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Máme první jarní den za sebou, na to skutečné jaro si budeme muset ale asi ještě chvíli počkat. Přestože měsíc únor byl nejteplejší za mnoho 
let a březen v tom pokračoval. Virová pandémie, která překvapila celý nepřipravený svět, nás nutí v těchto chvílích trochu zapomenout na počasí 
a spíše vyhlásit boj s neviditelným a zákeřným nepřítelem. Věřme, že to bude boj vítězný. Bude záležet na každém z nás.

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

„Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila 
spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, 

že ho má málo.

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Váňová Jaroslava – Fojtovice

Jaroš Josef– Heřmanov

Hrubý Petr - Heřmanov

blahopřejeme

Michel de Montaigne

dne 29. 2. 2020 uspořádala obec s kulturní komisí, ZŠ a MŠ a místními občany „Masopustní •	
veselí“. Více na str. 3
dne 2. 3. 2020 vykonaly kontrolorky Krajského úřadu Ústeckého kraje „Přezkoumání •	
hospodaření obce Heřmanov za rok 2019“ s výsledkem –nebyly zjištěny chyby a nedostatky
dne 13. 3. 2020 se ve Fojtovicích konalo I.veřejné jednání ZO Heřmanov v roce 2020•	
zajišťování textové a obrázkové části pro připravovanou knížku „Města a obce v Ústeckém kraji“•	
připravovaný maškarní rej masek na den 28. 3. 2020 se nekoná•	
svoz nebezpečných a objemným odpadů plánovaný na den 4. 4. 2020 se také nekoná•	
úřední hodiny do odvolání jsou pondělí a středa: 9.00 -11.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.•	

inFormace z obecníHo úřadu
starosta

inFormace z usnesení 1. VeřeJnéHo 
Jednání dne 12. 3. 2020 Ve FoJtoVicícH

Starosta určil ověřovateli zápisu M. Černou a M. Kouta, zapisovatelem paní L. Petrovickou
Usnesení č. 129/2020
ZO Heřmanov schvaluje program veřejného zasedání
Usnesení č. 130/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 19. 12. 2019 do 
12. 3. 2020
Usnesení č. 131/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
Usnesení č. 132/2020
ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č.1 /2020, bude nedílnou součástí zápisu
Usnesení č. 133/2020
ZO Heřmanov revokuje usnesení č. 108/2019 z veřejného jednání ZO Heřmanov konaného 
dne 19. 12. 2019 v Heřmanově
Usnesení č.134/2020
ZO Heřmanov schvaluje Dodatek č.1 ke SoD č. 319031 s f. SAM DC na „Chodník 
u ZŠ“s ponížením ceny o 77 046,11 Kč včetně DPH na 1 530 383,80 Kč včetně DPH
Usnesení č.135/2020
ZO Heřmanov schvaluje Dodatek č.1 ke SoD s f. IRRIGA s.r.o. na „Zavlažování fotbalového 
hřiště“ s navýšením ceny o 30495.12 Kč na 338 766,12 Kč včetně DPH
Usnesení č.136/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 
2019 „bez výhrad“, bude součástí závěrečného účtu obce za r.2019
Usnesení č. 137/2020
ZO Heřmanov schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace za účetní období roku 
2019, který je ve výši 395,83 Kč a jeho převod do rezervního fondu příspěvkové organizace, 
bude součástí závěrečného účtu obce za r.2019
Usnesení č. 138/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí připravovaný program 7. ročníku Svatováclavské poutě 
v Heřmanově na den 26. 9. 2020 a pověřuje starostu podpisy smluv na akci „Svatováclavská 
pouť 2019“

František David       Josef Kučera
starosta obce Heřmanov      místostarosta obce Heřmanov



Po výzvě na vyplnění dotazníku pro občany Heřmanova bylo na OÚ 
doručeno 19 dotazníků a v elektronické podobě vyplněno 10 dotazníků. 
Po zběžném pročtení doručených dotazníků největší množství bylo 
od žen 65 let a výše. Ve většině případů se občané shodli, takže lze 
považovat dotazníkové šetření za objektivní. Největší kladná shoda 
panovala v oblasti kultury a sportovního vyžití, kdy padaly nejvyšší 
známky 4 nebo 5. Téměř u všech dotazníků v otázce, jak se vám v obci 
žije byla odpověď: „Jsem zde spokojený“ Rovněž sousedské vztahy 
uváděli respondenti převážně dobré. Na otázku co vám v obci nejvíce 
vadí se většině nelíbilo - černé skládky, zablácená silnice, bezpečnost 
dopravy, čistota Fojtovického potoka nepořádek v obci, nedostatek 
vody, zástavba v obci, slabý signál operátorů, případně pomalý internet 
v některých místních částech. K poukazovaným nedostatkům uvádím 
komentář, jak je obec může, nebo nemůže ovlivnit.

Černé skládky vznikají z neodpovědnosti občanů, s největší 
pravděpodobností nemístních. Obec organizuje svoz komunálního 
odpadu, tříděného a 2x ročně svoz velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů, takže místní občané nemají důvod zakládat černé skládky. 
Přistihnout někoho při činu je téměř nemožné.

Silnice jsou zaneřáděné od zemědělských strojů a každý řidič 
odpovídá za čistotu vozovky při výjezdu na hlavní silnici. Pokud 
nepomůže domluva, budeme muset přistoupit k oznámení na 
POLICII.

Zlepšit bezpečnost dopravy v podmínkách naší obce dosti složité. 
Vše je dáno situováním samotné vozovky, hlavně její malou šířkou 
s četnými zatáčkami. Z 90% nelze vybudovat chodník, protože není 
prostor, kde ho vybudovat (z jedné strany potok, z druhé strany domy). 

Přesto v určitých úsecích s největší frekvencí bude krátké chodníky 
možné vybudovat.

Fojtovický potok spravuje Povodí Ohře a jakýkoliv zásah od 
jiného subjektu je nepřijatelný. Při dotazu na Povodí Ohře zní 
odpověď: „Nemáme lidi a peníze na údržbu“

Nepořádek v obci, který je na pozemcích obce lze samozřejmě 
ovlivnit a stav zlepšit a bude to prioritou pro další období, bohužel 
nepořádek na cizích pozemcích však příliš ovlivnit nemůžeme.

S pitnou vodou je takovýto stav- místní část Heřmanov je napájena 
od vodárny u hřbitova a provozovatelem je SČVK, majoritním 
vlastníkem SVS. S velkými problémy zajšťují dodavatelé dodávku pitné 
vody, protože nemůžou najít úniky vody, což obec neovlivní. Část 
Fojtovic se napájí z vodojemu u Váňů a končí u Vaňků (celkem 40 RD). 
Obec za poslední 3 roky do tohoto vodovodu investovala na 300 000 
Kč, kde se zvýšila kapacita vodojemu na 20 m3, odstranila netěsnost 
na potrubí a nyní je 300% rezerva vody. Ostatní část Fojtovic je řešena 
vlastními studnami u RD. Vlastními studnami je též řešena místní část 
Blankartice. Dále se v dotaznících objevily připomínky jednotlivců 
různého charakteru, např. v Blankarticích není sportovní vyžití, 
občas nesvítí veřejné osvětlení, nedostatečná autobusová doprava, 
špatná informovanost občanů, chybí fitnes-centrum apod. Po úplném 
vyhodnocení dotazníků bude zapracováno do tvořeného strategického 
rozvojového dokumentu.

Měsíc duben se většinou prezentuje 
aprílovým počasím, tedy počasím velice 
proměnlivým, nestálým. Jakoby příroda 
hledala sílu a správný směr po prodělané zimě. 
První květy nového jara – sněženky a bledule již 
odkvetly a začínají kvést zahradní cibuloviny, 
tulipány, narcisy a hyacinty a nebude trvat 
dlouho, tak vykvetou i dvouletky a trvalky.

Pokračujeme v práci z minulého měsíce, 
dokončíme očištění trvalek, zbavíme je starého 
listí a uschlých květů, okopeme a přihnojíme. 
Záhony s trvalkami očistíme a zbavíme 
starého listí a mrtvých květů. Také je průběžně 
okopáváme a přihnojujeme. Na konci měsíce 
můžeme začít sázet lilie a mečíky.

Pokud nás pěkné a již dost teplé počasí 
naláká začít osazovat venkovní květináče 
rozkvetlými sazenicemi, které jsou již 
k dostání v obchodech, třeba petúniemi, 
surfinkami a dalšími letničkami, buďme 
opatrní, přenesme je včas na kryté verandy 
našich obydlí anebo raději ještě počkejme. Zlí 
muži v kalendáři v druhé dekádě měsíce května 
by nám je mohli zničit. Začínají nám kvést 
i okrasné dřeviny, zlatý déšť, nádherné sakury 
a magnólie. Dřeviny, které kvetou později, je 
dobré sestříhat. Stálozelené dřeviny, jako túje 
a další je třeba po zimě vydatně zalít. Můžeme 
ještě stále vysazovat živé ploty a jehličnany, 
ty však již předrašené a s kořenovým balem. 
Zkracujeme také růže, popínavé zbavíme 
odumřelých šlahounů. Mnohokvěté růže 
krátíme na sedm ok, velkokvěté na tři oka.

V dubnu bývá ideální čas k výsevu první 
zeleniny, zejména kořenová jako je mrkev, 
pastiňák, celer, petržel, dále pak salát, 
ředkvičky kedlubny jarní cibuli, kopr a další. 
Večer však musíme být opatrní a v případě 
nižších teplot pro jistotu na noc záhony 
překrýt netkanou textilií či fóliemi. Koncem 
měsíce můžeme začít s přesazováním 
brambor, v pařeništích můžeme předpěstovat 
okurky, rajčata, papriky. Všechny zeleninové 

záhony je třeba dostatečně zalévat, kypřit 
a protrhávat plevel.

V průběhu dubna můžeme též vysazovat 
ovocné dřeviny, přeroubovat staré ovocné 
stromy. Staré stromy řádně prohnojit a ještě 
za rašení poupat prořezat, aby více plodily. 
U trávníků, které máme již po zimě dávno 
ošetřené s prokypřené, můžeme dosít 
poškozená místa po zimě.

duben na zaHradĚ

dotazník Pro strategický rozVoJoVý dokument

JZ

starosta



masoPustní Veselí
V sobotu dne 29. 2. 2020 obec společně s kulturní komisí, ZŠ a MŠ 

a místními občany uspořádala „Masopustní veselí“. Před OÚ se sešlo 
na 60 lidí, kteří si připravili zajímavé masky různého druhu.

Zde bylo připraveno pro všechny účastníky pohoštění a J. Moravec 
vylepšil nabídku o prdelačku, domácí jaternice, kroupáky a na zapití 
soudek piva. Pro letošní rok byla připravena pražská živá hudba 
„Šlapeto“, která doprovodila staropražskými písničkami veselý průvod. 
První zastávka byla u manželů Černých, kteří připravili dobroty od 
kterých se nikomu nechtělo. Poté se průvod vrátil na hlavní silnici 
a pokračoval směrem ke škole, kde školáci nabídli do zlatova upečené 
housky. Na trase se postupně průvod zastavil u hospody, u Novotných 
a zakončení celé akce se konalo u Ďurmeků. U všech zastávek nám byly 
nabídnuty různé pochoutky za které všem patří poděkování. Skutečný 
konec povedené akce se konal kde jinde, než v hospodě.

starosta

foto: MK
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coVid-19PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ

Jestli jste si mysleli, že řádky, které vždy hledáte na tomto místě, 
nemůžou být o ničem jiném než o tom, co nás všechny právě potkalo, tak 
jste uvažovali správně. A to ještě před měsícem, když jsme si povídali o tom, 
jak se chováme macešsky k matičce zemi tím, že ji zamořujeme plastovými 
odpadky, jsme vůbec netušili, co nás nedlouho poté potká. Věděli jsme, 
že Čína bojuje s novým typem coronaviru, který dostal název Covid-19 
a že to přerůstá do obrovských rozměrů, mysleli jsme si však, že se to týká 
pouze této nejlidnatější země. V rozpětí jednoho až dvou měsíců se však 
nákaza přenesla z Asie do Evropy a dnes už do dalších kontinentů a tak se 
nám z epidemie stala pandémií se všemi důsledky pro dění na celé Zemi. 
Šedesátimilionová Itálie se stala vstupní branou viru do Evropy, nebyla na 
něco takového vůbec připravena a tak se nyní potýká se situací, která je na 
pokraji zvládnutelnosti. Navíc se z ní jako z tradiční turistické destinace 
rozšířila do dalších států.

První nakaženými osobami v Česku byli ti, kteří si vir přivezli jako 
nechtěný suvenýr ze svých lyžařských dovolených v italských horách. Tak, 
jak se počet nakažených zvyšoval, musela vláda postupně přijímat opatření 
k zamezení nekontrolovatelného šíření nemoci. Samozřejmě, že její činnost 
opět nenechala v klidu opozici, která asi uznává složitost situace, ale 
neopomíná se slyšet, že vláda na vývoj nemoci nebyla připravena. Ať má 
na tu situaci názor kdo chce, jaký chce, jedno však je jisté – na rozdíl od 
dalších zemí v Evropě na západ od nás jsme v opatřeních daleko dále, než 

oni. Němci, národ pověstný svým smyslem pro pořádek a hygienu dokonce 
až teprve od pátku 20. března začali přijímat opatření k omezení rozšíření 
viru. Do té doby v Německu fungovaly pořád restaurace a shromažďování 
lidí nebylo nijak zvlášť omezováno. Nošení roušek nebo respirátorů do 
chvíle, kdy vznikají tyto řádky nebylo nařízeno, ani doporučeno. Dokonce 
ani v konzervativní a opatrnické Anglii jít po ulici s rouškou na obličeji 
nebylo nikoho vidět a restaurace jsou stále plné.

Ani nejstarší dnešní generace nepamatuje něco takového, čím si dnes 
procházíme, pro nás všechny je to něco zcela nového a proto jsme také 
trochu nepřipraveni. Objeví se dokonce i tací, kteří odmítají poslušnost 
podřídit se nařízením vlády a chovají se nezodpovědně. Ale co nás může na 
druhé straně těšít? Jako vždy, když našemu národu teče do bot, dokážeme 
se semknout a vzedmout vlnu solidarity. Netrvalo ani pár dnů a v nejedné 
domácnosti započala výroba látkových roušek, aby se pokryl (věřme, že 
dočasný) jejich nedostatek. Lidé si vzájemně pomáhají, mladí pomáhají 
svým rodičům s obstaráváním nákupů potravin, dovážkou jídel a dalšími 
službami ve chvílích, kdy pro nejstarší je nejvyšší riziko nákazy ve styku 
s více lidmi. A ještě jedna věc – ani tentokrát nás humor neopustil, je vidět, že 
národ Švejka stále žije. Loučím se dnes tedy s malou ukázkou z Internetu:

A – buďme stateční!

inFormace k záPisu žáků 
do 1. tříd Pro školní rok 2020/2021

FD

Z důvodu vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech 
zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 s č.j.: MSMT-12639/2020-1,

vydává
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres Děčín, 
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

směrnici k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.

Tato	směrnice	je	vyvěšena	na	stránkách	školy	www.skolahermanov.cz
Obsahem této směrnice jsou podmínky a organizace zápisu žáků do 1. 
ročníku základního vzdělávání v Základní škole Heřmanov.

Zápis se bude konat tento rok bez osobní účasti dětí.•	
Zákonní zástupci pošlou požadované dokumenty poštou na adresu •	
školy, emailem naskenované s vlastnoručním podpisem nebo 
datovou schránkou.
Osobní podání se nedoporučuje, je však možné po předem •	
dohodnuté schůzce s ředitelkou školy.
Termín podání žádostí je od 1. 4.–15. 4. 2020.•	
Bližší informace najdete ve výše zmíněné směrnici.

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

PlánoVané akce Pořádané 
zš a mš na rok 2020

ZŠ a MŠ Heřmanov plánuje uspořádání kulturních a společenských 
akcí v roce 2020 v těchto termínech:

Pálení čarodějnic u ZŠ a MŠ dne 30. 4. 2020,•	
s maminkou za dobrodružstvím dne 7. 5. 2020,•	
odpoledne na rozloučenou se školním rokem dne 19. 6. 2020,•	
hallowenská	stezka	odvahy(listopad),•	
vítání adventu (prosinec).•	

Pilné ženy
Vzhledem k šířící se nákaze naše vláda nařídila pro všechny 

občany, kteří se pohybují venku, aby měli zakrytá ústa a nos. Zjistil 
jsem, že paní Peterková s dcerou šijí pro rodinu bavlněné roušky. 
Bez přemlouvání se obě pustily do výroby roušek pro místní občany 
obce.	K	oběma	se	postupně	přidala	paní	Smejkalová,	Nesvarbová	a	E.	
Rudolfová. Bavlněnou látku na výrobu roušek darovaly obci paní 
Havlíčková, Perníčková a Husaříková. Na dnešním trhu s ohledem na 
velkou poptávku nejsou ani jednorázové ani textilní roušky. Děkuji 
tímto všem ženám, které přispěly k tomu, aby se nákaza nešířila mezi 
lidmi.

Vole, si na ty roušky napište 
jména, nevím kdo mne zdraví

4. DEN DOMÁCÍ KARANTÉNA


