problémy v novém roce 
trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

Návod n
a váno

ční po
hodu

Zabalte prázdné papírové 

krabice do vánočního papíru.

Položte je ke krbu a pokaždé, 

když vás děti naserou, vhoďte 

jednu bez vysvětlení do ohně

Neplánuj 
nic na dnešek,

vyzvedne Tě Ježíšek.
Psali jsem mu do nebe,

ať Tě taky přivede.
Chci pod stromkem 

místo darů
každého z mých 

kamarádů.

Řízek, salát, stromeček,
a už je tu zvoneček.
Ježíšek Tě měl rád přeci,
přinesl Ti plno věcí.
Teď si dopřej dobrý grog,
a buď hodný celý rok!
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