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informace z obecního úřadu

Duben nám přinesl vskutku aprílové počasí. Zažili jsme chladna z rána, přívalový déšť a nakonec v jeho třetí dekádě rekordní teploty na toto 
roční období, kdy za pár dnů rozkvetly ovocné stromy i v těch vyšších polohách. Hlavně, aby nám nepomrzly tak, jako vloni a bylo dost třešní, švestek 
i jablek. Zdá se ale, že extrémům se již do budoucna nevyhneme.

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

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí 
sám a hlupák stejně neposlechne.

Citát měsíce

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

ŠindelářoVá jindřiŠka – blankartice

meliŠoVá marie – blankartice

HájkoVá miloslaVa – FojtoVice

VáňoVá dagmar – FojtoVice

jaroŠoVá jaroslaVa - HeřmanoV 

VíŠek karel – HeřmanoV

cajska FrantiŠek - HeřmanoV

blaHopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
na CETIN odeslána žádost o výměnu a přemístění vychýleného dřevěného sloupu v parku •	
naproti ZŠ, provedena kontrola a požadavek obce bude splněn v průběhu měsíce května 
2018 
příprava vedení obce Heřmanov na zásadní legislativní změny od května 2018 (GDPR)•	
upravena část přístupové cesty k vodojemu ve Fojtovicích•	
dne 7.4.2018 obec Heřmanov ve spolupráci s TS Děčín provedli sběr nebezpečných odpadů  •	
zhotovení základové betonové desky pod hrací betonový stůl na Rynek v Blankarticích •	
(VPP)
Úřad práce ČR, krajská pobočka Úl vykonala ve dnech 18.-23.4. 2018 kontrolu plnění •	
všech povinností obce Heřmanov vyplývající z uzavřené smlouvy na 2 pracovní místa VPP 
(s výsledkem bez závad) a zároveň ÚP odsouhlasil prodloužení těchto 2 prac. smluv do 
31.10.2018
dokončení vypracování příloh k žádosti o dotaci na akci „Revitalizace funkčních ploch a •	
prvků sídelní zeleně“ z programu Výzvy č. 1-OPŽP a její podání (prostor parku směrem ke 
zvonici)
dokončení jednoduchého projektu s řešením zvýšení objemu jímané pitné vody Fojt. •	
vodovodu
účast na valné hromadě SVS dne 19.4.2018 v Teplicích (Krušnohorské divadlo) •	
dne 23.4.2018 se na OÚ v Heřmanově konalo zasedání sboru  k probíhajícím pozemkovým •	
úpravám v kú. v kú. Heřmanov za účasti SPÚ Dč., projektantů, zástupců obce  Heřmanov 
a největších vlastníků pozemků. Hlavní téma jednání bylo navržení zpevněných, nebo 
nezpevněných cest v jednotlivých katastrech v otevřené krajině
dne 24.4.2018 proběhla kontrola z ČIŽP, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem (viz níže)•	
dne 10.5.2018 od  9:00 hod. do 17:00 hod.se v multifunkční místnosti budovy restaurace •	
Heřmanov koná účast odborníků SPÚ a projektanta k pozemkovým úpravám v kú. 
Heřmanov. Občané, kteří se dostaví se mohou dotazovat k vyložení soupisu nároků 
vlastníků pozemků
dne 23.5.2018 od  9:00 hod. do 17:00 hod.se v místnosti Blankartického rynku koná účast •	
odborníků SPÚ a projektanta k pozemkovým úpravám v kú. Blankartice. Občané, kteří  se 
dostaví mohou se dotazovat k vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
ve dnech 22.3.(ZŠ a MŠ), 31.3.(občané Heřmanova a Fojtovic) a 6.4.(občané Blankartic) •	
dobrovolně provedli úklid pozemků kolem silnice a potoka v rámci projektu„Ukliďme 
Česko“ (viz dále)

JZ

Mark Twain

Pozemkové úPravy v obci

V současné době probíhají velice inten-
zivně práce ve všech katastrech naší obce. 
V průběhu března a dubna se komise sešla na 
OÚ v Heřmanově, kde bylo hlavním bodem 
jednání zajišťování přístupu do otevřené 
krajiny. Komise složená z odborníků SPÚ, 
projektanta, předsedy komise (starosta) 
a největších vlastníků pozemků diskutovala 
o návrhu projektanta k přístupovým cestám 
do polí a lesů. Komise rozhodovala jaký 
druh povrchů cest zvolit (štěrkové, živičné, 
případně panelové). Odhadem se ve všech 3 
katastrech jedná o 25 km cest. Jednání budou 

probíhat i nadále a pokud nebudou zásadní 
připomínky, můžeme počítat, že v r. 2020 
se začne s fyzickým naplňováním projektu. 
Z pohledu obce považuji řešení přístupnosti 
do krajiny za velký přínos, jednak možnost 
pěších tůr, jednak lepší průchodnost a sjízd-
nost zemědělskou technikou. Prioritou je 
propojit cestami se sousedními obcemi a ka-
tastry mezi sebou. Po připomínkování bude-
te průběžně se sítí nových cest informováni. 
Nyní je těžké odhadnout celkové náklady, ale 
mohou dosáhnout až 50 mil. a 100% nákladů 
bude hradit EU.

starosta

starosta



kvěTen 2018

měSTSké divadLo děČín

7.5. 19.00 STVOŘENÍ SVĚTA - BEZ CENZURY
Divadlo Radka Brzobohatého 
Hrají: Jan Rosák / Vladimír Kratina, Rudolf Hrušínský ml.,
 Valérie Zawadská, Milan Enčev, Romana Goščíková 

10.5. 19.00 ODVOLÁNÍ
Bill C. Davis; Divadlo v Řeznické 
Osoby a obsazení: 
Otec Tim Farley - Miroslav Táborský, Mark Dolson - Filip Cíl 
22.5. 19.00 děkuJeme, Že zde kouříTe
Christopher Buckley, Dagmar Haladová 
Činoherní studio Ústí nad Labem 
Hrají: Jan Plouhar, Václav Hanzl, Matúš Bukovčan, Kryštof 
Rímský, Jan Jankovský, Irena Kristeková / Barbora Milotová, Anna 
Kratochvílová, Josef Kadeřábek, Adam Ernest / Lukáš Černoch a 
další

bLankarTickÝ rYnek
30.4. 17.00 Stavění májky, pálení čarodějnic

foJTovickÁ kaLírna
30.4. podvečer Stavění májky, pálení čarodějnic

kam za kuLTurou?

Pálení čarodějnic je velmi 
starý a dodnes živý lidový zvyk 
a zvláštní svátek. Tuto noc se 
lidé scházejí u zapálených ohňů 
a slaví příchod jara. Mimo lidové 
zvyky se také jedná o druhý 
největší Satanský svátek. Na 
tuto noc připadala největší sabat 
Satanských kultů. Noc z 30. dub-
na na 1. května byla pokládána 
za magickou. Svátek se původně 
pravděpodobně slavil o úplňku, 
jenž byl nejblíže dnu, nachá-
zejícímu se přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním sluno-
vratem. Lidé věřili, že tuto noc se 
čarodějnice slétají na čarodějnic-
ký sabat, a skutečně je tato noc 
jedním z největších pohanských 
svátků. Lidé také věřili napří-
klad v otevírání různých jeskyní 
a podzemních slují, ve kterých 
jsou ukryty poklady. Hlavním 
smyslem tohoto starého lidové-
ho zvyku byla pravděpodobně 
oslava plodnosti. Na ochranu 
před čarodějnicemi (původně 
před zlými duchy a démony 
obecně, čarodějnice jsou až vý-
sledkem inkvizičních procesů) 
se na vyvýšených místech zapa-
lovaly ohně. Postupem času se 
z těchto ohňů stávalo „pálení ča-
rodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a vyhazovala se do výšky. 
Popel z těchto ohňů měl mít 
zvláštní moc pro zvýšení úrody. 
Někdy se rozhrnutým popelem 
vodil dobytek k zajištění plod-

nosti, jindy se přes oheň skákalo 
kvůli zajištění mládí a plodnos-
ti. V Německu se čarodějnice 
slétávají na čarodějnický sabat 
do Brockenu. Podobný svátek se 
slaví v mnoha jiných evropských 
zemích (Slovensko, Skotsko, 
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, 
Polsko, Německo). Různé země 
označují tento svátek různými 
jmény.

V ten samý, poslední aprílo-
vý den se na oslavu jara, lásky, 
plodnosti a mládí po dlouhá léta 
vztyčuje a ozdobuje májka. Podle 
tradice by se muži měli vydat 
30. dubna do lesa, aby uřízli 
nejvyšší stromek, a to nejlépe 
smrček, borovici nebo jedli. 
Strom celý oklestí a ženy ho poté 
vyzdobí stuhami, pentlemi, vě-
nečky, krepovým papírem nebo 

šátky. Poté již vyzdobenou 
májku vztyčí upro-
střed vesnice. První 
noc ji ale muži 
bedlivě hlídají, zvy-

kem totiž je, 
že si v noci 
na prvního 
máje lidé 
z okolních 

vesnic snaží májku navzájem 
ukrást nebo poškodit, každý chce 
mít tu nejlepší a získat nejvíce 
štěstí v lásce právě pro pouze 
sebe. Májka pak celý měsíc máj 
zdobí náves.

(Zdroj: Internet, volně upraveno) JZ

konTroLa funkce LeSa ČiŽP úL
Dne 24.4.2018 byla zahájena kontrola obce Heřmanov jakožto 

vlastníka lesa. Pověření inspektoři ČIŽP oblastního inspektorátu Ústí 
nad Labem, oddělení ochrany lesa kontrolorů se zajímali o správ-
nost vykonávání povinností vlastníků lesa vyplývajících ze zákona, 
zejména:
a) předložení lesní hospodářské evidence
b) předložení evidence ochrany lesa proti škodlivým činitelům (kala-

mitním škůdcům)
c) případné vyjímky ze zákonných ustanovení(např. vyjímka z lhůty 

zajištění kultur, stavby na pozemcích určených pro plnění funkcí 
lesa, vyjímka ze zákazu těžby porostů do 80- ti let, vyjímka z veli-
kosti seče holé, atd.)

d) předložení dokladů o původu sadebního materiálu

Po vykonané kontrole na základě zjištěných skutečností bylo ze 
strany inspektorů konstatováno, že na kontrolované části majetku ne-
bylo zjištěno ohrožení či poškození životního prostředí, ani omezení 
plnění veřejně prospěšných funkcí lesa. Inspekce dále konstatovala, 
že vlastník lesa je povinen dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně 
poškozovány zvěří a vychovávat je soustavně tak, aby se zlepšoval je-
jich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa. 
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů, které by vedlo k zahájení 
řízení o přestupku, nebo správního řízení.

Lidové zvYkY PoSLední aPríLovÝ den

Ohňostroj, historický trh, Adrenalin Challenge, Labefest, sochaři 
Děčínu, Mladé Labe, Labský streetballový pohár a spousty dalšího Vás 
čeká v květnových víkendech (11. do 27. května.) 

www.slavnostidecin.cz

FD



Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín, Heřmanov 120, Děčín 2, 40502, příspěvková organizace

STanovení Podmínek Pro PodÁvÁní ŽÁdoSTí o PřiJeTí 
děTí k PředŠkoLnímu vzděLÁvÁní Č. 02/2017

Účinnost od:30. 10. 2017
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín, Heřmanov 120, Děčín 2, 

405 02, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Heřmanov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Místo pro podávání žádostí:  
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 1. patro ředitelna školy

Termín: 9. 5. 2018
Doba pro podání žádosti: od 12,00 do 15,00 hodin.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také potvrzení registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (evidenční list) dle zákona č. 561/2004 Sb.

Formuláře jsou ke stažení na www.skolahermanov.cz
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 budou umístěny na nástěnkách 

v šatně dětí v mateřské škole, zveřejněny na stránkách mateřské školy – www.skolahermanov.cz a v místním tisku Heřmanovský zpravodaj.

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2 příspěvková organizace

V rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“ jsme s naši-
mi žáky a dětmi zorganizovali 
vlastní akci „Ukliďme naši obec“. 
Akce se zúčastnily hlavně děti 
z naší školy a jejich rodiče. Po-
řádně jsme se na akci připravili. 
Objednali si materiál v podobě 
rukavic, pytlů na odpad a do-
konce i triček. Vše jsme dostali 
zdarma. Nejprve jsme s dětmi 
uklidili naší zahradu. Poté jsme 
se vydali směrem ke kapličce. 
Během jedné hodiny jsme měli 
plných deset pytlů. Překvapení, 
kolik je v našem okolí nepořád-
ku, bylo veliké. Děti nacházely 
hlavně sklo, papíry, plastové 

předměty a velké množství 
kovových materiálů. Děti pojaly 
akci s velkou zodpovědností. 
Kritizovaly a hubovaly na lidi, 
kteří odpadky odhazují. Nebá-
ly se kvůli úklidu ani pořádně 
zašpinit a v zápalu práce by 
uklidily i předměty, které nebylo 
třeba, jako např. kovové lano 
s hákem, které u kapličky nechali 
dřevorubci. Akce se nám velmi 
povedla a hlavně děti moc bavila, 
což je dobře. Další akci pořáda-
nou panem Goldammerem dne 
31. 3. 2018 přejeme zdar. Je to 
potřebné a děti se tím učí chránit 
přírodu.

G. Švandrlíková

Ukliďme Česko
ukLízíme naŠi obec

od ceduLe k ceduLi

Na akci „Ukliďme Česko“ se rovněž podíleli místní občané z Blan-
kartic pod vedením blankartického výboru. V předvečer svozu ne-
bezpečných odpadů dne 6. 4. uspořádalo 10 aktivních občanů Blan-
kartic brigádu na úklidu okolí silnice a Dolského potoka a prostory 
kolem silnice na Rychnov. Uklízené prostory od potoka k silnici jsou 

velmi těžko přístupné, proto bylo velmi obtížné poházené odpady 
vytahat a připravit ke svozu.

Za tento záslužný čin děkuji všem blankartickým občanům, 
dětem, vedení ZŠ a MŠ Heřmanov a místním občanům Heřmanova 
a Fojtovic.

bLankarTice

Dne 31. března 2018 byla 
naplánována celkově již 
třetí akce. Snad to bylo dáno 
termínem, snad počasím, 
nebo akcí školy týden předtím. 
V sobotu se nás však sešlo pouze 
13. Což oproti minulým akcím je 
o dost méně.

Z důvodů malého počtu 
jsme po dohodě vyrazili směr 
Fojtovice. V rámci možností 
se sbíraný odpad ihned třídil 

do pytlů a rovnou odkládal do 
kontajnerů na tříděný odpad.

I když jsme vyloženě 
nenarazili na takovou skládku 
jako loni, přece jenom se podél 
silnice našlo spousty „pokladů“.

Velké poděkování patří všem, 
kteří věnovali svůj čas a pomoc. 
A jak již bylo napsáno v článku 
výše, učme své děti a buďme jim 
příkladem, zejména při ochraně 
přírody.

MK

starosta

foto FD
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V poslední době zahýbala veřejností zpráva o bestiálním týrání 
štěněte labradora v Prachaticích mladým mužem, který se při tom 
nechal natáčet dokonce na mobil. Štěně Marveyho museli veterináři 
několikrát operovat, psychické následky bude mít štěně asi do konce 
svého života. Případy týrání zvířat se objevily častěji a veřejnost 
právem volá po přísném potrestání pachatelů těchto činů a využití 
stávajících zákonů. Zvířata jsou u nás chráněna na základě záko‑
na na ochranu proti týrání z roku 2009 na popud mezinárodních 
předpisů Rady Evropy a Evropského společenství. Zákon stanoví, 
že kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, může 
být potrestán odnětím svobody až na dva roky. Nepodařilo se mi 
dohledat, zda byl dosud použit tento trest nepodmíněně, zpravidla 
soudy použijí podmíněný odklad trestu. Zdá se, že tato praxe není 
dostačující pro odstrašení od těchto činů.

Týráním bývají zpravidla postiženi psi a kočky, z poslední doby 
je znám však také případ týrání stáda koní majitelem Vondruškou 
na Benešovsku, kdy mu byli koně odebráni a do rozhodnutí o jejich 
dalším osudu se na své náklady musela postarat obec.

Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi. O to je 
takové jednání nebezpečnější, protože takový člověk může nakonec 
ublížit i někomu z lidí. Vrátím  ‑li se k případu štěněte Marleyho, 
pachatel se za svůj čin omluvil a prohlásil, že uhradí veškeré nákla‑

dy na léčbu. Protože tak ale neučinil neprodleně po činu, otázkou 
zůstává, zda tato slova jsou upřímná a nejsou vedena snahou 
o mírnější trest.

Situace dospěla tak daleko, že se jí začal zabývat i nejeden posla‑
nec našeho parlamentu a v současné době je připravována novela 
zákona se snahou o zpřísnění trestu za tyto činy. Snad to pak více 
odradí ty, kteří si tímto způsobem hojí své mindráky a frustraci na 
tvorech, kteří se nemohou bránit. My, kteří si hýčkáme své domácí 
mazlíčky, takové jednání vůbec nemůžeme pochopit. Vždyť domácí 
zvířátka nám přinášejí radost a pomáhají nám, ta hospodářská nás 
potom živí a i k nim bychom měli být všichni slušní. Úcta ke zvířa‑
tům by měla být pro každého samozřejmostí.

Určitě jste po těchto 
řádkách pochopili, že 
i já jsem stoupencem 
zpřísnění postihu pro 
pachatele těchto skutků 
a budu doufat, že se ho 
podaří našim zákono‑
dárcům prosadit. Moc se 
jim toho zatím nepoda‑
řilo. Držme jim palce!

nebuĎme LhoSTeJní ! JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SPorTovní okénko

TJ heřmanov, SPoLek – TJ chLumec 3:2 (2:1)
V prvním jarním zápase I. B. třídy nebyl ve Fojtovicích způsobilý 

terén a zápas se odehrál na umělé trávě v Děčíně. 
Heřmanov hostil ambiciózní Chlumec a zápas nebyl 
vůbec lehký. Bezbrankový stav vydržel do 34. minuty, 
to Cimpl přistrčil Rojkovi, který usměrnil za Kuncova 
záda 1:0. Za minutu bylo srovnáno po dorážce Virta, 
když předchozí střelu neudržel domácí brankář Herák 
1:1. O 2 minuty později se měnilo skóre opět ve prospěch 
domácích, po faulu ve vápně na Kramera nařízený PK

Rojko proměnil 2:1. Chlumec se dočkal vyrovnání 
v 78. min., po rohovém kopu se trefil hlavou Semenský 
2:2. V zápětí Chlumečtí faulovali ve vápně podruhé 
a Rojko se nemýlil z PK ani tentokrát 3:2. Šťastnou výhru již Heřmanov 
ze svých rukou nepustil.
Sestava domácích: P. Herák, P. Havlíček st., L. Vlček, J. Trudák, V. Váňa, R. 
Majerik, Z. Čapek, J. Mataj, R. Rojko, O. Cimpl, L. Kramer, střídali: T. Vlasák, 
D. Grunza, M. Gina a P. Havlíček.

Sk Pronako hoSTovice 
- TJ heřmanov, SPoLek 2:1 (1:0)

Ani ve druhém mistrovském zápase neměli domácí Hostovice 
způsobilý terén, proto se zápas odehrál na umělé trávě, tentokrát v Ústí 
nad Labem. Pro hosty nezačal zápas dobře a inkasovali branku v úvodu 
duelu. Váhavý přístup zadáků Heřmanova umožnil Hostovicím 
opakovanou střelou rozvlnit síť poprvé. Tento stav vydržel do 70. 
minuty, kdy hosté srovnali na 1:1 brankou Cimpla, který zužitkoval 
přesný centr P. Havlíčka ml. Když se zdálo, že si soupeři rozdělí body, 
domácí po přesném centrovaném trestném kopu přece jenom strhli 
v nastaveném čase vítězství na svojí stranu 2:1. Autorem šťastné vítězné 
branky byl Černohorský.
Sestava Heřmanova : P. Herák, L. Vlček, J. Trudák, V. Váňa, R. Majerik, R. 
Rojko, O. Cimpl, L. Kramer, T. Vlasák, M. Gina a J. Pecha, střídali:. P. Havlíček 
ml., D. Grunza a M. Tondr

 

TJ heřmanov, SPoLek – Sk březinY 0:1 (0:0)
Třetí jarní kolo se odehrálo na vlastním hřišti ve Fojtovicích. 

Osmdesát přítomných diváků vidělo velmi bojovné 
utkání, ve kterém si odvezli 3 body šťastnější Březiny. 
První poločas se odehrál bez branek, protože oba 
celky pozorně bránily a do vyložených šancí se příliš 
nedostávaly. Ve druhém poločase se k bojovnosti přidala 
tvrdost v osobních soubojích, ale branky nepřicházely. 
O výsledku rozhodla 81. minuta, kdy zůstala levá strana 
obrany Heřmanova zcela odkrytá a toho využil Šindelář 
ke vstřelení jediné branky hostí.
Sestava domácích: P. Herák, P. Havlíček ml., V. Váňa, R. Majerik, 
Z. Čapek, R. Rojko, O. Cimpl, J. Drahoňovský, T. Vlasák, M. Gina 

a M. Tondr, střídali: L. Kramer a J.Pecha

TJ Čechie horní PodLuŽí 
- TJ heřmanov, SPoLek 2:0 (1:0)

Branky za domácí M. Bulejko a V. Riedel

TJ heřmanov, SPoLek – TJ union děČín  1:3 (1:0)
Úvodní branka padla již v 8. minutě z kopačky Gini, který dostal 

pěknou přihrávku na hranici velkého vápna a levačkou překvapil 
Jeřábka. Do konce prvního poločasu měli domácí ještě 2 gólovky, 
které zůstaly nevyužity. Příznivý výsledek vydržel domácím do 78. 
minuty, kdy nebyl odpískán faul na Váňu a hosté toho využili ke 
srovnání na 1:1. Ve snaze zvítězit, otevřeli domácí obranu a toho 
využil v 87.minutě Murdych a 90.minutě Očipka k otočení výsledku 
na 1:3.
Sestava domácích: P. Herák, P. Havlíček st., L. Vlček, J. Trudák, V. Váňa, 
R. Majerik, Z. Čapek, R. Rojko, J. Mataj, M. Gina, O. Cimpl, L. střídali: D. 
Grunza, L.Kramer a V. Vašák

FD


