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Měsíc říjen se nám letos předvedl konečně svým klasickým způsobem tak, jak říká historie, i srážkami byl docela přijatelným, dokonce jsme 
užili i pár docela teplých dnů. Začalo žloutnout i padat listí a příroda se připravuje k zimnímu spánku. Pranostika říká teplý říjen, studený únor.
Vyplní se ?

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

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Egrová Hildegarda – Heřmanov

Makalová Božena - Heřmanov

Mikšíček Miloš - Heřmanov

blahopřejeme

dne 29. 9. 2020 od 18:00 hodin se konalo III. veřejné jednání ZO Heřmanov v budově •	
restaurace Heřmanov. Před veřejným jednáním od 17:00 hodin byl projednán strategický 
rozvojový dokument obce Heřmanov, který bude po připomínkování schválen na 
nejbližším veřejném jednání
plnění harmonogramu od vyhlášení voleb a přípravné práce pro uspořádání voleb do •	
Zastupitelstev krajů a Senátu, které se konaly 2.a 3. 10. 2020
vydáno st. povolení na stavbu rozšíření Blankartického rynku, stavební povolení a již byla •	
započata realizace
od 1. 10. 2020 byla obsazena pro Heřmanov jedna pracovní pozice „Uklízeč veřejného •	
prostranství“
dne 3. 10. 2020 se v naší obci uskutečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů•	
dne 19. 10. 2020 uspořádal St. poz. úřad DC pro zvané občany na kabinách TJ Heřmanov •	
den pro dotazy občanů mající pozemky v k.ú.Fojtovice
přípravné práce a uspořádání vítání občánků do života původně na den 26. 9. 2020, po •	
zvážení situace bylo vítání občánků uskutečněno přímo v rodinách nově narozených dětí 
(viz str. 3)
úklidové práce v budově restaurace Heřmanov (sál, multifunkční místnost)•	
dokončena akce na vybudování 11 ks betonových základů pro postupné osazování 11 •	
dřevěných soch na křížové cestě ke zvonici v Heřmanově
od 1. 10. 2020 probíhá zimní svoz komunálního odpadu,•	

známky •	 červené 1x týdně v pátek,
známky •	 žluté 1x za 2 týdny - lichý pátek (Blankartice čtvrtek)
známky •	 modré 1 x za 4 týdny (lichý pátek)

InforMacE z oBEcníHo úřadu starosta

„Život vždycky stál, stojí a bude stát za 
to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním 

popravdě ani nic víc dělat nedá.“

Citát měsíce

Jan Werich

LIstopadoVý Hon
V měsíci listopadu bude dne 14. 11. 2020 (sobota) myslivecké sdružení Hubert v přibližných 

časech od 8.00 do 16.00 hodin pořádat hon. Pokračování odstřelů v následujících měsících do 
ledna 2021 bude uvedeno v následujících číslech zpravodaje.

praVIdELné sEtkání sEnIorů
V současné době není možné pro naše seniory uspořádat pravidelné setkání s kulturní 

vložkou a občerstvením, proto obec Heřmanov připravuje pro seniory předání dárků do domů 
v podobném duchu jako na Den dětí a Vítání občánků. Dárky budou předány po částečném 
uklidnění pandemie a vše se uskuteční ve venkovním prostředí. Seniorská hranice je 65 let 
a výše. Doufejme, že tomu bude ještě do konce letošního roku

zjIšťoVání HranIc pro oBnoVu 
katastráLníHo opErátu V kú. HEřManoV

V měsíci říjen pokračovalo zjišťování hranic k operátu v k.ú. Heřmanov. V mnoha případech 
byly zjištěny nedostatky hlavně v umístění plotů mezi sousedy. Téměř ve všech případech 
docházelo k dohodě a souhlasným podpisem a uznáním hranic. Všichni přítomní byli 
seznámeni s dalším průběhem činnosti k. operátu a po zpracování budou obesláni a vyzváni 
k nápravě. Z tohoto vyplyne buď směna pozemků, případně odkoupení, nebo prodej. Pokud 
se změna dotkne obecního pozemku, obec si nejpozději do konce letošního roku zastupiteli 
schválí cenu za 1 m2 a tím odpadne povinnost vytvořit si znalecký posudek a tudíž snížení 
nákladů pro občany za jeho vypracování.

JZ



říjEn a LIstopad 
na zaHradě

Měsíce říjen a listopad jsme si ponechali 
společně na závěr Roku zahrádkáře, protože 
nám po babím létu uzavírají celý vegetační rok 
a tyto měsíce jsou přechodem na závěrečné 
práce zbývající sklizně úrody a úklidových 
prací před zaslouženým odpočinkem přírody 
v zimních měsících.

Mnoho rostlin v tomto období odumírá 
a vzniká velké množství odpadu, který je 
možno kompostovat, některé části rostlin se 
ale mohou hodit i pro jiné účely. Odumřelé 
části odkvetlých trvalek nemusíte odstraňovat 
před zimou. Když počkáte až na časné jaro, 
pomůžete tím mnohým druhům hmyzu, 
které na těchto rostlinách závisejí. Jiné je to 
u rostlin, kde se objeví plíseň. Musíme je 
odstranit co nejdříve, abychom si choroby 

nešířili dál po celé zahradě. Pruty a větve 
z poslední prořezávky stromů a keřů dobře 
uložíme, protože se nám mohou hodit pro 
příští rok jako tyčky k popínavým rostlinám. 
V říjnu máme ještě šanci zasázet poslední 
jarní cibuloviny, zejména tulipány.

V říjnu na nás čeká sklizeň pozdních 
odrůd jablek a hrušek. Pokud jsou první 
mrazíky krátkodobé, snadno je na záhonu 
přečká hlávková kapusta, čínské zelí a salát 
a můžeme rostlinám pomoci přikrytím bílou 
netkanou textilií. Můžete mít radost i ze zimní 
sklizně mrazuvzdorných druhů zeleniny, jako 
je špenát, pastinák, nebo růžičková kapusta. 
Lze vysévat kořenovou petržel a sázet ozimý 
česnek a salát. Česnek před výsadbou rozdělte 
na stroužky a zasaďte do výživné, kypré půdy 
na teplé stanoviště.

V listopadu pokračujeme v úklidu skončené 
vegetace a zahradu je potřeba zazimovat. Stále 
zbavujeme zahradu plevele, záhony a náročné 
rostliny přikopčíme a překryjeme chvojím. 
Zazimujeme bazén či zahradní jezírko 
a trávník před zimou naposledy posekáme, 
doporučuje se sekat bez sběrného koše.

Sklizené plody ovocných stromů správně 
uskladněte a pravidelně kontrolujte, hnijící 
okamžitě zlikvidujte.

S posledními pracemi na zahradě můžeme 
v případě příznivého počasí pokračovat 
i v prosinci. Těšit se na další zahradní sezónu 
a hlavně na jaro, čtvrtletí nového života 
a vegetace a také snad na to, že celá planeta 
už bude mít strašlivou pandémii coronaviru 
za sebou.

InforMacE z usnEsEní 3.VEřEjnéHo jEdnání 
zo konanéHo 29. 9. 2020 V HEřManoVě

Zastupitelstvo obce Heřmanov: 

schvaluje•	  program veřejného zasedání
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29. 5. 2020 do 29. 9. 2020
bere na vědomí•	  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.3 /2020, které je nedílnou součástí zápisu
schvaluje•	  výběr zhotovitele f. Jiří Moravec, Děčín na akci: „Heřmanov - kolumbárium, přístupový chodník a oplocení“ na základě 
výběrového řízení s cenou 1 000 000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD
schvaluje•	  výběr zhotovitele f. ISR s.r.o., Děčín V- Rozbělesy na akci: „Blankartický rynek“ – přístavba stávajícího objektu“na základě 
výběrového řízení s cenou 294 673,95Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD
schvaluje•	  odkoupení části pozemku p.p.č.1289/4 o výměře 150 m2, dle geometrického plánu č.323-111/2019 nyní p.č. 1289/6 v kú. Heřmanov 
za cenu 42 210 Kč
schvaluje•	  smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP- 12-4009154/VB/03 s jednorázovou náhradou 1 000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy
schvaluje•	  záměr prodeje st. 40 v kú. Heřmanov
schvaluje•	  „Zprávu o uplatňování Územního plánu Heřmanov v období 2016-2019“
bere na vědomí•	  „Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Heřmanov v období 2016-2019 bez 
připomínek“
schvaluje•	  žádost o povolení vyjímky z počtu žáků v ZŠ Heřmanov
schvaluje•	  žádost o navýšení rozpočtu příspěvkové organizace- ZŠ a MŠ Heřmanov o 190 865 Kč

         František David      Josef Kučera
   starosta obce Heřmanov     místostarosta obce Heřmanov

JZ



Letošní vítání občánků proběhlo podle jiného scénáře, než vítání 
v minulých letech. Obec připravovala jejich uvítání do života na sobotu 
26. 9. 2020 v multifunkční místnosti budovy restaurace v Heřmanově, 
ale vzhledem k neutěšené situaci a prudkém šíření nákazy, jsem 
společně s paní Petrovickou po dohodě s rodiči novorozenců rozhodl 
uskutečnit tento slavnostní akt přímo v rodinách.

Návštěva rodin byla vykonána dne 7. října. Do života v naší obci 
bylo uvítáno do života celkem 7 dětí, z toho 5 chlapců a 2 děvčata. 
V Heřmanově 5 dětí a ve Fojtovicích 2. Chlapci těchto jmen Florian, 
Kryštof, Filip, Marcus a Dominik, děvčata Sofie a Jenovéfa.

Všude v rodinách proběhlo vítání ve venkovních prostorách na 
zahradách u rodinných domů. Pro nově narozené děti byly připraveny 
balíčky vlastně vyrobené, což rodiče náležitě ocenili a projevili radost. 
Toto netradiční vítání bylo trošku ochuzeno o rodinné příslušníky 
z důvodů pandemie, ale o to více přejeme, aby náš největší přírůstek 
dětí za posledních 10 let zde prožil nejhezčí léta svého života. 
Blahopřejeme!!!

text: Starosta 
foto: Starosta, R. Kakara

Vítání oBčánků do žIVota
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sportoVní okénko FD

Na sklonku loňského roku svět přepadl nový vir a počínaje rokem 
novým dnes, ve své druhé a silnější fázi komplikuje život nejenom u nás, ale 
po celé planetě. Vláda musela učinit závažné kroky k přechodné restrikci 
o omezit naše životy v rámci možností, které jí dává naše ústava. Musela 
vyhlásit nouzový stav, který podle dosavadního vývoje bude zřejmě muset 
být ještě prodloužen. Škoda, že nemůže vyhlásit rovněž nějaké mediální 
prázdniny všech médií (kromě obecního rozhlasu na vesničkách). 
Ušetřilo by to dny plné strachu těm nejvíce ohroženým skupinám našich 
občanů – starých a těžce nemocných lidí. Chcete příklad? Dva dny, co 
píši tyto řádky jsme se dozvěděli z různých webů, 
např. i dnes, ale i od veřejnoprávní televize (!), že 
Česká republika „zoufale“ požádala své spojence 
o zdravotnickou výpomoc a předkládá nám názory 
dosud neznámého člověka, evolučního biologa 
Petra Flegra. Ten doslova prohlásil: Za mrtvé může 
Babiš, v ulicích uvidíme mrazáky na mrtvoly. Dále 
řekl, že hodně z jeho předpovědí se splnilo. Nutno 
však dodat, že některé ale také ne. Takže, co tomu 
říkáte? Evoluční biolog – rozšířil jsem si svou znalost 
o zajímavé zaměstnání a odbornost.

Největší podíl na dosavadním rozvoji 
covidu má nedisciplinovanost populace, nedodržování nařízení, 
zejména hygienických opatření. Když vidím člověka, který si před 
obchodem prohledává všechny kapsy a hledá roušku, těžko uvěřím, 
že rouška už není po smrti. A že pračku nikdy neviděla. Bezdomovci, 
sociálně nepřizpůsobiví a řada dalších prostě jiná nebude. Korunu všemu 

a klackem hozeným pod nohy nám všem, kteří chceme dostát všem 
nařízením, je zklamání od toho, který nás v televizním emocionálně 
laděném proslovu k tomu tak dojemně za čestné stráže ředitelů 
nemocnic nabádal – od pana ministra Prymuly! Toho člověka si velice 
vážím, žasnu z jeho erudice a znalosti v oboru, ale jedno mu nemohu 
odpustit. Musel si přece na každém svém kroku uvědomit, že každé jeho 
sebemenší šlápnutí vedle je vodou na mlýn bulváru, který na to jenom 
čeká. Měl se tedy zachovat jako vysoký důstojník a voják a neměnit svá 
rozhodnutí, prostě nelhat národu. Vždyť od něj dal pryč okamžitě ruce 

i jeho nejbližší spolupracovník, tedy premiér.
Okrajem bych se také rád dotkl nedávné 

manifestace na Staroměstském náměstí proti 
opatřením vlády. Tady se ukázalo, že i demokracie 
musí mít své hranice. Organizátor manifestace 
Ivan Sochor (představitel Hnutí občanské 
neposlušnosti) nedostál slibům, že ta proběhne 
v rámci nařízení. Sice ji oficiálně ukončil, spousta 
účastníků manifestace, zejména z řad tvrdých 
fanoušků fotbalových klubů, však pokračovala 
a sice už v boji proti policii, která měla k zásahu 
naprosté právo. Byl ničen majetek restaurací, 

města a hodně lidí bylo zraněno i z řad policie. K těm restrikcím vlády – 
i ústavní právníci připouštějí, že naše ústava jí dává právo použít ještě 
drastičtější opatření. A opozice? Vyjímečně po akci souhlasila s vládou.

Pojďme se s tím tedy prát, buďme opatrní. Vydržme to, jiné cesty 
není.

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

tj HEřManoV –sk BEzděkoV 0:1 (0:0)
I přes nepříznivý vývoj v pandemii pokračovala soutěž I. B. tř. dalším 

kolem. Tentokrát to byl pro domácí Heřmanov neznámý soupeř. Proto 
se první poločas odehrál velmi opatrně z obou stran. Jedinou šanci 
promarnil Majerik, který si při sólovém nájezdu neporadil s brankářem 
hostí Kašparem. Jediná a vítězná branka hostí padla z TK ze 20 metrů 
v 71. minutě, Topolančin na míč sáhnul, přesto skončil za jeho zády 
0:1. V poslední minutě vykřesal naději na remízu Majerik, ale jeho 
hlava skončila pouze na tyči bezděkovské brány.

tj VaňoV – tj HEřManoV 2:3 (2:1)
Před zápasem se spustil déšť, který však počátečním hvizdem ustal 

a zápas se odehrál ve slušných podmínkách. Trochu nešťastný začátek 
byl pro M. Šturma, který nechtěně fauloval ve vápně a PK domácí 
proměnili. Navíc se Šturm zranil a musel střídat. V 15.minutě měl 
Heřmanov šanci na vyrovnání, ale A. Čapek z PK za faul na Matyse 
selhal a stav 1:0 zůstával i nadále. Vyrovnání se Heřmanov dočkal 
po půlhodině hry, to Matys uniknul po pravé straně, tělem oklamal 
brankáře a míč dopravil do odkryté brány 1:1. Ještě do poločasu 
domácí Vaňov dosáhnul druhého gólu. Střela z trestného kopu ze 
vzdálenosti 25 metrů skončila střela v síti 2:1. Po obrátce v 55. minutě 
za faul ve vápně na Danča se kopala druhá penalta, kterou A. Čapek již 
proměnil a srovnal na 2:2. Zápas se rozhodnul v 70. minutě, výborně 
hrající Matys se uvolnil po křídle, vrátil míč do ohně a v dané situaci 
se nejlépe orientoval Z. Čapek, který otočil vývoj zápasu a potvrdil 
vítězství Heřmanova 2:3.

Tímto zápasem se přerušila soutěž amatérských sportů, 
o znovuzahájení soutěží budete informováni.

sMějEME sE s IntErnEtEM


