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ZDARMA

Čas nemilosrdně ukrajuje poslední dny druhého prázdninového měsíce a my s údivem konstatujeme, že největší část léta je za námi. Opět 
tak trochu divné léto – po dvou letech tropických veder bez vody, to letošní nám přinášelo výrazné výkyvy atmosférického tlaku a denních teplot. 
Teplých letních večerů jsme si moc neužili a dost nás si některé večery ohřálo alespoň na chvíli krbová kamna. Bouřka v září - sníh v prosinci, tak 
říká jedna z pranostik. Tak si jednu přejme, ať mají děti konečně bílé vánoce. JZ

na stavební úřad podána žádost ze všemi stanovisky dotčených orgánů pro vydání st. •	
povolení na hřbitov – kolumbárium  a na stavbu rozšíření Blankartického rynku
plnění harmonogramu od vyhlášení voleb a přípravné práce pro uspořádání voleb do •	
zastupitelstev krajů a senátu, které se konají 2.a 3.10.2020, případné druhé kolo voleb do 
senátu
spolupráce obce s místními občany Blankartic na přípravě kulturní akce v Blankarticích•	
obci přidělen jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 623 750 Kč, jako částečnou •	
kompenzaci za krácení financí vlivem koronaviru od státu dle RUD 
podaná žádost na Úřad práce Děčín pro jednu pracovní pozici „Uklízeč veřejného •	
prostranství“
nátěr bílých čar pro vytýčení parkování os. aut před hlavním vchodem do restaurace v •	
Heřmanově
drobné opravné práce opadaných omítek na fasádě budovy restaurace v Heřmanově•	
provedení maleb a nátěrů chodby v budově ZŠ a MŠ v Heřmanově•	
v sobotu dne 3.10.2020 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečných a objemných odpadů•	

informace z obecního úřadu starosta

„Až bude nejhůř, tak se na nikoho 
nespoléhej…Všichni ti stejně jen řeknou, 

že to bude dobrý.“

Citát měsíce

John Lennon

starosta

Děkuji všem, kteří se přišli 
rozloučit s mojí maminkou 

Boženou Moravcovou 
a rovněž zároveň děkuji 

za veškeré projevené 
kondolence.

Jiří Moravec

uzavírka mostu v benešově n/Pl.
V minulém čísle zpravodaje jsem vám sdělil informaci, kterou podalo město Benešov n/

Pl. na poradě 23.7.2020. Z dalšího jednání, která se konalo 19.8. v Benešově n/Pl. jsem dostal 
od starosty Benešova telefonickou informaci, že vše zůstává ve stejné podobě, tak jak bylo 
původně předneseno. Na toto jednání nebyly přilehlé obce pozvány, přesto jsem v rámci svých 
možností navrhoval, když bude omezení průjezdu do Benešova, aby alespoň pro zlepšení 
rozhledových poměrů na komunikaci vedoucí z Fojtovic na Hartu (kolem Lip) byl proveden 
průklest drobných dřevin podél cesty k letišti. Tato uzoučká cesta, která je nyní velmi zarostlá 
může zvýšit bezpečnost vozidel, které se rozhodnou využít pro jízdu do  Děčína. Pro průjezd 
od Heřmanova a Františkova  do Benešova prý platí stále stejné, přes Benary pouze autobusy 
a přes Sokolák na semafory vjezd dopravní obsluze povolen. Velkým otazníkem zatím zůstává 
tolerování průjezdu soukromých vozidel. Pokud se cokoli změní, budu Vás neprodleně 
informovat rozhlasem a přes obecní internetové stránky.

uPozornění Pro řidiče 
Naše obec, kde na sebe navazují 2 místní části je od cedule v Heřmanově k ceduli konce 

Fojtovic dlouhá téměř 6 km. Situování silnice III. tř. je až na malé vyjímky vedeno souběžně 
s Fojtovickým potokem a jakékoliv úpravy vozovky nejsou možné. Proto má šířka vozovky 
minimální rozměry a navíc jsou rozhledové poměry velmi špatné vlivem častých zatáček. Stále 
častěji vznikají kolize aut při míjení vozidel. Nejčastěji se tak stává při vyhýbání nákladních aut 
a zemědělských strojů. Žádám řidiče, aby věnovali jízdě větší pozornost, dodržovali rychlost a 
hlídali si svojí polovinu vozovky.

letní akce ve foJtovicích
Dne 25.7. 2020 se uskutečnila ve Fojtovické kalírně pokoronavirová akce, která byla první 

letošní akcí a zároveň oslavou léta pro místní občany.
Místní se sešli u dobrého jídla a pití, kdy společně připravili jehně na rožni, guláš, napekly 

se sladké buchty a koláče.Celá akce se nesla v přátelském duchu a na všech bylo znát, že se po 
dlouhe době rádi vidí a akci si příště s nadšením zopakují, čímž zveme i ostatní a tešíme se na 
společné setkání ve Fojtovické kalírně.

starosta

K. Helebrant



zÁří na zahradě

Ani jsme se nenadáli a 
léto nám dá brzy pomalu 
sbohem. Dětem končí 
prázdniny, tentokrát kvůli 
covidu delší, než jiné roky 
a my se připravujeme na 
zahrádce na zářijové práce, 
které nás čekají. Každou 
chvílí se nám začne 
připravovat podzim na 
svou vládu. Dny se nám začínají čím dál více zkracovat, při hezkém 
počasí bychom se však mohli dočkat i hezkého babího léta. 

Okrasná zahrada je ještě stále v plném květu, i když nám přibývá práce 
s odstraňováním odkvetlých částí květin. Pořád kvetou nádherné růže, 
hortensie, floksy, muškáty nám svým květenstvím zkrášlují a vyplňují 
okna našich příbytků. Rozkvetly různé druhy krásných ibišků. Září je 
v okrasné zahradě ale již spíše obdobím výsadby, zejména jehličnanů 

a ozdobných dřevin, z květin pak hlízy lilií, kosatců a z cibulovin třeba 
tulipánů. Narcisy pak sázíme až v říjnu. Všechny druhy trvalek, která 
už mají po odkvětu, můžeme dělit a přesazovat. Sbíráme semena 
odkvetlých letniček, abychom je mohli vysít příští jaro. 

V září nastává čas ovocné zahrady. Postupně podle odrůd se 
začnou  sklízet jablka a hrušky, rovněž švestky by se měly hned po 
dozrání sklízet, aby nezůstávaly v trávě pod stromy a nezahnívaly. V 
takovém případě je dobře je co nejdříve odstranit, aby v okolí stromů 
nezahnívaly. Švestka, u které se zjistí, že je napadena šárkou, je třeba 

vykopat a spálit, protože takto napadený strom je nevyléčitelný. Sklízí 
se rovněž vlašské ořechy, po sběru je sušíme na suchém a teplém místě. 
U rybízu a angreštu prosvětlujeme keř odřezáním starých větví.

Září je také měsícem sklizně zeleniny. Po sklizni je třeba připravit 
záhony k dalšímu pěstování, protože i nyní můžeme ještě sázet  ředkvičky, 
česnek, zimní salát, špenát a ozimý květák.  Před eventuálním  špatném 
počasí můžeme výsadbu chránit fólií. Česnek je možno vysazovat až do 
října, nesázejme jej ale do stejných záhonů, jako před rokem,  rovněž 
tak ne po cibuli, pórku, 
bramborách či rajčatech. 
Při každé přípravě 
záhonů nesmíme nikdy 
zapomínat na hnojení, 
chceme-li mít vždy 
pěknou úrodu zeleniny. 

Ani v září nekončí 
naše péče o trávník, 
stále ještě roste a 
musíme ho pravidelně sekat, odstraňovat spadané listí a zbytky rostlin. 
K dosažení krásného trávníku nestačí jej pouze sekat a hnojit. Důležité 
je provzdušňování travních drnů, odstraňování travní plsti, která 
vzniká z odumřelých rostlin, plevele a mechu. Vertikulace trávníku, 
tedy provzdušnění, by se měla provádět nejméně dvakrát v roce – na 
jaře a na podzim. Je možno provzdušňovat vyčesáváním hráběmi, 
nejúčinnější je však použití vertikulátoru. Pokud nám nebrání 
nedostatek vody, měl by se trávník rovněž občas zalévat. Bohužel vody 
ubývá a tak i tady bychom měli být opatrní. JZ

country k létu Prostě Patří
foto z akce níže, článek na poslední stránce

JZ

MK



svatovÁclavskou Pouť letos 
nebude PořÁdat obec

Vzhledem ke stále se nelepšící situaci s ohledem na COVID 19 
starosta obce F. David podal návrh, aby se letošní pouť připravovaná 
na den 26.9.2020 neuskutečnila. K této otázce bylo svoláno mimořádné 
pracovní jednání, kde byla projednána všechna pro a proti. Zastupitelé 
obce Heřmanov tento návrh podpořili. Je mi velice nepříjemné 
odvolávat již dohodnuté kulturní vystoupení umělců (dohodnuto již 
od prosince 2019).  

Na prvním místě je otázka ochrany zdraví zúčastněných osob, další 
v pořadí je stránka ekonomická a v neposlední řadě je jakým způsobem 
se vůbec vyrovnat s nařízeními při koncentraci až 2 000 osob na malém 
prostoru. Uvedu několik důvodů proč bylo takto rozhodnuto, nejprve 
stránka o ochraně zdraví návštěvníků  a účinkujících.

Zázemí, které využíváme k venkovní zábavné akci (budova ZŠ) 
není  možné využít z důvodů velké koncentrace lidí po dobu 10 hodin 
– střídají se umělci, převlékají se, občerstvují se a jsou z různých 
částí naší republiky. Jak všichni sledujeme , k přenosu viru dochází 
ve většině případů zavlečením z jiného kraje, při úzkém kontaktu, při 
větší koncentraci osob atd.

Ekonomický dopad na obec tkví hlavně v tom, že pokud bychom 
byli rozhodnuti, že pouť bude, umělci chtějí mít jistotu a ve smlouvě 
uvádějí sankce za případné rušení jejich vystoupení. Např. měsíc před 
konáním akce při odřeknutí z naší strany uhradíme 30% z ceny jako 
sankci, 2 týdny před konáním 50% sankce atd. Tato situace může zcela 
reálně nastat .  Toto nechci za žádnou cenu dopustit.

Třetí záležitost je v povinnosti dodržet hygienické podmínky, kde 
musím vzít v patrnost zhoršující se situaci, která může být za měsíc 
zase horší a z praxe víme jak vláda jedná dle situace ze dne na den. 
S konáním pořadatelství jsou spojena rizika, která pořadatel musí 
naplnit a v případě nedodržení hrozí sankce. Nedokážu si představit 
prostřídání cca 200 lidí v budově školy (občerstvení, převlékání), 
nejméně 100 lidí se střídá při vystoupeních na pódiu. Totéž se týká 
samotného průvodu, kterým pouť začíná a zúčastňuje se ho na 200 
lidí. Těch omezení je bohužel daleko více než jsem uvedl. Stejná situace 
je v možné návštěvnosti celé pouti, kde jsme prozkoumávali kolik lidí 
by přišlo a ze stálých fandů by účast byla malá, způsobená obavou z 
možné nákazy. Možná, že by bylo více okolních, ale děláme to hlavně 
pro místní občany. 

starosta

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín

školní rok 2020/2021
Organizace vyučování ve dnech 1. až 4. září 2020

V prvním vyučovacím týdnu se žáci dělí na dvě skupiny.
1. skupina - Žáci účastnící se školního výletu ve Sloupu v Čechách.
2.kupina - Žáci, kteří na školní výlet nejedou. Tito žáci budou mít 

distanční výuku v domácím prostředí. Žákům budou po internetu 
zaslány podklady pro výuku –většinou opakování učiva z nižších 
ročníků.

1.9.2020 se žáci sejdou ve škole na úvodní hodinu od 8,00 do8,45 h.
Od 7.9.2020 se vyučování řídí školním rozvrhem.
Od 7.9 se žáci mohou stravovat ve školní jídelně. 

Je nutné dne 1.9.2020 vyplnit ve škole přihlášku ke stravování a nahlásit 
paní Janě Novotné od kdy se bude dítě stravovat.

Dne 14.8.2020 Mgr. Bc. G. Švandrlíková

svatovÁclavskÁ Pouť bude!!!
…i když v zúženém formátu…

Vážení a milí spoluobčané,
tak, jako každý rok jsme i v roce 2020 připravovali ve spolupráci 

s Obcí Heřmanov plnohodnotný a akcemi naplněný program již 7. 
ročníku Svatováclavské pouti. Tento rok 2020 je však plný neustálých 
zvratů a dovolím si i poznamenat plný negativní nálady. Posledním 
mým obrovským zklamáním bylo obdržení telefonické informace, že 
se nebude konat naše tradiční a úspěšně přetrvávající „Svatováclavská 
pouť“ ve svém sedmém pokračování. Domnívám se, že toto nešťastné 
rozhodnutí doslova pošlapalo dosavadní práci všech dobrovolníků 
a aktivně se účastnících spoluobčanů na předchozích ročnících a že 
nebyl vůbec žádný důvod rušit akci, která nám byla doslova „záviděna“ 
v širokém okolí. S tímto šlo samozřejmě ruku v ruce obrovské 
uspokojení a veliká radost občanů naší obce. 

Po překonání počáteční obrovské destrukce mého aktivního 
přístupu ke konání takovéto akce jsem se rozhodl, že oslovím vedení 
obce za účelem pronajmutí okolí Základní školy a uspořádám spolu 
s dalšími aktivními občany Svatováclavskou pouť dne 26. 09. 2020 a 
to, jak titulek napovídá, v zúženém formátu. Je třeba si přiznat, že bez 
aktivního zapojení vedení obce není v silách jedince v tak krátkém 
časovém horizontu uspořádat pouť v tradičním rozsahu, což mě, 
jako rodilého a srdcem oddaného heřmanováka, který stál u zrodu 
myšlenky na pořádání Svatováclavské pouti velice a ze srdce mrzí.

Co se týče konkrétního rozsahu akce a konkrétního programu, 
budete samozřejmě včas informování a budou vítáni všichni, kdo 
by měli zájem jakkoliv pomoci s organizací. Neváhejte mne proto 
kontaktovat na čísle 725 223 280, nebo na emailové adrese info@mo-
en.cz. 

Již dnes Vám mohu představit prozatím interprety, kteří budou 
vystupovat: DJ Jenda, Holokrci, Claymore. Celý program bude provázet 
slovem profesionální moderátor Ing. Jiří Werich Petrášek tak, jako 
v předchozích letech. Dále připravuji malé překvapení populárního 
hosta, který bude u nás premiérově vystupovat. V rámci akce bude 
zajištěn stánkový prodej (občerstvení, řemeslných výrobků apod.) a já 
doufám, že se podaří zajistit i atrakce pro naše nejmenší. 

Vážení a milí heřmanovští, fojtovičtí a blankartičtí! Věřím, že 
v hojném počtu přijdete a vychutnáte si atmosféru plné zábavy v okolí 
Základní školy v Heřmanově. Srdečně Vás zdravím a věřím, že si tento 
den společně užijeme, vždyť sedmička je přece šťastné číslo.

 Jirka Moravec

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín

Informace k hygienickým oPatřením 
Při Provozu zš heřmanov

K 1.9.2020 a novému školnímu roku vydalo MŠMT Manuál pro 
školy s opatřeními v souvislosti s možnou nákazou koronavirem 
Covid-19.

Od 1.9.2020 budou žáci používat roušky mimo své kmenové 
třídy a při stravování ve školní jídelně.  Při příchodu bude žákům 
měřena teplota a bude připraven desinfekční gel. Žáci budou vedeni 
k dodržování osobní hygieny a budou jim k tomu připraveny dostačující 
prostředky a podmínky. 

Základní škola a školní družina bude fungovat dle normálního 
režimu. 

S jakýmikoli otázkami k začátku školního roku se mohou zákonní 
zástupci obracet na ředitelku školy. 

Mgr. Gabriela Švandrlíková
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sPortovní okénko FD

V sobotu 22. srpna jsme od rána vzhlíželi k obloze s nadějí, že 
vytrvalý déšť přece jenom přestane a rozzáří se slunce, aby nám ohřálo 
náš letošní další ročník Letní slavnosti s naší starou známou country 
skupinou Kliďánko. Ještě v pátek nás mořilo tropické vedro, aby během 
noci tak, jako letos již vícekrát, na nás poslala příroda opět prudkou 
změnu počasí. Nakonec se však přece jen 
umoudřilo, odpoledne kolem páté hodiny déšť 
ustal a ukázalo se nám dokonce i sluníčko.

Ještě začátkem léta jsme neměli jistotu, 
že naše největší akce roku se bude moci 
uskutečnit. Od počátku března kvůli pandémii 
coronaviru vláda svými opatřeními na 
doporučení epidemiologů musela omezit tak, 
jako v jiných státech světa jak pracovní, tak 
společenský život. Veškeré hromadné akce byly zrušeny,  ekonomické 
ztráty narostly do rozměrů, které nepamatujeme.Teprve až polovina 
léta dovolila zmírnění opatření. Odpadlo nošení roušek na veřejnosti 
s výjimkou nemocnic a zdravotnických zařízení, do některých států 
Evropy se smělo vycestovat za dovolenou, společenské, kulturní a 
sportovní akce byly povoleny s určitými omezeními  diváků.

A tak tedy nakonec i s tím sluníčkem jsme mohli krátce před šestou 
hodinou odpolední přivítat naši oblíbenou a již tradiční country 
kapelu Kliďánko z Ústí nad Labem. Frontman kapely Jiří Šmíd se 
svým nepostradatelným širákem přivedl s sebou opět své stálé členy 
Jana Přibyla, Jakuba Tůmu, Karla Andoka a nového člena Václava 

Jandu. Obrovitý stan u rynku se postupně začal 
naplňovat přítomnými nejenom z Blankartic, 
ale i ostatních částí obce a okolí. O dobré pití 
a další pohoštění se postarala opět paní Renata 
Urbanová se svojí pracovnicí, výdejní okénko 
se nezastavilo. 

Jakmile kapela začala hrát, netrvalo dlouho 
a parket se začal postupně naplňovat tanečníky 
a nejeden přítomný si zpíval s kapelou nám 

všem již tak známé a oblíbené písničky country. Žánru, který má 
mnoho svých příznivců napříč všemi generacemi a kterému se upsalo 
hodně souborů a má nejvíce koncertů a akcí pod širým nebem. Mnoho 
z nás tato hudba provází celým životem a činí nám potěšení. Všechno 
pěkné rychle utíká a tak jsme se ani nenadáli a kapela zahrála poslední 
písničku večera. Věřím, že každý odcházel spokojen domů a těší se už 
na další podobné akce.

country k létu Prostě Patří JZ

Přípravné zápasy před zahájením soutěže

tJ moJžíř – tJ heřmanov 6:6 (1:2)
Na přípravné utkání se v Mojžíři přišlo podívat na 200 diváků, kteří 

museli být spokojeni nejen s brankovou úrodou, ale i předvedenou 
hrou obou mužstev hlavně v I. poločase. Heřmanov se ujal vedení v 10. 
minutě, když po dlouhém výkopu hlavičkoval bek domácích brankáři, 
jeho úmysl vystihnul hbitý Dančo a přehodil brankáře 0:1. Na 2:0 
zvýšil opět skvělý Dančo. Po sprintu unikl obraně a prostřelil brankáře 
domácích. Po této brance hosté polevili a hra se začala vyrovnávat. Do 
poločasu Mojžíř snížil na 1:2, po centrovaném míči usměrnili hlavou 
k tyči. 

Doslova smršť od domácích přišla po obrátce, od 46. do 51. 
minuty nasázeli Heřmanovu 4 branky a zdálo se, že o osudu zápasu je 
rozhodnuto. Heřmanov se přece jenom vzchopil a zápas za lijáku a větru 
dotáhl do divoké remízy 6:6. Za Heřmanov se ve druhé půli o branky 
podělili 2 x Betyár, P. Kolárik z TK a Dančo. Přes divoký výsledek se 
zápas líbil a hráči obou mužstev byli odměněni potleskem.

slovan varnsdorf  dorost– 
tJ heřmanov 5:5 (2:2)

Poslední přípravný zápas sehráli naši kluci ve Varnsdorfu s tamním 
dorostem. Zápas splnil účel hlavně v tom , že si heřmanovští prověřili 
jak na tom jsou s fyzickou připraveností. Dá se říci, že obstáli a kde 
se nedostávalo sil, nahražovali to zkušeností a fotbalovostí. Téměř po 
celý zápas měli domácí delší dobu míč na kopačkách, ale Heřmanov 
zase více brankových příležitostí. Po předchozím brankovém přestřelu 
v Mojžíři padlo 10 branek a soupeři se rozešli smírně s výsledkem 5:5. 
Za výkon lze pochválit celé mužstvo, za zmínku stojí zvláštní pochvala 
pro P. Havlíčka st.za bezchybný výkon v prvním poločase ve kterém 
nastoupil. Za Heřmanov stříleli branky tito hráči: M. Betyár, V. Váňa, 
K. Dančo, O. Cimpl a z PK A. Čapek.

Mistrovská soutěž I. B. třídy odstartovala

svÁdov olšinky – tJ heřmanov 3 :3 (1:3)
K prvnímu mistrovskému zápasu zajížděl Heřmanov do blízkého 

Svádova. Pro tento zápas měl trenér M. Vašák k dispozici jedenáctku 
hráčů a sám jako náhradník. Před zápasem zvlášť instruoval Majerika, 
až se dostane do šance, ať jí promění. To se povedlo doslova a do 
písmene. Již ve třetí minutě zápasu obdržel Majerik míč od Betyára 
do uličky, unikl obraně a sám proti brankáři uspěl 0:1. Ke druhému 
gólu Heřmanova ve 27. minutě dopomohla obrana Svádova chybnou 
rozehrávkou, kterou zužitkoval M. Betyár. Po půlhodině hry snížili 
domácí na 1:2 po rozehrání TK od lajny, následná hlavička skončila 
v síti Topolančina. Na 1:3 v poslední minutě I. poločasu zvýšil opět 
Betyár, tentokráte nebývale hlavou po dlouhém autu od Danča

Druhé dějství skončilo lépe pro domácí, kteří přidali na obrátkách a 
přinutili hosty k chybám. Ke kontaktnímu gólu na 2:3 dopomohl Gina, 
když jeho nesmyslnou přihrávku k vlastní bráně přečetli dokonale 
domácí útočníci. Rovněž vyrovnávací branka přišla po chybě, tentokrát 
při kličkování ve středu hřiště přišel o míč Cimpl a přečíslení Svádova 
vyústilo ve vyrovnávací branku. Poslední půlhodinu se obě mužstva 
snažila strhnout vítězství na svojí stranu, výsledek 3:3 se již nezměnil. 
O tom, že 2 body získají domácí rozhodly pokutové kopy, domácí 
proměnili 6 a Heřmanov 5.  

Mistrovská utkání v srpnu a září  
ne 30.8. v 17:00  Heřmanov – Unčín 
so 05.9. v 10:30  Junior Dč. – Heřmanov 

ne 13.9. v 17:00 Dobkovice – Heřmanov 
ne 20.9. v 16:30 Heřmanov – Pokratice  

ne 27.9. v 16:30  České Kopisty – Heřmanov


