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Silvestr a Nový rok na blátě, začátkem druhé lednové dekády pak sněhová kalamita na mnoha místech naší země, zejména ve výše položených 
místech. Třetí týden přinesl pak leden již silnější mrazy, které jakoby nám chtěly ukázat, jak má pořádná zima vypadat. V lednu moc sněhu, v červnu 
moc sena, tak říká pranostika. Kéž by, pro letošní zimu, moc sena nebylo.

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 člověka je, když může žít 
pro to, zač by byl ochoten zemřít.“

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
dokončena dokladová inventarizace za rok 2018 a příprava dokladů na závěrečný přezkum •	
hospodaření za rok 2018 Krajským úřadem Ústeckého kraje
dne 20. 12. 2018 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov (viz informace z jednání na str. 2)•	
vypracován přehled plánovaných akcí obce Heřmanov a ZŠ a MŠ na rok 2019 (viz str. 4)•	
dne 9. 1. 2019 se sešla komise pro pozemkové úpravy v k.ú. Blankartice, kde byly projednány •	
návrhy na budování cest v otevřené krajině, např. propojení místních částí Blankartic a Fojtovic
dokončen projekt na dům Fojtovice č. p. 66 (hospoda II. NP), který bude po realizaci určen •	
pro místní občany k setkávání; nyní se vyřizuje st. povolení
po veškerém vyřízení povolení v průběhu měsíce února proběhne na pozemku p. p.č. 1267/1 •	
v k.ú. Heřmanov (park před ZŠ a MŠ) přemístění betonového sloupu NN firmou OMEXOM
vyúčtování dotace na dvoje volby konané v roce 2018 s KúÚk•	
spolupráce s projektanty na vytvoření projektů: hřbitov, veřejné osvětlení a místní komunikace•	
odstranění spadlého stromu a oprava přerušeného vedení NN v Blankarticích•	
realizace topné větve napojené z topného systému pro částečné vytápění sálu v Heřmanově•	

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315
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Významné žiVotní 

jubileum slaVí
Řezáč jiŘí st. – blankartice

blahopŘejeme
Honoré De Balzac

VýSledky hoSpodaření obce heřmanoV za rok 2018
Schválený rozpočet na 2018 příjmy 8 499 500 Kč skutečnost 9 765 292 rozdíl + 1 265 792 Kč
Schválený rozpočet na 2018 výdaje 8 577 000 Kč skutečnost 6 803 679 rozdíl - 1 773 321 Kč
Z plánovaného schodkového rozpočtu se stal nakonec v r. 2018 rozpočet přebytkový 3.mil. Kč

Slovo šéfredaktora
Vážení čtenáři,
další rok je za námi a my s nadějemi 

vyhlížíme ten nový, který jsme v uplynulých 
dnech přivítali. S nadějemi, že bude dobrý 
a splní nám to, co bychom si všichni přáli. 
I letos bychom vám chtěli znovu přinášet řadu 
informací ze života obce a také zajímavosti ze 
zbytku světa. Nechce se tomu ani věřit, ale 
dubnovým číslem završíme naší dlouholetou 
práci pro vás vydáním, které ponese číslo 
100!

Ať se nám všem daří! Buďme si dobrými přáteli, sousedy, dobrými hospodáři a - važme si 
svého zdraví.

Jiří Zdvořáček
Foto: Jiří Řezáč jr. – Blankartický rynek 15. 12. 2018

Pf 2019

starosta
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diVadlo děČín

2. 2. 18.45 CARMEN Georges Bizet
Hudební nastudování Louis Langrée
Režie: Sir Richard Eyre
Scénografie a kostýmy: Rob Howell
Světelný design: Peter Mumford
Obsazení:
Carmen (Clémentine Margaine), Micaë la (Aleksandra Kurzak),
Don José (Roberto Alagna), Escamillo (Alexander Vinogradov)

10. 2. 15.00 VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
hudba: Petr Skoumal
v hlavních rolích: Kateřina Sikorová a Vlastimil Strubl.
namluvili: Martin Kudlička, Jana Hlaváčová a Barbora Svorová

13. 2. 19.00 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA J. Žák, H. Burešová
Městské divadlo v Mostě
režie: Robert Bellan
hrají: Tadeáš Horehleď, Jiří Kraus, Matyáš Procházka,
Lukáš Kofroň, Vít Herzina, Markéta Hausnerová,
Lilian Sarah Fischerová, Michaela Krausová a další

25. 2. 19.00 MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD Eric Assous
Divadlo v Rytířské
Komedie o jednom sukničkáři
režie: Jakub Nvota
hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková,
Nela Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová

28.2. 19.00 OBLUDOV J. Žváček, J.Prušinovský
A-Studio Rubín
hrají: Jan Plouhar, Pavel Šimčík, Lukáš Příkazký 

kam za kulTurou?informace z 5. Veřejného zaSedání

Zastupitelstva obce Heřmanov, které se konalo 20. 12. 2018

ZO Heřmanov schválilo
a) program veřejného zasedání
b) rozpočtové opatření č. 5 /2018 - bude nedílnou součástí zápisu
c) návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na 

rok 2019 s výší příspěvku 387 000 Kč od zřizovatele
d) schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2019, kdy příjmy 

činí 8 389 100 Kč a výdaje činí 15 120 300 Kč a závazným 
ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy 
a výdaji představuje částku 6 731 200 Kč. Rozdíl bude financován 
z úspor z minulých let.

e) výběr zhotovitele EKONA, spol., s. r. o. Nitranská 418, 
460 01  Liberec na dodávku a montáž technologického zařízení 
k vodárně ve Fojtovicích za cenu 156 695 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu podpisem SoD

f) uzavření servisní a materiálové smlouvy s firmou IT 
Děčín, s. r. o. Teplická 27/29 po dobu 36 měsíců pro kopírovací 
zařízení HP PageWide 57750dw

g) dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění 
odpadu

h) dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 312009339, sběr svoz a odstranění 
odpadu

ch) dodatek č. 5 ke SoD s panem Š. Špankem s prodloužením SoD 
na uklízení sněhu do 31. 5. 2019

i) prodej pozemků p. p.č. 122/1 a p. p.č. 121 v k.ú. Fojtovice 
o výměrách 161 m2 a 104 m2, za cenu 10 780 Kč dle znaleckého 
posudku č. 3470-41-2018 a pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy

j) záměr prodeje p. p.č 139/2 v kú. Fojtovice
k) dodatek č. 1 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ 

Heřmanov č. p.13 do 31. 12. 2019
l) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na BJ 

Heřmanov č. p.113 do 31. 12. 2019
m) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na 

nebytové prostory Heřmanov č. p.113 do 31. 12. 2019
n) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na 

nebytové prostory Fojtovice č. p. 66 do 31. 12. 2019
o) podání žádosti o dotaci vyhlášenou MMR na r. 2019 

z podprogramu „PROV“
p) zplnomocnění zmocněnců v počtu 3 Mysliveckého sdružení 

Hubert Heřmanov pro valné hromady s ukončením platnosti do 
31. 10. 2022

r) uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2019 
pro jednoho zaměstnance s pracovním zařazením „Technický 
pracovník obce“

s) roční odměnu pro členy kulturní a sportovní komise ve výši 
5 000 Kč, odměny budou vypláceny pololetně s platností do 
konce roku 2019

t) roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4 000 Kč, odměny budou 
vypláceny pololetně s platností do konce roku 2019

ZO Heřmanov vzalo na vědomí
a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 1. 11. 2018 do 20. 12. 2018
b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
c) platnost stávajícího jednacího řádu platného od 28. 10. 2011

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

160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
č. 1/2019

b) místnímu šipkařskému clubu: „Mamlas team“ neinvestiční 
účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019

přerušoVání dodáVky 
elekTřiny od dodaVaTele

V zimním období je přerušování dodávky velmi častým jevem, ať 
vlivem větru, sněhu, nebo deště, kdy padají na vedení stromy, nebo 
námraza způsobuje zkraty VN. Nejinak tomu je i v letošním roce. 
Přerušení dodávky elektřiny komplikovalo život počátkem ledna 
občanům Heřmanova, ale hlavně delší přerušení ve Fojtovicích. 

Všichni starostové děčínského okresu na poslední poradě v Děčíně 
byli seznámeni s možností informovat se v případě výpadku na 
speciální lince ČEZ o přerušení energie a zaručenost, že se vždy 
dovoláme a linka nebude stále obsazená. To je také ale vše, co tato tel. 
linka umožňuje. Operátorka na druhé straně linky má o délce a rozsahu 
oprav na vedení stejné informace jako všechny ostatní poruchové linky 
(tudíž žádné). Proto také informace, které jsem sděloval občanům 
prostřednictví místního rozhlasu byly opravdu všeobecné a přibližnou 
délku přerušení nebyl nikdo schopen sdělit. V konkrétním případě ve 
Fojtovicích byly ukončeny opravy vedení po několikerém oddálení 
v odpoledních hodinách a zapnuta elektřina. Nikdo z ústředí nebyl 
schopen podat informaci, že opravy byly provizorní a druhý den se 
bude vypínat proud znovu a opravy budou pokračovat. 

Proto na příští poradě starostů v Děčíně poukáži na tuto skutečnost. 
Takže závěrem, v mých možnostech prozatím je, že nahlášení poruchy 
přijme ústředí včas a ostatní je na ochotě ČEZu vylepšovat informační 
služby pro veřejnost. FD



Miroslav Houška
Foto: Alena Krajčová

omluVa redakce
V listopadovém čísle našeho Zpravodaje 

bylo u fotografie k článku o sázení lípy 
svobody v Blankarticích mylně uvedeno 
příjmení autorky, správně mělo být Alena 
Krajčová. V prosincovém čísle pak v informaci 
o konání Blankartického MasterChefu bylo 
mylně uvedeno příjmení spoluautorky 
chodských koláčků. Příjmení paní Reginy je 
správně Prokešová. Oběma dámám se moc 
omlouváme.

V minulém, prosincovém čísle jsme vás informovali o kulinářské soutěži Blankartický MasterChef, jejíž již čtvrtý ročník proběhl o třetím 
adventním víkendu a slíbili jsme, že článek, který nám poslal Miroslav Houška bezprostředně po akci, vám přineseme v tomto lednovém čísle 
v nezkráceném znění. Do prosincového čísla by se nám totiž svým rozsahem nevešel.

V blankarTicích Se zaSe Vařilo a peklo
Minulou sobotu se na Blankartickém rynku opět konala další z oblíbených kulinářských akcí, tentokrát obohacená o prvek soutěžení. Uplynul 

přesně rok od posledního MasterChefa a my jsme se opět sešli, abychom nejen ochutnali, co dobrého si doma vaří sousedé, ale i v anonymním 
hlasování vybrali a odměnili autory nejlepších pochoutek.

Sešlo se nás celkem 14, což s přihlédnutím k absenci chalupářů vůbec nebyla špatná účast. 
Ještě důležitější ale bylo, že žádný z účastníků nepřišel s prázdnýma rukama. Do soutěže bylo 
přihlášeno 6 jídel a hodnocení mohlo začít. Jako první byl nedočkavým účastníkům předložen 
pokrm od Aleny Chvalkovské - vlašské maso doplněné pikantním jablečným čatní. Všem bylo 
jasné, že „vysoká gastronomie“ už dorazila i do Blankartic. Skvěle ochucené, výborné. A to jsme 
teprve na začátku. Dalším tušeným tahákem byl výtvor Jindřišky a Vládi Štěpanovských. Jejich 
jehněčí na česneku bylo opravdovým kulinářským 
zážitkem. Zvlášť pro ty z nás, kteří jsme dobré 
skopové už dlouho neměli. V pořadí jako třetí 
přišla na řadu studená kuchyně Jirky Ferbase 
a jeho přítelkyně Dáši, kteří připravili vynikající 
vykrajované utopence a plněnou lahůdkovou 
sekanou.

Druhou polovinu soutěžních jídel tvořily 
„sladké tečky“, které po masových pokrmech 
určitě přišly vhod všem přítomným. Jako první 
byly všem mlsounům předloženy čerstvě upečené 
pravé chodské koláče, které ve stylových chodských 
krojích a za mohutného aplausu přítomných, donesl 
Mirek Houška s přítelkyní Reginou. Koláče všem 

chutnaly, ale ještě na účastníky čekaly výrobky Jiřky Halgašové a Iva Krajči. Shodou náhod oba 
upekli štrůdl, i když každý podle jiného receptu. To nejdůležitější však měly tyto dvě pochoutky 
společné- vynikající vůni i chuť (Ivoš nám diskrétně prozradil, že pravou autorkou je jeho manželka 
a on sám je spíše „donašečem“, než kuchařem).

Bodování předložených pokrmů proběhlo tajným způsobem, kdy každý z hodnotitelů vložil do 
obálky, nadepsanými podle jednotlivých jídel, svůj lístek s počtem udělovaných bodů. Pak už bylo 
na „skrutátorkách“, aby body u každého jídla sečetly (což se po drobných komplikacích a za hlasitých komentářů všech přítomných podařilo) 
a pan starosta mohl vyhlásit vítěze.

S minimálním bodovým rozdílem zvítězily chodské koláče před vlašským masem a skopovou kýtou. Všichni účastníci byli odměněni 
bouřlivým potleskem, autoři na prvních třech místech pak navíc i hodnotnými cenami, které zajistil pan starosta. Zbytek večera se už nesl ve 
velmi uvolněné atmosféře a konzumaci dalších i „nesoutěžních“ pokrmů.

Krásným a romantickým závěrem celého večera pak bylo zapálení několika vánočních svíček a prskavek, které v potemnělé místnosti a za 
zpěvu koled všemi přítomnými nám všem připomněly, že od nejkrásnějších svátků roku už nás dělí jen několik dnů.

Milí čtenáři, nenechme si je ničím a nikým zkazit. Krásné Vánoce všem!

maSopuSTní VeSelí dne 3. 3. 2019
Počátkem března, v neděli 3. 3. 2019 se od 14:00 hodin uskuteční podruhé v historii obce 

Masopustní průvod částí naší obce. Shromaždiště bude opět před obecním úřadem. Pro účastníky 
bude připraveno pohoštění a potom průvod s živou hudbou „Vávrovanka z Roudnice“.

V loňském roce prošel průvod od úřadu směrem ke statku, zpět na hlavní silnici a dále 
nahoru na křižovatku a průvod byl zakončen v areálu školy. Předpoklad je, že trasa bude 
letos stejná a kdo z občanů projeví zájem, průvod může u rodinného domu zastavit, kapela 
zahrát a ve spolupráci s obecním úřadem podat účastníkům průvodu malé pohoštění (tuhé 
či kapalné). Zakončení průvodu je naplánováno opět v areálu školy, kde budou připravené 
stanoviště se starými řemesly. Uspořádání této akce bude spojeno s přáním k životnímu jubileu 
našemu nejstaršímu občanovi obce.

Obec zakoupila několik zajímavých obleků a masek, včetně dětských, které si na tuto akci 
můžete zapůjčit. Zájemci o zapůjčení se mohou obracet na Martina Kouta (tel. 734 754 780).

FD, foto MK

JZ
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zdraVý rozum zVíTězil

plánoVané akce 2019

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

V tomto měsíci mne kromě mnoha jiných událostí, které proběhly 
našimi masmédii zaujala zpráva o soudním projednávání činu 
policisty, který byl obviněn na základě šetření GIBS (Generální 
inspekce bezpečnostních sborů v rámci služebního zákroku použil 
„nevhodným způsobem donucovací prostředek zahrazení cesty svým 
služebním vozidlem“ a nepostupoval prý v souladu se zákonem. 
Ujíždějící motocyklista nereagoval na žádné výzvy k zastavení a ve 
vysoké rychlosti by mohl způsobit dopravní nehodu a ohrozit tak druhé 
účastníky silničního provozu či chodce. Policista se proto rozhodl pro 
toto řešení, kdy se svým vozem náhle přejel do protisměru, kde vozidlo 
zastavil kolmo na směr jízdy napříč oběma jízdními pruhy. Motocyklista 
do auta narazil a vážně se zranil. Podle vyjádření státního zástupce se 
měl policista dopustit přečinu těžkého ublížení a zdraví z nedbalosti 
(!). Kdyby jel motorkář přiměřenou rychlostí a ne rychlostí až 145 km 
v hodině (v obci!), stačil by ale pravděpodobně zastavit, či vůz objet. 
Navíc měl alkohol v krvi a zákaz řízení motorových vozidel. Z této 
události vyvázl motorkář s pokutou ve výši Kč 30.000,– . Kromě pokuty 
motorkáři nikde nebylo slyšet, jestli byl souzen za maření úředního 
rozhodnutí po soudním zákazu řízení a za obecné ohrožení po požití 
návykové látky, v tomto případě alkoholu. Policistovi hrozily až dva 
roky vězení svobody! Za jeho osvobození se přiklonila řada osobností, 
parlamentní komise, ministr vnitra i samotní policisté.

Tak nyní již chápu, proč se policisté bojí použít zákroky, které by 
dokázaly zastavit gaunery, nemluvím už ani o použití zbraně. Oni jsou 

na tom podobně, jako my všichni se zákony o použití nutné sebeobrany. 
V takových případech se musí rozhodnout v okamžiku a nemají čas 
přemýšlet o „nevhodnosti způsobu donucovacího prostředku“. Zrovna 
tak, jako člověk, který vidí na své zahradě blížit se k domovním dveřím 
zloděje s nožem v ruce, má také rychle hledat v kuchyni nůž, místo toho, 
aby sáhl po své zbrani, na kterou má zbrojní průkaz?

I toto vše jsou důvody, proč se do povolání policisty nikdo moc nežene, 
nemluvě o platech, které až v poslední době se jim navyšovaly.

Povolání policisty si rozhodně nezaslouží, aby byli jednou 
z nejpočetnějších skupin, o kterých se vedou vtipy. I v tomto povolání, 
tak jako ve všech a v celém životě, existují dobří a horší lidé. Protože asi 
nejvíce přijdeme do styku s policisty dopravními, setkáme se buď s těmi, 
kteří vidí pouze literu zákona a vyhlášky a zapomínají na to, že mají 
i druhou možnost – v případě drobných přestupků řešit situaci domluvou. 
Jsou také tací, protože ví, že by i oni mohli chybovat a zachovají se jako 
člověk. Bohužel, takových je asi méně a proto také ten celkový pohled na 
toto povolání.

Předchozí odstavec nic nemění na tom, že policistu potřebujeme, ale 
opravdu takového, který ctí, co má napsáno na dveřích svého služebního 
vozidla – pomáhat a chránit. To nespočívá jenom v represi, ale i ve 
skutečné pomoci. A ten, který zabránil možná následnému neštěstí, 
se musel postavit před soud. Snad zdravý rozum rozhodnutím soudu 
zvítězil.

JZ

pořádané obcí heřmanoV, zš a mš 
heřmanoV, kulTurní komiSí

únor : Masopustní veselí v neděli 3. 3. 2019 se živou hudbou a masopustním průvodem obcí
březen: Maškarní rej na sále v Heřmanově (pořádá obec s kulturní komisí 23. 3. so ve 14 hodin)
duben: Pálení čarodějnic Heřmanov u ZŠ (26. 4. pá.), Fojtovice a Blankartice (30. 4. út.)
květen: S maminkou za dobrodružstvím (10. 5. 16:00 ZŠ a MŠ)
červen: Uspořádání dětského dne na hřišti ve Fojtovicích (1. 6. so.- obec)
 Odpoledne na rozloučenou se školním rokem (14. 6. 16:00 pá.- ZŠ a MŠ)
červenec: Prázdninová akce na rybníčku v Heřmanově dle počasí (20. 7. nebo 27. 7. nebo 3. 8. so.)
srpen: Letní slavnost v Blankarticích (24. 8. 2019) s kapelou Kliďánko
září : Svatováclavská pouť (28. 9. 2019 so.)
 Vítání nově narozených občánků do života (28. 9. 2019 so.)
listopad: Hallowenská stezka odvahy (obec s kult. komisí a se ZŠ a MŠ 1. 11. pá.)
 Předvánoční posezení pro seniory v Heřmanově (14. 11. čt.)
 Vítání adventu (akce ZŠ a MŠ 29. 11. 16:00)
prosinec: Čertovské dopoledne pro děti ZŠ a MŠ (akce ZŠ a MŠ)
 Putování za vánoční hvězdou (akce ZŠ a MŠ)
 Mikulášská nadílka s návštěvou rodin s dětmi do 15 let s trvalým pobytem (5.12 čt.)
 Soutěž MasterChef v Blankarticích (14. 12. so.)

plánoVané akce oú heřmanoV a zaSTupiTelů
únor: I. veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov dne 21. 2. 2019 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 23. 5. v Heřmanově)
 Vakcinace psů (termín bude upřesněn)
 Volby do Evropského parlamentu (dne 24. a 25.5)
červenec: III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn)
říjen : IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn)
 Podzimní svoz nebezpečných odpadů (termín bude upřesněn)
prosinec: V. veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn)

Maškarní rej 2018

Čarodějnice ve Fojtovicích

Svatováclavská pouť 2018


