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Březen, za kamna vlezem.  A tentokrát opravdu rádi, protože paní zima, které v první polovině měsíce vypadala na to, že svůj boj o vládu nad 
přírodou vzdala, nás nemile překvapila. Rozkvetlé sněženky pokryla  sněhem a potoky zase spoutala ledovým krunýřem. Náš sen o jaru  odsunula a  
v kalendářní první jarní den jsme se neohřáli. Nezbývá nám, než věřit, že už nebude mít dlouhého trvání.

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

Bernard Shaw byl živ sto let, řekněme. 
Byl to krátký anebo dlouhý život? 
Krátkej život, protože Bernard Shaw tady 
moh bejt ještě dvěstěpadesát let, protože 
pořád měl co říct. Takhle je to. 
Zatím co v této chvíli po celém glóbusu je 
roztroušeno já nevím kolik třicetiletých, 
který tady už čtyřistapadesát let nemuseli 
bejt.

Citát měsíce

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

josef jaroš - HeřmanoV

blaHopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
informace z přijatých usnesení 1. veř. zasedání ZO konaného dne 1. 3. 2018 ve Fojtovicích •	
(viz str. č. 2)
dokončení vypracování příloh k žádosti o dotaci na akci „Bezpečně na kole, pěšky •	
i veřejnou dopravou a bezpečnost dopravy“ z programu Výzvy č. 4-IROP a její podání 
(chodník, zastávka autobusu, přechod pro chodce u ZŠ)
dokončení vypracování příloh k žádosti o dotaci na akci „Revitalizace funkčních ploch •	
a prvků sídelní zeleně“ z programu Výzvy č. 1-OPŽP a její podání (prostor parku směrem 
ke zvonici)
dokončení jednoduchého projektu s řešením zvýšení objemu jímané pitné vody •	
Fojtovického vodovodu
dne 21. 3. 2018 se na OÚ v Heřmanově konala porada k probíhajícím pozemkovým •	
úpravám v kú. Blankartice, dne 22. 3. v kú. Heřmanov za účasti SPÚ Dč., projektantů, 
zástupců obce Heřmanov a největších vlastníků pozemků
dne 23. 3. 2018 se v Děčíně konala porada starostů k problematice GDPR (ochraně •	
osobních údajů), informace z Úřadu práce Děčín
v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“ se této akce zúčastnila ZŠ a MŠ •	
Heřmanov a dne 22. 3. 2018 a provedla úklid části obce, dne 31. 3. 2018 ve stejné akci 
proběhne dobrovolný úklid místních občanů Heřmanova, Fojtovic i Blankartic (bude 
v dubnovém zpravodaji)
dne 24. 3. 2018 uspořádala obec Heřmanov společně s kulturní komisí a ZŠ a MŠ maškarní •	
rej (viz níže)
na sobotu dne 7. 4. 2018 obec Heřmanov zajistila s TS Děčín sběr nebezpečných •	
a objemných odpadů z domácností, info. s časy svozu naleznete ve vitrínách a na stránkách 
obce
předání požadavku projektantovi pro vypracování projektu doplnění místního osvětlení •	
místních komunikací
zajištění podkladů pro auditorskou firmu s ohledem na vypracování energetického auditu •	
na budovu Heřmanov č. p. 113

JZ

Jan Werich

Na sobotu 24. 3. 2018 připravila obec 
Heřmanov ve spolupráci s kulturní komisí při 
obci Maškarní karneval, který pobavil nejen 
přítomných 50 dětí, ale i dospělé. Skupina 
U -Style s Frenkem Drahoňovským dokázala 
rozdovádět děti živou hudbou a za asistence 
kulturní komise upoutat pozornost dětí po 

celou dobu vystoupení. Potěšující byla účast 
dětí, jejich zájem a zapojení do různých 
soutěží, za které si odnesly nějaký ten pamlsek. 
Čas vymezený na karneval se naplnil a rodiče 
si odvezli svoje děti spokojené s vydařenou 
akcí.

Maškarní karneval FD

foto MK

starosta



Minulou sobotu (17. 3.) uspořádali blankartičtí již druhý ročník 
vepřových hodů. Sraz všech zájemců o prasečí pochoutky všeho druhu 
byl již před devátou hodinou. Za krásného, mrazivého a slunečného 
počasí, jako z dob Ladových časů, jsme zatopili pod kotlem a za 
chvíli již nad brutarem stoupala vůně ovaru. Mezitím řeznický mistr 
a velitel celé akce v jedné osobě, Láďa Francl, připravil maso na guláš. 
Dámy nakrájely cibuli a kolem jedenácté již všichni zasedli ke stolu 
a vychvalovali Láďovo dílo. Za hodinu přišel na řadu ovar, a kdo 
si nenechal po guláši v útrobách ještě trochu místa, hořce litoval. 
Následovala příprava prejtu do jitrnic a jelítek, na jehož finálním 
dochucení se podílela většina přítomných, a snad právě proto byl 
výsledek ještě lepší než v loňském roce.

Hlavní nabíječ jitrnic a jelítek Láďa Štěpanovský pak za pomoci 
všech přítomných dam dokázal vytvořit přes 200 zahnutých krasavců, 
kteří postupně prošli kotlem bez jediné ztráty „kytičky“. Poslední 
pochoutkou, kterou kotel vydal, pak bylo několik desítek litrů 
prdelačky, kterou pan řezník označil za „hervábnou“.

Celou akci doprovázela, kromě nezbytného zabijačkového truňku 
z místních švestek, výborná nálada všech přítomných. Poděkování 
patří všem, kteří se opět nezdráhali přiložit ruku k dílu a přispěli tak 
k dalšímu utužení dobrých sousedských vztahů, které mezi přáteli 
našeho rynku v Blankarticích panují.

Konec půSTu v blanKarTicíchinformace z uSneSení 
zaSedání zo Konaného dne 1. 3. 2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1) bere na vědomí
a) zprávu kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 7. 12. 2017. do 1. 3. 2018

2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č. 1 /2018, bude nedílnou součástí zápisu
c) uzavření SoD č. 2017-000325 na vypracování energetického 

auditu pro budovu Heřmanov č. p. 113
d) dodatek č. 1/2017 ke smlouvě č. 312009339 s TS Děčín, a. s. 

o odpadech
e) dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na odpovědného zástupce za 

provozování vodovodu Heřmanov
f) hospodářský výsledek příspěvkové organizace za účetní období 

2017, a jeho převod do rezervního fondu příspěvkové organizace
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o rozhodování ve správním řízení 

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi obcí Heřmanov 
a Statutárním městem Děčín

h) uzavření KS na pozemek p. č. 1109/1 v kú. Blankartice mezi obcí 
Heřmanov a Krajským úřadem Ústeckého kraje

ch) uzavření KS č. 193/2018 na pozemky p. p.č. 143/3 a p. p.č. 147/4 
v kú.Fojtovice mezi obcí Heřmanov a Povodím Ohře

i) realizaci projednané plánované stavby“Novostavba chodníku 
v obci Heřmanov u ZŠ a osvětlení přechodu pro chodce“ 
k zajištění bezpečnosti při pohybu chodců

j) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
cesty, stezky a umístění stavby č. 187/2018 na akci „Novostavba 
chodníku v obci Heřmanov u ZŠ a osvětlení přechodu pro chodce“ 
p. č. 1355/1 v kú. Heřmanov s Povodím Ohře, státní podnik

k) uzavření smlouvy č. VIII/1004/2018/DC o provedení stavby na 
pozemku p. č. 1267/1 v kú. Heřmanov na akci „Heřmanov – 
chodník u ZŠ, silnice č. III/26221 s Ústeckým krajem

l) řád veřejného pohřebiště obce Heřmanov

3) poskytuje
a) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci na 

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018
b) místnímu šipkařskému clubu: „Mamlas team“ neinvestiční 

účelovou dotaci na veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018

4) stanovuje
a) roční odměnu pro členy kulturní a sportovní komise s platností 

od 1. 3. do 31. 12. 2018
b) roční odměnu pro členy SPOZ s platností od 1. 3. do 

31. 12. 2018
5) zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2002, Řád veřejného 

pohřebiště ze dne 1. 8. 2002, OZV 1/2018

František David     Josef Kučera
Starosta obce     Místostarosta obce

Miroslav Houška



„OD CEDULE K CEDULI“

Heřmanov a Fojtovice sraz na parkovišti pod mysliveckou chatou

Bližší informace: Vít Goldammer (v.goldammer@seznam.cz)
 Martin Kout (734 754 780)
 www.uklidmecesko.cz

Pojďme na to, již potřetí, společně!!!

Pozor, Blankartice mají úklid naplánovaný na pátek 6. 4. v 15 hodin. 
Kontaktní osoba v Blankarticích je Miroslav Houška.

Napsali Nám…
Dne 3.března k nám zavítala milá návštěva. Přišla s gratulací k 

narozeninám mého muže a předala mu dárkový balíček. Poseděli 
jsme, popovídali a povzpomínali let minulých. Bylo to hezké a milé a 
tak tímto všem děkujeme.

Jaroslava Jarošová

Každým rokem se po dlouhé, nepříjemné zimě upínáme k prvním 
svátkům, které té zimě dávají sbohem a vlévají nám nové životní síly. 
Tak, jako celé přírodě, která odpočívala, aby nyní znovu oživla a obda-
řila nás svými novými květy, plody a novou zelení. Svátky velikonoční 
jsou vedle vánoc nejkrásnějšími svátky v roce. Na rozdíl od nich jsou 
to svátky pohyblivé.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a váží se 
k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší 

pravděpodobností v pohanských 
tradicích a oslavách jara, ačkoli si 
jejich počátky mnohé společnosti 
vykládají různě. Podle katolické 
tradice jsou Velikonoce vyvrcho-
lením 40denního postního ob-
dobí. Jejich termín je pohyblivý 
a určuje se podle prvního jarního 

úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na 
určování času. Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku 
po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem 
a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází 
šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dří-
ve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, 
Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. Všechny výklady 
Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v je-
jich původu se však názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší 
pravděpodobností sahají do pohanských dob, kdy lidé oslavovali pří-
chod jara a plodnosti, což při tehdejším způsobu obživy znamenalo 

klíčovou životní otázku. Plodnost 
a nový život symbolizují vajíčka, 
které provázejí každou pomlázku.

Velikonoce se pojí s řadou tra-
dic, z nichž některé jsou již dávno 
zapomenuté a jiné se uchovaly 
dodnes. V české tradici se vžilo 
jako klíčový den oslav Velikonoc 
pondělí po Božím hodu veliko-
nočním, které se označuje jako Červené pondělí. Muži v ten den šle-
hají pomlázkou ženy, aby dle pověry neuschly a ty na oplátku za to se 
ze šlehání vykupují barvenými vajíčky, kraslicemi či jinak zdobenými 
vajíčky.

Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítá-
ním jara. Toto roční období se lidé snažili odpradávna přenést různý-
mi způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného 
v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lís-
kové proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené 
a posvěcené vystavovali doma za svatými obrázky. Mezi další zvyky 
se praktikuje schovávání malovaných vajíček, sladkostí a drobností na 
zahradě, kde je děti hledají. Tento zvyk pochází původně ze zemí zá-
padní Evropy.

Velikonoční svátky slavíme na rozhraní zimy a jara a proto také bý-
vají některé roky poznamenány nepříznivým počasím. Nejednou se 
stalo, že v zasněžených zahradách stál sněhulák s velikonoční pomláz-
kou v ruce. Přesto ale je vždy jaro za dveřmi.

SváTKY Jara

„SbírKu na pomoc opušTěným 
a Toulavým zvířáTKům 
z děČínSKého úTulKu“

ZŠ a MŠ Heřmanov vyhlašuje

Momentálně v útulku potřebují vysokokalorické granulky řady 
Active a Energy, granule pro koťata a štěňata. Budou také rádi za 
dezinfekční, dezinsekční, mycí a čistící prostředky, fleecové deky, 
vitamíny, mikročipy.

Uvítají též věcnou podobu darů, (nerezové misky, odblešovací 
a odčervovací prostředky, desinfekční a čistící prostředky, hračky, 
krmení, pamlsky, kyblíky na vodu… atd.).

Ze žrádla pro psy uvítají granule těchto značek: Propesko, Royal 
Canin, Purina Proplan, Hills, K9, Calibra, Eukanuba, Pronature, 
Acana, případně konzervy. Pro štěňata štěněcí granule a pro dospělé 
kromě normálních hlavně řadu Active, pro podvyživené psy na jejich 
rychlou rekondici. Velmi vítané jsou též desinfekční prostředky (Savo, 
Chloramin, Incidur, aj.).

Z pochoutek pro psy hafani jednoznačně preferují sušené kusy 
masa, sušené uzené uši, sušené rybičky (jsou též výbornou pobídkou 
na výcvik), žvýkací želatinové kosti všech velikostí - s těmi se nejen 
dlouho zabaví žvýkáním, ale ještě si čistí zuby.

Vše prosím noste do ZŠ a MŠ Heřmanov. Finanční dary můžete 
vhazovat do naší pokladničky ve škole.

Po ukončení sbírky, výtěžek předají naše děti zaměstnancům útulku 
při společné besedě.

sobota  
31. března 2018  

od 9:00 hod. 

zápiS děTí do i. roČníKu
Základní školy a mateřské školy Heřmanov, okres Děčín

Dle ustanovení §46 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje  
ředitelka školy zápis dětí do 1. ročníku 2018/2019  

základního vzdělávání v ZŠ a MŠ Heřmanov

Zápis se bude konat 9.4.2018 od 13 do 15 hodin v budově školy.
K zápisu se dostaví i děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad PŠD.
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti nám mohou přinést hezký obrázek

JZ
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Hlas lidu hlas boží. Tohle latinské přísloví provází svět již mnoho 
století a z jeho znění lze vyčíst mnohé, i když ne vždy jednoznačně. 
Záleží na tom, jak se s tím hlasem zachází.

S nástupem nových politických stran do našeho parlamentu se 
začaly ve větší míře objevovat snahy o používání principu přímé 
demokracie. Zejména u té jedné, která má tento princip dokonce ve 
svém názvu: Strana přímé demokracie – Tomio Okamura. Tak zní celý 
její název, včetně jména jejího předsedy. Není žádným tajemstvím, 
že část politologů v ní ale vidí stranu populistickou, někteří dokonce 
stranu extrémistickou. Hraje totiž až příliš okatě na to, co rádi obecně 
slyšíme. Stěžejními body jejího programu je zákon o referendu a přímé 
volby, pokud pominu body sociálního programu, které mají ve svém 
programu i ostatní strany napříč politickým spektrem.

Náš stát je od svého vzniku před sto lety vysloveně společností, 
založenou na parlamentní demokracii tak, jako většina ostatních 
vyspělých států. V Evropě prvky přímé demokracie najdeme 
například v neutrálním Švýcarsku či Dánsku. U nás byla použita 
přímá volba prezidenta poprvé v lednu roku 2013, kdy byl takto 
poprvé zvolen prezidentem Miloš Zeman. Přímou volbu starostů 
mají ve svém programu vedle SPD také Piráti a náš parlament jí 
bude zřejmě nakloněn a mohli bychom se jí letos možná dočkat. 
Pravdou ale zůstává, že i přímá volba má své pro i proti, i když se zdá 
být spravedlivá. Nechme se tedy překvapit, co si na nás naši poslanci 
vymyslí, v současné době mají trošku jiné starosti, snad budeme mít 
nějakou vládu brzo pohromadě a s důvěrou.

Své pro i proti má zřejmě zrovna tak i další prvek přímé demokracie 
a to je institut referenda. Určitě je dobrým nástrojem při použití 
řešení v obcích, kde situaci, která je řešena zněním referenda znají 
dobře všichni či většina občanů. Každé referendum však musí být 
dobře připravené, v první řadě jednoznačně položenou otázkou, na 
kterou se dá odpovědět pouze ano či ne, bez dalších kdyby, či ale, 
a v řadě druhé by měla být zajištěna nadpoloviční volební účast, 
pokud možno nejvyšší a měla by být předem stanovena platnost 
referenda procentem účasti voličů. Velikým rizikem jsou referenda, 
která by měla rozhodovat o zásadním směrování společnosti do 
budoucna. Teď je to volání po referendu o vystoupení z EU, či dokonce 
z NATO. Pokud nám naši poslanci dají svým rozhodnutím a přijetím 
zákonů tu moc a měli bychom v referendu rozhodovat, měli bychom 
každý zvážit vše pro i proti a uvědomovat si, že nerozhodujeme 
jen pro sebe, ale i pro naše děti, či vnuky. A uvědomovat si rovněž, 
k jaké kultuře v Evropě patříme a že na všechno nejsme odborníci 
s kvalifikovaným rozhodnutím. Ty jsme si totiž zvolili, nebo „měli“ 
zvolit do parlamentu.

Nakonec snad jednu perličku – není to tak dávno, myslím 
začátkem února, kdy ve Švýcarsku, tedy zemi, která má s principy 
přímé demokracie historické zkušenosti, bylo vypsáno celonárodní 
referendum za zachování koncesionářských poplatků občanů pro 
zajištění veřejnoprávního rozhlasu a televize, či jejich zrušení. 
Výsledek – referendum rozhodlo o jejich zachování! Chcete se vsadit, 
jak by dopadlo u nás?

voX populi voX dei JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SporTovní oKénKo

TJ heřmanov – březinY 1:5
V dalším zápase zimního turnaje nastoupil Heřmanov opět ve velmi 

pozměněné sestavě a důsledkem byly chyby, které Březiny trestaly. 
V 10.min chyba v rozehrávce Heřmanova 0:1, ve 13.min. zcela volný 
hráč Březin ve vápně zvýšil přízemní střelou na 2:0. Třetí branka do 
poločasu padla do sítě Březin od vlastního hráče 1:2. Ve druhé půli 
měly Březiny více ze hry a to také vyjádřily střelecky, když přidaly další 
3 branky.

TJ heřmanov – JiSKra velKé březno 4:5
V předposledním zápase turnaje měl Heřmanov velmi blízko 

k dobrému výsledku, nakonec v 90. min. inkasoval z PK pátou vítěznou 
branku V. Března. V prvním poločase se výrazně prosadilo V. Březno, 
když první branku vsítilo po čtvrthodině hry Stakičem, který byl beky 
Heřmanova nehlídán. Druhou branku zařídil Šimáček, který zmátl 

celou obranu Heřmanova a usměrnil míč k tyči Stejskalovy brány 0:2. 
Do poločasu to bylo 0:3 po nechytatelné bombě do horního růžku 

z 25 metrů. Ve druhé půli nastal obrat a Heřmanov brankami Váni, 
Kramera a Majerika srovnal na 3:3. Samotný závěr zápasu zvládlo 
V. Březno lépe a proto skončil zápas jejich vítězstvím 5:4.

mSK benešov n/pl. – TJ heřmanov 2:6
V posledním zápase turnaje si Heřmanov napravil reputaci a odčinil 

tak nepřesvědčivé výkony z minulých zápasů.

Celkové pořadí v zimním turnaji je následující:
1.Březiny	15	b.;	2.	Dobkovice	12	b.;	Union	DČ.	12	b.;		4.	MSK	Benešov	
9	b.;		5.	TJ	Heřmanov	6	b.;		6.	Junior	Dč.	U19			6	b.;	7.	V.	Březno		3	b.

Po uzávěrce: 
TJ Heřmanov - TJ Chlumec 3:2 (2:1). Branky domácí 3x Rojko.

TurnaJ zimní ligY 2018 v  děČíně

Dne 24. 3. 2018 se v restauraci Heřmanov konala valná hromada 
TJ Heřmanov, spolek. VH zahájil a přivítal hosty předseda klubu 
O. Procházka. Dále zhodnotil uplynulý rok 2017 z pohledu aktivity 
oddílu, kde vyzdvihnul zdařilý průběh příprav a samotných oslav 
při příležitosti 40. výročí založení TJ a všem poděkoval za finanční 
pomoc (J. Moravec, obec Heřmanov), za výborné koláčky a buchty 
(naše šikovná místní děvčata) a za zdravotnickou pomoc sestřiček. 
Z pracovní činnosti oddílu poděkoval členům TJ za odvedenou 
práci na hřišti (položení zámkové dlažby na střídačkách, výměnu 
ochranných sítí za brankou). Poté předal slovo sekretáři V. Rudolfovi, 
který přednesl zprávu o hospodaření TJ za uplynulý rok 2017, když 
TJ pracovala s téměř 300 000 Kč rozpočtem. Velkou měrou do příjmů 
TJ přispěli větší i drobnější sponzoři. V dalším bodě jednání přednesl 
trenér mužstva L. Krumpolec nepříliš lichotivou zprávu o výsledcích 

mužstva, která je dána hlavně nedostatkem hráčů a vysokým věkovým 
průměrem hráčů. Dále trenér tlumočil výsledek Valné hromady 
FAČR konané v Teplicích, kde se pro ročník 2019/2020 připravuje 
reorganizace soutěží. Současné tři I. B. třídy se budou redukovat na dvě 
a níže umístěná mužstva tabulek automaticky spadnou do okresního 
přeboru. Hlavním cílem TJ Heřmanov v této jarní části soutěže je 
pokusit se o nemožné – zachránit stávající soutěž I. B. tř.

 Za starou gardu TJ Heřmanov přednesl aktuální zprávu Jiří Odstrčil 
a oznámil, že příští sezónu již SG Heřmanova určitě nepovede a pokud 
se nějaký dobrovolník najde, velice rád mu vedení mužstva předá. Jinak 
zřejmě mužstvo pro další ročník 2018/2019 účast v soutěži odmítne. 
Na závěr valné hromady v otevřené diskuzi TJ vesměs zazněly názory, 
že bohužel fotbalistů (všeobecně sportovců) ubývá, není kam sáhnout 
a to je velmi alarmující.

valná hromada TJ heřmanov, SpoleK dne 24. 3. 2018
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