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informace z obecního úřadu

Do poloviny měsíce jako bychom nevěděli, že už je listopad, tak dlouho se nám protahovalo krásné babí léto, i Svatý Martin opět nepřijel na bílém 
koni. Až poté se počasí najednou zlomilo a poklesy teplot k nulové hodnotě nás uvedly do reálu, že zima je za dveřmi. A co lidová pranostika? - 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Že by tedy příští rok mělo být lépe?

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

„Pokaždé, když si myslím, že nemůžu,  
můžu ještě mnohokrát víc.  

Pokaždé, když myslím, že něco nejde,  
někdo mi ukáže, že to jde snadno.  

Bez vůle ani sebevětší talent není nic.  
Zato vůlí zmůžete všechno.

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
práce na předložení rozpočtu obce Heřmanov na r. 2019 zastupitelům obce pro schválení na •	
veřejném zasedání, které se uskuteční dne 20. 12. 2018 od 18:00 v restauraci Heřmanov
stavební práce na zvýšení kapacity jímané vody ve Fojtovicích (viz níže)•	
sjednání schůzky s firmou za účelem řešení zakrytí plachtou, vytvoření návrhu pro •	
zhotovitelskou firmu, vše k přístřešku Fojtovické kalírny
vytvoření návrhu dle požadavků občanů Fojtovic na vybudování grilovacího setu pro •	
Fojtovickou kalírnu
spolupráce s projektantem na vyhotovení projektu rekonstrukce části Fojtovické hospody•	
dokončovací práce na vytvoření tří variant projektu oplocení a kolumbária hřbitova •	
v Heřmanově
spolupráce při vytvoření projektu na doplnění světel VO na místních komunikacích •	
a investicích pro položení živice na části místních komunikacích, vše v Heřmanově
předložení požadavku občanů Blankartic na projektanta pro vytvoření projektu rozšíření •	
obytné části Blankartického rynku
v pátek dne 30. 11. 2018 od 16:00 hodin pořádá ZŠ a MŠ Heřmanov rozsvícení vánočního •	
stromku, vítání adventu s programem našich školáků a předškoláků
dne 5. 12. od 16:00 hodin pořádá obec Heřmanov „Mikulášskou nadílku v rodinách“. •	
Tentokrát započne rozvážení balíčků pro děti změnou oproti letům minulým. více na str. 2
dne 15. 12. od 13:30 hod. „Čertovská zábava“ na sále a „Čertovské peklo“v Heřmanově•	
dne 15. 12. od 17:00 MasterChef v Blankarticích•	
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Významné žiVotní 
jubileum slaVí

noVákoVá emilie – FojtoVice

kubíček karel – blankartice

Šustr miroslaV – HeřmanoV

Folk milan - HeřmanoV

blaHopřejeme

Honoré De Balzac

VíTání obČánkŮ
Malé ohlédnutí z vítání občánků, které se uskutečnilo o Svatováclavské pouti 28. 9. 2018

starosta

MK



proSinec
mĚSTSkÉ diVadLo dĚČín

6.12. 19.00  Vánoční saloon Fešáků
Úplně nový program

9.12. 19.00  MESIÁŠ 
Divadlo Verze; hrají: Igor Chmela, David 
Prachař, Mariana Prachařová 
Vánoční klasika

16.12. 15.00  Malostranská zimní pohádka
Divadlo MatějeKopeckého Praha

23.12. 19.00 Vánoční koncert 2018 
Orchestru Václava Hybše a jeho hostů 

24.12. 15.00  Hudba lidem dobré vůle
Evangelický kostel v Podmoklech
Děčínské barokní kvarteto

beneŠoV nad pLouČnicí

7.12. 15:00 - 20:00  Krampus show

heřmanoV
5.12. Mikulášská nadílka v rodinách
Pro děti do 15- ti roků mající v obci trvalý 
pobyt. Tentokrát započne rozvážení 
balíčků změnou proti minulým roku. 
Orientační časy:
16:00 - 17:00 hodin od křižovatky  
v Heřmanově směrem k Benešovu,
17:05 – 17:25 hodin v Blankarticích
17:35 - 20:00  hodin od vrchu Fojtovic 
po křižovatku v Heřmanově 

15.12. 13:30 Mikulášká zábava s peklem
na sále v Heřmanově

kam za 
kuLTurou?

informace z uSneSení
ustavujícího a veřejného zasedání ZO Heřmanov, které se konalo 1. 11. 2018 ve Fojtovicích

ZO Heřmanov určuje
a) ověřovatele zápisu Karla Helebranta a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní L. Petrovickou
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty obce bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, funkce místostarosty neuvolněná

ZO Heřmanov schvaluje
a) program ustavujícího a doplněného řádného I. veřejného zasedání
b) zvolení jednoho místostarosty
c) veřejné hlasování volby starosty a místostarosty
d) rozpočtové opatření č. 4 /2018, bude nedílnou součástí zápisu
e) výběr zhotovitele „Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 

Děčín – Libverda, příspěvková organizace, Českolipská 123, 405 na základě provedeného 
výběrového řízení na akci: „Úprava veřejného prostranství“ s cenovou nabídkou 699.146 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD

f) bezúročnou návratnou půjčku ve výši 128 000 Kč na nákup ICT vybavení pro žáky školy 
pro ZŠ a MŠ Heřmanov s termínem uhrazení do 31. 12. 2019

g) bezúročnou návratnou půjčku ve výši 400 000 Kč pro Obecní lesy Heřmanov, s. r. o. na 
základní provoz s termínem uhrazení do 31. 12. 2020

h) uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120061367 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Heřmanov 
s předpokládanými náklady 127 900 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

ch) uzavření smlouvy o poskytování služeb na úseku BOZP a PO s f. MR-KVI, s. r. o. s pololetní 
platbou 2500 Kč včetně DPH

i) finanční odměnu pro starostu F. Davida
j) záměr prodeje p. p.č 121 a p. p.č. 122/1 v k.ú. Fojtovice
k) odběr modulů pro spisovou službu KEO4 od f. ALIS, spol. s r. o. za cenu 16.240 Kč bez 

DPH a roční udržovací poplatek 5.110 Kč bez DPH
l) smlouvu o poskytování hostingových služeb s f. ALIS, spol. s r. o. za využití služeb datového 

centra s ročním poplatkem 2900 Kč bez DPH

ZO Heřmanov zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

ZO Heřmanov volí
a) starostu pana Františka Davida
b) místostarostu pana Josefa Kučeru
c) předsedu finančního výboru Karla Helebranta
d) členy finančního výboru Josefa Váňu a Miroslavu Černou
e) předsedu kontrolního výboru Martina Kouta
f) členy kontrolního výboru Jaroslava Hambergera a Martina Šrámka

ZO Heřmanov stanovuje
a) v souladu s nařízením vlády č. 318/2017, § 72 odst. 2 a § 84 odst 2 písm. n) zák. o obcích 

výši měsíční od měny a za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
a členů výboru

b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích měsíční odměny za výkon členů výborů, 
ne zastupitelů

ZO Heřmanov bere na vědomí
- zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 16. 8. 2018 do 1. 11. 2018

 František David      Josef Kučera
    starosta obce Heřmanov    místostarosta obce Heřmanov

piTná Voda Ve fojToVicích
V průběhu měsíce listopad probíhaly 

po získání veškerých povolení práce na 
navýšení objemu jímané vody z prameniště 
ve Fojtovicích. Kapacita nádrže se zvýší 
o více než 100 % na celkovou hodnotu 16 m3, 
což by mělo pokrýt nárazy ve špičkách. 
Prozatím i v době velkého sucha je přítok 
vody z prameniště do nádrží stabilní a to je 
velmi pozitivní informace. Pokud nevznikne 
nějaká nepředvídaná událost, bude ještě 
do konce tohoto roku 2018 zajištěna pro 
odběratele dostatečná rezerva pitné vody při 
odběrových špičkách. Rozpracovaná akce 
vodojemu na snímku. FD



Ani se mi nechce věřit, že už uběhl rok od posledního setkání 
seniorů. Po velmi teplém jaru a létu přišel i poměrně hezký listopad 
a přesně v jeho polovině se opět setkali senioři, tentokrát ve Fojtovicích. 
Pořad zahájil a všechny nás přivítal starosta obce pan František David. 
Zároveň nás požádal, abychom minutou ticha uctili památku zesnulého 
Josefa Zity. A tak využívám příležitosti a děkuji rodině pana Zity 
a Nováka za příspěvek, abychom si mohli na jeho památku připít.

Dobrou náladu hned v úvodu nastolilo milé a temperamentní 
vystoupení MŠ a ZŠ pod vedením učitelky paní Ivy Novotné. Pak přišlo 
překvapení, o které se postarala dechovka Doubravanka z Teplic. Výběr 
nemohl být šťastnejší, vždyť k venkovu přeci dechovka patří! Písnička 
střídala písničku a ozdobou souboru bylo vystoupení trumpetisty, 

kdy zejména při písni Třešňové květy jsme všichni omládli o 60 let. 
Taneček tradičně zahájili Jindřiška a Láďa Štěpanovští, hudba byla tak 
nakažlivá, že neodolal ani Pepa Váňa st. Po jejím skončení následovalo 
promítání fotek z naší obce za několik uplynulých let. Já jsem bohužel 
musela odejít dřív, ale ohlas všech byl velmi pozitivní.

A nám už nezbývá než se těšít na příští setkání s přáním, abychom 
se setkali opět v tak hojném počtu. Závěrem děkuji všem v čele se 
starostou, kteří se o bezvadný průběh zasloužili. Protože již za měsíc 
budou vánoce, tak všem přeji pevné zdraví a pohodu a ať nám náladu 
nekazí naši politici.

napSaLi nám…

bLankarTice mají Lípu SVobodY
Celonárodní oslavy 100 let od založení republiky nemohly 

minout ani Blankartice. Ale jak takovou oslavu v našich venkovských 
poměrech pojmout? Od myšlenky uspořádat velkolepý ohňostroj 
jsme pro jeho nákladnost a pomíjivost upustili a rozhodli se hledat 
nějaké tradičnější a hlavně trvalejší připomenutí založení společného 
státu Čechů a Slováků. Všeobecná shoda nastala u nápadu zasadit 
při této příležitosti strom, který bude dalším generacím připomínat 
toto památné výročí. A jaký jiný strom by mohl přicházet v úvahu, 
než lípa. Lípa je českým národním stromem, je symbolem svobody 
a samostatnosti českého národa. Její dřevo je měkké a hodí se 
k řezbářské práci, její květy jsou medonosné a krásně voní, její vzrůst 
je vznešený a přitom pokorný. Takový je i český národ.

Sešli jsme se tedy za typického dušičkového počasí (chvílemi 
i sněžilo) 28. října odpoledne v centru Blankartic, kde jsme společně 
na obecním pozemku, kousek od hlavní silnice, zasadili zakoupenou 
lípu. Nakonec jsme lípu vydatně zalili a se sklenkami šampaňského 
jsme popřáli jí i sobě hodně zdraví. Rozešli jsme se se slibem, že se tu 
za 100 let opět všichni sejdeme, abychom lípě popřáli k narozeninám.

P. S. Někteří přítomní „kverulanti“ při sázení zpochybňovali odrůdu 
našeho stromu a tvrdili, že se nejedná o lípu, ale o jilm. Po pečlivém 

prověření fotografií na internetu jim muselo být dáno za pravdu. 
Skutečně jsme místo lípy svobody zasadili jilm horský. K záměně došlo 
v nejmenovaném zahradnictví, kde nám ovšem vyšli vstříc a stromek 
nám hned druhý den vyměnili. Takže máme asi jako jediní v republice 
národní strom sázený hned dvakrát.

Hezké podzimní dny vám všem.

SoboTní VeČer S harmonikou
Na Blankartickém rynku stíhá jedna akce druhou. Hned druhou 

listopadovou sobotu navečer nebyla snad opět jediná volná židle 
v malé, ale útulné místnosti rynku, kde jsme se všichni těšili na 
zpestření našeho sezení harmonikářem panem Josefem Škvárou 
z Malšovic, pro kterého nám dojel šéf našeho rynku Mirek Houška. 
V příjemném teple z krbových kamen a u stolu, prohýbajícím se pod 
neskutečným množstvím dobrot, které na každou naší akci donesou 
naše drahé polovičky jsme se nemohli dočkat, až pan Škvára spustí 
první písničku. Jedna hezčí, než druhá, spolu s ním jsme zpívali všichni 
a zlatým hřebem bylo, když na tanečním parketu o ploše cca 1,5 m2 měl 
sólo skoro jediný tanečník Láďa Francl, který měl svůj gymnastický 
den a provedl snad všechny přítomné dámy a tak trochu nás ostatní 
příslušníky silného pohlaví zahanbil. Nádherný večer s výborným 
točeným pivem a dalšími, neméně zajímavými tekutinami, které 
vydatně podpořily naší výbornou zábavu. Až nás nakonec mrzelo, že 
všemu je také konec.

text: Jaroslava Jarošová
foto: Ludmila Petrovická

text: Miroslav Houška 
foto: Alena Krejčová

JZ



•	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	15.	12.	2018	•

rozdĚLená zemĚ

SporToVní okÉnko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

Titulek dnešních řádek nebude asi dost dobře vystihovat situaci, ve 
které se naše společnost již poměrně dlouho nachází. Spíše se jedná 
o rozdělování té společnosti samotné, či jejích občanů. Podle toho, co 
se tu dnes odehrává, nerozděluje občany pouze prezident, jak už bylo 
mnohokrát vyřčeno, ale v daleko větší míře tak činí většina našich 
politiků, tedy těch, které jsme si zvolili ve svobodných volbách, aby 
nás zastupovali ve vrcholných orgánech našeho státu. Věnujte svůj čas 
a podívejte se někdy na přímý přenos jednání Poslanecké sněmovny, na 
nekonečné slovní půtky zástupců koalice a opozice u řečnického pultu. 
Všichni svádí všechno na každého a všechny strany, které byly kdy ve 
vládě (vesměs tradiční a velké strany, dost často v prapodivných koalicích 
třeba ještě i s dalším „kolibříkem“, doplňujícím nadpoloviční počet 
poslanců, potřebných k vládnutí) vždy vše špatné svádí na strany, které 
vládly před nimi. A teď se v tom, milý voliči, vyznej. Na tvého favorita 
hází oponenti ve sněmovně špínu, ten jim to vzápětí vrací stejnou měrou 
a tvou víru najednou začínají nahlodávat.

O prvních dvou faktorech, které nás, občany této země rozdělují, jsme 
si tedy řekli. Je tu ale ještě faktor jeden a asi ten nejdůležitější, který má 
tu největší sílu – masové sdělovací prostředky, jak jsme si zvykli říkat 
masmédia. Z nich pak dnes asi televize a internet, které odsunují tak 
trochu tisk a rozhlasové vysílání na druhou kolej. Bohužel se všechny 
tyto prostředky dají zneužít i k tomu nejhoršímu řemeslu na světě. Ano, 
je to politika se vším všudy. Pokud existuje skutečná, absolutní pravda, 
o čemž se dá pochybovat a souhlasit pouze v tom, že bílá barva je barvou 
bílou a že země je kulatá, tak v politice snad takovou pravdu asi člověk 
těžko najde. Jsou i tací, a dokonce vážení lidé, kteří otevřeně říkají, že 
politika je svinstvo a že by do ní nikdy nešli. A bylo i dost těch, kteří to 
zkusili na chvíli a pak raději utekli zpět ke svému oboru. Jak sami řekli, 
nemáme na to žaludek.

Vedle bulvárních sdělovacích prostředků jsme tu vždy měli sdělovací 
prostředky státní, tedy financované z poplatků koncesionářů, povinných 
nás všech, kteří vlastníme televizní či rozhlasový přijímač. Škála těchto 
zdrojů se nám však v pokračujících vlnách privatizace dále rozšířila 
o vlastnictví mediálních subjektů v soukromém vlastnictví a to – jak 

jinak, než do vlastnictví těch nejbohatších lidí ve státě. Sledujete -li tedy 
dnes takové stanice, jako je Prima, Nova, Barrandov, velice brzy se 
dozvíte, komu tyto stanice patří. Bohužel, ruku v ruce se k nim dnes 
přidávají i veřejně právní stanice, které rovněž v poslední době podléhají 
velké kritice. Rozvojem demokracie a svobodou slova se postupně 
rozšířila tzv. investigativní novinařina. Tedy forma, při které novinář se 
snaží do hloubky rozkrýt politické či hospodářské kauzy a k té činnosti 
častokrát musí použít i znalosti z jiných řemesel, než je novinařina. Je to 
forma velice účinná a zároveň poučná, kdy dokáže rozkrýt i věci, které 
bychom se jinak těžko dozvěděli. Všichni známe jména, jako Radek John 
(teď nemyslím jeho nepovedenou politickou kariéru, viz jeden z příkladů 
těch, o kterých jsem mluvil výše), Janek Kroupa s Josef Klíma. Zmíním se 
o těch, kteří jsou nyní v „kurzu“, tedy Sabině Slonkové a Josefu Kubíkovi. 
Nemusel bych být sympatizantem prémiéra, abych i tak nabyl dojmu, že 
jejich způsob dopátrat se pravdy šel v některých momentech za hranice 
vkusu a možná práva. Tato slova nám však ukáže až další vývoj a šetření 
celé záležitosti.

Pomalu se mi nechce věřit, že po posledních všech událostech 
a průzkumech veřejného mínění preference hnutí ANO se pohybují 
v neustále zhruba stejné úrovni, zatímco u jiných stran tyto preference 
klesají a v současné době by se do Parlamentu nedostala TOP 09. 
Proboha, co bez toho Kalouska by naše sněmovna dělala? Že by šel už 
konečně dělat do svého chemického oboru, kterému se vyučil na vysoké 
škole? Tak mi to někdo vysvětlete. Že bychom my voliči byli opravdu 
pouhými ovcemi, nebo je pravda někde jinde?

Zpět k tomu rozdělení společnosti. Víte, že jsem si všiml, že v poslední 
době v hospodě, v kroužku diskutujících, jak jinak, než o politice, si 
účastníci velice střeží při svých verbálních projevech svého favorita, či 
stranu a raději nadávají na všechno a všechny dohromady. Už se zase 
v hospodě bojíme, ale jinak než tenkrát. Tenkrát kvůli tom, že nás 
někdo práskne a podíváme se do Husákova sanatoria, dnes kvůli tomu, 
abychom třeba neztratili jinak dobrého kamaráda, který je právě tak, 
jako my také rozdělený.

JZ

Tj heřmanoV, SpoLek – 
fk maLŠoVice, SpoLek 8:1 (3:1)

Hned ve 3. minutě po faulu na Majerika se k trestnému kopu postavil 
A. Čapek a z 23 metrů trefil růžek malšovické brány 1:0. Malšovice 
srovnaly po rychlém brejku ve 24. min. Klínským 1:1. Domácí do 
poločasu dvěma slepenými góly navýšili vedení na 3:1, když první 
branku vsítil Cimpl, po sólu se proháčkoval až na hranici PK a zakončil 
do šibenice a Havlíček se doslova probil před brankáře a trefil bránu. 
Střelecké hody pokračovaly i po přestávce, Majerik přispěl dvěma góly 
a Cimpl, Stehlík a Vlček se trefil jedenkrát a celkové skóre vyznělo 
jednoznačně pro Heřmanov.

Sk pLaSTon ŠLuknoV, z.S.“b“- 
Tj heřmanoV, SpoLek 3:1 (2:1)

V dalším mistrovském zápase zajížděl Heřmanov na hřiště do Lipové. 
Domácí se chtěli na lídra z Heřmanova vytáhnout a to se jim povedlo. 
Jako již tradičně Heřmanov dostává branky v úvodu zápasu, nebylo 
tomu jinak ani tentokrát. Padla již ve 3. minutě z kopačky kapitána 
Čurgaliho. Hosté kontrovali po čtvrthodině hry Cimplem 1:1. Lipová 
šla přesto do šaten spokojenější, když vedla 2:1 po brance Svobody. 
Heřmanovští usilovali alespoň o remízu, ale nakonec v nastaveném 
čase parádní střelou do růžku rozhodl o vítězství domácích Chlan 
3:1.

Tj heřmanoV, SpoLek – Tj Čechie 
horní podLuží 4:2 (3:2)

Za slunného, ale velmi chladného počasí odehrál Heřmanov 
doma svůj poslední mistrák. Hosté šli do vedení ve 20. min. po úniku 
Bandase, který zakončil střelou po zemi 0:1. Domácí se vyrovnání 
dočkali o 3 minuty později, když Cimpl dostal míč do běhu a bez 
přípravy zakončil střelou do sítě 1:1. Vzápětí hosté po podobné 
akci jako při prvním gólu šli zásluhou Knitla opět do vedení 1:2. Po 
půlhodině se opět měnilo skóre, když Vašák našel Sobíška a ten pod 
padajícím Langerem srovnal na 2:2. Gólem do šatny otočil výsledek 
Majerik po samostatné akci z poloviny hřiště 3:2. Po obrátce zůstaly 
šance na obou stranách nevyužity a v poslední čtvrthodině rozhodl 
Majerik svým druhým gólem a o celkovém vítězství Heřmanova 4:2.

Tímto zápasem zakončili fotbalisté TJ Heřmanov podzimní část 
soutěže a přezimují na II. místě tabulky za SK Plastonem Šluknov „B“

FD


