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informace z obecního úřadu

Veškeré staletími ověřované pranostiky nám v posledních letech naše matička země nabourává a nic si z nich nedělá. I tentokrát to vypadá , že 
kromě hor budou vánoce opět beze sněhu. Kdeže jsou vánoce z našeho dětství, kdy hory sněhu jim dávaly v dlouhé tmě  zvláštní a tajemné  kouzlo a 
kdy mráz na oknech  vytopených domovů kreslil nádherné květy! Radost z nejkrásnějších svátků v roce nám však nic nevezme.

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

„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího 
království na zemi, neboli v tom, že 

vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a 
nerozumný život za život lásky, bratrství, 

svobody a rozumu. 

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
dne 20. 12. 2018 se od 18:00 hodin koná v restauraci veřejné jednání ZO Heřmanov (viz str. 2)•	
pokračování stavebních prací na zvýšení kapacity jímané vody ve Fojtovicích (viz str. 2)•	
od nového roku 2019 bude prováděn svoz plastů častěji (2x za měsíc), v sudé týdny 2, 4, 6…•	
v roce 2019 se poplatky za svoz komunálních odpadů nemění, zůstávají 431 Kč na osobu •	
s trvalým pobytem
dne 5. 12. 2019 uspořádala obec Heřmanov s kulturní komisí „Mikulášskou nadílku •	
v rodinách“.
dne 15. 12. 2019 uspořádala obec Heřmanov s kulturní komisí „Čertovskou zábavu“ na sále •	
a „Čertovské peklo“ v budově restaurace Heřmanov
dne 15. 12. 2019 s na Blankartickém rynku konala soutěž MasterChef•	
podání žádosti na ČEZ a uzavření dodatku o zajištění silnějšího jištění pro předpokládaný •	
přívod el. energie pro „Fojtovickou kalírnu“.

JZ

 

Významné žiVotní 
jubileum slaVí

 
noVotný Karel – HeřmanoV 

blaHopřejeme

mikulášSká nadílka v rodinách S děTmi
Tak jako každý rok, také letos jsme navštívili s kompletní družinou všechny děti, které 

nepřesáhly 15 roků věku. Celkem 80 dětí čekalo až zazvoní u jejich domu zvonec a také byly 
řádně připraveny. Děti sypaly z rukávu básně, písně, ale dokonce jsme se zasmáli u pěkného 
vtipu. V jednom případě nebylo dítě doma a tak bez váhání zaskočila s říkankou babička. 
Stranou nezůstala ani parta z babince, když kolektivně přednesla Mikuláši pěknou báseň. Za 
pěkné přijetí družiny patří poděkování rodičům, jenž měli připraveno malé pohoštění včetně 
malých frťánků.

Seneca

Milí  spoluobèané,
      v èase nejkrásnìjších svátkù v roce
 a v oèekávání roku pøíštího bych Vám všem
 chtìl podìkovat za dùvìru, kterou jste našemu 
zastupitelstvu opìt prokázali v letošních volbách
 a zároveò za spolupráci v prùbìhu celého
 letošního roku. 
      Pøeji Vám všem i s ostatními zastupiteli
 hezké prožití vánoèních svátkù a hodnì štìstí,
 zdraví a spokojenosti v novém roce.
                                                     František David
                                                       starosta obce

starosta

text: FD; foto: MK



leden 2019

divadlo děČín

6.1.17.00 JAK JSEM SE ZTRATIL Ludvík Aškenazy  
ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA 

Divadlo v Dlouhé; režie: Jan Borna
Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne ztratil svému tatínkovi.

15.1.19.00 INTERVIEW Theodor Holman 
Dejvické divadlo; režie: Martin Myšička
Hrají: Veronika Khek Kubařová a Jaroslav Plesl 
Hra o konfrontaci dvou lidí, dvou pohlaví a dvou světů.

20.1.19.00 VELKÁ ZEBRA ANEB  J.J.Bricaire, 
 JAK ŽE SE TO JMENUJETE? M.Lassayques
divadlo Palace; hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Kaira Hrachovcová, 
Jaromír Dulava, Dana Černá / Kamila Špráchalová, a další 
Situační komedie 

27.1.15.00 MRAZÍK J. Galinová, J. Galin 
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka na motivy slavného filmu o Nastěnce a Ivánkovi,hloupé 
Marfuše a zlé maceše, o Dědu Mrazíkovi, dědečku Hříbečkovi a zlé 
Ježibabě a také o tom, že láska a dobrota vždy zvítězí nad zlobou a 
nenávistí. 

kam za kulTurou?pozvánka na zaSedání zo heřmanov

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání 
Zastupitelstva obce Heřmanov na čtvrtek 20.12.2018 od 18,00 hodin 
v Heřmanově

Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva 

obce Heřmanov
5) Kontrola usnesení  z  minulého jednání ZO Heřmanov
6) Rozpočtové opatření č.5/2018
7) Rozpočet příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Heřmanov
8) Rozpočet obce Heřmanov na rok 2019
9) Smlouva o dílo č. s18 132
10) Veřejnoprávní smlouva č.1/2018 o poskytnutí dotace
11) Veřejnoprávní smlouva č.2/2018 o poskytnutí dotace
12) Servisní a materiálová smlouva
13) Dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 314009339 s TS Děčín
14) Dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 312009339 s TS Děčín
15) Dodatek č.5 ke SoD na uklízení sněhu
16) Prodej pozemků p.p.č.122/1 a p.p.č. a 121 v kú. Fojtovice
17) Záměr prodeje pozemku p.p.č. 139/2 v kú. Fojtovice
18) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty Heřmanov čp.13
19) Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt Heřmanov čp. 113
20) Prodloužení nájemní smlouvy pro restauraci Heřmanov čp. 113 
21) Prodloužení nájemní smlouvy pro restauraci Fojtovice čp. 66
22) Podání žádosti o dotaci a spolufinancování
23) Zplnomocnění zmocněnců Mysliveckého sdružení 

Hubert Heřmanov  
24) Pracovně právní vztah
25) Odměny pro členy kulturní a sportovní komise při obci
26) Odměny pro členy SPOZ při obci Heřmanov
27) Jednací řád obce Heřmanov
28) Různé
29) Diskuse
30) Závěr

Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná.

František D a v i d
    starosta obce

vodojem ve fojTovicích 
před dokonČením

Počátkem prosince zhotovitelská firma z Liberce provedla na 
zabudované betonové jímce osazení rozvodů vody, montáž čerpadel, 
osazení rozvaděče včetně regulační techniky, připojení k elektrické síti. 
Nyní zbývá provést desinfekci nově připojených zařízení, po napuštění 
vodou provést zkoušku těsnosti, provést laboratorní odběr vzorků, 
včetně kontrolního opakovaného odběru a na závěr úplná zkouška 
funkčnosti celého zařízení včetně terénních úprav kolem zařízení. 
Do konce tohoto roku poběží ještě vodárna se stávajícím zařízením, 
protože se blíží svátky a zkušební provoz může přinést i potíže.

Sobotní čertovská zábava na sále nebyla sice naplněna jako 
předchozí roky, ale děti které přišly se určitě nenudily. Zato čertovské 
zastoupení bylo obdivuhodné, jeden čert na dvě děti . Skupina U- Style 
se skvělým Frenkem Drahoňovským dokázala rozdovádět děti tak, že 
nezůstával nikdo sedět u stolu, všechny děti tančily, soutěžily, ale hlavně 

se bavily. Během vystoupení na sále se děti s čerty sžily natolik, že před 
nimi neměly žádný ostych. Po skončení reje na sále se také postupně 
všechny děti přesunuly do pekla, kde sypaly básničky z rukávu a byly 
za to po zásluze odměněny. 

ČerTovSká zábava S peklem

FD

text: FD; foto: MK



Dne 30. 11. 2018 jsme se sešli s rodiči a přáteli školy na zahradě 
před školou, abychom společně zahájili adventní čas a rozsvítili 
vánoční strom u školy. Děti byly pěkně připravené a pod vánočním 
stromem zazpívaly krásné vánoční písně. Naladily všechny na tu 
správnou příjemnou notu a odstartovaly tak večer s vánočními zvyky 
a tradicemi. Děti si mohly rozkrojit jablíčko, aby zjistily, zda budou 

zdravé, pustit vánoční lodičku na vodě, která ukázala na budoucí 
cestování nebo odkrýt hrneček, který jim předpověděl budoucnost 
v příštím roce. Aby nikomu nebyla zima, bylo připravené občerstvení 
v podobě bramboráků, klobásek a uzeného a k tomu čaj nebo svařené 
víno pro dospěláky. Večer krásně ubíhal a kolem sedmé jsme se rozešli 
všichni domů.

advenT 2018 u školY

V pátek 14. 12. 2018 byli pozváni do multifunkční místnosti 
restaurace Heřmanov ti, kteří se podílejí již léta nezištně na vydávání 
našeho Heřmanovského zpravodaje – šéfredaktor Jiří Zdvořáček 
a redaktor Martin Kout. Zároveň s nimi byl pozván i Ing. Moravec, 

patron naší obce a sponzor, který přispívá nemalou částkou měsíčně 
i na náš Zpravodaj, abychom vám ho mohli přinášet stále v barevném 
provedení. Krátké posezení při kávě a občerstvení bylo zakončeno 
poděkováním za celoroční práci a finanční příspěvky sponzora.

poděkování za celoroČní práci

G. Švandrlíková

starosta

Dne 2.12. se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromečku před 
hospodou ve Fojtovicích, které bylo spojené s posezením a ochutnáním 
různých dobrot.  Nechyběl svařáček, punč, gulášek a samozřejmě 

nějaké cukroví.  Myslím, že si akci všichni užili a doufám, že se stane 
každoroční tradicí.  

V sobotu první adventní víkend si v Blankarticích postavili a 
vyzdobili vánoční smrk, který se teď každý den po setmění rozzáří 
mnoha světly včetně nedaleké zvoničky. Promrzlé pány i dámy pak 
zahřál povinně výborný grog a  po zkušebním rozsvícení všech světel 

se navečer sešli opět na rynku v příjemně vytopené místnosti, kde opět 
přichystaly lepší polovičky domácností pohoštění. Dobře se sedělo a 
povídalo při soudku piva až do pozdního večera.

blankarTickÝ vánoČní STrom

rozSvícení vánoČního STromeČku ve fojTovicích

K. Helebrant

J. Zdvořáček
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jeŽíšku, TY nám dáváš!PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

Tak jsme se konečně dočkali. Za pár dní je tu 
Štědrý večer, svátky klidu a míru a rozzářené 
dětské oči pod stromečkem u dárků. Mám ale 
takový pocit, že příprava vánoc už není problémem 
adventního měsíce, ale zasahuje už daleko do 
měsíců podzimních. Hodně lidí už podlehlo 
nákupní zběsilosti, která začíná už koncem měsíce 
září dobře promyšlenou obchodní politikou hyper a supermarketů. Už 
v této době lidé začínají nakupovat dárky, které následně doma zabalí 
do vánočního papíru a uloží na dlouhou dobu na dno skříní. Pokud je 
doma těch schovávaček dárků více, nezřídka se stane, že některý dárek 
najdeme až na jaře.

Aby toho běsnění nebylo málo, tak každá 
z hospodyněk se začne předhánět v tom, která 
z nich bude mít dříve za sebou vánoční úklid, 
včetně mytí oken, praní závěsů a záclon. Mytí 
oken je nepříjemná záležitost, protože venku 
už není pětadvacet a vy musíte přerušit své 
lenošení na gauči, protože vám začne být sakra 
zima. Ale dost, i my muži přiložíme ruku k dílu, 

lezeme na štaflové schůdky a sundáváme záclony a závěsy, aby se mohly 
vyprat. Mně osobně se na posledním, myslím pátém schůdku už točí 
hlava z té nebetyčné výšky a s pocitem obrovského uspokojení jsem rád, 

když už to mám za sebou. Nemohu jinak, ale musím si při této horečné 
činnosti připomenout něco, co jsem nedávno někde slyšel: nevím, proč 
všichni podlehnou úklidovému šílenství kvůli vánocům. Vždyť na Štědrý 
den večer rozdává dárky Ježíšek a nechodí žádná komise z hygienické 
stanice! Tak aby bylo jasno – nic nepřehánět!

Někdy začátkem prosince se k tomu všemu přidává soutěž, kdo bude 
mít co nejdříve a nejvíce napečeného vánočního cukroví. Byty jsou 
provoněny hřebíčkem, skořicí, muškátovým oříškem a vanilkou. Jako děti 
jsme tuhle práci maminky měly hrozně rády, protože jsme uždibovaly 
těsto a pomáhaly s ním do formiček a vykrajovátek. Dnes už se najde 
ale i dost domácností, které si cukroví objednají třeba v cukrárně, nebo 
dokonce i na Internetu.

Vánoční svátky nás potěší tři dny – 
Štědrý den, Narození páně (Boží hod) 
a Sv. Štěpána, pak zase hned začneme 
šturmovat na svátky, které navazují – 
Silvestr a Nový rok a to jsme ještě nestrávili 
tu přemíru jídla ze svátků vánočních. 
O to více toho na nás asi čeká o večeru na 
Silvestra. Takže – jezme a pijme s mírou 
a o půlnoci si připijme na ještě lepší rok příští. Ale ruku na srdce: nestála 
ta zhruba tříměsíční námaha za těch pár krásných dní, které uzavřou 
dlouhý rok, jenž opět rychle utekl? Hezké svátky vám všem!

JZ

zimní moTiv

Nebudeme vás napínat  
– na posledním kopci  

před Verneřicemi  
směrem od Valkeřic

Poznáte, kde je pořízená tato fotografie? 

Minulou sobotu se v příjemně vytopeném rynku v Blankarticích 
sešli opět sousedé, aby si mezi sebou zasoutěžili ve svém kulinářském 
umění. Jídel do soutěže se sešlo opět požehnaně, od vlašského masa 
Aleny Chvalkovské, jehněčího na česneku manželů Štěpanovských, 
zajímavé utopence a plněnou lahůdkovou sekanou Dáši Braunové 
a jejího partnera Jiřího Ferbase. V té sladké části si mohli přítomní 
pochutnat na chodských koláčích Mirka Houšky a Reginy Proškové a 
jablkových štrůdlech Jiřky Halgašové a paní Krajčové. 

O výsledku soutěže rozhodla porota hodnotitelů v tajném hlasování. 
Protože máme pro vás připravené delší vyprávění  Mirka Houšky o 
průběhu celé akce,  které vám přineseme v následujícím lednovém 
čísle našeho zpravodaje, tak snad dnes už prozradíme jenom výsledky: 
na 1. místě se umístily chodské koláčky, na místě druhém vlašské maso 
a třetím pak skopová kýta. Soutěžící byli odměněni věcnými cenami, 
které jim za Obecní úřad předal sám starosta obce.

v blankarTicích Se zaSe vařilo a peklo  

dle podkladů M. Houšky 
připravil JZ

JZ


