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informace z obecního úřadu

Ani  ten letošní leden nás nepřesvědčil, že se už příroda konečně vrátí k jistým zákonům, prověřeným stoletími a lidovou pranostikou. Prostě,  že 
zima bude zimou se vším všudy, že po blátě budeme šlapat až na jaře, kdy roztaje poslední sníh a led a že si toho sněhu a mrazu užijeme  tolik, že 
se o to více na to jaro budeme těšit. Už jenom na horách si užívají zimních radovánek a i tam jim musí pomáhat umělý sníh. Nezoufejme, do jara je 
pořád dost času, v polovině měsíce nám trochu sněhu napadlo i tady níže.

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

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum 
ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

Citát měsíce

Tomáš Garrigue Masaryk

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

ProcházkoVá anna- heřmanoV 
řezáč jiří - blankartice 

BlahoPřejeme

ČinnoST obecního úřadu
činnosti OÚ Heřmanov spojené s volbami na prezidenta ČR, připravované na dny 12., 13., •	
26. a 27.1. 2018
spolupráce s projektantem na vyhotovení projektů: „Místní hřbitov“, „Výsadba zeleně kolem •	
zvonice“ a „Přechod, zastávka a osvětlení u ZŠ a MŠ“  
činnosti spojené s místním vodovodem ve Fojtovicích (viz stránka č.2)•	
zajištění podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce: „Revitalizace rybníčku v Heřmanově“•	
účast na schůzi řídícího výboru MAS v Děčíně dne 20.1.2018•	
dne 24.2.2018 od 14:00 se koná Masopustní veselí•	
od 1.2.2018 budou k dispozici na OÚ nahraná DVD z kulturních akcí za celý rok 2017, •	
délka 60 minut, cena 100 Kč/ks
průběžné práce s údaji o evidenci hrobových míst místního hřbitova v Heřmanově •	
shromažďování technických údajů k 23 mostkům přes Fojt. potok v evidenci majetku obce •	
Heřmanov
uvnitř zpravodaje naleznete letáček s termíny svozu KO v naší obci•	

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

JZ

hřbiTov
Letos nás s souvislosti s obecním hřbitovem čekají velké změny.

Jednak se plánují investice do oprav oplocení. Je zde možnost, že zadní stranu hřbitova by 
mohla tvořit zeď a její součástí by bylo malé kolumbárium. Geodetické zaměření hřbitova je 
hotové, nyní projektant připravuje návrhy.

Druhá změna bude zásadní a bude se dotýkat většiny občanů. Je to však nutnost a vyplývá 
to ze zákona. A to je hřbitovní řád a následná evidence míst.
V praxi to bude znamenat: 

Vytvořit plán a vyznačení míst (již hotovo)•	
Vytvořit a schválit zastupitelstvem hřbitovní řád•	
Zaevidovat majitele a sepsat s nimi smlouvu o pronájmu hrobových míst•	
Zaevidovat, čí pozůstatky jsou na hřbitově uloženy•	
Zaevidovat ke smlouvě další kontaktní osoby vztahující se ke smlouvě•	

Zatím je vše ve fázi příprav. Po případném schválení řádu zastupitelstvem koncem února 
Vás však požádáme o spolupráci, návštěvu úřadu a sepsání nájemní smlouvy. Do konce roku 
2018 bychom chtěli mít veškeré smlouvy uzavřeny. 

Slovo šéfredaktora 

Vážení čtenáři,
začal nám opět další rok a my jsme s vámi už osmým rokem. Tak 
dlouho se vám už snažíme přinášet měsíc co měsíc do vašich schránek  
informace  nejenom o dění v obci, činnosti Obecního úřadu, ale i 
další zajímavosti.  Těší nás váš zájem o naši práci a rovněž nás těší i 
příspěvky, kterých sice není mnoho, ale o to více nám udělají radost. 
Za ně bychom vám chtěli vyjádřit  naše poděkování. Pomozte nám 
tedy i nadále spoludotvářet náš měsíčník. Ať je čím dál tím lepší.
Do toho nového roku vám za celou redakci přeji vše nejlepší, hodně 
úspěchů ve všem, na co sáhnete a hlavně – hlavně hodně zdraví.

Jiří Zdvořáček 

starosta

MK



ÚNOR 2018

divadLo dĚČín

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

4.2. 15.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 
Divadlo rozmanitosti, Most

10.2. 17.45  NÁPOJ LÁSKY
Gaetano Donizetti; MET LIVE IN HD
Dirigent: Domingo Hindoyan; Režie: Bartlett Sher 
Obsazení: Pretty Yende (Adina), Matthew Polenzani (Nemorino)
Donizettiho. Nápoj lásky patří mezi nejlepší komedie operní 
literatury. 

26.2. 19.00 FAMÍLIE 
Joe DiPietro; Divadlo na Fidlovačce
komedie
Režie: Juraj Herz; Osoby a obsazení: Nick Cristano - Lukáš Rous, 
Aida Gianelli - Carmen Mayerová a další

28.2. 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Eduardo Rovner 
Černá komedie současného argentinského dramatika.
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, 
Martin Zahálka, Marcela Peňázová / Kateřina Seidlová, Ladislav 
Trojan 
Veleňský rockový nálet

maLá veLeň - dům KuLTury

17.02. 19:00 VELEňSKý ROCKOVý NÁLET
Fuckovaci (rocková legenda Bnpl/Děčín)
Apollo DC (hard rock Děčín)
OUT (rock‘n‘roll-punk Sloupno)

Kam za KuLTurou?
bLanKarTicKÝ ryneK

KuLTurní a SpoLeČenSKé aKce – 2018
Výbor Blankartického rynku ve spolupráci s obyvateli Blankartic 

připravil program  kulturních a společenských akcí na rok 2018.

27. ledna sobota 17 hod. Večer deskových her   
31. března sobota 17 hod. Velikonoční posezení - pleteme 

pomlázku
7. dubna* sobota 14 hod. Ukliďme Česko
30. dubna pondělí 17 hod. Stavění májky a pálení čarodějnic
12. května sobota 14 hod. Výšlap na Bukovou horu 
26. května sobota 17 hod. Kácení májky a posezení
9. června sobota 14 hod. Výlet na Sněžník 
30. června sobota 17 hod. Prázdninové posezení
14. července sobota 17 hod. Odpoledne plné her a večer 

černobílých fotografií
28. července sobota 17 hod. Večer chalupářských pochoutek
18. srpna sobota 18 hod. Oslava léta
1. září sobota 14 hod. Výlet do Markvartic 
15. září sobota 14 hod. Výšlap na Kohouta
29. září sobota 17 hod. Poslední seč
13. října* sobota 17 hod. Podzimní halali
10. listopadu sobota 17 hod. Večer deskových her
1. prosince sobota 17 hod. Čertovské posezení aneb zdobím, 

zdobíš, zdobíme
15. prosince sobota 17 hod. 4. ročník soutěže Master chef
31. prosince pondělí 19 hod. Silvestr

*Pouze předpokládaný termín - bude upřesněno 
Všechny akce jsou s posezením ve společenské místnosti rynku.
Vstup s vlastnoručně připraveným  občerstvením vítán.

vÝSLedKy hoSpodaření obce heřmanov za roK 2017
Příjmy schválený rozpočet 7 092 800 Kč skutečnost 10 040 757 rozdíl + 2 947 957 Kč
Výdaje  8 834 000 Kč     8 524 638      - 309 362 Kč

Z plánovaného schodkového rozpočtu byl v r. 2017 ve skutečnosti rozpočet přebytkový  1 516 119 Kč
Kladného výsledku hospodaření obce bylo dosaženo získanými dotacemi na akce investičního a neinvestičního charakteru, zejména revitalizace 
rybníčku 950 000 Kč, herní prvky ve Fojtovickém parku 185 000 Kč a rekonstrukce místní komunikace ve Fojtovicích 590 000 Kč,  celková výše 
dotací byla 1 725 000 Kč

Prioritou zastupitelů obce je co v nejkratší době se vyrovnat 
s občasným přerušením dodávky pitné vody pro odběratele 
z Fojtovického vodojemu. V závěru loňského roku, kdy došlo 
k prudkému poklesu hladiny ve vodojemu ve Fojtovicích, byla do 
vodojemu dovezena pitná voda v cisterně a od této chvíle jsou oba 
vodojemy stále plné a voda přetéká přepadem. Proto osadíme 
vodojem hladinovým čidlem, které zabrání přetékání vody přepadem. 
Ještě v prosinci byla provedena kontrola možného úniku vody ze 
řadu pochůzkou v trase hlavního řadu. Pohledem nebyl zjištěn žádný 
únik, ale tím vše neskončilo a musíme pátrat i nadále. Společně 
s odpovědným zástupcem za provoz vodovodu jsme překontrolovali 
projekt, dle kterého se kdysi vodovod budoval a udělali porovnání 
ze současným stavem. Pro snažší dohledání případných úniků na 
hlavním řadu včetně přípojek bude nutné doplnit o uzávěry vody 

a průběžné vodoměry. Nezbytné je také vybudovat přístupovou cestu 
od místní komunikace až k samotnému vodojemu (v délce 80 m) pro 
případ nouzového náhradního doplnění pitnou vodou z autocisterny 
do stabilních nádrží při nedostatku vody. Dále jsem provedl několikeré 
měření vydatnosti pramene, které vychází s vyššími hodnotami, 
než je uváděno před výstavbou vodovodu. Současné hodnoty jsou: 
0,3 l/s tj. 18 l/min. tj. 1.08 m3/h, tj. 25.92 m3/den. Když porovnám 
průměrnou denní spotřebu, která proteče vodoměry odběratelů a činí 
6 m3, zjistíme, že bychom měli mít 80% rezervu, ale přesto voda 2x až 
3x za rok klesne na dno. Nadále platí žádost a výzva pro občany přes 
které vede vodovodní řad včetně přípojek, aby v případě podezření 
nějakého úniku kontaktovali starostu. Věřím, že při naplňování 
postupných kroků uvedených v předchozím textu na tuto občasnou 
nárazovou ztrátu musíme přijít.

SouČaSnÝ STav fojTovicKého vodovodu

FD

FD



Základní škola a Mateřská škola HeřManov

vás srdeČnĚ Zve v SoboTu 24.února 2018  na

14,00 Zahájení masopustu tradičním 
průvodem masek po vesnici 
od Obecního úřadu 

14,30 Tradiční masopustní řemesla 
na zahradě naší školy.

V průběhu odpoledne se můžete zapojit do 
veselých soutěží pro rodiče i děti o tradiční 

masopustní odměny.

Občerstvení pro účastníky 
průvodu zajištěno. 

Masopustní koblížek
Pro zdatné pekařky a pekaře vyhlašujeme 
soutěž o „Nejlepší masopustní koblížek“ podle 
tradičního receptu. 
Hodnotit se bude vzhled, konzistence, chuť, 
náplň a celkový dojem 

Postup:
1. Utřeme dohromady cukr, máslo a žloutky.
2. Kvásek vyrobíme ze ¼ litru teplého mléka, 1 lžíce cukru a 2 lžic polohrubé mouky.
3. K utřenému cukru s máslem a žloutky přidáme 1 kg přesáté hladké mouky, dále přidáme 

kvásek, 6 lžic rumu, sůl, citronovou kůru a vanilkový cukr. Do tohoto těsta přiléváme podle 
potřeby postupně mléko.

4. Zaděláme těsto do hladka
5. Přikryjeme mísu s těstem utěrkou a necháme kynout
6. Z vykynutého těsta odebíráme pomoučenou lžící malé kousky a ukládáme na pomoučenou 

plochu.
7. Kousky těsta roztahujeme prsty stejnoměrně do stran a doprostřed klademe povidla. 
8. Necháme připravené koblihy kynout.
9. Do velkého kastrolu nebo vysoké pánve vkládáme koblihy. Hotové koblihy opatrně vyndáváme 

do mísy. 

Recept na masopustní koblížky: 

1 kg hladké mouky
12 dkg cukru moučky
12 dkg másla
6 – 8 žloutků
6 lžic rumu

8 dkg droždí
asi 1/2 litru mléka do těsta a ¼ 
mléka do kvásku
špetka soli
citronová kůra asi z 1 citrónu

vanilkový cukr
povidla
olej na smažení /asi 1,5 litru/

Ve čtvrtek 18. ledna se konal ve společenské místnosti obce Heřmanov Turnaj v deskové hře 
Člověče, nezlob se! Hra má svůj původ v prastaré indické hře Pačísí, známé již v 7 stol. n. l. 

Do Evropy se dostala přes Srí Lanku, Persii, Palestinu a Španělsko, ovšem populární začala 
být v Evropě až v 19. stol. . 

Při našem turnaji byly děti rozděleny do dvou skupin, a to školáci a předškoláci. Hra byla 
velice zábavná a napínavá. Každý soutěžící získal diplom a sladkou odměnu. Jména všech 
zúčastněných byla vhozena do osudí a byly vylosovány dvě děti , jenž získaly hlavní výhru. 
Deskovou hru Člověče, nezlob se! vyhrála Kačka Neméthová a poukázku do Sportisima v 
hodnotě 200 Kč vyhrál její bratr Míša Neméth.

Výhercům gratulujeme!!!!!!!!

ČLovĚČe, nezLob Se!!!!

veČer deSKovÝch her v bLanKarTicích
Koncem ledna se v Blankarticích sešlo asi deset místních na akci „Večer deskových her“. Již 

po několikáté. Tuto sobotu si zvolili jednu z párty her.
Hra, ve které vysvětlujete ostatním spoluhráčům význam slov pomocí jiných výrazů, takže 

používáte například synonyma, antonyma a nápovědy. Na prémiových polích na vás čekají i jiné 
úkoly: předvádění zvířat či povolání, hledání vhodných rýmů, popisování slavných osobností 
nebo hledání co nejvíce slov na jedno písmeno.

Věřte, že se všichni výborně bavili. Zkuste předvést pantomimicky labuť nebo čivavu. Zkuste 
s parťákem během několika sekund vymyslet rým na určité slovo.... 

A naše čeština je tak pestrá a bohatá. 
Když se sejde dobrá parta lidí, je o pořádnou zábavu postaráno. 
Blankartický rynek není pouze stavba, je to místo, kde to žije po celý rok.

Hana Grundlová

MK
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Nevím, jestli je to souhra náhod, ale osmička na konci letopočtu 
má asi v naší historii osudový, či magický význam. Dost často se 
totiž v takovém roce staly významné události, které poznamenaly či 
obohatily náš život. Určitě i mnozí z vás jste se s tímto konstatováním 
již setkali, mne to napadlo naposledy nedávno, počátkem prosince 
minulého roku, kdy jsem přemýšlel a tvořil grafiku rodinné novoročenky 
k letošnímu roku 2018. Těch významných osmiček opravdu bylo dost, 
tak jenom namátkou vyberu některé a připomeneme si je. Ty poslední 
pak máme ještě v živé paměti.

V naší dávné historii to byla například korunovace Vladislava II. 
českým králem v roce 1158 na sněmu v bavorském Řezně římským 
císařem Fridrichem Barbarossou. Za dobu jeho panování zaznamenaly 
České země znatelný rozvoj, byla postavena celá řada významných 
staveb. O sto dvacet let později, roku 1278 se odehrála památná bitva 
na Moravském poli mezi vojsky římského krále Rudolfa Habsburského 
spojené s vojsky uherského krále Ladislava IV. a vojsky Přemysla 
Otakara II. s jeho spojenci. Okolo 30.000 bojovníků na každé straně 
v nelítostné tříhodinové řeži na pravém břehu řeky Moravy usilovalo 
o vítězství, které nakonec připadlo Rudolfu Habsburskému a určilo 
tak ráz geopolitickému uspořádání na dlouhých šest a půl století.

S výčtem významných osmiček je možno pokračovat v roce 1348 
se založením pražské univerzity, která později dostala jméno Karlova 
univerzita po jejím zakladateli. Ten o třicet let později, roku 1378 
umírá jako český král a římský císař Karel IV., který zkonsolidoval 
český stát, od jeho doby známý jako Koruna česká. Jeho zásluhou 
měl český stát výjimečné a nezávislé postavení v rámci římské říše. 
Významnou osmičkou je také ta v roce 1458, kdy byl korunován za 
českého krále Jiří z Poděbrad jako nástupce Ladislava Pohrobka. 
Jiří z Poděbrad byl jediným českým panovníkem, který nepocházel 
z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Proslul jako výborný 
evropský diplomat, vzbuzoval respekt jak doma, tak za hranicemi 
království. Jako první panovník se pokoušel o sjednocení Evropy na 
základě principu svrchovanosti jednotlivých států s prosazováním 

zásad nevměšování se a řešením sporů před mezinárodním 
tribunálem.

Mezi další významná data s osmičkou na konci bychom mohli uvést 
například v roce 1618 české stavovské povstání, začátek třicetileté války 
a její konec v roce 1648. Do paměti se jistě každému vžil ze školních 
lavic revoluční rok 1848. Pro naše novodobé dějiny je nejvýznamnější 
vznik Československé republiky v roce 1918 po rozpadu Rakouska
Uherska. Další letopočty pro náš stát byly smutné. V roce 1938 jako 
předzvěst II. světové války zažila naše země mnichovskou zradu, 
kdy nás evropské velmoci zaprodali Hitlerovi. 29 září toho roku 
podepsali představitelé Velké Británie, Francie a Itálie s Hitlerem 
tzv. Mnichovskou dohodu o odstoupení našich pohraničních území 
fašistickému Německu Ze všech měst na území tehdejších Sudet, kde 
byla nadpoloviční většina německy mluvících obyvatel, se museli Češi 
vystěhovat do vnitrozemí. Deset let poté v roce 1948 únorové události 
začaly komunistickou éru naší republiky, která trvala nepřetržitě 
dlouhých 41 let. Významným pokusem o změnu či úpravu poměrů 
bylo Pražské jaro 1968, kdy se začalo mluvit o socialismu s lidskou 
tváří. Veškeré tyto snahy utnula srpnová okupace spojeneckými 
vojsky, která ve svých důsledcích poznamenala osudy mnoha lidí. 
Dost z nich se rozhodlo pro emigraci, ti ostatní se byli nuceni podřídit 
tzv. normalizaci poměrů, v zaměstnání podepisovat, že „souhlasí se 
vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území za účelem ochránění 
socialistického zřízení před oportunistickými silami“.

Jedinou světlou osmičkou v posledních letech byla ta úplně poslední 
v minulém století – 1998, olympiáda v Naganu a naše historické 
vítězství v olympijském hokejovém turnaji ve finále nad Ruskem. 
Příští měsíc, 22. února tomu bude již dvacet let!

Zbývá už jenom nakonec otázka – čeká nás v letošní osmičce něco, 
pokud možno pěkného, co se také zapíše do naší historie?

oSudové oSmiČKy JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

voLby prezidenTa

Prezidentské volby jsou za námi. Jak dopadly celkově víte snad ze všech médií. Jak však dopadly u nás?

Okrsek Kolo Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

č. 1 Fojtovice
1. kolo 119 57 47,90 57 55 96,49
2. kolo 118 65 55,08 65 65 100,00

č. 2 Heřmanov,   
Blankartice

1. kolo 283 169 59,72 169 168 99,41
2. kolo 286 190 66,43 190 190 100,00

Okrsek příjmení, jméno, tituly
Politická 

příslušnost
1. kolo 2. kolo

hlasy % hlasy %

č. 1 Fojtovice
Zeman Miloš Ing. SPO 27 49,09 42 64,61
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 15 27,27 23 35,38

č. 2 Heřmanov,   
Blankartice

Zeman Miloš Ing. SPO 120 71,42 146 76,84
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 21 12,50 44 23,15

foto poskytla Lucie Trkalovázdroj: Český statistický úřad


