
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

BŘEZEN 2022
ROČNÍK: XI.
ČÍSLO 135

VYCHÁZÍ OD
PROSINCE 2010

ZDARMA

Kontakty:

František David předseda redakční rady 
412 586 403 starosta@hermanov.cz

Martin Kout sazba, příprava tisku 
604 123 115 martin.kout28@gmail.com

Informace z obecního úřadu starosta

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Váňová Jaroslava - fojtovice
dudková růžena - fojtovice

Janoušková Jitka - blankartice
Vinter bohumil - heřmanov

Vyvážil Petr - fojtovice

blahopřejeme

„Život je někdy dobrej, ale občas pro to 
musíte něco udělat.“ 

Charles Bukowski

Citát měsíce

ve čtvrtek 10.3.2022 se konalo v Heřmanově veřejné zasedání ZO Heřmanov(viz info níže)•	
dne 24.3.2022 bylo provedeno kontrolory Kr. úřadu Ústeckého kraje „Přezkoumání •	
hospodaření obce Heřmanov za rok 2021“- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
na den 23.4.2022 naplánován svoz nebezpečných a objemných odpadů v naší obci•	
na den 22.4.2022 si ZŠ a MŠ Heřmanov naplánovala úklidovou akci v rámci „Ukliďme •	
Česko“ a 2.4.2022 dobrovolníci z řad občanů.
dne 9.3.2021 provedena údržba spojená s opravou rozhlasového zařízení ve všech místních •	
částech
započetí zemních prací na pozemku obce pro postupné vytvoření parku (v Blankarticích u •	
Rynku)
dne 2.3.2022 se v Benešově konala porada SoB s hlavním bodem likvidace křídlatky •	
provedena nástavba ocelového sloupku pro převěs el. kabelu k dopravnímu zrcadlu ke •	
statku v Heřmanově
zahájeny zemní práce pro uložení PE roury na pitnou vodu – přípojky pro kabiny •	
TJ  Heřmanov

Starosta určil ověřovateli zápisu Martina Kouta a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní 
Ludmilu Petrovickou.

ZO Heřmanov :
schvaluje•	  program veřejného zasedání (usn. č.276 /2022)
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 16.12.2021 do 10.3.2022 (usn. 
č. 277/2022)
bere na vědomí•	  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č. 278/2022)
schvaluje•	  rozpočtové opatření č.1 /2022, bude nedílnou součástí zápisu (usn. 
č.279/2022)
schvaluje•	  výběr zhotovitele fa Petr Tomsa, Dolní Habartice 275, 405 02 Děčín, IČ 
43190880 na akci: „Oprava požární nádrže“ na základě výběrového řízení s cenou 
447 382,10 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD (usn. č. 280/2022)
schvaluje •	 uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě „Digitální tech-
nické mapy Ústeckého kraje“ mezi obcí Heřmanov a Ústeckým krajem (usn. č.281/2022)
neschvaluje•	  prodej pozemku p.p.č. 164 v k.ú. Heřmanov (usn. č.282/2022)

                              František David                                                           Josef Kučera                                                                    
                     starosta obce Heřmanov                                     místostarosta obce Heřmanov                                           

Na březnovém veřejném jednání byla zastupiteli obce projednána „Smlouva o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kaje“. Na tvorbě této 
mapy bude obec Heřmanov spolupracovat s Ústeckým krajem. Od obce budou průběžně 
po podpisu smlouvy a výzvě kraje požadovány veškeré údaje o technické a dopravní 
infrastruktuře, včetně základní prostorové situace (údaje o umístění, průběhu a vlastnostech 
vybraných stavebních a technických objektů, výškopis, polohopis atd.) Po doložení 
požadovaných materiálů v digitální podobě na Ústecký kraj se budou tyto údaje zpracovávat 
s výsledkem předání kompletní mapy obci Heřmanov do 30.6.2023. Jiná možnost, než 
smlouvu akceptovat není, protože s úpravou stavebního zákona bude obec povinná 
poskytovat Digitální technickou mapu pro účely stavebních řízení.

Informace z usnesení z 1. VeřeJného 
Jednání dne 10.3. 2022 V heřmanoVě

smlouVa o sPoluPrácI starosta



Po mojí žádosti na Povodí Ohře, státní podnik o stavu břehových 
porostů přišel dopis od Jiřího Klímy, biologa ZTE, ve kterém 
osvětluje problematiku kolem kácení poškozených dřevin: 

 „Všichni jsme na jedné lodi“

Vážení obyvatelé obce Heřmanov a místní části Fojtovice, 
pan starosta F. David nás, Povodí Ohře, státní podnik, požádal o 
příspěvek stran vývoje a případného postupu v podnětech, které se 
týkají břehových porostů Fojtovického potoka. Jak jsem nastínil, náš 
příspěvek se bude týkat zvláštní kategorie vegetace, a tou beze sporu 
břehové porosty jsou. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. cituje, že se 
jedná o takový porost, vegetaci, která svým kořenovým systémem 
stabilizuje tok v krajině v neupravených částech toku. V tomto 
ustanovení není řešeno cíleně vlastnictví pozemku. Pozemky figurují 
až při uplatňování nároku na dřevní hmotu ze strany vlastníka 
pozemku, přiléhajícímu k toku, kde většinou platí dohoda o 
vypořádání. Kácení a odpovědnost za stav břehového porostu je vždy 
na bedrech správce toku ze zákona, a to je nutno zdůraznit. 

Tímto ustanovením vegetace pro správce toku dostala statut 
stabilizačního prvku bez ohledu na stáří, křivost, mírný náklon a 
netvárný habitus. Pro posuzování zásahu do břehových porostů 
jsou v zásadě nejdůležitější dvě veličiny, a tím jsou vitalita a stabilita 
jedinců v jejich umístění. To je základní postupový princip při 
podávání podnětu k jakémukoliv zásahu do vegetace. 

Pokud předpokládáme, že posuzujeme vitalitu, tak vlastní 
posuzování provádíme ve vegetačním období roku, což je zhruba 
doba květen-říjen kalendářního roku. Vlastní kácení se zase naopak 
provádí většinou v mimovegetačním období roku, a tím je listopad–
březen. Existují výjimky, kdy lze kácet okamžitě, ale podmínky pro 
tento postup jsou poměrně zřídka splněny ( Z. č. 114/92 Sb., §8 odst. 
4 – havarijní kácení ).  Tímto omezením máme dánu dobu, kdy 
žádáme a kdy pak provádíme případnou redukci. Pokud příbřežník, 
vlastník pozemku, žádá o zásah do porostu, který je břehový, 
jednoduše popíše počet stromů a především důvody pro zásah. 
Pokud navíc své vyjádření podpoří i fotodokumentací evidentně 
např. suchého stromu, pak postup z naší strany je poměrně rychlý.

Vaše obec je z hlediska lokace v CHKO České středohoří, a to je 
z hlediska legislativy pro kácení prvoinstančním orgánem ochrany 
přírody pro břehové porosty. Zde Povodí Ohře s.p. je povinno žádat 
o zásah do VKP (§4 Z. č. 114/92 Sb.), také lze jednoduše říci, že se 
jedná o posouzení vlivu zásahu na životní prostředí. Jako druhá 
instance pro vydání povolení ke kácení je místně příslušná obec, 

která po odsouhlasení vydává vlastní povolení na kácení dle taxace. 
Povolení se dle zákona vydává na stromy, s obvodem ve výčetní výšce 
1,3m nad zemí, větším jak 80 cm (průměr tedy činí 25,48cm).  Toto 
hledisko samozřejmě platí i na veškeré stromy v obci – pro technické 
dřeviny. Nespadají sem ovocné stromy, pokud nejsou památné.

V současnosti asi všichni registrujeme klimatické změny, které 
výrazně ovlivňují vše živé kolem nás. Klima jako takové je výrazným 
stresorem především pro vegetaci, která nedokáže účinným 
způsobem rychle reagovat a dochází většinou k degradaci především 
listové hmoty, k tzv. defoliaci, a ztrátou těchto asimilačních orgánů 
nám stromy usychají na stojato. Dnes i hladina podzemní vody, která 
je pro rostliny vyššího řádu asi nejdůležitější, je zakleslá v takových 
hloubkách, že kořenové systémy nemají šanci na ní dosáhnout. 
Pokud tento stav trvá delší období tak sekundárně pak nastupují 
hnilobné procesy na kořenech a vodivých pletivech a dochází navíc 
k velmi rychlé destabilizaci a nekontrolovatelným pádům stromů 
kamkoliv.

Toto je v kostce výčet jevů, které musíme dokázat včas posoudit, 
vyhodnotit a navrhnou případné opatření nebo zásah.

Pokud vše shrneme, aby žádost jak obce, tak příbřežníka měla 
šanci na rychlé řešení, je na každém účastníkovi, aby laicky sám 
vyhodnotil, co je špatně, okomentoval nález písemnou formou 
a poslal vše k nám na středisko do České Lípy, kde dokážeme 
oprávněnost podnětu zkontrolovat a následně sjednat případně 
nápravu. Dnes i starosta obce je orgánem ochrany přírody, a pokud 
kdokoliv má nějaké pochybnosti, je on schopen posouzení stavu a 
případné předání podnětu k nám, tak jak se běžně stává.

Tento článek by měl osvětlit v kostce činnost správce toku v daném 
katastrálním území ve vztahu k porostům podél toku. Záměrně 
nechceme citovat přesná ustanovení všech zákonů, kterým je třeba 
detailně porozumět, pokud je chceme implementovat na konkrétní 
případy nebo problematiku. Povodí Ohře, statní podnik s minimem 
lidí řeší poměrně rozsáhlé území s vysokou mírou odpovědnosti 
za vše, co nastane při správě nezvladatelného živlu, jaký bezesporu 
voda je. Věříme, že spolupráce všech dotčených s námi přinese 
konstruktivní řešení a že nalezneme vždy nějaký kompromis 
k vzájemné spokojenosti. 

Vyhotovil: Jiří Klíma – biolog ZTE
 

Pozn. starosta – po dohodě s ing. J. Klímou jsou problematické 
stromy v současné době řešeny

 stromy V březích foJtoVIckého Potoka

Obec Heřmanov ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s. provedou 

sběr nebezPeČnÝch a obJemnÝch odPadŮ z domácností 

V sobotu 23. dubna 2022
Nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

Blankartice otočka autobusu 07:30 – 07:45
Blankartice  u Michálků 07:50 – 08:05
Fojtovice  u Horů 08:15 – 08:30
Fojtovice  u p. Okrouhlého 08:35 – 08:50
Fojtovice  u požární nádrže 08:55 – 09:15
Heřmanov u paní Egrové 09:20 – 09:40
Heřmanov u hospody 09:45 – 10:05
Heřmanov u pana Procházky 10:10 – 10:25
Heřmanov u odbočky na Mlatce 10:30 – 10:50

Co lze odevzdávat ? 
Nebezpečné odpady:  např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti 

škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté 
motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, 
znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové 
baterie..), zářivky, lednice, televize,……

Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická 
zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez disku!

!!! POZOR !!!
Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní a traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby 

na sváření, vyřazené léky!!! Odpady nelze na stanoviští. Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.



duben 2022

děČín
do 3.4. LUNAPARK NOVOTNÝ Děčín Staré město

Po - Pa : 14:00 - 19:00                   So - Ne : 11:00 - 19:00

16.4. 14-17h. PROJDĚTE SE TAJNOU CHODBOU Zámek  
Poznejte architektonicky nejcennější části zámeckého areálu 
ve znovuotevřeném prohlídkovém okruhu - Barokní perly 
zámku. (120/90 Kč)

29.4. od 19:00 LAKOMEC Divadlo Děčín
Moliére; Divadlo Kalich
Jedna z nejznámějších klasických francouzských komedií 
se slavnou komediální rolí Harpagona jako poctou Pavlu 
Zedníčkovi k životnímu jubileu. (250 až 450 Kč)

zubrnIce
9.-10.4. VELIKONOCE V ZUBRNICÍCH 

Velikonoční zvyky s ukázkou zdobení kraslic tradičními 
technikami (škrábání vajíček, drátování, zdobení…

Česká kamenIce
19.4. 11:00 VELIKONOČNÍ JARMARK Náměstí Míru

Bohatý program s množstvím regionálních stánků, 
občerstvením a dětských dílniček. Mimořádně otevřen kostel 
sv. Jakuba Staršího a poutní kaple Narození Panny Marie. 
Hudební program

kalendář akcí

sobota 2. dubna 2022 v 9:00 hod.
sraz na parkovišti pod mysliveckou chatou  

(organizuje Vít Goldammer)

pátek 22. dubna 2022 v 9:00 hod.
sraz u ZŠ a MŠ Heřmanov 

(organizuje ZŠ a MŠ Heřmanov)

Velikonoční  
státní svátky letos 

připadají na  
15. a 18. dubna. 

Veselé velikonoce

PreVentIVní Program V zŠ
Dne 11.3.2022 jsme zorganizovali ve škole pro žáky 1. stupně 

zážitkový program zaměřený na kyberšikanu a nebezpečí číhající 
na internetu.  "Zvířátka pana Nadlesního, aneb v krmelci je wifina". 
Hlavní představitelky dětem zábavnou, poučnou a hravou formou 
pomocí maňásků zvířátek a jejich chování přiblížily nástrahy 
internetu. S dětmi pak rozebíraly jednotlivé situace a jejich důsledky. 
Děti byly nadšené, zapojovaly se do hodnocení chování zvířátek a 
předávaly své zkušenosti na internetu. Moc se těšíme na případné 
další shledání.

ProJektoVÝ den V mŠ  
myslIVec ochránce zVěře

V pátek 25.3. 2022 dopoledne navštívili naši školku páni myslivci 
a slečna myslivkyně. Na úvod se dětem představili a seznámili je s 
některými mysliveckými pojmy, jako je například "vysoká, srnčí, 
černá zvěř". Přinesli dětem na ukázku několik lebek srnců, muflonů, 
shozeného paroží a vypreparovaných zvířat. Děti měly možnost 
si vystavené exponáty prohlédnout a sáhnout si na srst či peří. 
Pan myslivec Miroslav Dort přiblížil dětem svou práci v různých 
ročních obdobích. Upozornil je na nemoci roznášené liškou a také 
na to, jak se v lese chovat, abychom neublížili sobě ani rostlinám a 
živočichům, obzvláště právě se rodícím a líhnoucím mláďatům. Pan 
myslivec Radek Jánský předvedl krátký výcvik loveckého psa a slečna 
myslivkyně Lucka Dortová nejen popsala některá vycpaná zvířata, 
která s sebou dovezla, ale také poutavě zahrála na lesní roh. Celé 
dopoledne probíhalo v duchu dobré zábavy. Velice děkujeme za jejich 
návštěvu a těšíme se na další setkání, které nám přislíbili.

Úklid je opět přihlášen do 
republikové akce Ukliďme Česko. 

Přijďte pomoci dobré věci. 
Děkujeme

Jitka  Chlumská

Jitka  Chlumská
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  Týden před zahájením jarních bojů o mistrovské body sehráli 
naši fotbalisté přípravné utkání s mužstvem Mojžíře hrající vyšší 
soutěž I.A.tř., tentokrát na umělé trávě v Ústí nad Labem. Když přišel 
na zápas nezasvěcený divák, určitě by neřekl, že Heřmanov hraje nižší 
soutěž. Naši kluci se prezentovali, jako fotbalovější celek s vytříbeným 
fotbalovým myšlením. Proti věkově mladšímu celku Mojžíře se 
dokázali srovnat i rychlostně. Také nebylo divu, že Heřmanov vedl po 
poločase 2:0 s řadou nevyužitých šancí. Ve 35. min. se Heřmanov ujal 
vedení Patrikem Kolárikem, který šel důrazně za míčem do volného 
prostoru, přetlačil beka Mojžíře a poslal míč do sítě. Na 2:0 zvyšoval 
K. Dančo, když obdržel od Matyse přesnou přihrávku k zakončení. 
Ve druhém poločase zvýšil Mojžíř obrátky a více se tlačil dopředu, 
hra se vyrovnala. Paradoxem bylo, že Mojžíř nakonec otočil zápas ve 
svůj prospěch. Kontaktní gól padl po nenápadném centru do malého 
vápna a tečovaném míči do sítě Heřmanova, vyrovnávací gól z PK 
a vítězný gól Mojžíře padnul po průniku středem hřiště, míč byl do 

brány dotlačen.V průběhu 2. poločasu měl Heřmanov 4 gólovky, 
zejména Dančo šel 3 x sám na brankáře, ale vyšel naprázdno. I přes 
porážku 3:2 zanechal Heřmanov v Ústí dobrý dojem.

tJ heřmanoV – unIon děČín 8:1 (4:0)
  První jarní kolo zahájil Heřmanov na umělé trávě v Děčíně 

s mužstvem, se kterým má v poslední době lepší bilanci a výsledky 
byly i přes 10 vstřelených branek. V podobném duchu se odehrálo i 
první mistrovské utkání. Nerozhodný stav udržel Union pouze první 
čtvrthodinu. Jako první se do listiny střelců v 17. min. zapsal kapitán 
R. Rojko, když TK z 21 metrů trefil do růžku Perlovy brány. 

Druhou branku připojil o 6 min. později Dančo, jenž dostal přesný 
míč od Matyse a ostrou střelou k tyči změnil skóre podruhé 2:0. 
O 2 minuty později Dančo zvýšil na 3:0, když obešel i brankáře hostí 
3:0. Ve 44. min. utekl po levé straně Dančo, přesně našel M.Kolárika, 
pro kterého nebyl problém skórovat počtvrté. Po změně stran a 
hodině hry navýšil Heřmanov vedení na 5:0 opět Dančem, když se 
protáhnul po levé straně, z ostrého úhlu dělovkou pod břevno nedal 
Perlovi šanci. Poté domácí polevili a Union toho využil ke vstřelení 
alespoň čestného gólu 5:1. To nažhavilo Danča a v 72. minutě navýšil 
po úniku bombou na 6:1. Závěr zápasu si užil nestárnoucí P. Havlíček 
a dvěma góly uzavřel konečný výsledek zápasu na 8:1.

tJ sVádoV olŠInky – tJ heřmanoV 0:4 (0:2)
Branky TJ Heřmanov: 20. min. A. Čapek, 42.min. M. Kolárik, 

53.min. vlastní a 68. min. K. Dančo

tJ heřmanoV – tJ sokol unČín 4:0 (2:0)
 Před samotným výkopem byla hráči obou mužstev a přítomnými 

diváky uctěna památka k úmrtí Jindřicha Šefla.
Po dvou jarních vítězstvích Heřmanova se očekávalo další 

vítězství, které se naplnilo. Do první branky byl zápas vyrovnaný 
bez větších příležitostí. Ta padla do sítě hostí ve 27. min. z kopačky 
K. Danča, který dostal míč do běhu a zakončil obloučkem z hranice 
velkého vápna přes brankáře na zadní tyč 1:0. Do poločasu navýšil 
vedení na 2:0 M. Kolárik. Po obdržené přihrávce zůstal nehlídán, 
zamířil přesně 2:0. Po změně stran navýšili vedení domácích samotní 

hosté vlastním gólem 3:0. Těsně před závěrečným hvizdem dokončil 
opět vysoké zasloužené vítězství čtvrtým gólem Majerik po přesném 
centru z pravé strany.   

Po tomto zápase se Heřmanov dostal na 6.místo tabulky !!!

Zápasy duben:  
Ne 3.4. od 15:00 SK Hostovice – TJ Heřmanov,  
Ne 10.4.od 16:30 TJ Heřmanov – FK Slovan Chabařovice,  
Ne 17.4. od 17:00 SK Roudnice „B“- TJ Heřmanov,  
Ne 24.4. od 17:00 TJ Heřmanov – TJ Sokol České Kopisty     

fotbaloVé okénko

mIstroVská soutěž I. b. tř. odstartoVala 

PříPraVnÝ fotbal tJ heřmanoV

V pátek 11. března 2022 všechny zaskočila smutná zpráva, kdy 
nás po krátké těžké nemoci navždy opustil náš skvělý kamarád, 
zakládající člen TJ Heřmanov, výborný fotbalista, dlouholetý 
kapitán mužstva a bývalý člen výboru pan Jindřich Šefl. Budeš 
nám moc chybět Píďo. Čest Tvojí památce !!!

FD


