
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

ČERVENEC 2020
ROČNÍK: X.
ČÍSLO 115 

VYCHÁZÍ OD 
PROSINCE 2010

ZDARMA

Po koronavirových opatřeních a jejich rozvolnění se školáci chystali užít si prázdnin, ten první měsíc se jim však teplotně moc nepovedl a deště 
si užili více než dost. Jak tažní ptáci se mnoho lidí začalo stěhovat bez ohledu na nebezpečí nákazy opět k moři do Chorvatska, které otevřelo 
své hranice. U nás je to s počasím jak na houpačce, ideální léto to rozhodně zatím není. Jedna z pranostik říká, že pěkné počasí na sv. Vavřince 
(10. srpna) ukazuje na pěkný podzim.Tak si přejme, ať to vyjde.
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blahopřejeme

dokončen projekt na rozšíření „Blankartického rynku“, nyní vyřizování s dotčenými orgány •	
a vyřizování stavebního povolení
před dokončením je projekt na kolumbárium a oplocení hřbitova•	
před dokončením projekt na přestavbu kulturního domu ve Fojtovicích 66•	
po podané žádosti na Ústecký kraj na investiční akci – živičný povrch na místní •	
komunikace, nebyla z důvodů COVID 19 dotace obci přidělena, v omezeném rozsahu byl 
živičný povrch na plánovaných komunikacích vyhotoven bez dotace za 1/3 plánovaného 
rozpočtu
uspořádání akce „Na vodě 2020“ dne 18. 7. 2020 na rybníčku – Mlatce (viz str. č.2)•	
po montáži zahradního domku pro nářadí na Blankartickém rynku byla uspořádána •	
brigáda místních občanů Blankartic na nátěr domku
23. 7. 2020 účast na jednání v Benešově s ohledem na uzavírku mostu přes trať (viz info •	
níže)
výměna zábradlí u obecních mostků na Mlatce, OÚ Heřmanov, ZŠ a MŠ•	
o prázdninách probíhají opravné práce na malbách stěn, nátěry schodiště a podlahy chodby •	
v ZŠ a MŠ Heřmanov
v prostoru před budovou restaurace Heřmanov bylo provedeno značení přechodu na silnici •	
III. tř.
výroba a dosazení plastových deklů pro vodoměrovou šachtu do Fojtovického parku •	
a odpadovou venkovní jímku k ZŠ a MŠ

informace z obecníHo úřadu starosta

„Výhodou špatné paměti je, že si člověk 
může užít stejné dobré věci poprvé 

několikrát. “

Citát měsíce

Friedrich Nietzsche

starostauzaVírka mostu V benešoVě n/Pl.
Dne 23. 7. 2020 bylo v Benešově n/Pl. uspořádáno jednání za účasti Benešova, okolních 

obcí, navrhovatele objízdné trasy a vlastníků pozemků pro náhradní objízdné trasy o náhradní 
dopravě a trasy pro pěší při předpokládané uzavírce mostu přes trať v Benešově. Závěry 
z tohoto jednání přináším jako informaci pro občany Heřmanova. Z přenesené zprávy starosty 
Benešova byly sděleny základní informace k této stavební akci.

Počátek zahájení stavby bude 1. 9. 2020 a staveniště uzavřené pro veřejnou dopravu a pěší 
bude v úseku od vjezdu bývalého ředitelství Benaru k odbočce na Sokolák. Objízdná trasa 
tohoto místa je plánována ze směru od Č. Lípy přes Žandov směr Děčín přes Č. Kamenici, do 
Benešova ze Žandova přes V. a M. Bukovinu. Přes Sokolák bude pro auta povolen vjezd vždy 
jednosměrně na semafory dopravní obsluze. Zda bude Policie tolerovat průjezd od Heřmanova 
do Benešova a opačně není možné předpovědět.

Autobusová doprava by neměla být ovlivněna a navrhovaná trasa je naplánována přes 
soukromé pozemky bývalého ředitelství Benaru a Benaru 1. Otázka, která nebyla 100% 
odpovězena je, že nevědí, zda nové typy autobusů překonají bez újmy železniční přejezd do 
Benaru 1 a také, zda se podaří 
na soukromém pozemku 
Benaru 1 vybudovat bezpečnou 
trasu s výhybnami (nyní tam je 
ještě cca 500 m3 materiálu).

Vývoj ještě může doznat 
nějakých změn, proto berte 
tuto informaci bez záruky. 
V srpnovém čísle zpravodaje se 
ještě k dopravě po dobu stavby 
vrátím. foto z r. 2016 - mapy.cz



Dne 18. 7. 2020 se na rybníčku v Heřmanově uskutečnila kulturní 
prázdninová akce s názvem „Odpoledne na vodě 2020“ Obec Heřmanov 
tuto akci pořádá potřetí v řadě, když v loňském a předloňském roce se 
konala za tropických veder. Letos byla předpověď počasí velmi nejistá, 
stejně jako možnost pořádání s ohledem na COVID 19. Nakonec po 
chladných dnech se počasí umoudřilo a akce se mohla uskutečnit dle 
plánovaného programu. Jednotlivé soutěže byly naplánovány tak, aby 
soutěžící vydrželi co nejdéle v suchém stavu a zúčastnili se celého 
programu. Pro případ prochlazení byl připraven stan s teplometem, 
který byl beze zbytku využit.

Letos se dospělákům do vody moc nechtělo, proto zachraňovala 
jejich čest pobřežní hlídka ve složení místostarosta a zastupitel 
M. Kout. Na akci byl pozván moderátor J. Werich Petrášek, který 
udržel pozornost soutěžících i velmi početné divácké kulisy celé 

3 hodiny. Diskžokej J. Novotný nezůstal pozadu a skvěle doprovodil 
celou akci. Uprostřed soutěží začal pro děti mokrý scénář jízdami na 
vodní skluzavce a poté pro ně nebyla chladná voda rybníčku žádnou 
překážkou. Řádění ve vodě pokračovalo v dalších soutěžích o pěkné 
ceny a sladkosti, které byly předávány po každé disciplíně. Nejvíce 
bodů ve všech soutěžích nasbíral Fíďa Sihelník a stal se držitelem 
hlavní ceny v podobě nafukovacího býka.

Na přípravných pracech ke konání akce se podílela část zastupitelů, 
dále z řad místních občanů (J. Svoboda, manželé Krtilovi ml., 
Š. Kučerová st. a ml., s kamarádkou Verčou, T. Ďurmek, zdravotnice 
L. Pacholíková, Švandrlíkoví – odběr el.). Za pomoc různého druhu 
patří všem poděkování. Již nyní se můžeme těšit na další oblíbenou 
letní akci v příštím roce.

odPoledne na Vodě 2020 text: FD 
foto: L. Petrovická, MK



srPen na zaHradě

Léto se nám nepozorovaně 
překlápí do své druhé poloviny, 
zatím však nesplnilo předpoklady 
pro ideální dovolenou. Předpovědi 
meteorologů o horkém a suchém létě 
se nevyplnily již v červnu a červenec 
jakoby pokračoval ve střídání denních 
teplot a slunečných dnů, které vždy 
vystřídaly studené dny s lijáky. Večery 
a noci byly stále chladné, takže hodně 
domácností dalo zavděk přitopením 
alespoň krbovými kamny.

Přírodě to však nevadilo, ba 
naopak. Zalévá nás všude sytou, 
zelenou barvou a většinou dává 
zapomenout na žluté trávníky 
posledních dvou let. Zahrady hýří 
barvami všech možných květin. 

Srpen je na květiny na záhonech opravdu bohatý. Ještě tu najdeme 
hortenzie, lilie, begonie nebo kopretiny. Objevují se už sasanky, jiřinky 
nebo astry. Aby byly dlouho krásné, potřebují nejen dostatek vláhy, ale 
kvetení prodloužíme, když budeme pravidelně odstraňovat odkvetlá 
květenství, která brání rašení nových. Jiřiny, hvězdnice a další vysoké 
rostliny je dobré chránit před větrem a přivázat, aby se nezlomily. 
Trvalky, které už odkvetly, můžeme dělit. Květiny na balkoně potřebují 
dostatek vláhy a do konce měsíce i přihnojení. Když hodně prší, 
hlídejte nádoby, aby v nich nezůstávala stát voda. Odkvetlá květenství 
odlamujte a choulostivější rostliny chraňte před přímým sluncem. 
Popínavky připevněte ke konstrukci. Je vhodný čas na řízkování 
pelargonii a fuchsií. Květiny, které zůstaly doma, nepřehlížejte. Každý 

týden je pořádně prohlídněte, aby se 
vám na nich neusadily škůdci. Dovnitř 
se snadno dostanou otevřenými okny 
ze zahrady. Pozor na květiny na 
parapetu. V horkých letních dnech 
se sklo okna mění v lupu, která žár 
umocní. Slunce by je mohlo snadno 
popálit.

V ovocné zahradě je vhodná doba ke 
zmlazení a úpravě korun třešní, višní 
a meruněk. Může se začít s průklestem 
koruny ořešáku, dobře vyvinuté 
výhony broskvoní zakracujeme na 30 
cm, slabé pak na 10 cm. Zajistíme tím 
lepší zakládání květních pupenů pro 

příští rok. Ovocné plodiny už nepřihnojujeme, máme-li přetížené větve 
úrodou, podpíráme je. U maliníku odstraňujeme slabé výhony. Na 
dobrý, správně vyhnojený pozemek vysazujeme sazenice jahodníku. 
Zeleninová zahrada by nám v této 
době měla dávat bohatou úrodu, 
již sklízíme cibuli, česnek, hrášek. 
Pokud jsme si připravili záhony na 
další sadbu, vyseváme znovu do 
řádků salát, ředkvičku a špenát. 
Sázíme sazenice raných kedluben 
a salátu, které ještě do zimy 
sklidíme. Stále ještě dosbíráváme 
okurky nakládačky a sbíráme 
rajčata, papriky.

blankartickÝ rYnek

Pandémie, která v tomto roce zasáhla naši planetu, zastavila od března i naši kulturu a společenské dění a mnoho akcí muselo být zrušeno. 
O to radostněji jsme přijali rozvolnění opatření k omezení šíření nákazy, počínaje postupnými kroky v červnu a mohli začít naplňovat náš roční 
plán činnosti Blankartického rynku. Plánovaný výlet na zříceniny hradu Ostrý doprovázelo deštivé nevlídné počasí a ovlivnilo tak účast, kdy 
se ho zúčastnili pouze ti neotrlejší. Lepší už to bylo při výletu na Bobří potok, kdy po týdnu deštů se v sobotu 18. 7. poprvé rozzářilo naplno 
sluníčko. Sami vidíte ze snímku, že účast byla výborná. Obě akce byly poté ukončeny společným posezením v prostorách rynku.

Snímky Alena Chvalkovská
JZ

Výlet na Ostrý – červen Výlet na Bobří potok – červenec

JZ
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tJ tlučná- 
tJ HeřmanoV 

1:3 (0:1)
Fotbalisté TJ Heřmanov v letní přestávce 

nezaháleli. Po ukončení COVID turnaje 
v Děčíně hráči pokračovali v tréninku, 
převážně na umělé trávě v Děčíně a také 
si udělali brigádu na dosbírání kamínků 
z ukončené stavební akce na zavlažování 
plochy fotbalového hřiště. V rámci přípravy 
na novou sezónu vyjednal trenér Míra Vašák 
v jeho rodné obci Tlučná, ležící 10 km od 
Plzně, zápas s místním fotbalovým klubem, 
který se odehrál jako předzápas místně 
připravovaného turnaje.

FD.

Samotný zápas začal za velkého vedra. Obě 
mužstva se rozjížděla pomaleji, dlouho se vše 
odehrávalo ve středu pole, bez větších šancí. 
Postupem času přeci jen získával převahu 
v poli zkušenější tým Heřmanova, ale svou 
herní převahu nedokázal dlouho vyjádřit 
gólově Prvni branka padla až ve 43.min, kdy 
se	z	pravé	strany	prosadil	Radim	Majerik.	Také	
domácí měli pár nebezpečně vypadajících 
rychlých protiůtoků, bohužel pro ně vždy 
špatně řešili finální přihrávku.

Druhý poločas už se hrál za stálé převahy 
našeho celku. Tlučeňáci ale bránili poctivě, 
žádný souboj nevypustili a čekali tak na svou 
příležitost.Heřmanovští trpělivě dobývali 
branku domácích a byli za to odměněni. Druhá 
branka padla z pokutového kopu po faulu na 
pronikajícího Kamila Danča a proměnil ji 
brankář Aleš Topolančin.Třetí branku vstřelil 
sám Kamil Dančo. Poté se dočkali i domácí, 
kteří v závěru už jen korigovali. Celý zápas 
se hrál vcelku v přátelském duchu, což 
pokračovalo i v místním hostinci ĆOUD. 
Děkujeme domácím za příjemné odpoledne 
a přejeme jim hodně sportovních úspěchů.

Sestava	 Heřmanova	 :	 Topolančin,	 Matys,	
Trudák,	Z.Ćapek,	Giňa,	Majerik,	Rojko,	Bobi,	
Dančo, Kolárik M. a Kolárik P., střídali Vašák 
a Vlasák

trenér M. Vašák
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