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informace z obecního úřadu

Ani tento měsíc nemůžeme říci, že se počasí vrátilo ke svým letitým zvyklostem, natož, aby ctilo lidové pranostiky. Doby, kdy v listopadu napadl 
sníh, v prosinci a lednu připadl a všechen slezl až koncem března, jsou asi nenávratně pryč. Když už tedy neví paní zima, jaká má být, ať už je 
konečně jaro a teplo. Tak hned to asi nebude, ale určitě se dočkáme. Pak  bude veseleji.

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

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, 
že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo 
spíše přesto, jací jsme.

Citát měsíce

Romain Rolland

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

naděžda salačoVá, FojtoVice 
jaroslaVa PosPíšiloVá, HeřmanoV  

BlaHoPřejeme

ČinnoST obecního úřadu
dne 31.1.2018 se na MM Děčín konala mimořádná porada starostů ORP Děčín (viz níže)•	
dne 1.2.2018 se na OÚ v Heřmanově konala porada k probíhajícím pozemkovým úpravám •	
v kú. Heřmanov (26.2.2018 pro kú. Fojtovice) za účasti SPÚ Dč., projektantů, zástupců obce  
Heřmanov a největších vlastníků pozemků 
dne 2.2.2018 v budově ZŠ a MŠ proběhla prohlídka s ohledem na výpočet  intenzity •	
osvětlení, které bude sloužit pro vypracování projektu plánované náhrady osvětlovacích 
těles ve třídách 
dne 22.2.2018 bylo kontrolory KúÚk provedeno přezkoumání hospodaření  (audit) obce •	
Heřmanov za r. 2017 
prosvětlení zeleně provedené ořezem ve Fojtovickém  parku (VPP) •	
shromažďování technických údajů k 23.mostkům přes Fojt. potok v evidenci majetku obce •	
Heřmanov
účast na školení k GDPR (ochrana osobních údajů) v Libouchci•	
realizace zabezpečení budov v majetku obce Heřmanov proti krádežím•	
dne 1.3.2018 se od 18:00 hod. koná ve Fojtovicích 1. veřejné zasedání ZO v roce 2018 (viz •	
program níže)

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

JZ

POZVÁNKA
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 1.3.2018 od 18,00 
hodin v pohostinství Fojtovice

Program:
      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)    SoD na energetický audit budovy
      7)    Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č.312009339
      8)    Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
      9)   Žádost o schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
     10)   Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Heřmanov a statutárním městem Děčín
     11)   Veřejnoprávní smlouva č.1/2018 o poskytnutí dotace
     12)   Veřejnoprávní smlouva č.2/2018 o poskytnutí dotace
    13)    Prodej pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Blankartice
     14)    Prodej pozemků p.p.č.143/3 a p.p.č. 147/4 KS 193/2018 na v kú. Fojtovice
     15)    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty, stezky a umístění stavby
     16)    Smlouva o provedení stavby na pozemku
     17)    Zrušení OZV č. 5/2002, řád veřejného pohřebiště
     18)    Řád veřejného pohřebiště obce Heřmanov
     19)    Odměny pro členy kulturní a sportovní komise při obci Heřmanov
     20)    Odměny pro členy SPOZ při obci Heřmanov
     21)    Různé
     22)    Diskuse
     23)    Závěr

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

František David - starosta obce

starosta



Plánované akce Pořádané obcí 
heřmanov, zŠ a mŠ heřmanov, 

kulTurní komiSí Při obci na rok 2018
březen: Maškarní rej na sále v Heřmanově 

(pořádá obec s kulturní komisí 24. 3. so ve 14 hodin)
duben: Pálení čarodějnic Heřmanov u ZŠ (27. 4. pá.), 

Fojtovice a Blankartice (30. 4. po.)
květen: Slavnost pro maminky(11. 5. 16:00 ZŠ a MŠ)
červen: Uspořádání dětského dne na hřišti ve Fojtovicích 

(pořádá obec 2. 6. so.)
Sportovní olympiáda škol z Děčínska 

(14. 6. dopol. Fojtovice)
Odpoledne na rozloučenou se školním rokem 

(22. 6. 16:00 pá.ZŠ a MŠ)
červenec: Prázdninová neckiáda na rybníčku v Heřmanově (14. 7. 

so.)
září: Svatováclavská pouť (28. 9. 2018 pá.)
Vítání nově narozených občánků do života (28. 9. pá.)
říjen: Hallowenská stezka odvahy 

(obec s kult. komisí a se ZŠ a MŠ 2. 11. pá.)
listopad: Předvánoční posezení pro seniory v Heřmanově 

(15. 11. čt.)
prosinec: Vítání adventu (ZŠ a MŠ 30. 11. 16:00)
 Vánoční pečení v ZŠ a MŠ (obec s kult. komisí a ZŠ a MŠ)
 Čertovské dopoledne pro děti ZŠ a MŠ (akce ZŠ a MŠ)
 Putování za vánoční hvězdou (akce ZŚ a MŠ)
 Mikulášská nadílka s návštěvou rodin s dětmi do 15 let 

s trvalým pobytem (5.12 st.)
 Mikulášská zábava pro děti na sále v Heřmanově 

(8. 12. 14:00)

Plánované akce oú heřmanov 
a zaSTuPiTelů na rok 2018

březen: I.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov dne 
1. 3. 2018 ve Fojtovicích

duben: Jarní svoz nebezpečných a objemných odpadů (7. 4. so)
květen : Přijímání požadavků na čištění a revize komínů (počátek 

měsíce)
II.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov 

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

(termín bude upřesněn)
říjen IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov 

(termín bude upřesněn)
Komunální volby v obci Heřmanov 

(termín bude upřesněn)
Podzimní svoz nebezpečných odpadů 

(termín bude upřesněn)
prosinec: V.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov 

(termín bude upřesněn)

mimořádná Porada STaroSTů
Po ničivé vichřici na přelomu října a listopadu loňského roku 

byl téměř po celé republice problém se zprovozněním elektřiny. 
Na prosincové poradě starostů v Děčíně jsme od nikoho nedostali 
odpověď, proč ke škodám v takovém rozsahu došlo. 

Na tuto mimořádnou poradu byli přizváni úředníci ČEZ, kteří 
nejprve sdělili, jak obrovské území naší republiky spravují a složitosti 
při odstraňování následků pohromy. Z řad starostů včetně mě však 
poukázali na skutečnosti z praxe, kde k poškozování vedení dochází 
stále ve stejných místech, tj. v blízkosti vzrostlých a starých stromů. 
Tím jsme dostali ČEZ pod tlak a museli přiznat, že údržba kolem 
vedení je nedostatečná. Dále jsme se dozvěděli, že do r. 1986 nebyla 
povinnost uzavírat s vlastníky pozemků kolem el. vedení věcná 
břemena a tudíž nemají přístup na tyto pozemky, proto se na tyto 
pozemky ani nedostanou, ale otázkou je zda vůbec chtějí. Další 
z problémů je hlavně ten, že soukromý vlastník je ze zákona povinen 
udržovat vegetaci kolem vedení a pokud tak neučiní, až poté musí 
provést ČEZ na vlastní náklady. 

Z našich řad byl tudíž vznesen návrh, že jsme ochotni pomoci 
s vlastníky pozemků jednat o přístupu k el. vedení, popř. vlastníky 
požádat o odstraňování nebezpečných porostů. Ze strany ČEZ byl 
tento návrh přijat kladně a přislíbeno, že se tomuto problému budou 
více věnovat. Vytipují problematické lokality, dají nám na vědomí 
a společně se pokusíme řešit. To, že je neutěšený současný stav není 
otázkou kratšího období, ale několikaletý (i několik desítek let) dluh 
péče o elektrické vedení. 

Černá Skládka
V polovině února se mezi Blankarticemi a Heřmanovem objevila 

během několika chvil černá skládka. Vypadá to, že si někdo vyklízel 
půdu nebo dům a velice drze vše složil k silnici.

Díky rychlé nabídce byla tato skládka po několika dnech uklizena 
a odvezena.

Případ byl předán i na prošetření Policii ČR. Mezi odhozenými 
věcmi se objevily nějaké stopy, které by možná mohly vést k nalezení 
pachatele (moc v to doufám).

Je naprosto nehorázné, co vše si „lidé“ dovolí. Všude je nyní plno 
kontajnerů na tříděný odpad a na směsný odpad. V obcích se provádí 
svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů, ve městech fungují 
sběrné dvory...

Věříme, že toto neudělal nikdo z obce, ale bylo to sem přivezeno.

FD

test: MK 
foto: J.Kučera



březen 2018

divadlo dĚČín

4.3. 15.00 JAGA BABA A TŘI LOUPEŽNÍCI divadlo D5

Výpravná činoherní pohádka pro děti Jagababa a tři loupežníci 
nás zavede ke zlé čarodějnici Jagababě, zakleté princezně 
Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a ke třem veselým 
loupežnickým bratrům Bonifácovi, Grumpálovi a Hrombajsovi.

5.3.19.00 PTÁČNÍK Carl Zeller
opereta - Severočeské divadlo opery a baletu

15.3.19.00 CAVEMAN Rob Becker
pořadatel: Point1; one-man show
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví. Režie: Patrik Hartl 

16.3.19.00 ČAPEK  
Věra Mašková, Pavel Khek
Městská divadla pražská / Divadlo Rokoko
Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a 
velkého člověka.
Osoby a obsazení: 
Karel Čapek - Jiří Hána Olga Scheinpflugová - Máša Málková 

kam za kulTurou?

Letos s ohledem na nemocnost dětí a jarní prázdniny naplánovala 
škola masopust na trochu pozdější termín.

Nikomu to však nevadilo a na masopustní veselí se nás (i přes 
mrazivé počasí) u úřadu sešlo dost. Pro všechny bylo přichystáno slané 
i sladké občerstvení, teplé nápoje i něco ostřejšího na zahřátí. K dobré 
náladě hrála muzika Vávrovanka.

Po svolení od starosty se všichni vydali průvodem po vesnici (tedy 
pouze po části vesnice), ke škole. U školy byly pro děti připraveny 

drobné soutěže a tradiční řemesla (řezník, truhlář, rybář, kovář a další). 
Připraven byl i oheň na zahřátí a na opečení špekáčků.

Velké poděkování patří všem, kteří přichystali pohoštění (slané 
pečivo, perník, koblížky řízečky, atd.). Zastávky jsme měli u paní 
Hilgerové, Podzimkové a Novotné. Dále poděkování panu Váňovi za 
skvělý guláš a panu Moravcoví za domácí jitrničky. Velkou práci si 
s přípravou dal i personál školy, kulturní komise i obecní úřad.

Všichni nyní budeme čekat na jaro a velikonoce. MK
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Ti, kteří se alespoň trochu zajímají o sport a všichni, kteří ještě 
minulý týden hltali každý televizní přenos ze zimní olympiády 
v Jižní Korei, ví dobře, co ten titulek říká. Mladá dívka z malé 
země uprostřed Evropy šokovala celý svět svým vítězstvím v jedné 
z výstavních disciplin alpského lyžování, obřím slalomu super ‑G, na 
kterou si odskočila vedle své hlavní discipliny, které se věnuje, tedy 
paralelnímu obřímu slalomu na snowboardu. Rozumějme na prknu, 
které svým připevněním k nohám a příčnému postavení proti směru 
jízdy se jaksi vymyká zvyklostem, jež máme osvojeny my, odkojení 
klasickými lyžemi celý život (ti na prknech mi navíc na svahu vždy 
překáželi a hrnuli boule). Klobouk ale dolů, protože stále přemýšlím, 
jak se na tom mohou udržet ve vertikální poloze. Jméno Ester Ledecká 
se začaly učit znát takové veličiny alpských disciplin, jako jsou 
Anna Veithová, Tina Weiratherová či Lindsey Vonnová. Posledně 
jmenovaná, americká kráska, navíc končí svou obrovskou a bohatou 
kariéru. Vítězství Ester o jednu setinu vteřiny před Veithovou 
představuje na zhruba dvoukilometrové trati asi 25 cm, tedy čtvrt 
metru. Žádná míra, ale tady moc dobrá. Zlatá. Přesně o týden 
později pak vše umocnila svojí druhou zlatou ve své disciplině na 
snowboardu a stala se tak první ženou na světě a v historii zimních 
olympijských her, která zvítězila ve dvou odlišných sportech.

Vedle té bomby Ester czechmade se musím zastavit ale ještě u jedné 
dívenky, která má léta náš obdiv. Dívenky, spíš mladé dámy, která 

pro slávu naší země už mnoho znamenala. V jednom z minulých dnů 
jsem zaslechl při odchodu z hypermarketu útržek rozhovoru dvou 
mladých mužů a bylo mi smutno. Ten jeden říkal – Sáblíková nic 
moc, má jenom bronzovou. Ten druhý – to mi povídej, já taky počítal 
se zlatou. Upřímně – bylo mi jich líto. Asi vůbec nesledovali, s jakými 
zdravotními problémy se Martina letos potýkala a navíc, asi nikdy 
sami nesportovali. Tak chlapci, tahle dívka překonala sama sebe a už 
jenom za vše, co pro tuto malou zemičku v minulosti vykonala, si 
zaslouží hlubokou úctu. Navíc ve sportu, který nemá v této zemi 
stále jedinou krytou halu, aby děti, pro které je Martina vzorem, měli 
kde začít. Dotkl jsem se dětí, ano moc pro naše děti stále neděláme 
a pokud chceme být v budoucnosti dobří, měli bychom na ty děti začít 
honem rychle myslet. Jednu z mála věcí, které jsme měli po revoluci 
ponechat při životě, byly spádové tréninkové střediska mládeže 
TSM pod státními dotacemi. Většina talentů se nerodí jen bohatým 
rodičům, spíše naopak. To je ovšem otázka pro ty, které jsme si volili 
jako své zástupce do našeho parlamentu.

Už jenom závěrem – Martino, ještě hodně úspěchů a Ester – 
připrav si zase něco, co ohromí svět nejméně tak dokonale, jako se 
to stalo tentokrát. Alespoň budou zase o nás více vědět a tento stát 
ti zařídí prvotřídní lyže, abys nemusela jet pro zlatou olympijskou 
medaili na použitých od jedné z nejlepších lyžařek světa, američanky 
Mikaele Shifrinnové.

bomba Jménem eSTer JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SPorTovní okénko

TJ heřmanov – fk Junior dČ. u19  5: 3
Úvodní zápas zimního turnaje byl ve znamení klidného startu obou 

soupeřů. Mužstvo Heřmanova nastoupilo se značně obměněným 
mužstvem, které spolu hrálo první zápas a lze říci, že k překvapení 
všech, docela dobře. Hlavním cílem přípravy na mistráky bylo, hrát 
aktivně, v neustálém pohybu a vydržet s děčínskými mladíky plných 
90 minut. To se nakonec povedlo a paradoxně Heřmanov rozhodl o 
výsledku v posledních minutách. O branky Heřmanova se podělil 
Drahoňovský (3) s Pechou (2).     

Sk dobkovice -TJ heřmanov  8:1 
Ve druhém zápase zimního turnaje bylo mužstvo Dobkovic nad 

naše síly a tudíž skončil zápas hokejovým výsledkem.

union dĚČín – TJ heřmanov 4:1
V dalším utkání nastoupil Heřmanov ve velmi pozměněné sestavě 

a novými tvářemi. První poločas byl vcelku vyrovnaný a jediná branka 
padla po rohovém kopu Unionu, když Heřmanov nepokryl hráče a 
zcela volný útočník umístil míč k první tyči 1:0. Druhý poločas začal 
Union opět lépe a druhá branka padla po ztrátě míče v útočném pásmu 
a následném přečíslení obrany Heřmanova. V 65. min. snížil Kramer 
na 2:1 po samostatném úniku po křídle. Union však dvěma góly v 67. 
a 80. min. rozhodl o svém vítězství.

Sestava Heřmanova: Stejskal J., Vlček L., Tondr M., Pecha J., 
Mataj J., Rojko R., Drahoňovský J., Grundza D., Vlasák T., 
Kramer L., Čapek Z.,

TurnaJ zimní ligy 2018 v  dĚČínĚ

rybníČek
Po dokončení revitalizace 

rybníčku v Heřmanově přišly 
také mrazy. Tudíž bylo možné 
vyzkoušet vše, co rybníček 
přináší. Poslední únorový víkend 
byl opravdu mrazivý a tak si děti 
z blízkého okolí vyzkoušely hry 
na přírodním ledu.

Na tomto rybníčku je 
na červenec letošního roku 
naplánována prázdninová 
neckiáda, tak si pomalu můžeme 
začít vyrábět nějaké podivuhodné 
plavidlo o kterém si myslíme, že 
vyhraje.

FD


