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 Ještě nám do konce tohoto roku schází celý jeden měsíc, ale již nyní můžeme říci, že celý rok byl přece jen jiný, než ty roky předchozí, kdy jsme 
si užili v letních měsících vedra plnými doušky, zato však příroda trpěla suchem a na úrodě to bylo pořádně znát. Je nasnadě, že ceny potravin 
šly nahoru. Letos přece jenom nejméně polovina roku vláhový deficit hodně srovnala, ty ceny však samozřejmě zůstaly. Svatý Martin na bílém 
koni opět nepřijel a tak nás pranostika asi opět nepotěšila – alespoň kvůli dětem bychom byli rádi za krásnou, bílou zimu.
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šéfredaktor 606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 
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Významné životní 
jubileum slaví

Čisláková Anežka – Heřmanov
Rudolfová Eva - Heřmanov

Kubíček Karel - Blankartice

blahopřejeme

dne 5.11.2020 provedla kontrolní komise KúÚk dálkově přezkoumání hospodaření obce •	
Heřmanov za 1. až 9. měsíc 2020 s výsledkem bez závad a nedostatků
dne 15.12.2020 od 18:00 hodin se bude konat v pohostinství Heřmanov IV. veřejné jednání •	
ZO Heřmanov
příprava rozpočtu obce Heřmanov na rok 2021, který bude projednán na veřejném jednání  •	
dokončení rozšíření obytné části stavby Blankartického rynku, viz foto níže•	
rozpracovaná stavba na místním hřbitově (kolumbárium, pěšiny a nové oplocení) •	
s dokončením v roce 2021
prohlídka budovy restaurace ve Fojtovicích s rozpočtářkou a ujasnění si plánované •	
rekonstrukční práce 
zajišťování podkladů pro podání žádosti na MMR o dotaci na rekonstrukci budovy •	
restaurace ve Fojtovicích
vyřizování agendy kolem připravované stavby gabionové zdi a odstavné plochy naproti •	
restauraci v Heřmanově
úklidy veřejných prostor včetně budov obce prováděné uklízečem veřejného prostranství•	
výměna zkratovaného čerpadla na vodu pro dopravu pitné vody do vodojemu ve •	
Fojtovicích
nákup a příprava balíčků na Mikulášskou nadílku a balíčků pro seniory nad 65 let•	
jednání se zástupcem KB o přechodu vstupu na účet prostřednictvím KB - klíče•	
vyúčtování voleb do Krajských zastupitelstev konaných ve dnech 2. a 3.10. 2020 a vyplacení •	
odměn pro jednotlivé volební komise

InfoRmAcE z oBEcníHo úřAdu starosta

JZ

zdroj: Internet

PlánoVAné AKcE stAVEBníHo cHARAKtERu nA 2021
dokončení výstavby kolumbária, pěšin a oplocení na místním hřbitově v Heřmanově•	
rekonstrukce budovy restaurace ve Fojtovicích 66•	
vybudování víceúčelového hřiště ve sportovním areálu ve Fojtovicích•	
vybudování gabionové zdi včetně odstavné plochy naproti restauraci v Heřmanově•	
pokračování ve zkulturnění travnatých ploch nad přístupovou cestou ke zvonici v •	
Heřmanově
přebudování zbořenišťní plochy na parkovou plochu v Blankarticích- přes cestu u Bl. rynku•	

Tyto akce budou projednávány s rozpočtem obce Heřmanov na rok 2021 dne 15.12.2020.

InfoRmAcE K PlánoVAným Bodům zo nA dEn 15.12.2020 
Rozpočtové opatření č.4/2020, rozpočet příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Heřmanov na •	
rok 2021, rozpočet obce Heřmanov na rok 2021, 
veřejnoprávní smlouva č.1 - 3/2020 o poskytnutí dotace,•	
stanovení ceny pozemků obce za 1 m•	 2,
odměny pro členy SPOZ při obci Heřmanov,•	
obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu•	
prodloužení nájemních smluv na obecní byty Heřmanov čp.13 a 113•	
dodatek ke SoD na uklízení sněhu•	
strategický rozvojový dokument obce Heřmanov na roky 2020-2030•	
podání žádosti o dotaci Fojt. 66 na MMR•	
kupní smlouvy na prodej poz. st.40 k.ú.Heřm. a p.p.č.1235/1 v k.ú. Blank., •	
dodatek č. 2/2020 – sběr, svoz a odstranění odpadu, •	
Obecní lesy Heřmanov s.r.o. – vratka půjčky,•	
neobnovení nájemní smlouvy na restauraci Fojtovice 66 z důvodů plánované rekonstrukce •	
budovy



RozšířEní BlAnKARtIcKéHo RynKu
  Dne 29.9.2020 byla na veřejném jednání ZO schválena SoD na 

rozšíření obytné místnosti Blankartického rynku zhruba o 10 m2. 
Po vydání stavebního povolení začala vítězná firma s pracemi a nyní 
je ke dni 23.11.2020 připravena k předávce na 25.11.2020. Jenom 
můžeme doufat, že pravidelné setkávání místních občanů z Blankartic 
se v nejbližším čase opět vrátí k normálnímu stavu. Nyní budou mít 
návštěvníci setkávání také více prostoru, možná i na taneček. 

REKonstRuKcE BudoVy 
REstAuRAcE VE fojtoVIcícH

    Ve stručnosti vás seznámím se zamýšlenými stavebními činnostmi 
v budově restaurace ve Fojtovicích. Zásadními jsou: kompletní výměna 
celé střechy včetně krytiny, provedení nástavby zdiva na výšku sálu, 
vytápění tepelným čerpadlem s doplňkovým vytápěním krbovými 
kamny, v logále nový strop, na podlahu dlažba, z bývalého krámu 
přebudovat místnost na obývací (pro místní občany k setkávání), 
vytvoření samostatného vchodu z boku budovy se zádveřím, nové 
sociálky s výměnou potrubí, nové rozvody elektřiny, nová fasáda se 
zateplením a sanační práce v zadní části budovy. Na snímku současný 
stav krovu v této budově.

Zelená plocha podle hlavní silnice bude v příštím roce přebudována 
na odstavnou plochu a svah bude opatřen 1m vysokou gabionovou zdí.

Před rozbořenou opěrnou zeď bude v příštím roce vystavěna nová 
gabionová zeď v délce 37 m s výškou od 1 do 3,5 m.

gABIonoVá zEď A odstAVná PlocHA V HEřmAnoVě

FD

FD

FD



Advent je latinským slovem a znamená 
příchod, v tomto případě jako začátek 
liturgického roku, respektive období čtyř neděl 
před Štědrým dnem, Je dobou radostného 
očekávání příchodu Spasitele, duchovní 
přípravy na vánoční svátky, dobou rozjímání, 
klidu a dobročinnosti.

Advent je také dobou určitého zvolnění 
v celoroční činnosti. Je to dáno životním 
stylem našich generací před námi. Přirozeným 
rytmem byla intenzivní práce v době od 
brzkého jara do podzimu, kdy se musely 
zvládnout veškeré práce k obživě a následoval 
pak zimní odpočinek, založený na domácí 

práci, jako bylo šití, pletení, tkaní, draní peří a 
podobně. V době klidu vznikalo také mnoho 
kvalitních adventních písní, čímž se může 
pochlubit české hudební tradice.

Již tuto neděli 29. listopadu zapálíme na 
advetním věnci první svíci ze čtyř, která každá 
označuje další neděli do té poslední před 
Štědrým dnem. 

První neděle se lidově označuje jako 
Železná neděle, nazvaná naděje. Děti si 
vyloupnou první kousek čokolády pod datem 

dne v adventním kalendáři a tím jim začíná 
měsíc radostí a pochoutek.

Tou další nedělí je tento rok 6. prosince a 
označuje se jako Bronzová neděle. Víkend 
plný Mikulášů, nákupní horečky. Nyní 
zapalujeme svící druhou, zvanou Mír.

Třetí adventní neděle letos připadá na 13. 
prosince, tato neděle od nepaměti známa jako 
Stříbrná, jinak svíčka Přátelství. Nákupní 
šílenství začíná nabývat na síle, tentokrát 
však ale podle toho, co vše nám dovolí situace 
s coronavirem. Stále je ještě čas i na pečení 
cukroví, které by se mělo nechat odležet.

Poslední, čtvrtá adventní neděle letos 
vychází na 20. prosince. Je označována jako 
Zlatá a zapálíme čtvrtou svíčku, nazvanou 
Láska. Adventní čas je u konce a všichni, 
věřící i nevěřící se těší na Štědrý večer, 
předzvěst narození Ježíška. A není hezčího 
pohledu, než rozzářené dětské oči u dárků 
pod stromečkem.

AdVEntní ČAs jE PřEd námI

RyBníČEK
Rybníček plný divokých kachen čeká na 

jaře 2021 vypuštění a postupné vyčištění dna, 
které je zanesené od podzimního spadu listí. 
Doufejme, že se kachny po napuštění zase na 
hladinu rybníčku vrátí.

Žáci ze základní a děti z mateřské školy 
Heřmanov se zúčastnili výtvarné soutěže 
České Švýcarsko - království mechů, lišejníků 
i kapradin, kterou vyhlásila Správa Národního 
parku České Švýcarsko u příležitosti 20. výročí 
vyhlášení Národního parku. 

Nejprve jsme šli pozorovat různé rostliny, 
lišejníky, kapradiny a stromy v lese a jejich 
zvláštnosti. Některé z nich jsme si přinesli do 
školy a pozorovali je z různých úhlů pohledů. 
Inspirující tvary, barvy a jedinečnost děti 
zaujaly a s nadšením se zapojily do výtvarných 
aktivit pod vedením učitelek. Rozhodli jsme 
se pro individuální zapojení žáků do soutěže a 
ukázali jim různé možnosti výtvarného pojetí 
tématu. Nejvíce se děti nadchly pro grafické 
techniky a vyzkoušely si práci s tiskařským 
válečkem, kartáčkem, vidličkou, hřebenem 
apod. 

V kategorii jednotlivců obdržela krásné 3. 
místo Ema G. z mateřské školky. Všichni jí 
moc blahopřejeme k úspěchu.

PRosIncoVé Hony
V měsíci prosinci bude ve 

dnech 19. a 26. 2020 (sobota) 
myslivecké sdružení Hubert 
v přibližných časech od 8.00 
do 16.00 hodin pořádat 
hony. 

Pokračování 
odstřelů v dalším 
měsíci uvedeme v 
prosincovém čísle 
zpravodaje.

z nAší šKoly

FD

kolektiv školy

JZ
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„Nenazývejme ty, kteří mají jiný názor než my, svými nepřáteli, ale 
pouze soupeři.“ Joe Biden a jeho první slova při oznámení největších 
masmédií o vítězství ve volbách, na které čekal celý svět. Bylo dost těch, 
kteří Donaldu Trumpovi nepřáli, pravdou však zůstává, že republikána 
na postu nejmocnějšího muže světa střídá demokrat. 

Způsob, kterým však přijal Trump svoji porážku, se vymyká všem 
zvyklostem. On ji bude muset přijmout, ale nikdy jí 
nepřizná, protože považuje volby za zmanipulované 
v jeho neprospěch. Demokraté měli podle něj údajně 
využít celosvětové pandémie covidu, kdy hlasovalo 
nebývalé množství voličů korespondenčně  a nebezpečí 
manipulace s hlasy silně narůstá. K vítězství kandidáta 
bylo potřeba získat celkem 270 volitelů, výsledek 
232 volitelů Trumpa proti 306 Joe Bidena je i přes 
soudně podávané neustálé stížnosti Trumpa zcela 
jednoznačný.

Donalda Trumpa jsme si za ty čtyři roky, kdy vládl 
v Bílém domě zvykli vidět coby extravagantní osobu 
s poměrně zvláštním chováním a vystupováním. Na 
hodnocení toho, co světu za tu dobu přinesl,  by bylo 
dnes příliš brzy. 

Joe Biden - některým z nás utkvěl v paměti jako 
viceprezident USA ve vládě Baracka Obamy, předtím byl senátorem 
za stát Delaware. Dlouhodobě patří k nejoblíbenějším americkým 
politikům. Jeho život nebyl jednoduchým. V roce 1972 prožil rodinnou 
tragédii, kdy při autonehodě v rámci předvánočních nákupů zemřela jeho 
manželka a dcera, přežili pouze oba dva synové. Celých dalších 36 let na 
auto zanevřel a při denním více než hodinovým dojížděním do Senátu ve 

Washingtonu používal  vlak. V roce  1977 se podruhé oženil s učitelkou 
Jill Tracy Jacobsovou, která mu dala v roce 1981  dceru Ashley.  

Když se Biden dozvěděl, že o jeho vítězství ve volbách nemůže 
být už pochyb, první co oznámil,  byl jeho výběr viceprezidenta, 
respektive prezidentky. Tou nemohl být nikdo jiný, než jeho dlouholetá 
spolupracovnice, senátorka Kamala Harrisová za stát Kalifornie. Pochází 

ze smíšeného manželství, její otec, imigrant z Jamajky 
je emeritním profesorem na Stanfordově univerzitě. 
Matka pochází z Indie, bývalá lěkařka, zabývající 
se rakovinou prsu zemřela v r.2014 . S advokátem 
Elmhoffem si ponechala své rodné jméno. Ten si do 
svazku přinesl dvě děti z předchozího manželství. 

 U ultrapravicových stran, ale i u některých  
liberálních konzervativních stran vzhledem ke svému 
světonázoru vzbuzuje už dnes nebezpečí postupného 
nástupu komunismu na půdu nejdemokratičtějšího 
státu světa. I Biden sám si přidal polínka do ohně svým 
prohlášením, že chce být prezidentem střední třídy. 

Myslím, že ti pánové  mohou být naprosto klidní. 
Pokud by se USA nevypořádaly s ničím na světě,  tak 
s tou historickou pohádkou o právu na to, mít všichni 
stejně bez ohledu na to, kolik práce do výsledku vložíme, 

tak s tím určitě. I s vědomím, že i kapitalismus je jako každý společenský 
řád nespravedlivý.

V listopadu jsme postupně prožili dost událostí, já jsem do dnešních 
řádek vybral zrovna tuhle. Možná, že jsem použil pro někoho tu 
nesprávnou, ale určitě bude ovlivňovat tento svět minimálně čtyři další 
roky. Příště zase z jiného, třeba opačného konce světa. 

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ

 Letos 1. března jsme si do naší země importovali z lyžařských 
středisek a později i od moře, které si  mnoho z nás nedokáže alespoň 
minimálně jeden rok odřeknout (kolikrát byla naše nejstarší generace 
za komunizmu u moře?) nový a zákeřný virus, který  poznal světlo 
světa koncem loňského  roku v čínském městě Wu-chan a dnes s ním 
už jako s pandémií zápolí celý svět.

Tolik úvodem, bylo toho už napsáno dost a slyšíme to od rána do 
večera každý den. Dnes snad jenom  tolik – měli bychom si neustále 
uvědomovat, že bez neustálé opatrnosti, dodržování  nepříjemných 
restrikcí, stanovených vládou v rozsahu jejích pravomocí a na 
základě doporučení odborníků daného problému, tedy epidemiologů 
v první řadě. Opozice jí úlohu příliš neulehčuje. Velice ráda unisono 
zdůrazňuje a radí. Rád bych viděl třeba paní Pekarovou na jejich místě 
(nebo pana Kalouska, či pana profesora P. Fialu). Žádné generace 
politiků nemusely ještě takovouto situaci řešit.

Měli bychom se chovat stále zodpovědně. Být neustále pořádku 
milovní, mít smysl pro důsledné dodržování přijatých zásad (a to, 
přiznejme si, příliš vlastní našemu národu obecně není).

Václav Klaus senior. Přiznám se, že svými vystoupeními při našich 
dvou posledních dvou svátcích 28.10. a 17.11., kdy si provokativně 
před ostatními orouškovanými lidmi podle nařízení roušku nosil 
pod krkem s tím, že se nebude podvolovat nesmyslům, ztratil u mne 
poslední mou důvěru v to, že pověry o tom, že si myslí, že nejdříve 
je Klaus, potom Bůh a nakonec ten zbytek světa, jsou opravdu jen 
pověry. Také má už své mauzoleum – jmenuje se Institut Václava 
Klause. Korunou jeho chování bylo, když nakonec onu roušku zapálil 
a hodil na zem.

TAKŽE PŘÁTELÉ,  
BUĎME JINÍ A OPRAVDU ZODPOVĚDNÍ

sPoRtoVní oKénKo

Joe Biden 
 (Joseph „Joe“ Robinette Biden, Jr.)

z unIE šIPKoVýcH oRgAnIzAcí
Předsednictvo po konzultaci s jednotlivými kraji rozhodlo, jak 

budou týmové soutěže probíhat po jejich obnovení. Řešení je ve své 
podstatě velice jednoduché. Žádné krácení soutěží apod. Soutěže, 
jakmile to situace dovolí , budou pokračovat a budou dohrány. 
Dohrány budou bez ohledu na to, zda se stihnou dohrát do prázdnin 
(zatím to není moc pravděpodobné) nebo zda se dohrají např. až na 
podzim 2021. Důležité je, že sezóna bude ukončena plnohodnotným 
mistrovstvím republiky. A to opět bez ohledu na jakou část roku to 
připadne.

KIds RAcIng tEAm HEřmAnoV
I v době nouzového stavu a opatření se naštěstí trénovat dá.

MK


