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HEŘMANOV, FOJTOVICE,BLANKARTICE

LEDEN 2020; ROČNÍK: X.; ČÍSLO 109; VYCHÁZÍ OD PROSINCE 2010; ZDARMA

Letošní leden nám opět nepřinesl pořádnou a pěknou zimu, mráz mírně pod nulou jsme zaznamenali pouze v poslední dekádě měsíce a trochu 
sněhu se dočkali pouze ve vyšších polohách, na horách či Vysočině. Podle odborníků nejteplejší leden za poslední dvacet let nepřinese nic dobrého pro 
jarní měsíce. Pokud to nezachrání další měsíc, bude letošní jaro postrádat hodně vláhy. Teplý leden, k nouzi krok jen jeden, říká pranostika. Ať nás 
tedy spasí únor.

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

„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír 
a lidská hloupost. U té první si tím však 

nejsem tak jist.

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Řezáč Jiří st.  – Blankartice 
 

blahopřejeme

starostaAlbert Einstein

Slovo šéfredaktora
Vážení čtenáři,

na prahu magického letopočtu, který nám 
za sebe zařadil dvě dvacítky bych vás rád 
upozornil na to, že tímto lednovým číslem 
načínáme poslední rok prvního desetiletí 
existence našeho zpravodaje. Tak dlouho ho již 
nacházíte měsíc co měsíc ve svých schránkách, 
tak dlouho se vám snažíme poskytovat 
informace o dění v obci, činnosti Obecního 
úřadu a spoustu dalších zajímavostí.

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat 
za pochvalné ohlasy, kterých se nám za 
obsahovou náplň našeho měsíčníku, jeho 
grafiku a celkové provedení v průběhu roku 
dostalo a za několik příspěvků i z vaší strany, 
které ho rovněž obohatily. Pište nám proto 
více, třeba i poznatky a zážitky z vašich výletů, 
dovolených a zajímavosti, o kterých byste se 
chtěli podělit i se svými přáteli a spoluobčany.

Za celou redakci bych vám rád závěrem popřál do nového roku hodně síly, elánu a radosti. 
To vše podepřené štěstím, uspokojením z dobré práce a konání a nakonec to, čeho si vážíme 
nejvíce, až když nám začíná scházet - a to je zdraví.

Jiří Zdvořáček

dokončena dokladová inventarizace za rok 2019•	
dne 19. 12. 2019 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (viz informace z jednání dále)•	
vypracován přehled plánovaných akcí obce Heřmanov na rok 2020 (viz str. č.3)•	
dne 6. 1. 2019 se sešla komise pro pozemkové úpravy v k.ú. Blankartice, kde byly •	
projednány s pozvanými občany návrhy, případně nesrovnalosti v pozemcích
dne 20. 1. 2020 byla podána na KúÚk z „Programu obnovy venkova“ žádost o dotaci na •	
opravu 3 místních komunikací (1x Fojtovice a 2 x Heřmanov) s max. výší dotace 350 000 Kč
dne 21. 1. 2020 účast na konzultačním dni pořádaným Úřadem práce DC k vývoji na rok •	
2020
dne 22. 1. 2020 se sešla komise pro pozemkové úpravy k.ú.Heřmanov za účasti obce •	
a připomínkovala nevhodnost návrhu přidělení lesních a zemědělských pozemků pro obec 
Heřmanov (viz dále)
dne 23. 1. 2020 účast na jednání s projektantem v N. Boru a DI Policie ČR v Děčíně •	
rozpracované stavební akce „Chodník u ZŠ“ na změně uspořádání tvaru chodníku na straně 
Fojtovického potoka
na OÚ připraveno k prodeji DVD s kulturními akcemi za rok 2019 s cenou 100 Kč/ks•	

Výsledky hospodaŘení oBce heŘmanoV za rok 2019
Schválený rozpočet příjmy 8 389 100  Kč skutečnost 10 308 700 Kč rozdíl +1 919 600 Kč
Schválený rozpočet výdaje 15 120 300 Kč skutečnost   8 515 110 Kč rozdíl - 6 605 190 Kč

Z plánovaného schodkového rozpočtu byl v r. 2019  
ve skutečnosti rozpočet přebytkový 1 793 589 Kč

informace z oBecního úŘadu
starosta



pozemkoVé úpraVy V k.ú. heŘmanoV
Dne 22. 1. 2020 bylo ze strany SPÚ DC (projektant) vyvoláno 

jednání s obcí Heřmanov k navrhovaným změnám uspořádání 
obecních pozemků pro k.ú. Heřmanov. Jednalo se hlavně o pozemky 
lesní a k zemědělským účelům. Přítomni byli zastupitelé obce 
a odborný lesní hospodář. Projektant předložil návrh, který byl 
pro obec zcela nepřijatelný a jednoznačně zvýhodňoval Lesy ČR 
a podnikající zemědělce, kteří zde vlastní pozemky. Důkazem je ztráta 
pozemků, které je možné obdělávat a naopak přidělení pozemků 
ve svažitém a nevhodném terénu. Z lesních pozemků je návrh pro 
obec také nepřijatelný. Zastupitelé tento návrh odmítli a navrhli 
objektivní variantu s možnostmi kompromisu. Pokud nebude návrh 
obce akceptován, může se stát, že zůstanou jak lesní pozemky, tak 
pro zemědělské účely ve stejné podobě jako doposud. Další jednání 
proběhne v polovině února a o dalším průběhu budete informováni.

odpady
Třídění odpadů v obci má přímou souvislost s poplatky za komunální 

odpad. Stále se v komunálním odpadu objevují odpady, které patří 
do odpadů tříděných (plasty, tetrapaky, sklo, papír, kovy) a zbytečně 
tak vzrůstají náklady na komunální odpad, ale i svoz nebezpečných 
odpadů.

Pokud by se situace nezměnila, obec bude TS Děčín platit vyšší 
částky a potažmo se to projeví i ve zvýšených poplatcích pro občany. 
Stejná situace je při svozu nebezpečných odpadů, které pořádáme 2 x 
v roce (jaro odzim), kdy někteří občané odkládají na svozová místa 
plastové odpady, které patří do žlutých kontejnerů. Pro informaci 
vyjmenuji co vše lze odložit do žlutých kontejnerů: plastové obaly, 
polyetylen, polypropylen, polystyren, případně jejich kombinaci, 
PET lahve, pěnový polystyren a další výrobky z plastů např. dětské 
hračky, plastový zahradní nábytek a jiné. Všechny plasty vhazované 
do žlutých kontejnerů by měly být čisté! Na města a obce roste tlak 
snižovat množství KO, proto obec apeluje na občany, aby skutečně 
třídili. Zároveň patří poděkování všem, kteří poctivě třídí a zbytečně 
nenavyšují náklady.

Pro rok 2020 se výše poplatků za svoz komunálního odpadu nemění, 
zůstává 431 Kč/rok na osobu s trvalým pobytem, pro osoby kteří zde 
nemají trvalý pobyt a vlastní nemovitost je celkový poplatek 431 Kč/
rok. Poplatky lze uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostně 
převodem na účet č.ú.6625431/0100 nejpozději do konce září 2020.

náJmy pozemků
Nájmy z pozemků (pacht i pro zemědělské využití) uhradit jednou 

ročně a je splatné vždy do 31. 3. každého kalendářního roku. Pachtovné 
je oprávněn pachtýř uhradit v hotovosti v sídle propachtovatele, nebo 
bezhotovostně převodem na účet propachtovatele č.ú.6625431/0100.

V případě neuhrazení pachtovného v termínu bude postupováno 
v souladu s pachtovní (nájemní) smlouvou.

ZO Heřmanov schválilo
a) doplněný program veřejného zasedání
b) rozpočtové opatření č.5 /2019, bude nedílnou součástí zápisu
c) rozpočet příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 

2020 s výší příspěvku 387 000 Kč od zřizovatele
d) schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2020, kdy příjmy činí 

8 507 300 Kč a výdaje činí 14 676 900 Kč a závazným ukazatelem 
je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje 
částku 6 169 600 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých 
let.

e) „Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Heřmanov na roky 2021 – 2023“

f) dodatek č. 1 ke SoD na „Chodník u ZŠ“ za cenu 398 536 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g) SoD na odbornou pomoc při zhotovení strategického rozvojového 
plánu obce Heřmanov na roky 2020-2025

h) dodatek č. 1/2019 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění 
odpadu s úpravou ceny za likvidaci 1 tuny pneumatik s částkou 
10 000 Kč

ch) dodatek č. 2/2019 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění 
odpadu

i) dodatek č. 2/2019 ke sml. č. 312009339, sběr svoz a odstranění 
odpadu

j) SoD s Farmou u Sluníček s.r.o., Heřmanov 38, 405 02 Děčín na 
úklid sněhu z místních komunikací s cenou 630 Kč bez DPH za 
1 hodinu práce, do 31. 12. 2020 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

k) smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře od 
1. 1. 2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

l) Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku ze psů
m) finanční dar po JSDH Benešov nad Ploučnicí ve výši 5 000 Kč na 

vybavení hasičského vozu a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy

n) dodatek č.2 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ 
Heřmanov čp.13 do 31. 12. 2020

o) dodatek č.2 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na nebytové 
prostory Fojtovice čp.66 do 31. 12. 2020

p) uzavření dodatku č.1 k pracovní smlouvě na dobu určitou mezi 
obcí Heřmanov a Josefem Váňou s prodloužením smlouvy do 
31. 12. 2020

r) roční odměnu pro členy kulturní a sportovní komise ve výši 5000 
Kč, odměny budou vypláceny pololetně s platností od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020

s) roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4000 Kč, odměny budou 
vypláceny pololetně s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

t) výběr zhotovitele f. IRRIGA s.r.o. Čistěves 69, 503 15 Čistěves na 
základě provedeného výběrového řízení na akci: „Heřmanov – 
závlaha fotbalového hřiště“ cenovou nabídkou 308 271 Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu podpisem SoD

ZO Heřmanov vzalo na vědomí
a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 24. 10. 2019 do 19. 12. 2019
b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta

ZO Heřmanov poskytuje
a) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 

160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
č.1/2020

b) místnímu šipkařskému clubu: „Mamlas team“ neinvestiční 
účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy č.2/2020

c) místnímu motorkářskému klubu: „Kids Racing Team Heřmanov 
z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15 000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.3/2020

ZO Heřmanov stanovuje
a) určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem zprávy 

o uplatňování Územního plánu Heřmanov starostu Františka 
Davida

b) v souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 9. 12. 2019 
neuvolněným členům a členům výborů za výkon funkce navýšení 
odměny o 10 %

c) v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích členům výborů 
ne zastupitelům za výkon funkce navýšení odměny o 10%

informace z 5. VeŘeJného zasedání zastupitelstVa oBce 
heŘmanoV, které se konalo 19. 12. 2019 V heŘmanoVě

FD FD

FD



Blankartický rynek 
kulturní a společenské akce – 2020

Výbor Blankartického rynku ve spolupráci s obyvateli Blankartic 
připravil program kulturních a společenských akcí na rok 2020.
sobota 8. února 17 hod. Koordinační schůzka a tatarské bifteky
sobota 14. března 9 hod. V. Blankartická „prasárna“
pátek 3. dubna 15 hod. Ukliďme Česko
sobota 11. dubna 17 hod. Velikonoční posezení - pleteme pomlázku
čtvrtek 30. dubna 17 hod. Stavíme májku s harmonikářem
sobota 16. května 14 hod. Údržba rynku s večerním posezením
sobota 6. června 14 hod. Výlet na Ostrý
sobota 27. června 18 hod. Prázdninové posezení
sobota 18. července 14 hod. Výlet k Bobřímu potoku
sobota 1. srpna 18 hod. Večer chalupářských pochoutek
sobota 15. srpna 14 hod. Venkovní úklid, večerní posezení
sobota 22. srpna 18 hod. Letní slavnost s kapelou Kliďánko
sobota 5. září 14 hod. Výšlap na Kohouta - opékání buřtů
sobota 19. září 17 hod. Poslední seč
sobota 3. října 14 hod. Návštěva benešovského zámku
sobota 17. října 17 hod. Večer stolních her
sobota 7. listopadu 17 hod. Podzimní halali
sobota 5. prosince 17 hod. Čertovské posezení
sobota 19. prosince 17 hod. 5. ročník soutěže Master Chef
čtvrtek 31. prosince 19 hod. Silvestr

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

Zpracoval: Miroslav Houška

silVestr V Blankarticích.
Již po páté se poslední den v roce konalo na blankartickém rynku 

rozloučení se starým rokem. Sešli jsme se opět v 19:00 hodin a i když 
chyběla většina v městech zazimovaných chalupářů, i tak nás byla plná 
chalupa. V příjemně vytopené místnosti se nás postupně sešlo tolik, 
že jsme zaplnili všechna místa u stolů. Stoly pak zaplnily všechny ty 
voňavé silvestrovské rekvizity, počínaje pikantními jednohubkami 
přes chlebíčky všeho druhu a konče např. pečenými kančími plátky.

Aby nám zbývající čas do půlnoci lépe ubíhal, rozprostřeli jsme 
mezi zvěřinovou sekanou a sýrovou roládu herní plán od hry zvané 
Aktivity a zábava mohla začít. Vy, kdo tuhle společenskou hru 
znáte, mi jistě dáte za pravdu, že při ní o legraci není nouze. Vyjádřit 
panntomimicky brzdový pedál, parkovací hodiny nebo Staré Bělidlo, 
není nic jednoduchého a tipy, cože by to mohlo být, které se ozývají 
od přihlížejících, bývají někdy velmi kuriózní. Než jsme se nadáli, 
byla půlnoc a za pomoci bublinek jsme přivítali nový rok s magickými 
číslicemi 2020. Ať je tedy tento rok plný dobré zábavy a dobrých lidí 
kolem nás. 

Miroslav Houška
Foto autor

plánoVané akce poŘádané oBcí heŘmanoV 
a kulturní komisí pŘi oBci na rok 2020
únor	:	 •	 Masopustní	veselí	v	sobotu	29.	2.	2020	se	živou	hudbou	

a masopustním průvodem obcí
březen:	 •	 Maškarní	rej	na	sále	v	Heřmanově	(pořádá	obec	

s kulturní komisí v sobotu 28. 3. ve 14:00 hod.)
duben:	 •	 Pálení	čarodějnic	Fojtovice	a	Blankartice	(čt.	30.	4.)
květen:	 •	 Uspořádání	dětského	dne	na	hřišti	ve	Fojtovicích	 

(obec v sobotu 30. 5.)
červenec:	 •	 Prázdninová	akce	na	rybníčku	v	Heřmanově	dle	počasí	

(sobota 18. 7.)
srpen:	 •	 Oslava	léta	v	Blankarticích	(sobota	22.	8.)
září:	 •	 Svatováclavská	pouť	(sobota	26.	9.	2020)
	 •	 Vítání	nově	narozených	občánků	do	života	(26.	9.	2020)
listopad:	 •	 Předvánoční	posezení	pro	seniory	v	Heřmanově	 

(čtvrtek 12. 11.)
prosinec:	 •	 Mikulášská	nadílka	s	návštěvou	rodin	s	dětmi	do	15	let	

s trvalým pobytem (čtvrtek 5.12.)
	 •	 Čertovská	zábava	na	sále	v	Heřmanově	(sobota	12.	12.)
	 •	 Soutěž	MasterChef	v	Blankarticích	(sobota	19.	12.)

plánoVané akce oú heŘmanoV 
a zastupitelů na rok 2020

březen:	 •	 I.	 veřejné	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 Heřmanov	 dne	
5.3.2020 ve Fojtovicích 

duben:	 •	 Jarní	svoz	nebezpečných	a	objemných	odpadů	(so.	termín	
bude upřesněn)

květen:	 •	 Přijímání	požadavků	na	čištění	a	revize	komínů	(počátek	
měsíce)

	 •	 II.veřejné	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 Heřmanov	 dne	
21.5.2020 v Heřmanově

	 •	 Vakcinace	psů	(termín	bude	upřesněn)
červenec:	 •	 III.veřejné	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 Heřmanov	 dne	

20.8.2020 v Blankarticích
říjen:	 •	 Volby	do	Krajských	zastupitelstev	
	 •	 IV.veřejné	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 Heřmanov	 dne	

22.10.2020 ve Fojtovicích
	 •	 Podzimní	 svoz	 nebezpečných	 odpadů	 (termín	 bude	

upřesněn)
prosinec:	 •	 V.	 veřejné	 zasedání	 zastupitelstva	 obce	 Heřmanov	 dne	

17.12.2020
FD

FD

MK
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Jak dotěrný hmyzPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ

Na začátku dnešního povídání vám něco připomenu: A když to vydržíš 
až do večera nepapat, tak uvidíš zlatý prasátko. A tati, a bude mít ty velký 
zahnutý zuby nahoru? Zahnutý zuby – musíš vydržet a budou i zuby. Ne, 
ne, já nemusím, já už ho vidím!!! Legendární dialog z legendární reklamy 
na Kofolu, kterou jsme si mohli v televizi opět připomínat v nedávném 
předvánočním čase, tentokrát s trochu pozměněným koncem. A vězte, 
že této reklamě je dnes už šestnáct let a holčice z ní bylo tenkrát pět let.
Dnes je Sandra Flemrová z Rokycan mladá jednadvacetiletá dáma. 
I historie samotné Kofoly je zajímavá. Vznikla jako jakási náhrada za 
americké kolové nápoje Coca Cola a Pepsi, v té době nedostupné pro naše 
spotřebitele. Komunistická vláda vydala v roce 1957 pokyn vývojářům 
v potravinářském průmyslu, aby vyvinuli alternativu k těmto nápojům. 
Úkol splnil Výzkumný ústav léčivých rostlin v Praze a tak po necelých třech 
letech v roce 1960 spatřily světlo světa první hektolitry nápoje, nazvaného 
Kofola. Ta žije dodnes, dokonce i v točené formě v restauracích a přežila 
i změny trhu po sametové revoluci, kdy čelila obrovskému tlaku už běžně 
dostupné Coca Coly.

Tolik tedy k této dnes již kultovní reklamě, která na tvářích většiny z nás 
vyvolává úsměv a hlavně - nepřekáží. Milá, vtipná, nevtíravá a v samotném 
videošotu nikde nepoužije název toho, co propaguje. Až v závěru reklamy se 
to dozvíme. Takových reklam je však bohužel velmi málo, převážná většina 
z nich nás přímo obtěžuje. S reklamou se setkáváme denně, ať už v televizi, 
reklamních letácích, panelech na ulicích a přímo v obchodech. Ta televizní 

nám snad vadí nejvíce. Komerční televize z ní bohužel žijí, ale aby nám 
každých čtvrt hodiny přerušily nejméně na šest až osm minut pořad, je 
trochu moc i pro otrlé. Navíc mi připadá, že televizní společnosti ovládly 
farmaceutické firmy, protože v každém z reklamních bloků se vám představí 
reklama na léky či tzv. „doplňky ke stravě“, na kterých v lékárnách nejvíce 
vydělávají. Přitom na tyto doplňky platíte plnou cenu (většinou se pohybuje 
v řádu pár stovek), jelikož zdravotní pojišťovny ji nehradí. A jejich účinnost 
je většinou pofidérní. Reklamám tohoto druhu a ještě pak různým krémům 
a mastičkám podléhají většinou ženy (dámy, omlouvám se, ale muži mi asi 
dají často za pravdu). Doma se jim pak hromadí v krabicích a poličkách, 
dost často pouze jednou použité.

V posledních letech postupně přechází stále více lidí z klasických mobilních 
telefonů na ty dotykové, chytré telefony. Původní funkce – telefonování je 
jenom takovým základem toho, co vše nám dnes tyto telefony nabízejí. 
Přestáváme kupovat tištěné noviny, protože zásluhou internetu v mobilu 
máme všechny zprávy doma ráno k snídani. Bohužel, než dočteme článek, 
tak desetkrát zaklejeme, protože ten je přerušován nespočtem reklam, které 
musíme odstraňovat, chceme-li ho dočíst. A zkusíme-li si něco objednat přes 
e-shop, pak po dodání zboží jste neustále bombardováni prodejcem dalšími 
nabídkami, ačkoliv jste si od nich tuto službu neobjednal. Reklamami jsou 
zahlceny i všechny sociální sítě.

Nevím, jak vy, ale já po vtíravé reklamě, která už mi po desáté nabízí 
stejné zboží, kapituluji. Prostě si to zboží nekoupím za žádnou cenu!

kiosek na kaBinách 
tJ heŘmanoV

Výbor TJ Heřmanov hledá pro prodej 
občerstvení na kabinách na jarní část 
soutěže fotbalu vhodného prodejce. Prodej 
občerstvení se koná vždy při mistrovských 
domácích zápasech fotbalistů, 1 x za 2 týdny 
zpravidla v neděli odpoledne. První jarní 
zápas se hraje na hřišti ve Fojtovicích v neděli 
8. 3. 2020, další 22. 3. V případě zájmu se 
spojte s předsedou klubu panem Ondřejem 
Procházkou (tel.732 242 819)

Ondřej Procházka, předseda klubu TJ

dotazník pro oBčany

Vážení občané,
zastupitelstvo obce Heřmanov na svém 5 zasedání konaném dne 19. 12. 2019 schválilo 

záměr zpracovat STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HEŘMANOV. Zpracovatelem 
Strategického plánu rozvoje obce Heřmanov (dále jen „Strategický plán“) je Obec Heřmanov 
ve spolupráci s MAS Labské skály.

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území 
(dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) 
definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2030). 
Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření 
pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat 
společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové 
prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační 
tituly.

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, dovolujeme 
si Vás tímto oslovit a požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který hodnotí Vaši 
spokojenost s životem v obci. Získané výsledky budou výchozím podkladem pro tvorbu 
Strategického plánu. Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku 
a pomůžete nám tak získat velmi cenné informace, se kterými budeme pracovat tak, abychom 
v nadcházejícím období dosáhli Vaší maximální spokojenosti s děním v obci.

Dotazník je přílohou zpravodaje. Je anonymní, ale v případě lepší komunikace a vysvětlení 
můžete uvést své jméno – prosíme o jeho vyplnění každým občanem samostatně (za občana 
mladšího 15let věku prosíme o vyplnění společně se zákonným zástupcem). Vyplněný dotazník 
můžete odevzdat nna OÚ osobně, nebo vhodit do schránky na budově OÚ, nebo vyplnit 
elektronicky	 na	webových	 stránkách	 obce	 v	 sekci	 Strategický	 plán	 rozvoje	 obce	Heřmanov	
nejpozději do 29. 2. 2020.

Moc Vám děkujeme za Váš čas a za Vaše podněty, tipy a návrhy ke zlepšení života v obci. 
Výsledky	zveřejníme	na	webových	stránkách	obce.

František David
starosta obce Heřmanov

V sobotu 29. ÚNoRA 2019

PRŮVoD obCÍ V MAsKÁCH I bEZ• 

ŽIVÝ HuDEbNÍ DoPRoVoD• 

obČERstVENÍ ZAJIŠtĚNo • 

 

KostÝMY LZE tAKÉ ZAPŮJČIt  

NA obECNÍM ÚŘADĚ

sRDEČNĚ VÁs ZVEME NA


