
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

KVĚTEN 2018
ROČNÍK: IX.

ČÍSLO 88
VYCHÁZÍ OD 

PROSINCE 2010
ZDARMA

informace z obecního úřadu

Je ‑li v máji chladno a deštivo, urodí se chleba režného. Mokrý máj ‑ v stodole ráj. Toho jsme se mnoho nedočkali a nedostatek vláhy už je v přírodě 
hodně znát. Ani zima nedala příliš vody z tajícího sněhu a začínáme ze všech stran slyšet, že úroda nebude dobrá. Na zahradě nám žloutne tráva, 
sytá zeleň je ta tam. Snad další měsíc nám tu vláhu přinese a příroda vše dožene.

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

„Mladá generace má pocit, že s ní přichází 
lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten 
lepší svět odchází.“

Citát měsíce

 
Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

lankašoVá Hana - HeřmanoV 
scHáněloVá joanna – HeřmanoV 

šustroVá olga - HeřmanoV 
kratěnoVá eliška – FojtoVice 

cHValkoVská alena – blankartice

blaHopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
dne 31. 5. 2018 se koná veřejné jednání ZO (viz program níže)•	
dne 10. 5. 2018 se v multifunkční místnosti budovy restaurace Heřmanov konalo jednání •	
odborníků SPÚ a projektanta k pozemkovým úpravám v kú. Heřmanov, stejné jednání 
proběhlo dne 23. 5. 2018 v místnosti Blankartického rynku k pozemkovým úpravám v kú. 
Blankartice
přípravné práce pro zajištění funkčnosti GDPR s platností ode dne 25. 5. 2018•	
přípravné práce pro uspořádání dětského dne 2. 6. 2018•	
v sobotu dne 2. 6. 2018 od 14:00 hodin se na hřišti ve Fojtovicích uskuteční dětský den •	
(viz str. 2)
dne 7. 6. 2018 počínaje 16:30 hodinou proběhne v obci vakcinace psů s cenou 60 Kč proti •	
vzteklině, kompletní za 250 Kč (časy vakcinace viz na str. 2)
ve dnech 9. a 10. 6. proběhne u nahlášených občanů dle požadavku čištění, případně revize •	
komínů

JZ

Karel Čapek

Program veřejného zaSedání zo heřmanov
čtvrtek 31. 5. 2018 od 18,00 hodin v pohostinství Heřmanov

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) Rozpočtové opatření č. 2/2018
7) Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017
9) Závěrečný účet obce Heřmanov za rok 2017
10) Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov, s. r. o.
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SoB za rok 2017
12) Závěrečný účet SoB za rok 2017
13) Záměr prodeje pozemku st.106 v kú. Blankartice
14) Záměr prodeje části pozemku pozemku p. p.č. 1588/1 (p. p.č. 191) v kú. Fojtovice
15) Záměr prodeje pozemků p. p.č. 143/4, 143/2 a 1588/2 v kú. Fojtovice
16) Záměr prodeje pozemku p. p.č. 116 v kú. Blankartice
17) Záměr pronájmu části pozemku 1272/1 v kú. Heřmanov
18) Zplnomocnění členů Honebního společenstva
19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
20) Smlouva o zabezpečení funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů
21) Dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software
22) Dodatek k smlouvě o poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky
23) Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb účetnictví
24) GDPR – Bezpečnostní směrnice včetně přílohy
25) Různé
26) Diskuse
27) Závěr

starosta



STanovišTě a ČaSy oČkování PSů
Heřmanov u Rudolfů 16.30 hod.
Heřmanov u hospody 16.45 hod.
Heřmanov u Vaňků 17.00 hod.
Fojtovice u Sedláčků 17.15 hod.
Fojtovice u hospody 17 30 hod.
Fojtovice konečná 17.45 hod.
Blankartice býv. krám 18.00 hod.

Tak takhle nějak by vypadal asi titulek článku v bulvárním tisku, 
který by popisoval událost z pondělí 7. května. V ten den v pozdním 
odpoledni obdržel policejní okrsek v Benešově nad Ploučnicí oznámení 
o nálezu zajímavého železného předmětu. V jednom místě, kde Dolský 
potok kopíruje silnici, procházející Blankarticemi, ležel uprostřed 
nevysokého svahu v trávě. Svým vzhledem připomínal starý, notně 
rezavý, velký granát. Příslušníci Policie ČR, kteří přijeli nedlouho 
po oznámení, prohledali místo nálezu, provedli fotodokumentaci 
a prostor zajistili policejní páskou k označení zákazu vstupu. Předmět 
vyhodnotili jako vojenský granát a proto k jeho likvidaci a zajištění 
povolali telefonicky pyrotechnika. Přivolaný pyrotechnik, který 
dorazil na místo nálezu potvrdil, že předmět skutečně vypadá jako 
válečný granát, svým stavem zřejmě potvrzující původ z let druhé 
světové války. Nález, skutečně symbolický ve dnech oslav 73. výročí 
konce války. Zajímavostí bylo, že granát byl zřetelně vidět ze silnice. 
Jediným vysvětlením, že ušel pozornosti až do dnešních dnů je zřejmě 
to, že po nedávném přívalovém dešti se asi uvolnil z hrany svahu, která 
je tvořena naskládanými kameny staré opěrné zídky, prosypaných 
hlínou a svezl se doprostřed nízkého svahu.

Pyrotechnik granát prohlédl, vyzvedl, přenesl do svého vozidla a po 
jeho bezpečném uložení odvezl k likvidaci.

JZ

naPSaLi nám…
Veškeré plány a přípravy oslavit narozeniny s rodinou, přáteli 

a turisty ztroskotaly mým onemocněním a pobytem v nemocnici. A tak 
jsem slavila postupně s různými skupinkami a nakonec zůstalo jen 
setkání s babincem. Nejprve mne potěšila písnička s přáním v místním 
rozhlase a až teprve tuto středu jsme se poprvé po mé nemoci setkaly. 
Dostala jsem mnoho krásných dárků, za které děkuji. Ale jeden dárek 

byl nejen krásný, ale hlavně 
vtipný. Foto posílám. Jsem 
ráda, že v době, která humoru 
a laskavosti moc nepřeje, se 
mi obojího dostalo v krajní 
míře. A též děkuji obci za 
balíček a přáníčko.

Při té příležitosti přeji 
všem kupu zdraví a kupu 
smyslu pro humor.

Jaroslava Jarošová

bomba v bLankarTicích!

hry a soutěže

kolotoč

skákací hrad

skluzavka

aquazorbing

Standa Hložek 

hasiči

vrtulník

teplické panoptikum

malování na obličej 

závodní Tatra

motorky, čtyřkolky

občerstvení

a další zábava

2. 6. 2018 od 14 hodin
hřiště Fojtovice

DEN DĚTÍ

Při vhodném počasí k nám opět přiletí vrtulník.

Letos budou jednotlivé lety číslovány a vy si můžete předem 
svůj let „zarezervovat“.

středa 30. 5. od 13.15 do 17 hodin na úřadě•	
čtvrtek 31. 5. v hospodě Heřmanov před zasedáním •	
zastupitelstva obce nebo po jeho skončení
sobota před zahájením dětského dne•	

Na konci zasedání zastupitelstva ještě budeme losovat z včas 
zaregistrovaných ty, kteří budou mít let delší, a to z Roudnice 
do Fojtovic a z Fojtovic do Roudnice.

Jako obvykle je na 1 let vždy 1 dospělý a 2 děti
Přednost mají místní a doporučený věk dětí je od 6let



bLankarTice
Tak, jako v předešlých letech, i letos jsme se v poslední dubnový 

den rozloučili definitivně se zimou na rynku v Blankarticích. Už od 
pravého poledne chlapi stavěli hranici dřeva na oheň, aby tam pak 
posadili krásnou čarodějnici, kterou opět vyrobila paní Chvalkovská 
a ženy s dětmi z připraveného štíhlého kmene smrku zdobili májku 
pentlemi a věncem. Poté ji chlapi postavili nedaleko zvoničky a májka 
vévodila prostranství před připravenou hranicí. Se soumrakem byla 
hranice s čarodějnicí zapálena a zábava všech přítomných mohla začít. 
Pekly se vuřty, pivo a ostatní nápoje tekly proudem.

Krásná májka nám však dlouho nevydržela. Pravděpodobně v noci 
z 11. na 12. květen májku kdosi ukradl i se zapuštěnou železnou 
rourou. Májky dle prastarých zvyků stavěli mládenci pro dívky, první 
dny ji museli hlídat dnem i nocí, protože na ní měli spadeno zpravidla 
hoši z některé z vedlejších vesnic, nezřídka byla i poté vykupována. 
Naši májku však nestavěli žádní mládenci, ale již léta ji staví rodiče 
a prarodiče dětí, které si ji vlastnoručně vyzdobují barevnými pentlemi. 
Pod dojmem těchto faktů to snad už ani nemůže ty, kteří krádež 
zosnovali, těšit. Dokázali by se k tomu přihlásit, tak, jako se k tomu 
kdysi hrdě hlásili mládenci ze sousední vsi? Jedno jim však můžeme 
vzkázat – chuť do nového jara nám to však nevzalo.

škoLa heřmanov
Dne 30. 4. 2013 se na zahradě školy konal slavnostní odlet 

čarodějnic. Pro účastníky byly připraveny vuřtíky na opékání a chutné 
plecko na grilu. Na akci se sešlo cca 30 dospělých se svými dětmi. Po 
zahajovacím odletu několika čarodějnic na převelikém koštěti, jsme 
upálili tři čarodějnice vyrobené žáky a dětmi naší školy. Atmosféra 
byla příjemná, dospělí si popovídali a děti si společně pohrály. Příští 
rok se budeme těšit znovu.

G. Švandrlíková

fojTovice
Snad jediná věc by mohla pokazit skvělou zábavu ve Fojtovicích, 

a to by bylo počasí. Letos to však také vydrželo.
Ostatní je již záležitostí místních, kteří tuto akci vždy dobře připraví. 

Nejenom oheň, čarodějnici a májku, ale také občerstvení. Grilované 
maso, guláš, škvarkové placky, domácí chléb a další pochutiny…

A žízní také nikdo neumřel :-)
Atmosféra je ve Fojtovicích (ale i v Blankarticích) vždy perfektní. 

Setkání lidí, kteří si mají co říci a nesedí doma.

PáLení Čarodějnic

Jako každý rok se i letos dne 16. 5. 2018 uskutečnil turnaj v pexesu. 
Všichni jsme se sešli ve společenské místnosti obce Heřmanov a zahráli 
si PEXESO. Soutěžit přišlo celkem sedm soutěžících, kteří se utkali 
v jedné soutěžní kategorii.

Děti se při hře pekelně soustředily, 
některé se přiznaly, že doma trénovaly 
několik dnů před turnajem.

Vyhrát mohl pouze jeden, a tím byl 
Oliver Tomšík. Na druhém a třetím 
místě se umístily sestry Katka a Maruška 
Kuncovi.

Každý soutěžící si odnesl sladkou 
odměnu.

I přes nízkou účast byla veliká zábava 
a všichni jsme si odpoledne společně 
užili!

Turnaj v PeXeSu

MK

H. Gründlová

JZ
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Evropská unie vypustila do světa další nařízení, které do jisté 
míry způsobilo mírné zděšení v členských státech, zejména těch 
nepřipravených. Již dva a půl roku se o něm ví, začalo platit nyní 
od 25. 5. 2018 a Česká republika díky svým zákonodárcům dodnes 
nemá ve smyslu tohoto nařízení upraven stávající zákon o ochraně 
osobních dat, protože citované nařízení umožňuje, aby si členské 
státy zapracovaly do svého zákona výjimky. Na rozdíl třeba od 
Slovenska, které bylo jednou z prvních zemí, které si výjimky do 
své legislativy zavedlo. Jinak řečeno, osvěta v tomto případě u nás 
pramalá. Z toho také zřejmě vznikl strašák o likvidačních pokutách 
v případě chybného nakládání s daty. Ty se budou týkat v případě 
závažných pochybení nadnárodních firem.

Novými pravidly EU o ochraně 
osobních údajů, známé pod zkratkou 
GDPR (z anglického názvu General 
Data Protection Regulation) se budou 
muset řídit nejenom soukromé firmy, 
ale i školy, nemocnice, státní úřady 

a další. Dosavadní zákony v dnešní době jsou totiž zastaralé přede‑
vším prudkým rozvojem Internetu a nebezpečím zneužitím osobním 
dat díky jeho možnostem, o čemž jsme se mohli v nedávné době 
přesvědčit na aférách okolo sociálních sítí. Zavedení GDPR u nás 

nebude také levnou záležitostí, odhaduje se, že bude stát až několik 
miliard korun. Bude u nás platit bez výjimek nejméně několik mě‑
síců, než se tyto zapracují do nového zákona. To je docela průšvih 
pro masmédia, která nebudou vědět, co si ve svých zprávách pro 
veřejnost budou moci dovolit a co nikoliv. Tak třeba v obrazovém 
zpravodajství, kde jsou záběry s více lidmi, by podle nových pravi‑
del, musely mít souhlas od všech těchto lidí. Výjimky pro média by 
měly být co možná nejširší, aby ta média mohla zůstat svobodná 
a mohli jsme mít co možná nejširší informace. V opačném případě 
bychom se mohli ve zprávách pouze dozvědět, že banku vykradl 
lupič v modrém tílku a světlých kalhotách. A při zprávách z parla‑
mentu bychom se nemuseli dozvědět, z které politické strany je který 
poslanec!

Novela zákona o ochraně osobních údajů se nyní nachází ve sně‑
movně teprve ve druhém čtení. To znamená, že do dokončení všech 
legislativních kroků a platnosti výjimek pro nás zbývá ještě několik 
měsíců. Kolik subjektů bude do té doby riskovat třeba postih?

Ochrana osobních údajů je v dnešním přetechnizovaném světě 
velmi důležitá. Nechtějme ale přehánět. Mohlo by se také stát, že se 
nic nedozvíme a absence informací nás dopředu rozhodně nepostrčí. 
A hlavně se moc nebojme. Jdu příkladem – chcete ‑li vědět mé číslo 
bot, klidně vám ho řeknu – 42!

STrašák gdPr? JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SPorTovní okénko
mSk Trmice -Tj heřmanov, SPoLek 5:1 (2:0)
V prvním poločase ukázal domácí Cibrík, jak se bude zápas vyvíjet. 

První branka z jeho kopačky padla již ve 3. minutě po Majerikově 
nedůsledném bránění. Stejný hráč využil chyby v rozehrávce 
Heřmanova a ve 27. minutě zvýšil na 2:0. Po obrátce napravil svojí 
chybu z prvního poločasu Majerik a samostatný únik zakončil tvrdou 
střelou k tyči, snížil na 2:1. Mezi 62. min. až 75. min. vsítily Trmice 3 
branky a završily tak vysoké vítězství na 5:1.

Tj heřmanov, SPoLek – 
Tj Svádov oLšinky 3:5 (0:1)

Na domácí zápas Heřmanova přijela Ústecká televize se známým 
rozhlasovým moderátorem Markem Leštinou. Před samotným 
zápasem byla oceněna věrnost jednomu klubu pro stávajícího 
dlouholetého kapitána mužstva Heřmanova Radka Rojka. Od roku 
1996 zůstal Radek věrný naší TJ,ačkoli měl mnoho nabídek z jiných 
mužstev na Děčínsku, hrajících vyšší soutěže. Zřejmě byl nějak spjat 
s naším mužstvem, protože se narodil v roce 1977, tedy ve stejném 
roce, jako byl místní klub založen. V jeho kariéře odehrál za mužstvo 
více než 500 mistrovských zápasů, proto mu patří velký dík!!!

Samotný mistrovský zápas již takovou oslavou fotbalu nebyl. 
Heřmanov po celý zápas tahal za kratší konec a po hodině hry a gólové 
přestřelce skončil zápas vítězstvím Svádova v poměru 5:3. Za domácí 
stříleli branky R. Majerik, M. Gina a O. Cimpl.

Sk PLaSTon šLuknov - 
Tj heřmanov, SPoLek 3:1 (2:1)

V další zápase zajížděl Heřmanov do velmi bouřlivého prostředí 
s kulisou téměř 200 diváků. Domácí fanouškové s bubny vyprovodili 
nejen svoje hráče, ale poděkovali a pozdravili také hráče Heřmanova, 
což je velmi sympatické a svědčí o vyspělosti domácího publika. 
Domácí zvítězili zcela zaslouženě a při troše štěstí mohl být rozdíl 
vyšší. Šluknov šel do vedení hned ve 2.minutě, když heřmanovští 
zadáci nebyli plně koncentrováni a Mikula nikým nehlídán pohodlně 

skóroval. Druhá branka do sítě hostí padla z kopačky Hajduka ve 
22.minutě. Heřmanov snížil po půlhodině hry, když TK ze 40metrů od 
Vlasáka přistál u Cimpla a ten věděl kam s ním 2:1. Pojistku výsledku 
na 3:1pro domácí zařídil ve 48. minutě střelec první branky Mikula.

Tj heřmanov, SPoLek – Tj PřeSTanov 3:5 (0:4)
O osudu zápasu bylo rozhodnuto již po prvním poločase. První 3 

branky padly po chybách domácích hráčů, první byla Vlčkova, druhá 
Ginova a do třetice Trudákova. Ještě do přestávky zvýšil Doležal na 4:0 
pro hosty. Druhý poločas vyzněl lépe pro domácí, ale na lepší výsledek 
to ještě při nevyužitých šancích Heřmanova bohužel nestačilo. Branky 
za domácí Majerik 2 a Cimpl.

Tak Trochu výjimeČný foTbaLový záPaS

Zápas s TJ Svádov Olšinky nebyl jiný ve způsobu hry nebo výsledku. 
Ale jednak nás navštívila Ústecká TV a natočila o TJ Heřmanov malou 
reportáž. Navíc kapitán Radek Rojko zde odehrál již 500. mistrovský 
zápas a za TJ Heřmanov kope neuvěřitelných 20 let.

Video je na https://youtu.be/Ynfqk8mXcTw nebo odkaz naleznete 
na stránkách obce www.hermanov.cz

FD






