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Letošní leden nám opět nepřinesl pořádnou a pěknou zimu, mráz mírně pod nulou jsme zaznamenali pouze v poslední dekádě měsíce a trochu 
sněhu se dočkali pouze ve vyšších polohách, na horách či Vysočině. Podle odborníků nejteplejší leden za poslední několik let nepřinese nic dobrého 
pro jarní měsíce. Pokud to nezachrání další měsíc, bude letošní jaro postrádat hodně vláhy. Teplý leden, k nouzi krok jen jeden, říká pranostika. 
Ať nás tedy spasí únor.

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

„Větší odvahy je často třeba ke změně svého 
mínění než k tomu, zůstat mu věrný.“

Citát měsíce
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Významné životní 

jubileum slaví 

Vrbová Jana – Fojtovice

Váňa Josef st. – Fojtovice

Vasiliak Josef – Fojtovice

Procházka Ondřej - Heřmanov 

blahopřejeme
starosta

Christian Friedrich Hebbel

dne 11.2.2020 proběhla kolaudace „Dostavba vodojemu ve Fojtovicích“•	
dne 12.2.2020 účast na jednání vyvolané Magistrátem města Děčín (vodoprávní úřad) za •	
účasti obce a místních občanů z nejvyšší části Fojtovic, problém studny a vrty
dne 13.2.2020 zaměřil geodet prostor podél silnice III.tř. naproti restauraci v Heřmanově •	
pro možné odstavení (zaparkování) osobních aut vzhledem k částečné ztrátě parkovacích 
míst (kvůli nástupnímu ostrůvku)
dne 20.2.2020 proběhlo další jednání na OÚ o pozemcích za účasti obce, SPÚ, projektanta a •	
p. Pospíšila ve vztahu k pozemkovým úpravám v k.ú.Heřmanov
dne 29.2.2020 pořádá obec s kulturní komisí , ZŠ a MŠ a místními občany „Masopustní •	
veselí“ (pozvánka uprostřed zpravodaje)
dne 13.3.2020 od 18:00 hodin se ve Fojtovicích koná I.veřejné jednání ZO Heřmanov v roce •	
2020. Pozvánka bude vyvěšena na úřední desce.
zajišťování textové a obrázkové části pro připravovanou knížku „Města a obce v Ústeckém •	
kraji“. 

inFOrmace z ObecníHO úřadu
starosta

VicHřice Sabine
V pondělí 10.2.2020 se nad naší republikou opět prohnala vichřice, která přímo v naší obci 

nezpůsobila větší škody na majetku, ale přerušením dodávky elektřiny znepříjemnila chvíle 
našim občanům. Zaregistroval jsem zlepšení komunikace operačního střediska poruch, které 
sídlí v Plzni a  operativnost pracovníků při samotném odstraňování poruch. To by mohl být 
důsledek stížností nás starostů na pravidelných poradách v Děčíně, že při minulé vichřici 
uvedené záležitosti nefungovaly. 

Druhá věc je podstatně horší a tou je údržba dřevin ze strany ČEZ kolem vedení vysokého 
napětí. V případě naší obce, při větším větru 
dochází s pravidelností k pádu stromů ve 
stejném úseku, který je v prostoru vedení 
VN ve Fojtovicích cca 300 m nad fotbalovým 
hřištěm. Na další poradě starostů, která bude 
v březnu v Děčíně tuto záležitost přednesu 
jako urgentní požadavek ze strany naší 
obce. Pokud se odstraní dřeviny v tomto místě, značně se sníží riziko poruch při kalamitních 
stavech. O reakci ze strany ČEZ budete informováni prostřednictvím našeho měsíčníku.  

POzemkOVé úPraVy V k.ú. HeřmanOV
Na den 19.2.2020 bylo ze strany obce Heřmanov vyvoláno jednání se Státním pozemkovým 

úřadem, projektantem pozemkových úprav a místním zemědělcem. Po delší diskuzi jsme 
nakonec našli po více kompromisních rozhodnutích řešení. Vždy nelze nalézt ideální řešení 
pro každou ze zúčastněných stran, proto musí každý trochu ze svých požadavků slevit, což se 
nakonec stalo. Otevřenou záležitostí zůstává zajištění přístupu na pozemky nově navržených. 
Tyto záležitosti budou dále řešeny s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. V nejbližší 
době budou řešeny pozemky v k.ú.Fojtovice.

dOkOnčOVací Práce V HeřmanOVě
V loňském podzimu byly zahájeny stavební práce na akci „Chodník u ZŠ“ a stavba se dostala 

do konečné fáze. Jakmile se rozjede výrobna živice (dle teploty), budou dokončeny práce na 
doplnění živice kolem chodníků a bílé značení čarami a označení přechodu. Gabionová zeď za 
nástupním ostrůvkem pro autobus bude řešene samostatnou akcí, protože rozpočet na stavbu 
převyšoval více než 30% a tudíž nemohla být dodatkem ke SoD.

starosta

starosta



nádOby na POužité 
OleJe z kucHyní

Téměř v každé domácnosti se čas od času 
vyskytne menší či větší množství použitých 
rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji 
o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, 
co můžeme s tímto odpadem udělat je, 
vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské 
výlevky, nebo WC. Olej potrubí postupně 
zanáší, ucpává a znovuzprovoznění odtoku 
je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. 
Jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění 
odpadních vod na čistírnách.

Do hnědých 120 l popelnic mohou 
občané použité oleje z domácnosti odkládat 
v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích. 
Na popelnici je také srozumitelný popis toho, 
co do ní lze vyhazovat (všechny rostlinné 
a fritovací oleje) a naopak co do ní nepatří 
(motorové a další oleje).

V obci jsou rozmístěny nádoby v počtu 
4 ks následovně: v místní části Heřmanov 2 ks 
(u restaurace Heřmanov, odb. na Mlatce), ve 
Fojtovicích před restaurací a v Blankarticích 
na otočce autobusu.

březen V zaHradě 
Zima vlastně ještě  nezačala ale vypadá  to, že je vlastně již po ní. Nepamatuji, že by se už 

v druhé  polovině  února  objevily sněženky a mnoho bledulí tak, jako nyní. Kalendářní jaro 
začíná 21. března a tak měsíc březen jako první jarní měsíc nastartuje všechny zahradníky a 

zahradnice. Probudí je ze zimního spánku a oni od té doby 
se začnou starat, aby jejich zahrada opět byla tou nejhezčí. 
Ale hlavně aby jim samotným dělala radost.   Pokud jsme 
před zimou uklidili 
zahradu od pozůstatků 
vegetačního období, 
vyvezli vše odkvetlé 

a suché na bioodpad, vyhrabali z trávníku všechno 
spadané listí a uklidili do kůlen veškerý zahradní nábytek, 
zbyde nám v prvních dnech března kontrola škod, které 
napáchala zima. Silně poškozené části rostlin odstraníme 
a důkladně zalijeme jehličnany, které budou mít po letošním minimu sněhu opravdovou 
žízeň. Snažíme  se chránit stálozelené keře před přímými slunečními paprsky, které v této době 
mohou škodit zrovna tak, jako mráz. V březnu začínáme s jarním řezem růží a vysazujeme 
rovněž nové sazenice růží. Starší růže přihnojíme, rovněž tak přihnojíme i trávník, který jsme 
před tím prokypřili minimálně hráběmi. Pročistíme a prostříháme popínavé rostliny. Pokud 

máme na zahradě skalku, vyčistíme ji od zbytků  listí 
a dalších nafoukaných nečistot, prokypříme okolo 
rostlin a kamenů. Zatlačíme ve skalce rostliny, vytažené 
mrazem a doplníme zeminou. Později pak můžeme 
pokrýt zeminu mulčovací kůrou, která ve skalce hezky 
vypadá a chrání ji před nadměrným vysušováním a 
zarůstání plevelem. Máme-li na zahradě angrešt a rybíz, 
můžeme dokončit jejich řez. U ovocných stromků však 
s řezem počkejme raději do dubna. Peckoviny pak řežte 
až po vyrašení lístků nebo po odkvětu.

V březnu je rovněž čas pro pěstování rychlené a rané zeleniny pod zakrytými záhony a ve 
skleníčcích systémem směsných kultur (například mezi řady salátů vysejeme ředkvičku, kterou 
sklidíme než saláty vyrostou). Pokračuje i volný výsev otužilejších druhů a odrůd (mrkev, černý 
koře, pažitka, petržel, ředkvičky a špenát). Nezapomeneme na choulostivější zeleniny (cukety, 
patisony, rajčata, okurky, květáky), které vyséváme do truhlíku či jiných nádob k předpěstování 
a pozdějšímu přesázení.

Vedle zeleniny se můžeme pustit také do květin. Připravíme  si substrát na výsev letniček, 
které mají delší vegetační dobu. V březnu 
můžeme vysévat například lobelky, 
astry, afrikány, slaměnky nebo hvozdíky. 
Semena vyséváme do pařeniště nebo je 
předpěstujeme v truhlících na okenním 
parapetu. Koncem března můžeme 
vysazovat okrasné trvalky nebo bylinky. 
Rozmnožují se nejčastěji dělením trsů 
a přesazováním. Trvalky nejdříve opatrně 
vyryjeme, abychom nepoškodili kořeny, 
potom trsy rozdělíme tak, aby každý měl 
zdravý střed s několika výhonky. Kořeny 
zhruba o pětinu zkrátíme. Vysadíme je 
do dobře prohnojené půdy a prolijeme 
vodou.

Jak je vidět, v březnu nás čeká spousta 
práce, hodně z toho však můžeme 

dokončit ještě začátkem 
dubna. Určitě však 
ještě přijdete na další 
činnosti k tomu, abyste 
zkrášlili s jarem svou 
zahradu.

dOtazníkOVé šetření
V lednovém čísle zpravodaje jsme v příloze 

rozdali dotazníky pro občany, aby sdělili 
své představy o naší obci. Prozatím bylo 
na OÚ Heřmanov doručeno pouze několik 
vyplněných dotazníků. Obracím se tímto 
na občany, aby si našli chvíli pro vyplnění 
dotazníku. Pokud dotazník nemáte, můžete 
si ho vyzvednout na OÚ. Budeme rádi 
pokud se sejde co možná nejvíce dotazníků, 
protože jenom tak se můžeme dopracovat 
k objektivnímu výsledku.

starosta

starosta
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březen 2020

měStSké  diVadlO děčín

 5. 3. 19.00 VESELÉ VELIKONOCE Jean Poiret
Pantheon production
Francouzská kultovní komedie – příběh nenapravitelného sukničkáře
hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, 
Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří Wohanka, Filip Cíl 

6.3. 19.00 VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU Ray Cooney
Divadelní společnost Háta 
Bláznivá komedie o hotelových záletech
hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / Alžbeta Stanková, Mahulena 
Bočanová / Olga Želenská, Filip Tomsa, Ivana Andrlová / Veronika 
Jeníková a další

16.3. 19.00  PÁNSKÝ KLUB  Matěj Balcar 
Divadlo Na Jezerce
Komedie o eroticky závislých mužích – terapie pro všechny, zvláště 
pro ty, kteří si myslí, že žádnou terapii nepotřebují
hrají: Milan Šteindler, Michal Steskal/Dan Šváb, Zdeněk Žák, Kristýna 
Hrušínská, Ruda Starz, Martin Leták

22.3. 15.00 JAK  PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ 
MALOVALI VAJÍČKA

Divadélko Romaneto
účinkují: Jaroslava Nárožná, Roman Korda
Velikonoční pohádka s velikonočními zvyky a tradicemi.

kam za kulturOu?

V sobotu 29. ÚNoRA 2020 
sRAz V 13,45 hod. u ÚřAdu
PRŮVod obCÍ V MAsKÁCh I bEz• 

ŽIVÝ hudEbNÍ doPRoVod• 
obČERstVENÍ zAJIŠtĚNo • 

 
KostÝMY LzE tAKÉ zAPŮJČIt  

NA obECNÍM ÚřAdĚ NEbo NA MÍstĚ

sRdEČNĚ VÁs zVEME NA
MAsoPust 2018

MAsoPust 2019

SPOrtOVní OkénkO

kidS racing team HeřmanOV z.S.

Naši mladí motokrosoví závodníci nezahálí ani v zimě.
V lednu p. Tomšík postavil pro kluky mobilní startovací zařízení, 

aby mohli kdykoliv trénovat starty, což je v závodě nesmírně důležité. 
Konstrukce je hotová a odzkoušená. Zbývá ji pouze nalakovat.

V polovině února vyrazili do polské Bogatynie na mokrý písek. 
Trénovali zatáčky, rozjezdy, jízdu ve 
stupačkách a i hluboké koleje. Vyzkoušeli 
si malou dětskou dráhu, která je skvělá 
na techniku zatáček. Potom nastoupili 
i na velkou dráhu, která byla plná 
i dalších jezdců. 22. února jeli na trénink 
s Oliverem na motorce 65 ccm do 
Třebíze. Počasí bylo jak na jaře, na dráze 
i v depu bylo plno.

Mimo to trénují kluci také dvakrát 
týdně v tělocvičně na „Sokoláku“.

Tréninky jsou v zimě potřebné 
i náročné, ale kluci by to bez nadšení 
nedělali. z materiálů KidsRTH 

zpracoval MK
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dOba PlaStOVáPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ

Dějiny této planety poznaly ve starověku dobu kamennou, dobu 
bronzovou, dobu železnou, současnou dobu bychom už od konce 19. 
století mohli klidně nazývat dobou plastovou. Už v roce 1855 vynalezl 
angličan Alexandr Parkes umělou slonovinu, která dostala po něm název 
parkesin, později se pak objevil bakelit a hlavně – celuloid, který dal 
základ ke vzniku filmového pásu a fotografiím. Koncem 19. století byl 
pak vynalezen  polyethylen. Ve dvacátém století po první světové válce se 
začaly vyrábět první vinylové plasty, jako je PVC, polystyren a v desetiletí 
před 2.světovou válkou spatřil světlo světa první polyamid, zvaný nylon, 
používaný nejvíce na dámské punčochy. V polovině dvacátého století 
došlo k prudkému rozmachu výzkumu nových 
dalších druhů umělých hmot a jejich využití ve 
spoustě výrobků, kde nahrazovaly do té doby 
používané klasické materiály. V těchto dnech, 
počátkem druhé dekády 21. století vydala 
Velká Británie dokonce nové  platidlo – první 
plastovou dvacetilibrovku.

Takže plasty, umělé hmoty v této době 
hýbou světem a prostupují náš život,  kam se 
podíváme. Otázkou zůstává jejich opodstatnění 
v mnoha případech, hospodaření s nimi a ze 
všeho nejvíce pak jejich likvidace po ukončení doby  jejich použitelnosti. 
Jako levnější náhrada suplují různé výrobky z kovů, bohužel však někdy na 
úkor kvality a trvanlivosti výrobku. Výrobcům to však vyhovuje, protože si 
musíte koupit nový výrobek dříve, než kdysi. Namáhaná ozubená kolečka 
nevydrží tolik, co kovová. Plasty se vyrábí průmyslově přibližně od poloviny 

minulého století a vzhledem k době  jejich  rozkladu jsou všechny plasty od 
té doby stále  na světě, pokud nebyly spáleny. Jsou stále s námi na zemi jako 
hrozivý odpad a jsou místa, která jsou tímto odpadem doslova zanesena. 
Odstrašující je množství odpadů, které se různými cestami dostaly do 
moří a oceánů.  Oceánské proudy zanesou plovoucí plasty do obrovských 
vzdáleností a vytváří tak velká smetiště na opuštěných ostrovech. Navíc si 
plasty často pletou mořští živočichové, přibývá případů, kdy jsou nalezeny 
v jejich žaludcích, protože si je spletly s jejich přirozenou potravou. 

Na rozdíl od biologického odpadu, který se rozkládá poměrně rychle 
v počtu dní, maximálně týdnů  a je znovu použitelný,  rozklad plastů se 

počítá na desítky, spíše stovky let. Pet lahve, 
kterých je snad nejvíce, se rozkládají od 100 
do 500 let, takový polystyren pravděpodobně 
nikdy. Nejvíce se nyní hovoří o dalších plastech 
na jedno použití,  používaných zejména  na 
rychlé občerstvení. V dnešní době uspěchané 
době je totiž  fast food pro nynější generaci 
úsporou času. I Evropská unie již přikročila 
svojí směrnicí k regulaci plastů na jedno 
použití, dokonce k zákazu v případech, kdy 
existují jejich alternativy. Plasty na jedno 

použití zamořují rovněž  pláže celého světa a tím i moře a oceány.
Asi je nejvyšší čas, skoro už pět minut po dvanácté, aby se všechny 

světové organizace  a vyspělé státy světa začaly  vážně zabývat  problémy 
likvidace plastů. Nikdo nám totiž pro existenci lidstva nedaruje vedle naší 
matičky Země jinou planetu.

V rámci přípravu na jarní boje fotbalistů TJ Heřmanov sehrálo mužstvo přátelské zápasy s mužstvy z okolí. První zápas na umělce v Děčíně 
s Heřmanov pozval mužstvo z Dobkovic. První poločas jasně vyzněl pro Heřmanov, který diktoval tempo hry byl o třídu lepší. Značnou měrou 
k dobré hře přispěl i pozvaný Martin Kolárik, který působil téměř po celém hřišti a ještě stačil 2 x skórovat. Poločas skončil 4:2 pro Heřmanov. 
Druhý poločas ještě v začátku vyzněl lépe pro Heřmanov, vsítil pátý 
gól, ale poté se po odchodu Kolárika začala karta obracet. Heřmanov 
přestal běhat a Dobkovičtí přidávali na tempu. Čtyřmi góly zcela otočili 
výsledek a vyhráli 6:5.

Druhý zápas v pořadí, opět v Děčíně si to Heřmanov rozdal s naším 
sousedem z Benešova. Heřmanov byl fotbalovější a udělal si náskok, 
který se vyšplhal na vedení 5:1. Benešov se nesmířil s výsledkem 
a zvýšenou aktivitou a pohybem šturmoval a alespoň snížil na 
přijatelných 5:3.

Další utkání sehráli naši fotbalisté v německém Bad Schandau 
s mužstvem hrající tamní regionální soutěž, která je na úrovni našeho 
okresního přeboru. Němci mají hřiště s kvalitní umělou trávou, na 
které je radost hrát. Pouze počasí nepřálo, hrálo se za vytrvalého deště 
a v silném větru. O výsledku nebylo od začátku pochyb. Heřmanov 
nastřílel 12 branek a obdržel 4.  

SPOrtOVní OkénkO

PříPraVa FOtbaliStů 

rOzPiS záPaSů:
8.3.2020 neděle 14:30 TJ Heřmanov FK Česká Kamenice
14.3.2020 sobota 10:30 FK Junior Děčín TJ Heřmanov
22.3.2020 neděle 15:00 TJ Heřmanov FK Schoeller Křešice
28.3.2020 sobota 10:30 TJ Sokol Pokratice TJ Heřmanov
5.4.2020 neděle 16:30 TJ Heřmanov TJ Chlumec
11.4. 2020 sobota 13:00 TJ Vaňov TJ Heřmanov
19.4.2020 neděle 17:00 TJ Heřmanov TJ Union Děčín

26.4.2020 neděle 17:00 TJ Sokol Č. Kopisty TJ Heřmanov
3.5.2020 neděle 17:00 TJ Heřmanov SK Hostovice
9.5.2020 sobota 10:30 TJ Svádov-Olšinky TJ Heřmanov
17.5.2020 neděle 17:00 TJ Heřmanov MSK Benešov n.Pl.
23.5.2020 sobota 13:30 TJ Sokol Uničín TJ Heřmanov
31.5.2020 neděle 17:00 TJ Heřmanov TJ Mojžíř
7.6.2020 neděle 17:00 SK Bezděkov TJ Heřmanov
14.6.2020 neděle 17:00 TJ Heřmanov Slavoj Bohušov. n.O.

JZ


