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informace z obecního úřadu

Měsíc únor nám přinesl velkou sněhovou peřinu, kterou jsme neviděli již drahně pár let. V nižších polohách však dlouho nevydržela, protože denní 
teploty se pohybovaly nad bodem mrazu, na horách si však lyžaři sněhu letos užívají, zatímco majitelé vleků a lanovek si mnou ruce nad výdělky 
a návratem vynaložených investic. Únor bílý, pole sílí. Pokud na jaře odtaje sněhová peřina na horách pozvolna, mohlo by to hodně snížit vláhový 
deficit z minulého roku.

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

„Naším hlavním smyslem v tomto životě je 
pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete 

pomoci, alespoň jim neubližujte.“

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
dokončen projekt na dům Fojtovice č. p. 66 (hospoda II. NP), který bude po realizaci určen •	
pro místní občany k setkávání, osloveny dotčené orgány, které dopracovávají vyjádření, po 
doručení na st. úřad, který musí obratem vydat stavební povolení a dotčené orgány po jeho 
vydání vyzveme ke vzdání se odvolání, abychom nemuseli čekat 15 dnů na nabytí právní 
moci. Poslední den podání žádosti je 28. 2. 2019.
dovezena zemina na plochu Blankartického rynku, po rozházení bude proveden nový osev •	
trávou
příprava na Masopustní veselí připravované na den 3. 3. 2019 od 14:00 hodin (viz str. 2)•	
příprava na Maškarní rej masek na den 30. 3. 2019 od 14:00 hodin na sále v Heřmanově•	
konzultace s f. kamnářství König při řešení nejlepší varianty venkovního setu Fojtovické •	
kalírny, bylo projednáno na veřejném jednání (viz usnesení 59/2019)
domluva s TS Děčín a uskutečnění termínu svozu nebezpeč. odpadů v obci připadá na termín •	
6. 4. 2019, tedy stejný termín jako je akce „Ukliďme Česko“
vypracování a podání žádosti na MMR na opravu místních komunikací – 2 x Heřmanov, •	
1x Fojtovice
po veškerém vyřízení povolení dne 21. 2. 2019 proběhlo na pozemku p. p.č. 1267/1 v k.ú. •	
Heřmanov (park před ZŠ a MŠ) přemístění betonového sloupu NN firmou OMEXOM

JZ

 
Významné žiVotní 

jubileum slaVí
salačoVá naděžda - FojtoVice 

blahopřejeme

Dalajláma

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

13,45 Sraz u Obecního úřadu
 pro účastníky bude připraveno malé občerstvení

14,00 Zahájení průvodu masek po vesnici
 průvod s kapelou Vávrovanka

trasa:  OÚ ‑ statek v Heřmanově ‑ křižovatka na Fojtovice ‑ ZŠ a MŠ
Trasa a časy se mohou dle situace změnit.

Můžete přijít i bez masek.
Pro zájemce je několik kostýmů k zapůjčení obecním úřadem.

Občerstvení pro účastníky průvodu zajištěno.

Pořadatelem akce je obec Heřmanov

společně se ZŠ a MŠ Heřmanov

a kulturní komise při obci.

V NEDĚLI 3. BŘEZNA 2019

starosta



březen  2019

divadlo děČín

6.3. 19.00 RICHARD III. William Shakespeare 
Divadelní spolek Kašpar
hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová, Marek Němec, Milena 
Steinmasslová, Monika Zoubková, Miloslav Tichý, Tomáš Stolařík, 
František Kreuzmann, Petr Vobecký / Lukáš Jůza / Štěpán Coufal

10.3. 15.00 O PLAVÁČKOVI
Divadlo Rozmanitostí Most
Zpracování klasického příběhu o nesmrtelnosti dobra, které poráží 
zlo, i přes jeho veškerou snahu překazit všechny dobré úmysly. 
Setkáme se se třemi sudičkami, mrzutým, ale spravedlivým Dědem 
Vševědem, synkem, kterého voda přinese ke štěstí, zlým králem i 
krásnou princeznou. 
Dobrodružný pohádkový kabaret pro malé i větší diváky.

13.3. 19.00 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD PANA HOLMESE
Arthur Conan Doyle, David Jařab
hrají: Jan Hájek, Miloslav König, Johana Matoušková, Jakub Žáček, 
Ivan Lupták, Jiří Černý, Petra Bučková, Johana Matoušková, Barbora 
Bočková, Petr Čtvrtníček

17.3. 19.00 O LÁSCE Philippe Claudel
Studio DVA
Jana Krausová; Karel Roden; režie: Adam Kraus 
Francouzská konverzační komedie ve strhujícím manželském 
duelu

28.3. 19.00 ŽIVOT S KRAJTOU É. Ajar, D. Prachař
Divadlo La Fabrika
hudba: Pavel Fajt, Jakub Prachař; výprava a režie: David Prachař
hrají. David Prachař, Jakub Prachař, Pavel Fajt
Soužití bezvýznamného pařížského úředníčka s krajtou je (ač 
zarámováno do humorných situací) hořkým vyprávěním o hluboké 
osamocenosti člověka uprostřed velkoměsta...

kam za kulTurou?informace z 1. veřejného zaSedání

maSopuSTní veSelí dne 3. 3. 2019
V neděli 3. 3. 2019 od 14:00 hodin se bude konat Masopustní 

průvod částí naší obce. Stejně jako loni bude sraz u OÚ, kde bude 
pro účastníky průvodu připraveno pohoštění. Budete moci ochutnat 
domácí jitrničky, klobásky, zabijačkovou polévku atd. Zároveň ti, kteří 
nepřijdou v maskách z domova, mohou si obléci obcí nově zakoupené 
masky nebo zapůjčené obleky z Dolních Habartic nebo z Bělásku.

Průvod za doprovodu dechové hudby Vávrovanky z Podřipska se 
vydá směrem ke statku, vrátí se na hlavní silnici a bude pokračovat 
ke křižovatce na Fojtovice. V průběhu pochodu budou zastávky 
u několika domů, muzikanti zahrají a průvod se občerství. Masopust 
bude pokračovat v areálu ZŠ a MŠ, kde se tak jako loni škola aktivně 
zapojí do tohoto veselí.

Starosta určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Hambergera a Josefa Váňu, 
zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

Usnesení č. 50 /2019
ZO Heřmanov schvaluje program doplněného veřejného zasedání

Usnesení č. 51 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 
20. 12. 2018 do 21. 2. 2019

Usnesení č. 52 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 
Martina Kouta

Usnesení č. 53 /2019
ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 /2019, bude nedílnou 
součástí zápisu

Usnesení č. 54 /2019
ZO Heřmanov schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
z rozpočtu obce vyhlášenou MMR na r. 2019 z podprogramu „PROV 
–Podpora obnovy místních komunikací“

Usnesení č. 55 /2019
ZO Heřmanov schvaluje pravomoc pro starostu obce k uzavírání 
drobných zakázek do výše 20 000 Kč bez DPH a to právem podpisu 
následných smluv, popř. objednávek, zakázek a nákupu materiálu

Usnesení č. 56 /2019
ZO Heřmanov schvaluje vydání „Směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“ v souladu se svou pravomocí dle § 102 
odst. 4 zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 57 /2019
ZO Heřmanov schvaluje poskytování stravenek v hodnotě 70 Kč 
uvolněným zastupitelům a zaměstnancům obce s účinností od 
1. 3. 2019 dle Vnitřního předpisu Zásady pro poskytování stravenek 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s f. Up Česká republika, s. r. o.

Usnesení č. 58 /2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele fa. BITOP, v. o. s., sídlo 
Blankartice 40, 405 02  Děčín na základě provedeného výběrového 
řízení na akci: „Rekonstrukce vytápění budovy Heřmanov č. p. 113“ 
s cenovou nabídkou 177 455 Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem SoD

Usnesení č. 59 /2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele f. kamnářství V. König na 
základě provedeného výběrového řízení na akci: „Vybavení pro Kalírnu 
Fojtovice“ s cenovou nabídkou 352 000 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu podpisem SoD

Usnesení č. 60 /2019
ZO Heřmanov schvaluje prodej pozemku p. p.č 139/2 v kú. Fojtovice 
o výměře 38 m2 za cenu 1000 Kč dle znaleckého posudku č. 987-
021/2019 a pověřuje starostu podpisem KS

Usnesení č. 61 /2019
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje st. č 66/2 v kú. Heřmanov

Usnesení č. 62 /2019
ZO Heřmanov schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě mezi Obcí 

Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov, s. r. o. za rok 2018 s výší 
nájemného 23 816 Kč

František David    Josef Kučera
starosta obce Heřmanov   místostarosta obce Heřmanov

Zastupitelstva obce Heřmanov, které se 
konalo 21.2.2019 ve Fojtovicích

maškarní rej maSek
obec Heřmanov ve spolupráci s kulturní komisí při obci vás zve 

v sobotu 30. 3. 2019 od 14:00 hodin na sále do Heřmanova na 
maškarní rej masek. Akci bude moderovat p. Kaňka z Nového Boru. 
Zváni jsou děti i dospělí.

Stejně jako na masopustní veselí je možno od obce si zapůjčit nějaké 
kostýmy.

FD



  6. dubna sobota 10.00 hod. Ukliďme Česko
20. dubna sobota 17.00 hod. Velikonoční posezení- pleteme pomlázku   
30. dubna úterý 17.00 hod. Stavění májky a pálení čarodějnic
11. května sobota 14.00 hod. Údržba rynku- natírání konstrukce 
25. května sobota 17.00 hod. Kácení májky a posezení
15. června sobota 14.00 hod. Výlet na Sněžník 
29. června sobota 17.00 hod. Prázdninové posezení
13. července sobota 17.00 hod. Odpoledne plné her
27. července sobota 17.00 hod. Večer chalupářských pochoutek  
10. srpna sobota 14.00 hod. Výlet na Tiské stěny
24. srpna sobota 18.00 hod. Letní slavnost s kapelou Kliďánko
31. srpna sobota  14.00 hod. Výlet do Markvartic 
14. září sobota 14.00 hod. Výšlap na Ostrý
  5. října sobota 17.00 hod. Poslední seč
  9. listopadu* sobota 17.00 hod. Podzimní halali
30. listopadu sobota 17.00 hod. Čertovské posezení
14. prosince sobota 17.00 hod. 5. ročník soutěže MasterChef   
31. prosince úterý 19.00 hod. Silvestr   

 *Pouze předpokládaný termín- bude upřesněno 

 Všechny akce jsou s posezením ve společenské místnosti rynku. Vstup s vlastnoručně připraveným  občerstvením vítán.

odhalení pachaTele
Na přelomu roku 2018/19 bylo od dopravního prostředku poškozeno 

pozinkované zábradlí podél Fojtovického potoka v prostoru cca 500 m 
pod OÚ. Toto zábradlí je v majetku Správy a údržby silnic Děčín. Celou 
záležitost šetřila Dopravní policie Děčín, kde si poskládala výpovědi 
a nakonec viníka dopravní nehody, který od místa nehody ujel dopadla. 
Naštěstí se v tu dobu nikdo z občanů nepohyboval, tudíž nedošlo 
k žádnému zranění. Jak se vůbec řidič jedoucí od Benešova dostal do 
protisměru a poškodil zábradlí je záhadou. Byla na vině rychlá jízda, 
nepozornost, nebo něco jiného? Bohužel řidič vozidla je občanem 
Heřmanova. Způsobenou škodu bude SúS Děčín po neodpovědném 
viníkovi vymáhat. Silnice III. třídy v celém úseku do Fojtovic, včetně 
Blankartic vzhledem k rozhledovým poměrům nesnese rychlost vyšší 
než 50 km/hodinu. Toho by si měli řidiči být vědomi a příště by to 
nemuselo dopadnout jenom pomuchlanými plechy auta a případně 
poškozeným zábradlím.

druhý případ prozaTím k ledu
Téměř nepochopitelné se zdá být jednání některého z občanů. 

V lednu se objevila nečekaná zásilka (skládka) u hlavní silnice III. třídy 
asi 400 pod Blankarticemi. Nemyslící člověk tam z auta odložil zhruba 
1 tunu doslova bordelu, převážně asfaltové lepenky a všeho možného. 
Po nahlášení na Policii ČR, to bylo řešeno, ale pachateli prý nebylo 
možné dokázat, že to byl právě on, protože prý nebyl nikým viděn 
a sám se nepřiznal. Prosím tímto všechny občany, kteří mohou podat 
jakoukoliv informaci ke složené skládce, aby to sdělili buď na OÚ, nebo 
přímo na Policii ČR, jinak s černými skládkami nikdy neskončíme. 
Ještě ke všemu zaneřáděný pozemek nepatří ani Obci Heřmanov, ale 
soukromé osobě. Rád bych viděl reakci pachatele, kdyby mu někdo na 
jeho pozemek složil takovýto dárek. Jinak pane pachateli (prozatím 
neznámý?) v sobotu 6. 4. 2019 provádíme pro občany bezplatný 
svoz nebezpečných odpadů, tak si můžete udělat ve stodole zadarmo 
pořádek, rádi Vás uvidíme u svozu odpadů!!!

kulTurní a SpoleČenSké akce – 2019
Výbor Blankartického rynku ve spolupráci s obyvateli Blankartic připravil program  kulturních a společenských akcí na rok 2019.

blankarTický rYnek

Černá kronika FD
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chYTrá horákYně

poČíTaČové okénko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

Tak jsme se opět v posledních dnech dočkali další perličky z nejvyšších 
míst. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková nám zcela bez 
uzardění sdělila, že si můžeme sami za to, že máme velmi drahá mobilní 
data. My, šetřivý český národ totiž raději využíváme připojení k Wi ‑Fi. 
Tu má dnes volnou i bez hesla již skoro každý velký úřad, nemocniční 
zařízení, ale i restaurace, hotely a dokonce i malé hospůdky. Kdybychom 
ale podle této dámy využívali více placené mobilní sítě, operátoři by 
potom mohli zlevnit své služby. Tak to je tedy logika!

Rozhodně by se nemělo stát, že 
člověk na takovém místě vypustí 
ze sebe něco, co popírá zákon tržní 
společnosti o nabídce a poptávce, což 
se učí studenti ekonomie v prvních 
ročnících na vysoké škole. Šéfka 
Ministerstva průmyslu a obchodu – 
orgánu, který řídí tato dvě důležitá 
odvětví národního hospodářství, by 

si snad měla vždy rozmyslet, než něco takového vysloví. Vždyť musela 
tušit, že si proti sobě popudí převažující část občanů této země. Nejenom 
je, spotřebitele, ale i vyhlášené ekonomy, kteří jenom kroutí hlavou. 
Nyní se hájí sice tím, že novináři její slova vytrhli z kontextu, bylo však 
prokázáno, že nemluví pravdu. Je zajímavé a k těmto informacím má 
přece ministryně také přístup, že např. v Litvě se do dvou let po zavedení 
neomezených datových tarifu v ceně kolem 650 Kč zvýšila spotřeba 
dat u jednoho zákazníka z 1m1 na 4,1 GB za měsíc. I další státy, jako 
je Finsko, Rakousko a další dokazují, že nárůst provozu průměrnou 

nižší cenu za GB vykompenzuje. My v Česku platíme za stažení dat 
prostřednictvím mobilní sítě nejvíce v Evropě. Jeden GB nás v průměru 
vyjde na 6,5 dolaru, ve Finsku ale pouze 10 centů! Ve Švýcarsku, 
Rakousku jakbysmet. Není to strašný rozdíl?

Řeknu vám, výrok ministryně mi připomíná filosofii, kterou do nás 
hustili ještě snad zhruba před deseti lety. Když budete šetřit vodou, 
budete jí mít levnější. Musíme se tomu snad jen smát – šetřili jsme a od 
té doby rok od roku cena vody skokově narůstala. A není to jenom voda 
ale i elektřina a plyn. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i pak vzrůstající 
cena potravin, protože jak výrobci, tak prodejci tu drahou energii 
potřebují. Důchodci dostali letos v lednu přidáno na důchod v průměru 
kolem devíti stovek. Protože však inflace je okolo dvou a půl procenta, 
tak si pak o kvalitnějším životě můžou jenom povídat.

Poslanci mají vedle svých vysokých platů, které si stále každý rok 
bezostyšně zvyšují, pevné částky na náhrady, ve kterých mají cestovné, 
na plat asistenta, nájem za byt pro mimopražské a rovněž náklady na 
telefony. Paní ministryně tedy nepotřebuje snížit ceny za mobilní data na 
rozdíl od nás, plebejců z podzámčí. Za kauzu okolo operátorů mobilních 
dat už padla jedna hlava ministra, Jana Mládka, který šéfoval stejnému 
ministerstvu v letech 2014‑2017.

Lid této země již zaplnil stránky sociálních serverů nespočtem vtipů na 
vyjádření paní ministryně, jeden vtip dokonce navrhuje paní ministryni 
na Nobelovu cenu za neobvyklý přístup k ekonomickým zákonům. Tak 
tedy – pokaždé se snažíme vtipem řešit krušné chvíle, zůstane jenom 
u toho, anebo si při příštích volbách dáme větší pozor?

JZ

Myslete na to, že každý počítač nebo notebook nebo mobil je pouze 
stroj a ten se může pokazit nebo ztratit.

Zařízení si můžete koupit jiné, programy znovu nainstalovat, filmy 
znovu stáhnout z internetu, ale dokumenty, fotografie… - to je vaše 
práce, jedinečné momenty a ty bohužel asi již znovu nezískáte. Ať již 
to jsou fotografie ze svatby, narozenin, výročí, dovolené, videa dětí, 
vnoučat, atd. A co účetnictví, fakturace, dopisy… Bez zálohy o ně 
můžete kdykoli přijít. Proto ZÁLOHUJTE.

Existují lepší i horší varianty, ale každý způsob je lepší než žádný!
Jak zálohovat?

Hlavně pravidelně. Např. 1x měsíčně si nové fotografie a dokumenty 
zkopírujete na externí disk. Buď ručně nebo lépe použít nějakého 
zálohovacího programu. Těchto programů existuje spousta a po 
nastavení pracují většinou automaticky.
Kam zálohovat?

V ideálním případě mimo počítač na externí pevný disk. Externí 
pevné disky můžete mít buď připojené pomocí USB nebo lepší varianta 
je po síti, tzv. NAS úložiště. A pro ty, kteří chtějí mít opravdu jistotu, 
potom úložiště NAS s více disky zapojeném do tzv. „raidu“.

Je možno zálohovat i někam do úložiště na internetu (Dropbox, 
Microsoft, Google One…). Tyto úložiště jsou fyzicky nejbezpečnější. 
Přístup k nim však nemáte pouze vy, ale i „poskytovatel“.

Třetí variantou je zálohování na přenosná média - CD (nebo DVD), 
USB flash disk. Ale ty nejsou spolehlivé pro delší uchovávání dat. 
S každým rokem spolehlivost klesá…

Praxe s fotografiemi
A co se týká např. fotografií, které máte v mobilu nebo pořízené 

fotoaparátem – i na toto je nutno myslet. U mobilů je možné, že tam 
nějaké automatické zálohování je (ale jste si tím jisti?). U fotoaparátů 
jsem se setkal s případy, kdy si konkrétní osoba nechávala vše na jedné 
paměťové kartě i několik let.

Pokud fotíte, stáhněte si fotografie do počítače, promažte ty 
nepovedené a ty, co chcete zachovat si nechte v počítači a ještě si 
udělejte zálohu…
Doporučení

Pro většinu lidí bude nejvýhodnější si pořídit externí pevný disk 
přes USB. Asi bohatě bude stačit 500 GB nebo 1 TB (nechci zde dělat 
reklamu, takže žádný konkrétní příklad - pokud chcete, ozvěte se).
Jednou za čas vezměte tento disk, připojte jej kabelem k počítači 
a zkopírujte si dokumenty nebo fotografie na tento disk (aby zůstaly 
v počítači a ještě byly na disku).

Ještě odbočení pro upřesnění. Píši zde o zálohování obecně. Pro 
všímavé to lze ještě rozdělit na dvě kategorie.

Např. fotografie si zkopírujete vždy pouze jednou dle doporučení 
výše. Ale například taková data z účetního programu budete ukládat 
pravidelně a pokaždé v tom „balíku“ zálohy budou trochu jiná data. 
Zde určitě nechte více postupných verzí záloh a pouze, pokud budete 
chtít uvolnit místo, smažete ty nejstarší verze…

Při zálohování s nějakým programem ještě můžete narazit na typy 
„plná“, „inkrementální“, „rozdílová“, „zrcadlová“… Ale o tom možná 
příště v případě zájmu.

Jelikož sport má nyní zimní přestávku, rádi bychom vám přinesli malou sérii článků vztahující se k výpočetní technice. Především o možnostech 
základních věcí ohledně zabezpečení. Jak chránit svá data, jak se chovat na internetu, ... 

Pokud budete mít nějaké dotazy k textu, ozvěte se. Zde jsou pouze všeobecné informace a každý má jiné znalosti, potřeby, podmínky a nelze zde 
rozepsat vše. Bylo by to velmi nudné a nepřehledné čtení.

zálohování

zdroj: internet
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