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Měsíc červenec vstoupil do své druhé poloviny a na rozdíl od Moravy, kde lidé zápasí se záplavami, my vzýváme nebe, aby nám již konečně seslalo 
tolik potřebnou vláhu pro naše zahrádky. louky a pole. Nic se od minulého měsíce nezměnilo a my jen musíme věřit, že bude lépe. Tak suchý rok tady 
u nás na severu již sakra dlouho nepamatujeme.

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

„Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co 
jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit. “ 

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
činnosti spojené s komunálními volbami do ZO obcí připravované na dny 5.a 6. 10. 2018•	
po urgenci obce Heřmanov vyměněny a přestrojeny dřevěné sloupy Telekomunikací, •	
uražený u OÚ a vychýlený v parku naproti ZŠ a MŠ
na Blankartickém rynku vybudován chodníček ze zámkové dlažby•	
výměna osvětlovacích těles v celé budově ZŠ a MŠ Heřmanov•	
oprava podlah v přízemí ZŠ a MŠ (kuchyň a sklad) a položení dlažby•	
dne 16. 8. 2018 od 17.00 hod. se koná veřejné jednání ZO Heřmanov na Blankartickém •	
rynku
v průběhu července provedení osazení ventilů na vodovodním řadu Fojtovického vodovodu•	
dne 28. 7. 2018 od 14.00 hod. se na rybníčku (odb. na Mlatce) koná akce na vodě (viz str. 4)•	
geodetické zaměření skutečných hranic pozemků podél restaurace v Heřmanově pro •	
vyhotovení projektu na stavbu protihlukové stěny
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Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

 
Paní HanušoVá eVa – HeřmanoV

Pan šPaček PaVel - FojtoVice

blaHoPřejeme

Tříděný odpad
Obec Heřmanov se snaží udržet tendenci v třídění odpadu, ale jisté nedostatky lze na první 

pohled spatřit. U kontejnerů na tříděný, nebo komunální odpad se objevují různé předměty, 
které patří spíš do nebezpečných odpadů, ale hlavní problém je ten, že TS Děčín nejsou povinni 
svážet předměty uložené u nádob a proto po svozu zůstanou opět ležet u popelnic. Obec provádí 
každoročně 2x svoz nebezpečných a objemných odpadů a proto bychom měli tyto předměty 
ponechat na jaro, či podzim. Pro připomenutí mezi tříděné plasty patří materiály vyznačené 
na žlutých kontejnerech. Jedná se o plasty: „PET láhve (sešlápnout), kelímky, PVC hračky, 
igelitové tašky, mikrotenové sáčky, polystyren“. Do kontejnerů nepatří novodurové vodovodní 
trubky, CD, koberce a jim podobné materiály. Všem občanům, kteří řádně třídí a neodkládají 
nepotřebné věci k popelnicím, patří poděkování.

Galileo Galilei

I v době dlouhodobého sucha, které 
nás sužuje a žlutých trávníků, dokáží lidé 
vypěstovat takovou krásu, kterou vidíte na 
těchto fotkách. Fotografie byly pořízeny 
minulou neděli na zahrádce rodiny Vacků 
v Blankarticích.

starosta

starosta
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starosta

přehled hoSpodaření a akTiviTy obce od roku 2014 do 2018
V červnovém čísle jste shlédli výčet hlavních činností obce Heřmanov v letech 2010 - 2014, nyní v konci volebního období uvádím hlavní 

body při plnění volebního programu 2014-18

Čerpání dotací ve volebním období 2014 -2018, kdy uvádím pořadí dle výše finančního přispění: „1. Ministerstvo místního rozvoje, 
2. Ministersvo zemědělství, 3. Státní fond ŽP,4. Krajský úřad Ústeckého kraje a Úřad práce Děčín“ s celkovou částkou dotace 10,5 mil. Kč. 
Největšími dotačními položkami byly 4 mil. na stavby mostků, 1,6 mil. na nový rozhlas, 1,5 mil. na opravy místních cest, 0,9 mil. na revitalizaci 
rybníčku, 0,8 mil. na VPP od ÚP, 0,4 mil. na opravu zvonice, 0,4 mil. na hřiště u ZŠ, 0,1 mil. na místnost pro maminky s dětmi a seniory, 
0,1 mil. volby 2014-18 a ostatní drobné dotace.

Obec investovala v období 2014 -2018 do obecního majetku celkem 14 mil. Kč (investice -nové stavby) a 2,9 mil. Kč (neinvestice – opravy)

Mezi největší investiční a neinvestiční položky patří:
stavby v r. 2016 celkem 5mostků a 4 místních cest poničených po povodni v r. 2013•	
stavba místního bezdrátového rozhlasu včetně nového v Blankarticích•	
další velké investice šly do úprav v okolí ZŠ a MŠ – nová stavba tribuny, pódia, hřiště s umělým povrchem, nová část oplocení pro zvýšení •	
bezpečnosti a domeček na uložení sportovního náčiní, přispění obce na vybudování nových sociálek (hl. část získala škola v soutěži)
v budově hospody v Heřmanově jsme vybudovali novou přístavbu venkovního přístřešku se zámkovou dlažbou, nové sociální zařízení, •	
nové vstupní dveře do lokálu, zabezpečení budovy proti zlodějům. Provedeny stavební úpravy nutné z hygienického pohledu pro otevření 
prodejny, která byla v r. 2016 otevřena
pro TJ Heřmanov vybudován ve spolupráci s TJ drátový rozhlas kolem fotbalového hřiště•	
před hospodou ve Fojtovicích směněny pozemky a v parku vybudováno hřiště s herními prvky pro děti a dokoupeny lavice se stoly pod •	
přístřešek „Kalírny“
v Heřmanově se opravila zvonice, vybudovala přístupová cesta ke zvonici a plocha se zámkovou dlažbou 50 m•	 2, s provedením okolních 
terénních úprav a vykácením starých náletových dřevin. Vyhotoven projekt na výsadbu dřevin včetně posezení v této lokalitě s podáním 
žádosti o dotaci SFŽP s realizací přelom 2018/19. Pro stejnou lokalitu naproti ZŠ a MŠ vyhotoven projekt k zajištění bezpečného stavu kolem 
školy: Nástupní ostrůvek na autobus, chodník, přechod a jeho nasvícení, opěrná zídka podél chodníku - opětovná žádost o dotaci bude 
podána v průběhu léta 2018, realizace přelom r. 2018/19
pro rozšíření vodojemu ve Fojtovicích vytvořen projekt, který je nyní na SÚ Benešov na vydání územního souhlasu, realizace ještě letos, •	
vybudována zpevněná prašná cesta k vodojemu
v Blankarticích byl dostavěn rynek, ze zámkové dlažby provedeny obvodové chodníčky, rynek vybaven nábytkem, nyní byl umístěn •	
betonový stůl na stolní tenis, vybudován chodníček ze zámkové dlažby
v Heřmanově u odbočky na Mlatce provedena revitalizace rybníčku•	
ve spodní části Heřmanova zřízena autobusová zastávka se dvěma nástupními místy•	

Další záležitosti, které nejsou tolik vidět
dokončen Územní plán Heřmanov s platností od 1. 1. 2015, dokončen lesní hospodářský plán je aktualizován digitální povodňový plán, •	
každoroční organizace čištění komínů, očkování psů, 2x ročně svoz nebezpečných odpadů, pro místní občany možnost odkoupení 
palivového dřeva od Obecních lesů Heřmanov, s. r. o., příprava a konání 22 veřejných jednání ZO Heřmanov, kde bylo přijato na 300 
usnesení (99% schválených)
v katastrálních územích Heřmanov, Fojtovice a Blankartice probíhají pozemkové úpravy řízené SPÚ Děčín, přičemž komise •	
složená ze starosty a zastupitele obce má významné slovo k dotváření krajiny, úpravy budou probíhat v letech 2019/20, možná až do 
r. 2022 s financováním státu

Poslední čtyři roky jsme se snažili i o další aktivity
sportovní akce – finanční podpora sportu pro fotbalovou TJ Heřmanov a šipkařský klub, volejbalový turnaj, vánoční turnaj ve stolním •	
tenise, spoluúčast se ZŠ na sportovní olympiádě škol z Děčínska
společenské akce – 4 ročníky Svatováclavské pouti, Masopustní veselí, maškarní rej pro děti, blahopřání jubilantům, pálení čarodějnic, vítání •	
nových občánků do života, letní posezení s hudbou v Blankarticích, Dětský den ve Fojtovicích, předvánoční posezení pro seniory, rozsvícení 
vánočního stromu, mikulášská nadílka, mikulášská zábava
informovanost občanů – internetové stránky obce, Heřmanovský zpravodaj, každoroční reportáže z obce o kulturních akcích, vlastní vydání •	
a překlad kronik Heřmanova a Fojtovic, vývěsné tabule a místní rozhlas

Proběhlé kontroly za uplynulé volební období
Krajským úřadem Ústeckého kraje byly vykonány 4 dílčí a 4 závěrečné přezkumy hospodaření obce, kontrola Okresní správou sociálního 

zabezpečení Děčín, kontrola Zdravotní pojišťovnou Úl., kontrola Úřadu práce Děčín, kontrola ze SFŽP a KúÚk na čerpání dotací, pravidelné 
kontroly finančního a kontrolního výboru při obci. Za uplynulé období proběhly 2 kontroly ze ŽP, z nichž první na anonym (prý špatné 
skládkování), druhá na hospodaření v obecních lesích. Dále byla provedena kontrola Kriminální policií dokladů za poslední roky, krizového 
štábu ochrany obyvatelstva a kontrola požární ochrany. Závěrem konstatuji, že výše uvedené kontroly proběhly „Bez výhrad“



V pátek 27. července 2018 v pozdních večerních a nočních hodinách 
se Měsíc v úplňku ponoří na 1 hodinu a 43 minut do zemského stínu 
a získá zvláštní cihlově oranžové až rudé zabarvení. Za příznivého 
počasí tak lidé z Oceánie, Asie, Afriky a Evropy spatří vůbec nejdelší 
úplné zatmění Měsíce v tomto století, delší nastane až 9. června 2123. 
Vzácný úkaz doplní ještě druhý unikátní jev – planeta Mars se v den 
zatmění ocitne v nejvýraznější opozici se Sluncem za posledních 
15 let. Úplné zatmění se v Česku odehraje nízko nad jihovýchodním 
obzorem mezi 21:30 až 23:13 středoevropského letního času

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR 
číslo 247 ze 13. července 2018

Náš kraj skrývá mnoho krásných míst, do kterých se rádi vracíme 
a která uspokojí každého turistu. Mnozí z nás určitě byli třeba na 

Pravčické bráně, Hřenských 
soutěskách na říčce Kamenici, či 
Tisských stěnách. Mohli bychom 
vyjmenovat řadu dalších. Pokud 
jste však ještě nebyli v krásné 
malebné obci Růžová, využijte 
prvního dne, který počasím zrovna 
nevyzývá ke koupání, sedněte 
do auta a vydejte se tam. Po 
průjezdu Markvarticemi směrem 
na Českou Kamenici je na jejich 
konci nenápadná odbočka doleva 
na Jánskou, v které se pak dáte 

směrem na Srbskou Kamenici a tam odbočíte již přímo do Růžové. 
Obec Růžová leží na hranici Národního parku Českosasské Švýcarsko. 
Určitě si všimnete hned dominanty obce, barokního kostela sv. Petra 
a Pavla, který byl dostavěn v roce 1712 na místě kostela starého. Kostel 
však 1. srpna 1988 vyhořel, byl 
zrekonstruován až v letech 1996 - 
2000 a ten rok byl zároveň znovu 
vysvěcen. Růžová je vyhledávaným 
místem pro bydlení a výchozím 
místem pro pěší turistiku. Daleko 
není Růžový vrch, nejvyšší vrchol 
této oblasti se svou výškou 619 m, 
daleko není ani na nádhernou 
přírodní památku Pravčickou 
bránu, coby nejznámější místo 
Českosasského Švýcarska a jedné 
z největších přirozených skalních 
bran na našem kontinentě.

Poněkud schována mimo hlavní komunikaci je rovněž unikátní 
výrobna mýdla Rubens. Směrové ukazatele vás k ní dovedou 
dlouhou a úzkou uličkou, ve které byste se asi nedokázali minout 
s protijedoucím vozidlem. Na samém kraji obce s krásným výhledem 
na skalní dlouhý masiv na horizontu, stojí hezká, prosklená přízemní 
budova s překrásným parčíkem s podivnými chodníčky, o kterých ještě 
bude řeč. Ta budova ničím továrnu nepřipomíná, přesto se tam ale 
vyrábí mýdlo. Vyrábějí se tu (a zároveň i prodávají) bylinková mýdla 
z přírodních látek či kozího mléka, kokosového, olivového i palmového 
oleje. A nejenom to, Mýdlárna Rubens nabízí solné zahřívací bylinkové 
pásy, přírodní prací mýdlo, výrobky ze soli z Mrtvého moře, oleje, 
šampony a polštářky.

Mýdlárna byla založena v roce 2003 jako rodinná firma, která při 
zcela ruční výrobě využívá přírodních produktů, zejména nespočetného 
množství bylinek a navazuje na tradici dávných dob, která byla 
narušena po druhé světové válce vstupem chemického průmyslu do 
této technologie. K výrobě používá bylinky s léčebnými účinky při 
vnějším použití. Ty se ostatně používají i při výrobě dalších produktů – 

šamponů, šlehaných kokosových tuků jako alternativy krémů na ruce, 
tělových krémů i krémů masážních. Při kožních problémech pomáhá 

zase další produkt, kdy do krému 
je přidávána sůl z Mrtvého moře 
a při léčbě třeba plísní by měly 
pomoci živé bylinkové oleje, 
jejichž základem je olivový olej 
s ročním louhováním bylinek.

Abych řekl pravdu, tady si užijí 
zejména ženy, které mají většinou 
větší vztah k bylinkám, než 

muži. Musím ale říci, že i mne to velice zaujalo a byl jsem překvapen 
i vkusným aranžmá finálních výrobků, včetně jejich obalů. Můžete si 
odnést i různé druhy dárkového balení.

Na počátku mého tipu na výlet do Růžové jsem se zmínil 
i o podivných chodníčcích v parčíku před vchodem, které po pár 
metrech změní svůj povrch, začíná to pískem, velikostně různými 
kamínky, kůrou stromů, borovými 
šiškami, pilinami a snad i dalším. 
Jednotlivé body na ploskách 
našich chodidel jsou propojeny 
s vnitřními orgány, jejichž činnost 
se probouzí a stimuluje chozením 
po těchto nerovných plochách. 
Rovněž se jimi dá navodit pohoda, 
úsměv a dobrá nálada, kterou 
můžete na závěr uplatnit a zároveň se osvěžit přímo naproti mýdlárně 
u venkovního plážového baru při penzionu Růžák, což jsme také 
učinili a spokojeni jsme se vydali zpět k domovu. Vřele tento výlet 
doporučuji těm, kteří tam ještě nebyli a mají o něm zájem.

Tip na prÁzdninový výleT

nejdelší úplné zaTmění měSíce 
v TomTo SToleTí

Český hydrometeorologický ústav vydal 
od pondělí 23. července 2018 až do odvolání

ZÁKAZ
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení 
klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než 
k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro 
vlastníky a uživatele zemědělských pozemků
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní 
část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, 
např. suchou trávou, slámou, strništěm, rozlitým palivem apod.

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	20.	8.	2018	•

Dnešní sloupek bude kratší, než obvykle, myslím si však, že 
o to poučnější. Chtěl bych se s vámi podělit o příběh jedné starší, 
osmdesátileté paní, která si v poslední době užila své a o další, 
tentokrát mnohem mladší ženě.

Ona stará paní prožila krásný život, poznamenaný však na druhé 
straně i krutými životními ranami. Vychovala spolu s manželem 
dva chlapce, ten starší dokonce vystudoval vysokou školu a stal se 

inženýrem. Po revoluci začal 
úspěšně podnikat, oženil se 
a spolu s ženou koupili nedaleko 
Prahy, svého původního 
bydliště starou usedlost, kterou 
začali vkusně renovovat 
a přestavovat podle svých 
představ. V nejlepším životním 
období ale smrtelně onemocněl 
a své nemoci nakonec podlehl. 
Před několika lety prožila paní 
druhou těžkou ránu osudu, když 
jí zemřel manžel, který byl stále 
ještě v plné síle. Večer odešel spát 
a ráno už se neprobudil. V té 
chvíli začal život pro onu paní 
ztrácet smysl, i s tím se však 

dokázala vyrovnat, radost jí dělal druhý syn s rodinou a dvěma 
vnoučaty a také malý pejsek, kterého si pořídili ještě za života jejího 
muže. Malý yorkshir byl pro ni vším a celých jedenáct let jí byl 
velikým společníkem a členem rodiny. O to opět větší ranou bylo 
pro ni, když už byl na tom zdravotně tak špatně, že letos v lednu 
na radu veterináře ho musela nechat utratit. Znám také ten pocit, 
kdy se v okamžiku máte rozhodnout o bytí a nebytí milovaného 
zvířátka.

Po utracení pejska někdy v polovině měsíce ledna obdržela od 
veterináře potvrzení, se kterým zašla na Městský úřad z důvodu 
ukončení poplatku za chování psa. Myslela si. že udělala vlastně 
tečku za životem jejího miláčka a že má vše za sebou. Omyl, za pár 
dní dostala obálku od Městského úřadu, ve které byla složenka na 
zaplacení poplatku – držte se, ve výši 14 Kč! (coby alikvotní část 
ročního stanoveného poplatku). Opět si tedy připomněla ztrátu 
člena rodiny, zle to znovu prožívala a samozřejmě v dalších dnech 
složenku uhradila. Z hlediska povinnosti dotyčné je naprosto vše 
v pořádku. Ale položme si ruku na srdce – musela paní referentka 
opět stresovat starou paní pro pár korun? Nedalo se od vymáhání 
této pohledávky z čistě lidských důvodů upustit, protože se tady 
nedá mluvit o nějaké škodě úřadu? Když ne paní referentka, tak 
její nadřízený? Jsme stále u toho – dodržování nařízení, vyhlášek 
a dalších je samozřejmě povinností – ale řekněte mi, kde zůstal 
člověk?

kde zůSTal Člověk? JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

ODPOLEDNE NA VODĚ
28. července 2018 od 14 hodin

na rybníčku v Heřmanově (odbočka na Mlatce)

Závody na plovoucí lávce přes rybníček
Závody na nafukovacích matracích

Aquazorbing
Kdo se udrží na nafukovacím vratkém křesle
Soutěž o nejzajímavější kostým (k vodní tématice)

Pro výherce jsou připraveny zajímavé ceny
Občerstvení zajištěno (Pro soutěžící klobása zdarma)

Moderuje a hudbu pouští Honza Novotný

VEZMĚTE SI PLAVKY A BOTY DO VODY

SOUTĚŽE, ATRAKCE

Dovolujeme si 
Vás pozvat 

na první akci
u našeho rybníčku

při příležitosti 
dokončení  

jeho výstavby 
a uvedení do „provozu“.

Použito ilustrační foto

veČer chalupÁřSkých pochouTek
Dne 28. července 2018 od 17 hodin se na blankartickém rynku 
sejdou občané Blankartic, aby si vzájemně porovnali a pochválili 
své kulinářské výtvory.


