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 Měsíc prosinec  se zatím nevymyká zvyklostem posledních let. Kdeže jsou časy našich dětských let, kdy od počátku prosince jsme měli všude bílo. 
Takové vánoce známe už pomalu jen z obrázků Josefa Lady, či z fotografií let dřívějších. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. Tolik 
jedno z pořekadel lidové pranostiky. Vánoce jsou před námi, máme ještě pár dní na to, aby bylo opět bílo a příští rok byla ta úroda. Držme si tedy 
palce.

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

„Štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš 
s kým dělit a smutek je dvojnásobný, když ti 

z něj nemá kdo pomoci.

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Urbanová Jana - Heřmanov
Kout Ladislav – Blankartice

Michálek Jaroslav-  
Blankartice   

blahopřejeme

 William Shakespeare
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FD

KůroVcoVá KaLaMita poKračUJe
  Tak jak bylo avizováno, katastrofa v našich lesích pokračuje a 

kalamitní stav byl vyhlášen v dalších krajích naší republiky. Stát se 
sice snaží různými podporami snížit dopady na vlastníky lesů, jednak 
dotacemi na nákup sazenic, posunutím termínu opětovným zalesněním 
holin, atd., ale jsou to opatření momentální dle vývoje. V případě 
našich lesů je napadení kůrovcem také v té nejvyšší míře a je na nás, 
abychom se také s touto situací vyrovnali. Jedno z opatření se týká 
žadatelů o samovýrobu dřeva k vytápění. Od počátku roku 2020 budou 
všichni žadatelé o dřevo pro topení mít pro odběr procentní složení 
50% dřevo měkké (smrk) a 50% dřevo tvrdé (listnaté). Důvodem je 
přednostní těžba kůrovcového dřeva, protože uschlé stromy nevydrží 
mít dlouho kořeny pevně v zemi a bude docházet při silnějším větru, 
nebo zatížení sněhem k jejich vývratům a tudíž nebezpečnému stavu 
pro osoby v jejich blízkosti. 

Tímto navazuji na další opatření při pohybu osob v lese, došlo ke 
změně lesního zákona a to s ohledem vstupu do lesa. Dle § 19  Užívání 
lesů při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen přizpůsobit 
své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, 
které je se vstupem do lesa spojeno a dbát své osobní bezpečnosti 
nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při 
pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, 
pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník 
lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví, nebo životě vzniklé při 
využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně. 
Orgán bezpečnosti státní správy lesů může z důvodu ochrany lesa 
nebo v zájmu zdraví nebo fyzických osob vydat opatření obecné 
povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa na dobu 
nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední ohrožení lesa nebo zdraví 
nebo bezpečnosti osob, vydá orgán státní správy lesů opatření obecné 
povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. O vydání opatření obecné 
povahy uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby také způsobem 
v místě obvyklým. Orgán státní správy lesů může prodloužit platnost 
opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, a 
to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců.

MaStercHeF 2019
Sobotní odpoledne a večer o třetím adventním víkendu patřil v Blankarticích již pátému 

ročníku kulinářské soutěže Blankartický MasterChef. Celý den bylo venku nevlídno, 
dopolední sněžení vystřídal odpoledne déšť. V místnosti rynku bylo však příjemně vytopeno, 
o což se postaral Mirek Houška a tak se příchodem páté hodiny odpolední začali postupně 
scházet blankartičtí, většina z nich s plnou náručí hrnců s dobrotami, které připravili doma 
do soutěže. Za pár ročníků si ji oblíbili a tak těch dobrot bylo opravdu dost. Mezi prvními 
se dostavil i pozvaný starosta obce, který byl 
požádán o pozdější předání ceny pro vítěze. 

Na stůl se naservírovala studená jídla a 
na upravenou plochu krbových kachlových 
kamen se rozprostřely hrnce na přihřívání 
teplých jídel.  Šéf  rynku Mirek Houška rozdal 
přítomným obálky s hlasovacími lístky a 
vybídl k postupnému ochutnávání jídel. Asi 
po hodině ochutnávání, zábavy a dobrého pití 

došlo k vyhodnocení soutěžních jídel  a byly vyhlášeny výsledky. Všechna připravená jídla byla 
velice chutná a tak bylo velmi těžké rozhodování a rozdíly v hlasování byly velice malé. Z těsného 
klání nakonec vyšla vítězně tlačenka manželů Berných, která prostě neměla chybu. Starosta jim 
předal první cenu, kterou byl uklízecí komplet včetně čistících prostředků a vítězové předem museli 
počítat s tím, že prostředky jsou určeny pro použití na rynku. Neméně kvalitní byly na  druhém 
místě halušky s uzeným, s kterými soutěžila  Alena Chvalkovská s manželem Karlem. Na třetím 
medailovém místě skončila se svými plněnými žampiony Jiřinka Halgašová. Ani ostatní jídla se 
svojí kvalitou nedala  zahanbit, svoji kvalitu měl výtečný jelení guláš manželů Franclových, jemná 
sekaná manželů Štěpanovských a chutné slané kapsičky Reginy a Mirka Houškových.

Další skvělá zábava je za námi a všichni se již těší na oslavu Silvestra a přivítání nového roku. 

inForMace z oBecníHo úřadU

dne 29.11.2019 se konala pracovní porada zastupitelů  se •	
seznámením s plánovanými  stavebními akcemi (hřbitov 
Heřmanov, Blankartický rynek, Kulturní dům Fojtovice,opěrná 
gabionová zeď naproti restauraci Heřmanov a zavlažování hřiště ve 
Fojtovicích)   
dne 4.12.2019 se na Blankartickém rynku konala diskuze se •	
zastupiteli obce, místními občany Blankartic a zhotovitelem 
vestavby s ohledem na rozšíření společenské místnosti  
dne 5.12. uspořádala obec Heřmanov s kulturní komisí •	
„Mikulášskou nadílku v rodinách“. 
dne 6.12.2019 účast na jednání Sdružení obcí Benešovska v BNPL •	
dne 13.12.2019 účast na poradě starostů v Děčíně•	
dne 14.12. uspořádala obec Heřmanov s kulturní komisí •	
„Čertovskou zábavu“ na sále a „Čertovské peklo“v Heřmanově ve 
sklepní místnosti
dne 14.12. uspořádali místní občané Blankartic soutěž v přípravě •	
jídla MasterChef   
dne 16.12. bylo při uzávěrce redakční rady prosincového vydání •	
zpravodaje poděkováno členům RR (J. Zdvořáčkovi a M. Koutovi) 
a sponzorovi novin J. Moravcovi za celoroční práci při vydávání 
našeho měsíčníku
dne 17.12.se na OÚ uskutečnilo výběrové řízení na zakázku •	
„Zavlažování fotbalového hřiště“
-dne 19.12.se uskutečnilo 5. veřejné jednání ZO Heřmanov •	
(informace z usnesení v lednu) 

JZ



MiKULášSKá nadíLKa 
V rodinácH S dětMi

   Ve čtvrtek 5.12. úderem 16. hodiny vyšla družina čertů, mikuláše a 
anděla z horní části Fojtovic na tradiční rozdání mikulášských balíčků 
dětem do rodin. Celkem bylo navštíveno více než 80 dětí a z tohoto 
počtu jenom několik dětí nebylo doma. Ve většině případů bylo na 
dětech vidět, že přece jenom respekt mají. Zvlášť z čerta, který si 
připevnil na nohy pravá kopyta a jeho děsivé masky jsem se lekl i já. 
Básničky šly z dětí úplně samy a rozechvělým hlasem i svoje recitování 
velmi rády zkracovaly. Některé děti slibovaly, že už opravdu budou 
poslouchat, snad přesvědčily i svoje rodiče. Čtyřhodinová pouť byla 
zakončena jako vždy v Blankarticích a družina se těšila po chladném 
podvečeru do tepla svého domova.

Aby toho nebylo málo, další víkend obec Heřmanov společně 
s kulturní komisí připravila na sále v Heřmanově pro děti zábavu se 
soutěžemi o ceny. Téměř 30 dětí si určitě přišlo na své při různých 
zajímavých soutěžích. Dobrá spolupráce kulturní komise s hudební 
skupinou U-Style z Dolních Habartic dokázala udržet děti v pozornosti 
po celou dobu. Na trochu mírnější čerty si děti zvykly okamžitě a vzaly 
je k sobě jako rovnocenné. Na závěr  děti navštívily pekelnou místnost 
čertů, kde snad ani slzička neukápla. Zřejmě jsme se v Heřmanově 
s čerty sžili.

MiKULášSKá záBaVa z čertoVSKýM peKLeM  

text: FD; foto: MK

text: FD; foto: MK



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.	1.	2020	•

zaMYšLení při SoBotěPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

Je sobota večer, sobota druhého adventu a já přemýšlím, co s těmito 
řádky dnes udělat. Asi by jste  čekali, že to bude  něco o vánocích, novém 
roce, či něco podobného. Nic takového, pojďme se vrátit k tomu, co nás 
potkalo letošní rok. Uteklo to jako voda, jako vše  v celém našem životě, ale 
potkalo nás hodně. Tak alespoň trochu z toho.

Pořád máme pocit, že už konečně po tolika letech, co jsme se zbavili 
nekonečných čtyřiceti let totality, která moji generaci poznamenala celý její 
průběh, by už konečně mělo být  vše  podle našich představ.  Žel není a 
nebude a víte proč? Protože každý z nás jsme jiný a jsou nás miliony. 99,9 
procent shodných hlasů  za komunistů bylo v povinných volbách povinností 
každého z voličů, kteří chtěli mít pokoj. A  dnes, v době demokracie, se 
naše hlasy tak rozmělnily, že máme jako malá zemička ve středu Evropy 
9 politických stran v parlamentu a neumíme se shodnout. Opoziční strany 
si vytvořily tzv. Demoblok, aby byly silnější oproti vítězi voleb, bohužel jim 
to nějak kulhá. Zvláště v poslední době, kdy se řeší střed zájmů premiéra 
po auditu EU k dotacím a kdy by právě měli táhnout za jeden provaz, se 
dostali do křížku šéf klubu Pirátů Jakub Michálek  a předseda klubu TOP 
O9 Miroslav Kalousek. Tentokrát to není výjimečně ze strany Kalouska, 
ale od Michálka, který se rovněž začal v poslední době vybarvovat a svým  
vnitrostranickým  jednáním způsobil rozkol ve své straně. Chlapci, tak se 
trochu proberte, vzchopte se a pomozte panu učiteli Fialovi, který  by tak 
strašně rád dělal premiéra!

Tak pryč od toho, asi to ještě strašně dlouho nebude jiné. Mně osobně 
spíše vadí to, že ještě stále chutná jogurt stejné značky jinak u nás, než 
v Bavorsku, Persil na prádlo do myčky, který koupím v Mnichově prostě 
voní po celém bytě a párky, které tam koupím, se dají jíst. Známku na 

dopis už nekoupíte v každé trafice, obálku už vůbec ne. A na poště? Včera 
jsem chtěl koupit  podlouhlé obálky bez okénka na vánoční přání pro své 
přátele. Ano, měli, jediné – za 8,- Kč jeden kus. Prý jsou vodotěsné. Jiné prý 
nedostávají.  Slušně jsem poděkoval a odpotácel jsem se na čerstvý vzduch. 
Asi je na tom pošta opravdu  velice špatně. Neměla by stát známka na dopis 
tedy aspoň 40,- Kč? 

Nakonec jsem si nechal jednu zprávu z minulých dní. A sice zprávu 
expertní skupiny odborníků z veřejných a vědeckých institucí, jak by měla 
vypadat  minimální výše průměrné důstojné mzdy, která  by měla stačit 
na pokrytí potřeb i na volný čas a menší spoření. Podle expertů výše této 
důstojné mzdy v dnešních podmínkách by měla činit 31.463 korun  hrubého. 
Této mzdy však dosahuje pouze zhruba  polovina našich   pracujících. Což 
je smutné zjištění, zvláště když statistiky říkají, že produktivita  práce v naší 
zemi je jedna z nejvyšších v EU, máme trvale nejnižší nezaměstnanost, kdy u 
nás bez práce jsou většinou pouze ti, co dělat nikdy nebudou. Země vykazuje 
stabilně nejvíce prosperující ekonomiku ze všech postkomunistických zemí. 
V tomto úhlu pohledu je potom nepochopitelné, že na výši důstojné  mzdy 
dosahuje pouze každý druhý člověk u nás. A pokud se týká starobních 
důchodců? Připustíme-li,  že výše důchodu by měla ve vyspělých zemí činit 
minimálně 65-70 procent výše platu,  pak současný průměrný důchod (ke 
konci roku 2018 činil 12.400 korun) se ani v tom nejmenším nedá nazývat 
důchodem důstojným. Vládou odsouhlasené opětovné zvýšení důchodů 
v lednu příštího roku v průměru o 900 korun měsíčně je sice příjemnou 
zprávou, ale přiznejme si ve vztahu ke shora uvedenému – mnoho toho 
neřeší. Ale buďme pokorní, neboť ne nadarmo se říká - je lepší být chudý a 
zdravý, než bohatý a nemocný. A co varianta bohatý a zdravý?

SportoVní oKénKo FD

 tJ HeřManoV – FK JUnior 
děčín 1:1 (0:1) na pK 11:10

Poslední mistrovský zápas v podzimní části I. B.tř. se odehrál za 
nevlídného počasí na hřišti ve Fojtovicích. Ačkoli byl děčínský tým vysokým 
favoritem, protože je lídrem soutěže, nic se nenaplnilo a Heřmanov byl 
více než rovnocenným soupeřem. Vedení hostí zařídil gólem do šatny 
Lhoták. Ve druhém poločase v 68. minutě srovnal A. Čapek z pokutového 
kopu	na	1:1.	V	penaltovém	rozstřelu	byli	nakonec	domácí	po	dlouhé	době	
úspěšnější	a	v	poměru	11:10	obrali	Junior	Děčín	o	2	body.

V celkovém hodnocení podzimu sice Heřmanovu chybí hodně bodů, 
aby měl lepší postavení v tabulce, ale výsledky jsou vesměs velmi těsné. 
Když už dosáhl v zápase remízy, nedokázal v drtivé většině v penaltovém 
rozstřelu získat 2 body a ty bohužel chybí. 

Naši fotbalisté přezimují v tabulce na 15. místě s 11 body. Tabulku 
uzavírá MSK Benešov n/Pl. se 3 body, které shodou okolností sebral 
právě Heřmanovu. O postupu se zřejmě rozhodne mezi mužstvy Křešic 
u Litoměřic a Juniorem Děčín.
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Leden 2020

MěStSKé  diVadLo děčín
15.1. 19.00 CAVEMAN
agentura	Point;	režie:	Patrik	Hartl
Máte chuť se zase 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. Cavemana hraje Jan Holík.

23.1. 19.00 OPERA DIVAS
Kouzla lásky a hudby - Koncert klasických a muzikálových melodií
Jedinečný koncertní zážitek, který potěší všechny příznivce nejen 
krásných hlasů, ale také krásných žen a muzikálových melodií. 
Tři operní divy a přeci každá jiná. Jedinečný trojhlas předních 
operních	pěvkyň	ve	složení	ANDREA	KALIVODOVÁ	-	TEREZA	
MÁTLOVÁ	-	PAVLÍNA	SENIĆ

24.1.  19.00  DÍVČÍ VÁLKA 
Divadlo F. R. Čecha | Pragokoncert Bohemia, a.s. Nejúspěšnější a 
nejhranější divadelní komedie všech dob - legendární Dívčí válka. 
Tuto skvělou komedii shlédlo více než 500 000 diváků a i ti, kteří 
ji viděli několikrát se znovu smějí neskutečným gagům, kterých je 
Dívčí válka plná od začátku až dokonce.
Hrají:	 F.	 R.	 Čech,	 M.	 Šťastná,	 S.	 Pogodová,	 M.	 Olšrová/A.	
Kadeřávková, O. Navrátil/J. Štědroň, M. Maděrič, P. Martinák, R. 
Skamene. 

28.1.  19.00 PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
Orchestr pod vedením Petra Maláska
Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene jeho 
ranou tvorbu pro Hanu Hegerovou a spolupráci s největším tvůrčím 
partnerem Michalem Horáčkem.

KaM za KULtUroU?

P F  2 0 2 0


