
… v Blankarticích
S ustupujícím sněhem se jako každoročně začaly v okolí Blankartic 

objevovat „dárky“, které nám zanechávají neznámí dobrodinci 
téměř všude, kam se podíváme. Ponejvíce v příkopech kolem silnice 
z Blankartic do Heřmanova, kde na nás tentokrát kromě lednové zásilky 
hromady asfaltové lepenky, čekala i zachovalá automatická pračka (ta 
se při vykládce majiteli skutálela téměř až k Dolskému potoku) a třeba 
i 13 ojetých pneumatik… K tomu samozřejmě nepočítaně plechovek 
od nápojů, obalů od sušenek a jak jinak- plastové lahve všeho druhu 
a tvarů.

Akci Ukliďme Česko jsme si v Blankarticích zorganizovali už na 
páteční odpoledne, abychom využili sobotní svoz odpadu, který 
organizuje obec. Vše jsme stihli a dokonce jsme vyčistili silnici 
z Blankartic až na křižovatku k Verneřicím. Velký dík patří všem, kteří 
se akce zúčastnili a nelitovali volného času ke zvelebení svého okolí. 
Tím však radostná část akce Ukliďme Česko končí. Necelé 3 dny po 
našem zevrubném úklidu došlo opět ke znečištění přírody novým 
závozem! Kdosi, kdo nepatří do civilizované společnosti, v místě, kde 
byla do pátku vyhozena zmiňovaná pračka, přivezl a ze stráně shodil 
12 pytlů domácích odpadků!

K tomu vážně není co dodat. Tenhle boj s hloupostí a lidskou 
bezohledností se asi v našich podmínkách vyhrát nedá. Přesto to 
nesmíme vzdát. Třeba alespoň jednou naše děti, nebo vnoučata 
se dočkají toho, že v lese uvidí jen to, co do něj patří, a nic víc… 

Miroslav Houška
Foto autor+J.Berný

… vE FOJtOvicích
Od roku 2017 již proběhla u nás pátá akce Ukliďme svět – 

Ukliďme Česko a to dne 6. 4. 2019, kdy jsme se s dobrovolníky po 
roce vrátili do Fojtovic. Do úklidu v plném nasazení se nás zapojilo 
12 dospělých a 10 dětí (na fotografii chybí Jirka a Adélka Odstrčilovi, 
Martin a Jiřík Koutovi). Úklid proběhl od myslivecké chaty až na 
horizont k lípám. Podél silnice a ve Fojtovickém potoce se nejčastěji 
vyskytovaly plechovky od energetických drinků a z plastů to byly 
PET láhve většinou od piva. Mezi specialitky patřil keramický záchod 
a zatahovací dveře. Později se k nám připojil Milan Váňa, který 
následně pomohl se svozem odpadu na určené místo. Celá akce ve 
slunečném počasí trvala bezmála 3,5 hodiny a sesbíraného odpadu 
bylo veliké množství. Ještě před samotnou sobotou bylo vyhledáno 
a do svozu předáno neuvěřitelných celkem 38 ks různých pneumatik, 
vše v úseku Fojtovice – směr Lesná. Poděkování patří Obecnímu úřadu 
Heřmanov za vítanou a již tradiční svačinku, Základní a Mateřské 
škole Heřmanov za propagaci, autoservisu Rudcars - Tomáš Rudolf za 
částečnou likvidaci odpadu a rodině Miňovských za doplnění pitného 
režimu. Poděkování také patří rodině Hubkových, kteří nám přijeli 
pomoci z Děčína. Dětským uklízečům dodatečně předány diplomy…

V podzimním termínu 
bychom mohli provést 
úklid Heřmanova, je však 
potřeba zvážit zajištění 

bezpečnosti především malých dobrovolníků v rámci silniční dopravy, 
věřím, že něco vymyslíme.

Dodatek: V lesním úseku Heřmanov – Blankartice jsou 2 veliké 
traktorové pneumatiky v potoce ve vzdálenosti cca 30 m od silnice. 
Pokud by se někdo nabídl s pomocí (traktor s navijákem) a také někdo, 
kdo by mohl obě rovnou nechat odvést k likvidaci, ať se na mě kdykoliv 
obrátí. Děkujeme, děkujeme všem za účast a pomoc.

 
Vít Goldammer

AktivitA místních občAnů
Začátek dubna byl impulsem pro aktivní občany obce, kteří jako již 

tradičně v akci „Ukliďme Česko“ prošli úseky kolem hlavní silnice a 
Dolského potoka z Heřmanova až na Slukovou (občané Blankartic). 

Druhá skupina dobrovolníků složená převážně z občanů Fojtovic 
během sobotního dopoledne vysbírala odpadky podél hlavní silnice 
a Fojtovického potoka od Myslivecké chaty na konec Fojtovic. Za tuto 
záslužnou činnost patří všem zúčastněným poděkování. 

Poděkování patří také ing. Jiřímu Moravcovi za zorganizování party 
svých zaměstnanců, kteří pomohli při zalesňování obecních lesních 
pozemků, dále J. Havlíčkovi a J. Berentešovi za přípravu lesních 
pozemků k osázení stromků, fotbalistům TJ Heřmanov za uklízení 
ploch pro novou výsadbu a Mysliveckému spolku Hubert za pomoc 
při výsadbě.

Ukliďme svět, Ukliďme Česko

FD



SpOrtOvní OkénkO - mOtOkrOSS

v Blankarticích
Při teplotních výkyvech dubna se tentokrát čas velikonočních 

svátků trefil do krásného a teplého počasí a tak hodovníci měli skvělé 
podmínky. Nejinak tomu bylo i v horní části obce v Blankarticích. 
Ty nejmenší, kteří už od časného rána obcházeli jednu domácnost 
po druhé, později vystřídali trochu dříve narození chlapci a poctivě 
obešli děvčata v celé vesničce od nejspodnějšího stavení a nakonec 
skončili u posledního domu na horizontu obce. Trošku unaveni, ale 
jistě spokojeni, jak se jim šupačka povedla.

foto: J. Vacek

foto: J.  Z.

mĚstskÉ DivADLo DĚčín
11. 5. 17.45 DIALOGY KARMELITEK Francis Poulenc
Metropolitní opera
Hudební ředitel Metropolitní opery Yannick Nézet -Séguin bude řídit 
orchestr a početný soubor pěvců a pěvkyň v provedení moderního 
mistrovského díla o pojetí víry a oběti. Isabel Leonard ztvární 
mladičkou Blanche de La Force a legendární pěvkyně Karita Mattila 
roli první převorky.

12. 5. 15.0 MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Liduščino divadlo
Tři roztomilé příběhy Václava Čtvrtka, které znáte všichni z Večerníčků. 
V půvabné pohádce jsou veselé písničky. Podle dědiců autorských práv 
patří tato dramatizace k nejlepším dramatizacím prozaických textů 
Václava Čtvrtka.

17. 5. 19.00 JO, TO NENÍ JEDNODUCHÉ Jean - Claude Islert
Divadlo Palace; režie: Petr Hruška
hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína 
Krejčová, David Punčochář / Jakub Slach / Radim Kalvoda
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout 
doučování matematiky pod peřinou. „Zamilovat se je vroucné přání 
vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“

28. 5. 19.00 HORSKÁ DRÁHA Eric Assous
Divadlo Bolka Polívky; hrají: E. Novotná / J. Ježková, M. Kňažko
Komorní hra pro jednu herečku a jednoho herce. Když si starší, ale 
zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší 
atraktivní dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho 
nečeká nudný večer.

kAm zA kuLturou v kvĚtnu?

vElikOnOcE

heřmAnov, fojtovice

Naši dětští sportovní motokrosoví závodníci nezahálejí. V dubnu se 
účastnili celkem pěti závodů. 
MOTOCROSS CUP - Benátky nad Jizerou  
kategorie 50ccm Oliver Tomšík 1. místo, Štěpán Holý 4. místo
kategorie 65ccm Míra Holý 6. místo
VVL ASIAWING BO MOTOR OIL CUP 2019 - Horažďovice 
kategorie 50ccm Oliver Tomšík 3. místo, Štěpán Holý 6. místo
VVL ASIAWING BO MOTOR OIL CUP 2019 - Hradiště u Klatov
kategorie 50ccm Oliver Tomšík 3. místo, Štěpán Holý 6. místo
BATTI MX CUP - Světec u Teplic
kategorie 50ccm  O. Tomšík 2. místo, Sebastian Pacovský 6. místo  
  Ondřej Záda 7.místo, Štěpán Holý 9. místo, 
kategorie 65ccm  Míra Holý 5. místo
BATTI MX CUP - Krásná Lípa u Chomutova
kategorie 50ccm  O. Tomšík 1. místo, Sebastian Pacovský 4. místo,  
  Ondra Záda 5.místo, Štěpán Holý 7.místo
kubatura 65ccm  Míra Holý 3.místo. 

Jak vidíte, některá místa závodů jsou vzdálená a mnoho času zabere 
plánování a přesun na závody. Ale děti to baví a v konkurenci dalších 
závodníků se neztratí.

JZ

MK

foto: V. Tomšík


