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informace z obecního úřadu

Denních teplotních výkyvů se asi jen tak nezbavíme, opět jsme se v tomto měsíci smažili rekordními teplotami, abychom vzápětí navečer přitápěli 
v kamnech. V poslední dekádě července Evropa sbírala teplotní rekordy, nejinak tomu bylo u nás. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima 
zaskvěje, tak nám praví pranostika. 

Snad bude mít pravdu a dočkáme se pěkné zimy.

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

„Nejpodivuhodnější na budoucnosti je 
představa, že naši dobu budou nazývat  

staré zlaté časy.“

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Josef havlíček - heřmanov 
 
 

blahopřejeme

Ernest Hemingway

dne 29.8.2019 od 17:00 hodin se koná v Blankarticích veřejné jednání ZO Heřmanov•	

průběžné práce na rekonstrukci fotbalového trávníku ve Fojtovicích•	

jednání s paní Mišejkovou s ohledem na výzvy k podání nabídek dvou stavebních akcí •	
(chodník u ZŠ a rekonstrukce domu hospody – Fojtovice 66)

zajištění odvozu řeziva z pily Verneřice ke kabinám TJ Heřmanov (pro st. ve Fojtovicích 66)•	

dokončovací práce na stavbě venkovní linky (udírna, gril, kamna) v parku ve Fojtovicích•	

dne 20.7.2019 se konala na rybníce v Heřmanově „Akce na vodě“ s večerním letním kinem•	

průběžné sekání trávy kolem silnice III. třídy•	

průběžné práce na vodárně ve Fojtovicích•	

po žádosti na SÚS Děčín byly obnoveny bílé čáry na silnici III.tř., prozatím v Heřmanově•	

dne 22.7.2019 se na OÚ v Heřmanově konalo jednání sboru zástupců KoPÚ Fojtovice ve •	
vztahu k připojení navržených třech polních cest na hlavní silnici v kú. Fojtovice

dne 24.7.2019 proběhla na OÚ Heřmanov konzultace s MM Děčín odborem ÚP na •	
aktualizaci analytických podkladů Územního plánu Heřmanov 

JZ

starosta

Poslední červencovou sobotu si mohli 
blankartičtí odškrtnout další položku ze 
svého kalendáře činnosti na rynku. Dnes 
bylo trochu přijatelněji, než v předchozích 
dnech a tak bylo sezení pod střechou rynku 
docela příjemné. I účast tomu nasvědčovala, 
ani lavice či židle nebyla žádná volná. Večer 
chalupářských dobrot – tak se ta položka 
kalendáře jmenovala. A hospodyňky 
z vesničky se jaksepatří činily – pod dobrotami 
se stoly jen prohýbaly. Řízečky, sekaná, 
klobásky, uzené maso, výborné škvarky se 
sádlem, více druhů jednohubek, zeleninový 
salát a ze sladkého jako obvykle vynikající 
rybízový koláč a makové buchty od stejné 
autorky jako vždy. Nebudu jmenovat – mohl 
bych na někoho zapomenout a to se nesluší. 
Ale bylo nám všem opět dobře, zábava 
určitě nevázla, soudek výborně chlazeného 
piva jsme opět předčasně dopili a museli se 
spokojit s lahvovým. Ale už se těšíme na další 
soudek a další setkání nás všech.

SamÁ dobroTa



 
SRPEN 2019

mĚSTSKÉ diVadLo dĚČín
Divadelní prázdniny, rekonstrukce divadla

beneŠoV nad PLouČnicí 

2.8. 21.30 TERORISTKA LETNÍ KINO
Film s Ivou Janžurovou v hlavní roli

10.8. 16.00 COUNTRY V PLAVKÁCH KOUPALIŠTĚ

24.8. 15.00 IBIZA DISCO KOUPALIŠTĚ
Plážová hudba

bLanKarTice

24.8. 18.00 LETNÍ SLAVNOST
Opět s country kapelou Kliďánko 

doLní habarTice

24.8. 18.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST
Pozvánka níže

Kam za KuLTurou?

hřbiToV
Prosíme všechny občany, kteří se starají o hrobová mista svých 

blízkých, o nahlášení potřebných údajů:
Formulář je k vyzvednutí buď na úřadě nebo ke stažení na stránkách 

obce www.hermanov.cz.
Za evidenci odpovídá Martin Kout. Kontakt osobně na úřadě 

pondělí, středa od 13 do 17 hodin.

letní slavnost

v sobotu  dne 24.8.2019
           od 18.00 hod.

  Poøádá Obecní úøad Heømanov 
ve spolupráci s obèany Blankartic

Srdeènì zveme všechny obèany
 Blankartic, Fojtovic, Heømanova a z širokého okolí

Vstup volný

Obèerstvení zajištìno

Blankartický rynek

OPÌT S NÁMI !

Akce je vhodná pro celou rodinu, od 18:00 hod. bude skákací hrad, soutěž o ceny na elektronickém býku pro děti i 
dospělé, zpívat bude i Pitkin, taneční skupina Bolly Ledies (možná bude i kankán), před taneční skupinou velké překvapení. 
Dobrá zábava, hudba i občerstvení, co víc si na sobotní odpoledne a večer můžete přát !!!!

uPozornĚní na PoPLaTKY
Prosíme všechny občany, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky za 

odpady, aby tak učinili nejlépe do 30. září.

doVoLenÁ na úřadĚ
Do 5.8 (včetně) je obecní úřad z důvodů čerpání dovolené uzavřen.
V nutných případech volejte místostarostu (J. Kučera - 732 974 968)

Obec Dolní Habartice a občanské sdružení Prohaba 
pořádají dne 24.8.2019 na místním hřišti od 18 hodin:



AKCE NA VODĚ
„aKce na VodĚ“

V sobotu 20. 7. 2019 uspořádala obec společně s kulturní komisí, 
zastoupenou paní H. Gründlovou a V. Goldammerem, na rybníčku 
„Akci na vodě“. Jelikož se na sobotu pěkně oteplilo, teplota kolem 
30stupňů dovolovala vydržet ve vodě delší dobu. 

Příprava akce však už začala v pátek odpoledne. Starosta doupravil 
sekáním prostor kolem rybníčku. Společně s místostarostou bylo 
provedeno vyhrabání suché trávy a od sobotního rána s T. Ďurmekem 
a Š. Kučerovou se pokračovalo na přípravných pracech. M. Kout 
nafoukal všechny ceny a pomůcky do soutěží. 

 Celkem se soutěžilo v sedmi disciplínách s drtivou převahou dětí. 
Děti nenechaly nikoho na pochybách a při soutěžích si s nástrahami 
poradily nadmíru dobře. Dospěláci se také nenechali zahanbit 
a bojovné srdce přinášelo kuriozní až komické situace (T. Ďurmek, 
starosta, místostarosta, M. Kout a další) při pádech do vody. Letošní 
plovoucí lávku připravili skvěle z pohledu bezpečnosti J. Svoboda 
s M. Šrámkem, lavičky a párty -stany dovezli a postavili J. Váňa 
s rodinou Černých. Důležité bylo, že nemusela soutěžící ošetřovat 
pozvaná zdravotnice D. Lomičová a vše se obešlo bez úrazu. 

Přítomné publikum v počtu 150 návštěvníků se určitě v horkém 
odpoledni dobře pobavilo. A to bylo smyslem naší prázdninové „Akce 
na vodě“. 

Večerní letní kino s promítaným filmem „Bohemian Rhapsody“ 
s plátnem ve stejném prostoru jako odpolední akce, zakončilo 
celodenní kulturní program.

starosta 
foto L.Petrovická

zÁbaVa na rYbníce
Již druhým rokem byla připravena pro občany zábava na rybníčku 

u odb. na Mlatce. Vysoká účast návštěvníků mezi které jsme patřily 
i my z „Babince“ naznačovala, že o zábavu nebude nouze. Část 
zastupitelů (starosta, místostarosta a M. Kout) společně s kulturní 
komisí (H.Gründlová, V. Goldammer) se o program plný groteskních 
situací postarali velmi dobře. Počasí bylo pěkné, jako na objednávku. 

Vše bylo výborně připravené (což muselo dát dost starostí) a soutěže 
odměněné krásnými cenami, navazovaly pěkně za sebou. Soutěže byly 
pro děti i dospělé. Velmi jsme se zasmály, když se do soutěží zapojil 
T. Ďurmek a pobavil všechny přítomné. Pan starosta, místostarosta 
a pan Kout po celé odpoledne ze studené vody pomalu nevylezli a byla 
na nich vidět radost, že mohou své občany pobavit.

„Babinec“
Poznámka redakce: 
„Babinec“ je „spolek“ žen, které se pravidelně schází v multifunkční místnosti v Heřmanově.



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	•

•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	24.	8.	2019	•

faKeneWS

SPorToVní oKÉnKo

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

V nedávných dnech mi v rámci všelidové zábavy - mailové pošty na 
všechna možná témata došly tři stejné maily, nezávisle na sobě a od různých 
autorů. Naprosto stejný text nás všechny upozorňoval: 

„Pozor, zavolá Tě číslo z Maďarska  *3 618 147 848*, zvedneš to, 
nikdo se nepřihlásí a jen jakoby se přerušila linka. V následujícím měsíci 
Ti přijde faktura za to, že sis objednal SMS službu ve výši 50-100 Eur. 
Toto číslo nezanechá žádnou stopu, jen faktury Ti budou přicházet, nebudeš 
se toho umět zbavit, ani se to nedá zrušit, ani vypátrat.“ Tolik autor, 
který nezapomněl na slušné vychování  a v oslovení tě a ti použil velké 
písmeno a tolik jeden z mnoha mailů, které  lze naprosto s klidem označit 
termínem fake news (čteme fejkňúvs). Termín, který se vžil pro falešné, 
lživé zprávy. Agentura Stem/mark, zabývající se  průzkumem veřejného 
mínění , došla v tomto případě  a věřme že za použití vyrovnaného vzorku 
dotázaných k závěru, že  pouze čtvrtina lidí umí rozeznat  lživou zprávu. 
Toto poznání je poměrně deprimující, když si uvědomíme, že většina  z nás 
se pak rozhoduje vlastně špatně. Pádný argument, proč  odmítnout v této 
situaci jeden ze základních bodů programu Okamurovců, tedy  SPD,  na 
uzákonění všeobecného referenda.  
Jen si vzpomeňte, jak dopadlo 
referendum ve Velké Británii  zda 
setrvat, či odejít z EU. Malé množství 
hlasů z celku (2% hlasů) rozhodlo 
o Brexitu, tedy vystoupení z EU a  
dodnes nejsou dokončena závěrečná jednání o tomto aktu. Stále nadále 
minimálně polovina Angličanů  není přesvědčena o správnosti rozhodnutí.. 
Navíc to stálo prémiérské křeslo  Davida Camerona a po něm  Theresy 
Mayové. Jsme zvědavi, jak si povede Boris Johnson, mnohými přirovnáván 
k Donaldu Trumpovi.

Pravdou je, že referendum  je jedním ze základních kamenů demokracie.  
Je totiž výrazem svobodné vůle každého občana.  Je ale zároveň  
nebezpečným atributem vzhledem  k tomu faktu o  manipulaci  občanů  
právě prostřednictvím autorů falešných  a lživých  zpráv, tedy fakenews. 
Mnoho lidí nemá jak a kde si ověřovat  správnost a pravdivost informací. 
Politici by pak měli být těmi, kteří  by měli usilovat o  posilování  myšlení  u 

svých voličů, bohužel  je pro ně jednodušší  zvolit cestu populismu a sbírání 
bodů prosazováním obecného  referenda bez ohledu na nebezpečí, o kterém 
se zmiňuji. Ti politici o tom nebezpečí ví velice dobře, přesto jsou tací, kteří  
jsou ochotni ho riskovat  pro svůj osobní prospěch a prospěch své strany.

Lživými a podvodnými zprávami je dnes zamořen celý svět Internetu 
prostřednictvím sociálních sítí, mailové pošty a bulvárních médií. Mailová 
pošta  se  do velké míry dostala do stavu, kdy si lidé přeposílají maily, které  
obdrželi,  aniž by je četli  (dokonce to  sami i přiznají) a  fakenews se tak 
šíří vesele dál. Tady asi vedou zprávy politického charakteru, málokterá 
z nich je pravdivá. S bulvárem to není o nic lepší. Jistě se vám stalo, že  
jste si  přečetli  zprávu třeba  o vašem oblíbeném herci, či herečce, kterou 
pak musel onen dotyčný  těžce vyvracet a prokazovat, že se nezakládá na 
pravdě.  Dost takových pak svou pravdu   dokázalo  prokázat  až u soudu a 
vysoudit tak i odškodné.

Ještě k těm telefonátům - samozřejmě ne všechny příchozí telefonáty jsou 
neškodné a je nutno si dávat na čísla volajících, která neznáme,  velký pozor. 
Nesmí to dojít ale tak daleko, že  můžete ignorovat zprávu opravny, že máte 
opravenou televizi k vyzvednutí. Proto je dobře se na způsobu oznámení 
předem dohodnout přímo v opravně při předání do opravy.

Recept na to, jak  rozpoznat fakenews není jednoduchý. Velice nám 
v tom však může pomoci  jeden  web, který se těmto problémům věnuje, 
dokonce se tam můžete dozvědět o konkrétních falešných zprávách poslední 
doby. Takže si zkuste otevřít  www.hoax.cz  a vyhledat si příslušné stránky. 
Možná, že se budete divit, co vše jste tam našli! Název webu je opět 
z anglického slova hoax, tedy falešný.

Možná, že jste obdrželi v minulosti třeba také mail, který vám zasvěceně 
radil, jak vyváznout ze situace, kdy vás u bankomatu drží nějaký násilník 
pod krkem a nutí vás vybrat peníze. Máte prý svůj  čtyřmístný  číselný pin 
naťukat  pozadu, tedy místo 1,2,3,4 použít 4,3,2,1. Bankomat vám prý vydá 
požadovaný obnos, ale zároveň kontaktuje policii. Chcete si to vyzkoušet? 
Raději ne, když, tak jenom dvakrát. Potřetí vám bankomat vaši kartu už 
nevydá a vy bude bez ní do doby, než vše vyřídíte ve své bance. 

K tomu asi není co dodat. Snad jenom to, že přemýšlíte, jak asi vypadá 
člověk, který je schopen si takovéto věci vymyslet a co se v něm odehrává.

FD

 rozLoSoVÁní foTbaLu i.b. Tř. (SrPen, zÁří)
Ne 25.8. v 17:00 hod. FK Schoeller Křešice – TJ Heřmanov
Ne  1.9. v 17:00 hod. TJ Heřmanov – TJ Sokol Pokratice
Ne  8.9. v 17:00 hod. TJ Chlumec - TJ Heřmanov
Ne 15.9. v 17:00 hod. TJ Heřmanov – TJ Vaňov
Ne	22.9.	 v	16:30	hod.	 TJ	Union	Děčín	-	TJ	Heřmanov
Ne 29.9. v 16:30 hod. TJ Heřmanov – TJ České Kopisty

6.7.2019 jsme vyrazili potrápit konkurenci. Jak jsme se dozvěděli, 
tak pro 50ccm to byla nejtěžší dráha v seriálu. V nominaci jsme na 
tento závod měli jezdce Oliver č.2 (nejstarší) a Štěpán č.19 (nejmladší). 
Štěpa měl výhodu malé váhy a zároveň byl v závodě absolutně 
nejmladší účastník. Ráno jsme vyrazili do tréninku a už jsem viděl, 
jak v hlubokých pískových muldach v zatáčkách motorka ztrácí a pak 
hned brutální výjezd, kdy s váhou Olivera motorka sotva vyjela, a 
Štěpán s malými koly bojoval v hlubokých kolejích. 

Na startu prvního závodu bylo 14 jezdců z celé ČR, ale i z okolních 
států	EU.	 Přišel	 start	 a	Olča	 se	 pohyboval	 kolem	6.	místa.	 Bohužel,	
přišel pád, ale on se rval zezadu a přejížděl jednoho soupeře po 
druhým. Nakonec se dostal až na skvělé 9. místo. Štěpán díky taťkovi 
dojel svůj první republikový závod až dokonce bez závažnějšího úrazu 
a zdolával úseky trati skvěle jako profík. S věkem a zkušenostmi, které 
teprve získává bude jistě v budoucnu porážet ty nejlepší. 

Na 2. závod jsme Olíkovi namontovali novou spojku (ta původní 
začala hořet) a vyrazili na start. Start byl zase celkem dobrý, ale 
bohužel po 3/4 kola přestala Oliverovi jet motorka a závod pro něj 
skončil (ucpaná tryska v karburátoru). Štěpán v pohodě dojel a uhájil 
čest našeho týmu a dovezli 
jsme domů celkem 34 
mistrovskych bodů. 

Co závěrem? Byla to pro 
nás obrovská zkušenost. 
Kluci po tomto závodě na 
tréninku obrovsky zrychlili 
a potvrdilo se, že Olivera 
musíme posunout o kus výš, 
do kubatury 65ccm i když mu 
je pouze 8let. Ale bude to pro něj určitě krok správným směrem..

ŠiPKaři heřmanoV
Mamlas team Heřmanov nezahálí a i po posledních přesvědčivých 

výkonech s výhrami nad Sršni Dobranov 13:9 a Slepýši z kopečku 
Děčín 14:8 postoupil bez porážky do finále letní ligy.

Místo a termín finále však ještě nebylo zveřejněno.

miSTrÁK V KaPLici na mmČr Junior mX kidsRTH, redakčně zkráceno


