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Informace z obecního úřadu starosta

Citát měsíce

Steve Jobs

Významné životní 
jubileum slaví

Vrbová Jana - fojtovice
Vasiliaková Jaroslava - fojtovice

Peterková marie - heřmanov

blahopřejeme

průběžné práce při uklízení sněhu plužením a ručním uklízením•	
vytvořen situační nákres pro napojení kabin TJ Heřmanov ve Fojtovicích č. p. 65 na •	
vodovodní řad pitné vody; odeslána objednávka na projektanta pro vypracování projektu; 
bude hotov do 1. 3. 2021
po podané žádosti od obce Heřmanov na MMR na přestavbu kulturního domu Fojtovice 66 •	
bylo za celou ČR podáno 3 500 žádostí s celkovou výší dotace 6,5 miliard, alokace pro 
program je 2,5 miliardy
spolupráce s projektantem na nová připojení pitné vody pro RD z Fojtovického vodovodu•	
dne 27. 1. 2021 byla svolána pracovní porada za účasti starosty obce, projektanta •	
a technického dozoru s určením postupu na předprojektových pracech na stavební akci: 
„Rekonstrukce a přístavba OÚ Heřmanov“ (viz článek na str. č. 2)
po dokončení projektu a shromáždění vyjádření od dotčených orgánů ke stavbě gabionové •	
zdi a odstavné plochy naproti restauraci v Heřmanově předáno na stavení úřad, kde bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení; tvoří se rozpočet a probíhají přípravné práce 
pro výběrové řízení

„Svět kolem vás byl vytvořen lidmi, kteří 
nebyli o nic chytřejší než vy. A vy jej můžete 
změnit, ovlivnit a stvořit vlastní věci, které 
přinesou užitek ostatním. Jakmile tohle jed-
nou pochopíte, už nikdy nebudete stejní.“
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Letošní zima
Letošní zima je jako na houpačce. První polovina února nás provázela přívaly nového 

sněhu a mrazy nás pěkně potrápily. Teploty kolem minus 15 st. odpovídaly normálu pro 
toto období, ale v polovině měsíce se vše zlomilo a teploty vystoupily nad nulu, místy až na 
15 st. Počasí asi odkoukalo změny od našich politiků – od zdi ke zdi. Na snímcích níže pravá 
heřmanovská zima.  FD, foto MK

internet po optice
Těsně před odesláním zpravodaje do tisku 

jsme získali informace, že se zde z dotačních 
fondů EU plánuje výstavba vysokorychlost-
ního internetu s optickými přípojkami. Ter-
mín cca 2022-23. V tuto chvíli se kompletuje 
projektová dokumentace a zjišťuje se zájem 
občanů v okolí plánované trasy. V příštím 
čísle vám dodáme více informací.



zPeVněná Plocha a oPěrná gabIonoVá zeď
Na snímku níže je koordinační situace daná projektem, jak by měl vypadat prostor před 

restaurací v Heřmanově. Na výkresu s označením zeleného šrafování je zakreslena zpevněná 
plocha z vegetačních tvárnic přírodního odstínu která vede podél silnice III. třídy v délce 
16,50 m. Šířka zpevněné plochy je v rozmezí od 2,90 – 3,70 m. Opěrná zeď je rozdělena na 
dvě části. Část I je umístěna za zpevněnou plochou o délce 21 m a výškou zdi od 1 - 3,5 m. 
Část II je umístěna za nástupištěm autobusové zastávky a je navržena v celkové délce 37 m 
a výškou zdi 2 - 4 m. Obě opěrné zdi budou uloženy na zhutněném štěrkovém podkladu 
frakce 0 / 32 minimální tloušťky 200 mm. Odvod vody z pláně bude odveden plastovým 
drenážním trativodem DN 100, který bude zaústěn do stávající drenážní rýhy. Drátokoše 
budou vyplněny lomovým kamenem z čediče. starosta

rekonstrukce a noVá PřístaVba oú heřmanoV
Strategický rozvojový dokument schválený ZO Heřmanov dne 15. 12. 2020 mimo jiné počítá s další větší investiční akcí s dokončením 

v roce 2022. Týká se rekonstrukce stávající budovy OÚ Heřmanov, ze kterého budou vytvořeny bytové jednotk a v nově vybudované přístavbě 
bude v I. NP nově zřízen OÚ a ve II. NP malometrážní BJ. S nájemníky 2 bytů na č. p. 13 byla situace projednána. Před samotným vytvořením 
projektu je nutné prověřit u dotčených orgánů jejich stanoviska k zamýšlené stavbě.

Prozatím z MM Děčín přišlo vyjádření o využitelnosti pozemků v majetku obce kolem samotné budovy OÚ – není v rozporu s ÚP 
Heřmanov. Dále vznesen na SČVK dotaz s navýšením odběru pitné vody pro nový objekt, prozatím bez odezvy (zřejmě bude potíž z důvodů 
kapacity vodojemu u hřbitova). Před uzávěrkou se bohužel obavy potvrdily a připojení nových BJ ze strany SČVK nepřipadá v úvahu (budu 
hledat novou cestičku, jak zabezpečit objekt pitnou vodou)

Další nezbytné kroky jsou: zjištění účasti radonu bylo objednáno, změřeno a je bez problémů, geodetické zaměření celého pozemku 
a ostatních staveb včetně výškopisu a polohopisu (objednáno), u parc. č. 122/3 provést oddělovák a u části změnit za úplatu druh pozemku 
z lesního na ostatní plochu, prověřit u ČEZu kapacitu kabelu přípojky, případně podat žádost, dále zmapovat odpadní jímku s náhradou za 
ČOV.
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VyVážení komunálního odPadu
Vhledem k nesrovnalostem ve svážení komunálního odpadu, které přetrvávají i v průběhu 

měsíce února se obracím na občany s prosbou o nahlášení nevyvezení popelnice. Nahlášení 
proveďte neprodleně po zjištění, aby mohlo dojít k urgenci na TS. Pokud zjistíte, že popelnice 
nebyla vyvezena až v odpoledních hodinách, k nápravě týž den již nedojde. Prosím, aby 
nedošlo k dalším závadám ve vyvážení, občané si musí splnit tyto úkoly: připravit popelnici 
k odvozu k silnici, plechová popelnice nesmí být teplá od žhavého popele, musí být opatřena 
známkou buď červené barvy (v zimě každý týden), nebo žluté barvy (1x za 2 týdny - v lichý 
týden), nebo modré barvy (1x za 4 týdny – chalupáři). Také se podívejte do svého kalendáře, 
protože se může lišit označení týdnu. Správný kalendář je ten, který od 1. března do 7. března 
uvádí jako 9. týden - tedy lichý. Dále prosím o kontrolu nálepek, kdy došlo ze strany TS 
k záměně barev - vybledlá červená nálepka vypadala jako žlutá. Nové nálepky si můžete 
vyzvednout na OÚ, nebo požádat na OÚ a bude vám vyměněna.

termíny sVozu 
tříděných odPadů

SVOZ PLASTOVÝCH OBALŮ 
Sudé pondělí v týdnech: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

SVOZ SMĚSNÉHO PAPÍRU 
Liché úterý výsyp kontejnerů v týdnech: 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

SVOZ VYTŘÍDĚNÉHO SKLA
výsyp kontejnerů v týdnech: 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

omluVa
Omlouváme se vám, v Kalendáriu jsme mi-
nulý měcíc omylem zveřejnili zaměněná data 
narození a úmrtí.
Do budoucna se vynasnažíme více kontrolo-
vat veškeré texty i po obsahové stránce.

starosta
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leden a únor V mŠ
V mateřské škole platí trochu jiná 

pravidla, než ve škole. Roušky děti ze školky 
nosit nemusí, paní učitelky v MŠ také ne. 
Pokud však přijdou zákonní zástupci či 
jiná návštěva, roušku si nasadí. Zvýšené 
hygienické požadavky jako pravidelná 
dezinfekce prostor, měření teplot dětí 
a pedagogických pracovníků nebo používání 
dezinfekčních gelů probíhá pravidelně po 
celý den.

Zima je v plném proudu a letošní 
sněhová nadílka je opravdu bohatá. Celkem 
pravidelně bereme na vycházky ježdíky 
a boby a užíváme si zimní radovánky jako je 
bobování, sjezd na ježdíku a koulování. Na 
zahradě školy jsme s dětmi vytvořili bludiště, 
kterým si mohou děti procvičovat svoji 
orientaci v prostoru. Nechybělo ani stavění 
iglú sněhového barevného města. A soutěž 
o postavení největšího sněhuláka a různé 
pohybové hry ve sněhu.

Také jsme s dětmi zkoušely malovat do 
sněhu vodovými barvami a štětcem. Nakupením sněhu při vytváření bludiště na hřišti školy 
nám vznikla sopka, do které jsme nasypali jedlou sodu a zalili octem s obarveným jarem. 
Panečku, to bylo lávy! Pomocí gumových formiček, ovoce a čisté vody nám velké mrazy 
umožnily vyrobit ledové ozdoby, které jsme zavěsili na stromek před školkou.

Zima a velké mrazy o sobě daly vědět i ve škole a způsobily zvlhnutí zdi a stropní omítky 
na záchodech pro dívky z vyšších tříd prvního stupně. Ze stropu kapalo větší množství vody, 
které se muselo zachytávat do velkých nádob. Voda také protekla stropními světly, která 
naštěstí výrazně nepoškodila. Mrazy a následná obleva také způsobily nebezpečí v podobě 
padajícího zmrzlého sněhu a rampouchů ze střechy a okapů školy. Z důvodu bezpečnosti 
dětí, rodičů a zaměstnanců, zajistila ředitelka pomoc hasičů při odklizení sněhové nadílky ze 
střechy.

Naštěstí jsme vše zvládli a děti si po dlouhé době užily pravou ladovskou zimu.

kalendárIum
Připomeňme si pamětihodné události 
z české historie, které měly pro naši zemi 
zásadní význam.

Významná narození:
14. 2. 1368 Zikmund Lucemburský, král 

a římský císař
21. 2. 1846 Svatopluk Čech, český básník 

a prozaik
6. 2. 1905 Jan Werich, český herec, 

dramatik a prozaik
24. 2. 1912 Jiří Trnka, výtvarník, 

ilustrátor a režisér 
animovaných filmů

15. 2. 1972 Jaromír Jágr, český hokejista

Další významá data našich dějin
921 Zemřel kníže Vratislav I., podle 

legend silný panovník, který ochránil 
české země před maďarskými 
nájezdy pokračujícími po rozvrácení 
Velkomoravské říše. Otec svatého 
Václava, který se narodil ze svazku 
Vratislava I. a Drahomíry. (13. 2.)

1348 Karel IV. založil Nové Město pražské 
(8. 2.)

1790 Zemřel císař Josef II. Skončilo tak 
období progresivních, zároveň ale 
často i kontroverzních josefínských 
reforem. (20. 2.)

1861 Založení tělovýchovné organizace 
Sokol, která postupně získala 
v českém prostředí celospolečenský 
význam. Kladen byl zejména důraz 
na vlastenecký akcent v rámci 
působení této organizace. (16. 2.)

1929 V Litvínovicích u Českých Budějovic 
byla naměřena nejnižší vůbec 
zaznamenána teplota na našem 
území – 42,2 ° Celsia. (11. 2.)

1948 Jmenování nové vlády prezidentem 
Benešem podle návrhu Klementa 
Gottwalda. Předtím, dne 20. 2. 1948 
podali nekomunističtí ministři ve 
vládě demisi. Předpokládali, že 
Beneš po podání demise jmenuje tzv. 
úřednickou vládu bez komunistů, 
která zemi povede do vyhlášení 
předčasných voleb. Ten však vyšel 
vstříc Gottwaldovi. Vládní krize 
souvisela bezprostředně zejména 
s bojem o ovládnutí velení Sboru 
národní bezpečnosti mezi komunisty 
a ostatními stranami (17. 2. - 25.2)

1954 Československá televize zahájila 
pravidelné vysílání. (25. 2.)

1992  Den oficiálního připojení 
Československa k internetu (na 
ČVUT v Praze) (13. 2.)

1993 Měnová odluka v rámci procesu 
rozdělení Československa – vznik 
měny Koruna česká. (8. 2.)

2003 Českým prezidentem zvolen Václav 
Klaus. (28. 2.)

H. Gründlová

Mgr. Iva Buriánková, Jitka Chlumská
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sportovní okénko

První příčku mezi registrovanými na letošní výzvu pro širokou 
veřejnost Adrenalin Challenge Main Event v rukou pevně třímá 
Stanislav Šrámek. Ten nebude úplný nováčkem na akci a sám je 
aktivním člověkem, jenž sport vyhledává. Co ho na Adrenalin 
Challenge nejvíc láká a co si již vyzkoušel? Jaká jsou jeho očekávání? 
A čím by rád nalákal váhavé střelce?

Stanislave, jste úplně prvním přihlášeným na Adrenalin 
Challenge Main Event 2021. Co tomu říkáte a jak se již nyní na 
účast těšíte?

Vyplatilo se neotálet a přihlášku odeslat hned, jak jsem si všiml, že 
jsou spuštěné registrace. Některé disciplíny jsem jednotlivě vyzkoušel 
už dříve a stále si říkám, že bych si to někdy mohl zopakovat - a přidat 
k tomu ty nevyzkoušené. Takže jsem rád, že to letos konečně vyjde. 
A rozhodně se těším!

Budete „vlk samotář“, nebo máte v plánu vyhecovat a navnadit 
ještě někoho dalšího ze svého okolí, aby do toho šel taky?

Zatím mám v plánu dorazit sám, ale do akce je ještě dost času 
a třeba se nakonec někdo přidá. Možná bude stačit někde zmínit, že se 
chystám na Adrenalin Challenge - a někdo odvětí, že to vždycky chtěl 
zkusit - a po chvilce rozhovoru bude parťák na světě.

Prozradil jste, že nebudete úplným nováčkem, ale některé 
disciplíny jste již v minulosti absolvoval. Jaké to byly a na kterou 
z nich máte nejsilnější vzpomínky?

Vyzkoušel jsem travers přes Labe s následným slaněním a jízdu na 
vodním skútru. Byl jsem tehdy hodně mladý a takový zážitek je pro 
kluka něco jedinečného. Na obě disciplíny mám skvělé vzpomínky, těžko 
se to popisuje, to prostě člověk musí sám zažít.

Jaké (nevyzkoušené) disciplíny jsou tedy letos pro Vás největším 
magnetem?

Určitě skok z mostu. Mám za sebou bungee jumping, ale myslím si, 
že tohle bude jiné, jsem zvědavý.

Respondenti našich rozhovorů se každoročně shodují, že 
travers přes kaňon Labe je neopakovatelný a jedinečný zážitek. 
Těšíte se o to víc, až si ho letos zopakujete? A viděl jste i videa 
z předchozích ročníků Adrenalin Challenge?

Jak jsem zmínil, travers jsem si již vyzkoušel - a musím souhlasit, že 
je to jedinečný zážitek! A rozhodně se těším, až si ho prožiju znovu.

Videa z předchozích ročníků jsem viděl, to z roku 2019 je podle 
mě tak skvělé, že jsem ho už posílal i přátelům, co Děčín neznají, aby 
věděli, jaká se tu dá zažít skvělá zábava.

Když se podíváme na sport obecně, tak jaký preferujete 
a s jakou intenzitou a pravidelností se mu věnujete?

Nejvíc času věnuji fitness, do posilovny chodím čtyřikrát týdně, 
pokud je to možné. Minulý rok v létě jsem absolvoval kurz a získal 
pilotní průkaz na paragliding, rád bych mu letos věnoval co nejvíc 
volného času. Doufám, že mě čeká hodně pěkných letových zážitků, je 
to úžasný sport!

Jaký vzkaz byste vyslal směrem k váhajícím jedincům, aby se 
k Vám přidali a přihlášku na Adrenalin Challenge Main Event 
2021 též odeslali?

Účast na akci a absolvování disciplín je skvělým zážitkem, co vám 
navíc změní pohled na město, při každé procházce v místě dění se vám 
vrátí vzpomínka na jednotlivé disciplíny. Věřte, že při každé návštěvě 
vyhlídky na Pastýřské stěně tam uvidíte napnuté lano a budete mít 
pocit, jako kdybyste před chvílí jeli na traversu. Rozhodně doporučuju 
neváhat a přihlásit se hned, přece mě v tom nenecháte samotného. 
Těším se, že potkám skvělé lidi!

Informace o tomto atraktivním „závodu“ naleznete např. na 
stránkách www.adrenalinchallenge.cz/

Znáte akci Adrenalin Challenge v Děčíně, která se každoročně koná v rámci městských slavností v Děčíně? Letos se bude konat (pokud 
situace dovolí) již 23. ročník. A jako první se letos zaregistroval sportovec, který má k Heřmanovu velice blízo - Standa Šrámek. Přinášíme 
Vám rozhovor, který s ním udělal Ladislav Faltin, PR manažer a redaktor Adrenalin Challenge.
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sčítání 2021
Průběh sčítání obyvatelstva „Sčítání 2021“ začíná rozhodným okamžikem o půlnoci 

z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. 
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil 
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr 
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a obyvatelstvem.

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá 
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel 
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby 
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

noVé www stránky
V lednu jsme spustili nové internetové 

stránky. Veškeré důležité informace jsou nyní 
již přesunuty a na svém místě, ale ještě budu 
doplňovat další věci.

Nové možnosti:
Především splňují zákonné požadavky •	
(struktura stránek, kontrast, navigace, ...)
Můžete se zaregistrovat pro zasílání •	
e-mailů a potom budete dostávat novinky 
z webu a dokumenty z úřední desky. 
Pokud budou mít sportovci zájem, je •	
možno jim zřídit přístup do administrace 
a vyčlenit pro ně část stránek (mohou si 
zveřejňovat své informace, závody, a jiné).
Podnikatelům nabízíme možnost •	
uveřejnění kontaktu a odkazy na jejich 
stránky.

foto: archiv S. Šrámka
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