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informace z obecního úřadu

I letošní rok nám přivezl Martin na bílém koni sníh pouze na výše položených místech a tak děti už připravené sáňky zatím nevytáhly a koulovačku 
musely také odložit. Pranostika říká – Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě. Že bychom si letos užili bílých a mrazivých vánoc? Nechme se 
překvapit, již vícekrát jsme si o nich mohli nechat jenom zdát.

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

Je mnohem složitější soudit sám sebe než 
kohokoliv jiného. Jestliže se ti podaří soudit 
dobře sám sebe, bude to znamenat, že jsi 
opravdu moudrý.“

Citát měsíce

Antoine de Saint-Exupéry

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

KubíčeK Karel- blanKartice

Blahopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
ve dnech 29.10.- 1.11. 2017 řešení následků vichřice při kalamitní situaci a výpadku •	
el. energie (viz níže)
dne 19. až 20.11.2017 omezena dodávka pitné vody v horní části Fojtovic (viz níže)•	
dne 1.11.2017 od 17:30 hod. se v restauraci Heřmanov uskutečnila přednáška: „Chcete být •	
zdraví“
dne 14.11.2017 obec Heřmanov připravila pro seniory posezení při harmonice a kytaře (viz •	
stránka číslo 2) 
dne 1.12.2017 obec Heřmanov společně se ZŠ a MŠ pořádá rozsvícení vánočního stromu •	
v prostoru ZŠ (pozvánka na str. 3)
dne 5.12.2017 je pro  místní děti do 15 let připraveno uspořádání Mikulášské nadílky •	
s návštěvou Mikuláše, čertů a anděla v rodinách   
dne 7.12.2017 od  18:00 hodin se v Heřmanově koná 5. Veřejné jednání ZO Heřmanov •	
(program viz níže)
dne 9.12.2017 od 14:00 hodin na sále v Heřmanově je pro děti připravena čertovská zábava •	
s čertovským peklem
dne 16.12.2017 se od 17:00 hodin koná v Blankarticích  III. ročník soutěže Master Cheff•	
činnosti OÚ při zajišťování prezidentských voleb konaných ve dnech 12.a 13.1.2018•	
zadání vytvoření projektu na nové oplocení místního hřbitova včetně kolumbária a •	
odpočinkového posezení
přípravné práce pro vytvoření projektu na doplnění osvětlení a opravy místních komunikací•	

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

Program veřejného jednání ZO Heřmanov
dne 7.12.2017 od 18:00 hodin v Heřmanově 

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce
5) Kontrola usnesení  z  minulého jednání ZO Heřmanov
6) Rozpočtové opatření č.4/2017
7) Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2018
8) Návrhu rozpočtu obce Heřmanov na rok 2018
9) Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Heřmanov do roku 2020
10) Nová právní úprava odměn zastupitelů od 1.1.2018
11) Schválení odměny zastupitele od 1.1.2018
12) Souhlas zřizovatele školy s finálním dokumentem MAP
13) Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby
14) Smlouva o sml. budoucí o realizaci přeložky distr. zařízení k dodávce el. energie
15) Dodatek č.4 ke SoD na uklízení sněhu
16) Odklad prodeje pozemků do ukončení pozemkových úprav v obci
17) Obecně závazná vyhláška 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO
18) Dodatek č. 2/2017ke sml. Č. 314009339, sběr svoz a odstranění odpadu
19) Záměr pronájmu pozemků pozemků v Blankarticích a Fojtovicích
20) Různé
21) Diskuse
22) Závěr

JZ

starosta



Vichřice V heřmanoVě  
Na přelomu měsíce října 29.10.2017 se nad naším území přehnala 

vichřice, která za sebou zanechala obrovské škody. Došlo k přerušení 
dodávky el. energie ve všech koutech ČR. Konkrétně v našich místních 
částech obce bylo poničeno až na 500 m3 dřeva, jak listnatého, tak 
jehličnatého. Odstraňování následků bude trvat obci do konce března 
2018. Kalamitní situace byla vyhlášena v neděli 29.10.2017 a od téhož 
data byla přerušena dodávka elektrické energie. Opětovné obnovení 
dodávky elektřiny se podařilo až ve středu 1.11.2017 v odpoledních 
hodinách ve Fojtovicích. Bohužel v dnešní době je systém takový, že 
jinou možnost než čekat na nějakou informaci z ústředí poruch ČEZ 
nemám ani já. Dosavadní stav přenosu informací je téměř nefunkční. 
Současná praxe je následující: při výpadku proudu zavolám na tel. 800 
850 860 (poruchy), po 20-ti minutách vyzvánění se konečně dovolám, 
nahlásím místo poruchy. Pokud se dodávka elektřiny neobnoví, 
zavolám opět a na druhé straně linky slyším odpověď: Máme toho moc 
a nejsme schopni říci jak dlouho to bude trvat. A takto to jde dokola a 
zde to trvalo od neděle 29.10. do středy 1.11. Právě až tu středu 1.11. v 
11:00 hodin jsem se dozvěděl, že dodávka el. bude obnovena do 14-té 
hodiny, skutečnost –dodávka obnovena ve 14:30 hodin. Zcela určitě 
budu na nejbližší poradě starostů prosazovat, aby pro představitele 
obcí byla zřízena telefonní linka, na kterou se se dovolám, dostanu 
o stavu poškozeného el. vedení přesnější informaci, kterou jsem poté 
schopen prostřednictvím rozhlasu přenést pro občany obce. Na závěr 
patří velké poděkování hasičům z Benešova nad Ploučnicí, kteří 
doslova oddřeli těžkou práci při odstraňování napadaných stromů 
přes silnici z Heřmanova do Blankartic a dokázali ve velmi krátkém 
čase zprůjezdnit tento úsek silnice. Hoši děkujeme!!!

omezení dodáVky piTné 
Vody Ve fojToVicích

V neděli 19.11.2017 večer jsem obdržel informaci, že v horní části 
Fojtovic neteče voda. K poklesu hladiny v zásobníkových  nádrží  
dochází velmi často, hlavně však v letním období, o víkendech a před 
svátky. Tentokrát to bylo v souvislosti se státním svátkem v pátek 17.11.
(prodloužený víkend).

Jedna z možných příčin úbytku vody je také v netěsnostech 
páteřního vodovodního řadu vedoucího od vodojemu „U Váňů“ 
až k čp. 88 paní Vaňkové, včetně přípojek k RD, kterých je téměř 
30. Obtížné bude najít případné úniky vody z potrubí u přípojek 
vedoucích pod dnem Fojtovického potoka. Pokud má někdo z občanů 
podezření, že může docházet k úniku vody též na jeho pozemku, 
což lze rozpoznat i nebývalým zamokřením určitého místa, prosím 
o sdělení této informace starostovi obce, hledání se může usnadnit. 
Věřím, že choulostivá místa s pomocí odborníka na hledání úniků 
vody nalezneme a přerušování dodávky nadále nebude ztrpčovat 
Fojtovickým občanům život. Nyní je odborník s půdním mikrofonem 
objednán a pokud bude nutné vstoupit na váš pozemek, prosím o 
umožnění vstupu. Děkuji vám za vstřícný přístup.

SeniorSké poSezení
Na úterý 14.11. byli naši senioři pozváni obcí na posezení při 

harmonice do místní heřmanovské hospody. Naši senioři se sešli 
opět v hojném počtu a zastoupení bylo ze všech místních částí. 
Věková hranice nebyla žádný problém, zúčastnili se manželé Jarošovi 
a nechyběli ani blankartičtí, paní Melišová s panem Řezáčem. Po 
úvodním přivítání se představili naši předškoláci pod vedením paní 
Chlumské a ukázali, že do mateřské školy nechodí nadarmo. Jejich 
pásmo se moc líbilo ,za což sklidili od seniorů vřelý potlesk. Poté se 
při malém občerstvení rozjela zábava, kterou jako vždy svým tancem 
rozjeli manželé Štěpanovští z Blankartic. Poprvé pozvaní hudebníci 
pan V. Janovský se Z. Bernatem se postarali o to, aby se parket zaplnil, 
což se jim podařilo. Před večerními zprávami se pomalu senioři rozešli 
do svých domovů a doufám, že i spokojeni. 

FD FD

FD



proSinec 2017

diVadLo děČín

7.12. 19.00  
VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ
Fešáci mají letos 50 let. 

12.12. 19.00  
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Divadlo Na Jizerce 
Adaptace populárního českého 
humoristického románu, psaného jako 
deník devatenáctileté Čechoameričanky.

14.12. 19.00
BOŽSKÁ SARAH
John Murrell; divadlo Kalich 
Komorní komediálně laděná hra o 
několika dnech na sklonku života 
herečky Sáry Bernhardtové, 

21.12. 19.00
POŽITKÁŘI
divadlo Na Zábradlí
Autorská hra na jedno z největších témat 
filozofie, literatury i života  vůbec - a to 
je smrt, skon, zánik, loučení, umírání. 

 benešoV n.pL. 
1.12.  Rozsvícení vánočního stromu
16.00 – adventní program na náměstí
17.00 – rozsvícení vánočního stromu

bLankarTice
2.12. 17.00 Čertovské posezení
16.12. 17.00 2. roč. soutěže Master Chef

kam za kuLTurou?

haLLoween Ve škoLe
Čas, kterému u nás říkáme dušičkový, 

jsme letos opět vyplnili strašidelnou akcí pro 
děti a to „Hallowenskou párty“.  Na zahradě 
školy čekaly na děti strašidla, tmavá zákoutí, 
rozsvícené dýně zvané „Jack-o-lantern“ a 
mnoho dalších hrůzu nahánějících míst. 
Děti plnily úkoly u mrtvé nevěsty a rytíře, 
dýně a kostry, mumie, upíra, čarodějnice, 
pavoučnice a dračí saně. Po splnění úkolů 
bylo připravené pohoštění a teplé nápoje. 
Letos nově mohli rodiče a návštěvníci 
zhlédnout skvělou světelnou show, kterou 
zatancovali dívky z naší základní školy. 
Nakonec ještě ti hodně odvážní procházeli 
stezku odvahy k místní kapličce. 

Moc bychom chtěli poděkovat rodičům 
našich dětí, kteří nám přinesli dýně nebo 
nám přispěli finančním obnosem na jejich 
zakoupení. Také jsme moc rádi, že jsme se 
sešli jedno odpoledne ve škole a společně 
jsme dýně vydlabali a vyřezali. Společná 
práce byla příjemná a nám moc pomohla. 

Doufáme, že se akce líbila a budeme se 
těšit na další.

G. Švandrlíková 

VíTání  
adVenTního 

ČaSu

Vánoční Vystoupení o JežíškoVi• 
staročeské dílničky• 

rozsVícení Vánočního stromku • 
(děti si přinesou Vánoční zVoneček)

občerstVení  zaJištěno• 

1. 12. 2017 od 16,00 hod.

MK
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Aby bylo jasno – ke zdola uvedené úvaze mne nevede žádná 
závist k tomu, že někdo má více peněz, než má  obecně většina z nás. 
Spíše mne k tomu přivedla skutečnost, že ne všem hodnotám se měří 
stejným metrem.

Peníze v historii zkazily už hodně, mám takový pocit, že za 
posledních přinejmenším pětadvacet let i sport. Přeplácení sportovců, 
speciálně v populárních  sportech, je nehorázné a degraduje svým 
způsobem záslužnou činnost člověka v ostatních  profesích. Degraduje 
snahu o vzdělání, degraduje špičkové lékaře, vědce a další činnosti, 
které přispívají k pokroku a rozvoji lidstva. Je smutné, že v našem 
vrcholovém fotbalu, ale už bohužel i v hokeji přesto, že jejich kvalita se 
vůbec nemůže rovnat letům minulým, si naši borci přijdou měsíčně na 
takovou částku, jakou má průměrně vydělávající člověk v tomto státě 
za celý rok. Podotýkám, nemluvme o udávaném průměrném výdělku 
cca 23.000,- Kč, který je statisticky zcela znehodnocen, protože vedle 
platu cca  15.000 jsou zároveň započítávány platy 150.000.

V době, kdy Ivo Viktor, Antonín Panenka, Karol Dobiáš a další 
se v roce 1976 stali v Bělehradě mistry Evropy, byly za toto vítězství 
směšné odměny, bez ohledu na jinou tržní hodnotu koruny. V těchto 
letech náš fotbal skutečně něco znamenal ve světě, v žebříčku FIFA 
jsme každý rok okupovali místo mezi prvními  deseti zeměmi světa 
(dnes jsme na 48. místě!) a ligoví fotbalisté svým příjmem mnoho 

nevybočovali z běžných lepších platů. Dnes na běžná ligová utkání 
chodí velice málo diváků. Nedivím se, na naši ligu se v televizi těžko 
dá dívat. A reprezentace? – radujeme se z vítězství nad Islandem, 
Arménií, nebo Kazachstánem. Islandští rybáři si odskočili hrát 
fotbal, v Arménii  či Kazachstánu slezli z koní a na hřišti nám 
zatápějí. Obrana našich hráčů na tvrzení, že i tato mužstva udělala 
velký pokrok moc neobstojí, protože špičková evropská mužstva si s 
nimi vždy poradí. A jeden náš reprezentant si po utkání postěžoval 
na málo diváků. Ano, zůstali doma, protože věděli, že je ani on 
neuspokojí. Měli pravdu. V hokeji není situace o nic lepší, poslední 
roky zaujímáme místo toho až čtvrtého v Evropě, o které se pereme 
s Němci, Švýcary či Slováky. Platy extraligových hráčů – rovněž 
luxusní, neodpovídající vynaloženému umění a úsilí.

Nedávno jsem musel absolvovat operaci šedého zákalu v obou 
očích. Po odbelhání z operačního stolu jsem si uvědomil skutečnosti, 
o kterých tu mluvím. Zíral jsem, co všechno dokáže dnes lékařská 
věda a hlavně ten člověk, oční chirurg, který má měsíční plat možná 
třetinový těch sportovců, o kterých tady byla řeč. To nemluvím o 
riziku a odpovědnosti, kterou jeho profese přináší.

Dost – věřím, že i vy čtenáři určitě cítíte tu degradaci hodnot, o 
které byla řeč v úvodu.

dejTe Se na SporT! JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

foTbaLoVé okénko

fk SLoVan chabařoVice - Tj 
heřmanoV 6:0 (4:0)

   Po přísně odpískaném TK v 6. minutě neudržel centrovaný míč 
brankář Herák , který mu vypadl a dorážka Culka skončila v síti 1:0. 
Po 3 minutách to bylo 2:0, když rychlý brejk zakončil Čisár. Ve 39.min. 
chybovali hosté v rozehrávce a třetím gólem trestal stejný hráč. Zcela 
volný Kršňák zvýšil ve 42.min. pohodlně na 4:0 umístěnou střelou k 
tyči. Ve druhém poločase přidali postupně Culek a Čisár 2 branky po 
fatálních chybách obrany Heřmanova a završili tak vysoké vítězství 
Chabařovic na 6:0. 

Tj heřmanoV – Sk dobkoVice 0:3 (0:2)
  V tomto zápase už Heřmanov potřeboval za každou cenu bodovat. 

Bohužel Dobkovice šly za svým cílem a odvezly si zaslouženě 3 
body. Již ve 13. min. unikl po levé straně Dyrynk, Pospíchal zmenšil 
střelecký úhel, přesto skončil míč u tyče jeho brány 0:1. Pět minut před 
půlí rozehráli Dobkovice nakrátko roh, následný přetažený centr našel 
volného Štola, který hlavou zvýšil vedení 0:2. Ve druhém poločase 
uhájili Dobkovice čisté konto, naopak v 77. min. pojistili vítězství 
třetím gólem z kopačky Příhonského, který dělovkou vymetl růžek 
Herákovy branky 0:3. 

fk chuderoV- Tj heřmanoV 15:1 (10:0) 
Na tento zápas asi fotbalisté Heřmanova dlouho nezapomenou, 

možná měli i tu sobotu hrůzostrašné sny. Taková porážka není v celé 
historii heřmanovského fotbalu za 40 let k nalezení. V prvním poločase 
z celkem deseti obdržených branek dopomohli ve čtyřech případech 
hrubé chyby hostí. Druhý poločas navíc odstartoval Vlček vlastním 
gólem v pořadí jedenáctý a svojí chybu odčinil za stavu 12:0 jedinou 
brankou hostí. Domácí přece jenom polevili, přesto však zakulatili 
konečný účet na neuvěřitelných 15-ti gólech.

Černý záVěr foTbaLoVého podzimu i. b. Třídy

Pokud se nelze pokochat pěkným fotbalovým výsledkem, alespoň 
podzim nabízí krásný pohled na hřiště a okolí.

FD


