
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

BŘEZEN 2019
ROČNÍK: IX.

ČÍSLO 99
VYCHÁZÍ OD 

PROSINCE 2010
ZDARMA

informace z obecního úřadu

Březen nám ukázal tentokrát velice vlídnou tvář, byl rovněž teplotně nadnormální a rozhodně nám dal najevo, že opravdové jaro už se blíží. Sníh 
v březnu škodí osení i vinné révě, tak říká lidová pranostika a protože v našich výšinách jsme byli již beze sněhu, pak snad bude dobře. A pokud odtají 
velké zásoby sněhu na horách pozvolně, i vody by mělo být více, než loňského roku.

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

„Nejpošetilejším ze všech omylů je, když 
si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí 

originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal 
již někdo před nimi.

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
na MMR byla dne 28.2. podána žádost o dotaci se všemi přílohami, vyjádřeními a vydaným •	
stavebním povolením na rekonstrukci domu  Fojtovice čp. 66 (hospoda II. NP), který bude po 
realizaci určen pro místní občany k setkávání s rozpočtem 3,5 mil. Kč
na MMR byla dne 28.2.podána další žádost o dotaci na opravu místních komunikací•	
uskutečnění „Masopustního veselí“ dne 3.3.2019 s průvodem v maskách po obci (viz str. 3)•	
v brzkém termínu budou v parku před ZŠ a MŠ probíhat stavební práce na ozelenění této •	
lokality, řidiče prosím o respektování omezení rychlosti v tomto úseku
příprava na Maškarní rej masek na den 30.3.2019 od 14:00 hodin na sále v Heřmanově •	
dne 6.4.2019 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů v obci (viz příloha), ve stejný termín •	
jako je akce „Ukliďme Česko“ (str. 2)
činnosti OÚ k volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. a 25.5.2019•	
Přípravné práce na položení vodovodního potrubí pro Fojtovickou kalírnu•	
Zahájeny přípravné práce na výměnu kotle za ekologický v budově heřmanovské hospody•	
Přesun darovaného stánku trafiky ke hřišti ve Fojtovicích.•	

JZ

 
Významné žiVotní 

jubileum slaVí
ŠrámkoVá jana – HeřmanoV

jaroŠ josef – HeřmanoV

Hrubý josef - HeřmanoV

Vaněk jan - HeřmanoV

blaHopřejeme

Johann Wolfgang Goethe

Poruchy elekTrických vedení
V neděli 10. března silný vítr potrápil občany na celém území naší republiky. Nejčastější byly 

závady na vysokém napětí a v našem případě stejné problémy jako v minulosti (zkraty vlivem 
padajících stromů na vedení VN). Po výpadcích el. v minulém roce jsme na poradách starostů 
v Děčíně prosadili, abychom se alespoň na dispečink poruch v Plzni přednostně dovolali, ale 
to je tak asi všechno. Pokud se po výpadku el. dotazuji na předpokládanou dobu vypnutí, již je 
to horší. Nevím, kde je zakopaný pes, ale zřejmě pracovníci na poruchách poskytují informace 
na dispečink poruch takové, aby získali čas a mohli odstraňovat poruchy, dle svých představ a 
svým tempem. 

Proto bych uvítal jakoukoliv informaci od místních občanů, když uvidí v naší obci pohyb 
vozů ČEZ pracujících na odstraňování závad. Poté jsem schopen zajet přímo na místo poruchy 
a získat pravdivější informaci o délce přerušení dodávky elektřiny a toto vám občanům 
sdělit. Dále se nechci spoléhat na nepřesné informace z dispečinku. Pro náš příklad byl sled 
informací takovýto: Výpadek v Heřmanově ne.10.3. ve 20:43 h., nahlášeno na poruchy 21:00 
h., z dispečinku sděleno, že předběžně výpadek potrvá 6 hodin. Po 10-ti hodinách dne 11.3. 
jsem se dotázal, zda je něco nového a bylo mě odpovězeno, že do 14:00 hodin by mohlo být 
odstraněno - nebylo, ale do 24: 00 hodin by mohlo být opětovně zapnuto – nebylo. Šokem pro 
mě byla informace třetí den od výpadku, v úterý ráno 12.3., kdy mě bylo sděleno, že závada 
na VN již byla nalezena a pracuje se na odstranění. Předpokládaná doba znovu zapnutí byla 
stanovena na 14:00 hodinu. 

Nakonec se obnovilo napájení postupně od odpoledních do večerních hodin ve všech 
místních částech. 

hledá Se krámSký a hoSTinSký
Ke dni 30.4.2019 ukončí činnost nájemce heřmanovského obchodu s potravinami i 

restaurace v Heřmanově č.p. 113. Jako důvod ukončení je udáván malý obrat  prodeje potravin, 
zdravotní stav prodejce atd. Na základě této skutečnosti obec Heřmanov jako pronajímatel 
nabízí prostory k pronájmu od 1.5.2019 a upřednostní žadatele, který bude provozovat obchod 
i restauraci. Uchazeči je možno nabídnout byt v téže budově. Bližší informace získáte na tel. 
412 586 403 (po. a st. 7-17 hodin), nebo na mob. 724 187 589. 

starosta

starosta



duben 2019

divadlo děČín

2. 4. 19.00 RAPSODIE V MODRÉM POKOJI
Ondřej Havelka a Melody Makers
Koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje unikátní 
a swingující provedení slavné Gershwinovy Rapsodie v modrém 
v původním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr.

7. 4. 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Robert Anderson; Agentura Harlekýn
Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Eva Janoušková, Jiří 
Ptáčník, Naďa Konvalinková, Eva Janoušková, Václav Vydra, Libuše 
Švormová

15. 4. 19.00 VÁLKA ROSEOVÝCH
Warren Adler; režie: Ondřej Sokol
Černá komedie o rozpadu manželství „bez důvodu“.
hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Lukáš Král, Roman 
Štabrňák, Petr Florián

23. 4. 19.00 PLNOU PAROU
René Heinersdorff; Divadlo Palace; režie: Petr Svojtka; hrají: Lenka 
Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra Horváthová / Alena 
Doláková, Richard Trsťan
Brilantní komedie plnou záměn a zmatků s laskavým smířením na 
konci.

28. 4. 15.00 CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Divadlo Láryfáry
Pohádka plná humoru a písniček z bláznivého cirkusového 
prostředí.

kam za kulTurou?
koTlíkové doTace 

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další vlnu kotlíkových 
dotací. Cílem Výzvy je podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí 
skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek a realizaci adaptačních 
opatření reagujících na probíhající změnu klimatu ve městech a obcích 
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Alokace je 
rozdělena dle jednotlivých krajů:

- 70 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje
- 500 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského kraje
- 170 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje
Touto výzvou  je podporována výměna nevyhovujících kotlů na tuhá 

paliva za moderní ekologicky šetrné zdroje v domácnostech. V tomto 
dotačním titulu již nebudou podporovány kotle na uhlí (skončilo v 
předešlé výzvě), ale prioritu budou mít tepelná čerpadla, vytápění 
biomasou a plynem. V případě naší obce by mohly být nahrazovány 
stávající kotle tepelnými čerpadly. Pokud z občanů někdo uvažuje o 
výměně kotle, materiálů k tepelným čerpadlům existuje dost (internet) 
na což není v našem zpravodaji prostor.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HEŘMANOV, OKRES DĚČÍN

Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do 
1. ročníku školního roku 2019/2020 základního vzdělávání  

v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov. 

Zápis se bude konat 8.4.2019 od 13,00 do 15,00 hodin v budově školy v 1. patře.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013  
a zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2018/2019 povolen odklad školní docházky.

K zápisu se také dostaví i děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad PŠD.

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte.

Děti nám mohou přinést hezký obrázek.

Ukliďme svět
Ukliďme Česko

sobota 6. dubna 2019  
v 9:00 hod.

sraz na parkovišti  
pod mysliveckou chatou 

Úklid je opět přihlášen do 
republikové akce Ukliďme 

Česko.
Přijďte pomoci dobré věci. 

Děkujeme

FD



SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

13,45 Sraz u Obecního úřadu
 pro účastníky bude připraveno malé občerstvení

14,00 Zahájení průvodu masek po vesnici
 průvod s kapelou Vávrovanka

trasa:  OÚ - statek v Heřmanově - křižovatka na Fojtovice - ZŠ a MŠ
Trasa a časy se mohou dle situace změnit.

Můžete přijít i bez masek.
Pro zájemce je několik kostýmů k zapůjčení obecním úřadem.

Občerstvení pro účastníky průvodu zajištěno.

Pořadatelem akce je obec Heřmanov

společně se ZŠ a MŠ Heřmanov

a kulturní komise při obci.

V NEDĚLI 3. BŘEZNA 2019V neděli 3.3.2019 od 14:00 hodin se v naší obci uskutečnilo 
„Masopustní veselí“. Po přípravách bylo pro místní občany před 
budovou OÚ připraveno pohoštění ve formě zabijačkových pochoutek 
(jitrnice, jelítka, tlačenky, zabijačkové polévky, atd., též slivovice), 
z kuchyně Moravcovy rodiny, za za což jim patří poděkování. Při 
příležitosti oslavy Masopustu proběhla též oslava kulatého výročí 
90-ti let občana pana Josefa Jaroše, který se dostavil v zajímavém 
masopustním obleku. Po občerstvení a svolení starosty k vykonání 
průvodu se dal průvod v počtu 120 návštěvníků za doprovodu živé 
hudby „Vávrovanka z Podřipska“ do pohybu a navštívil několik 
občerstvovacích zastávek (pí. Hilgerová, Hambergerovi, hospodu 
Heřmanov, pí. Novotnou, Ďurmekovi) a jim patří též poděkování. 
Závěrečná štace se uskutečnila v prostoru ZŠ a MŠ, kde tradičně dobře 
připravený program školy zakončil i celou akci k „Masopustu 2019“ 

text: FD 
foto: MK
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bílá kráSa

SPorTovní okénko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

Každým rokem v druhé polovině měsíce března nad 
Blankarticemi, v blízkosti křižovatky,  kde kdysi stávala obec 
Sluková se v lužním lesíku, který se táhne podél komunikace až k 
spojnici Valkeřice – Verneřice se objeví mezi stromy koberce bílé 
barvy – rozkvetly tisíce bledulí jako první předzvěst nového jara. 
V našich končinách se tyto květiny vyskytují i na zahrádkách, v 
takovém množství je ale uvidíte právě tady. Bledule mají rády 
vodu, prosáknutou zem, kterou jim právě zaručuje prostředí 
lužních lesů. Hlavním znakem pro tyto lesy je přítomnost 
vodního toku i s velkým množstvím podzemní vody. Bez 

gumových holinek se v těchto 
místech neobejdete a musíte 
stále dávat pozor, abyste se  
někde neprobořili. Půda v těchto 
místech je bohatá nejenom na vodu, ale 
i na živiny. Ty jsou naplavovány spolu s 
pískem či zeminou. Biotop lužního lesa 
mu dává velkou rozmanitost, udržuje se 
velice příznivý teplotní průměr a ten má 
zásluhu na dlouhém vegetačním období 

vlhkomilných rostlin. Uvnitř lesíku máte pocit, že jste v malé džungli, 
plné močálů, liánovitých rostlin, hmyzu a ptáků. Ze dřevin, které se 
tu vyskytují, převládají vrbové a olšové porosty, doplněné pak topoly, 
ale i jasany a duby,  Největšími lužními lesy u nás  oplývá  Vysočina 
a jižní Morava, zejména v okolí Břeclavi mezi řekami Dyje a Morava. 
Na obrovské lány bílých bledulových koberců se tam jezdí dívat nespočet 

lidí, kteří si už místa 
výskytu pojmenovali 
jako „bleduliště“ a dnes 
je to již běžně používaný 
výraz pro tato naleziště. 
Asi možná ještě zbývá 
dodat, že bledule jarní je 
chráněnou rostlinou.

Vedle bledulí nám už 
na zahrádkách začínají 
vyrážet i narcisy a 
tulipány a tak původní 
bílou barvu  nového 
jara postupně zaplní celá 

škála barev, včetně nového sytě zeleného trávníku, který dává odpočinout 
našim očím. S přibýváním denní teploty vše ožije 
a s nadějí, že bude lépe, vzhlíží k tomuto jaru 
lidé i příroda. Zejména staří lidé a hlavně pak 
nemocní vkládají do něj své velké naděje a víru 
v nové síly a uzdravení. 

Paní zima asi ještě vystrčí růžky, jaro nám 
už ale nikdo nevezme. A svátky jara, svátky 
velikonoční jsou letos dost pozdě, až koncem 
druhé dubnové dekády a to už se na zahrádkách 
nezastavíme. Máme dost času, abychom se na 
velikonoce připravili. Užijme si je všichni!

JZ

 Zápasy okresního přeboru dospělých - březen, duben
Sobota 30.3. 15:00 hodin Jiřetín p. Jedlovou - TJ Heřmanov
Sobota   6.4. 16:30 hodin TJ Heřmanov -Velký Šenov
Sobota 13.4. 16:30 hodin Těchlovice – TJ Heřmanov
Sobota 20.4. 17:00 hodin TJ Heřmanov – Mikulášovice
Sobota 27.4. 17:00 hodin D. Habartice – TJ Heřmanov

 Zápasy SG Heřmanov – duben
Pátek    12.4.  17:30 hodin ČSAD Libouchec – SG Heřmanov
Pondělí 22.4. 17:30 hodin SG Heřmanov – FK Jílové
Pondělí 29.4. 17:30 hodin SK Markvartice – SG Heřmanov

Určitě si vzpomenete (nebo můžete zapátrat v archivu 
Heřmanovského zpravodaje), dříve se ve sportovním okénku občas 
objevil příspěvek o motokrosu. A tento sport v Heřmanově má 
pokračovatele. Jde o děti v nejmladší kategorii od 5 do 8 let a jezdí na 
motorkách s kubaturou do 50 ccm. Děti jezdí o něco déle, ale v roce 
2018 byl založen klub KidsRTH z.s. 

Klub se kromě trénování a závodění stávajících jezdců zabývá též 
náborem a zaučením dětí od 4 let, kde výstroj a motorky klub může 
zapůjčit a dráha je na soukromém pozemku farmy u Sluníček. Děti se 
seznamují s tímto sportem a učí se jezdit na motokrosových strojích.

Aktuálně zde jezdí: Oliver Tomšík, který již úspěšně reprezentoval 
na závodech po celém severu. V roce 2018 to bylo celkem 17 závodů. 
Z toho 1x 1.místo, 4x 2.místo a 6x 3.místo.

Celkově loni skončil na 3. místě v prestižních Severočeských 
závodech Motocross cup a Batti MX CUP. Oliverovi je 7 let a na 
motorce jezdí od 3 let, kdy začínal na motorce Yamaha PW50 a nyní 
sedlá ostrou KTM SX50, na které od 6 let závodí na profesionální 
úrovni pod licencí českého Autoklubu.

Dále v klubu Kids Racing Teamu Heřmanov, potkáte dětskou 
posilu a místního klučinu Štěpána Holého - startovní číslo 9, který 

letos pojede první závodní sezónu také na KTM SX50. Dalším členem 
dětského týmu je Ondřej Záda startovní číslo 55, který je z blízkých 
Dolních Habartic rovněž na stroji KTM SX50. 

Jistě o těchto mladých závodnících ještě uslyšíme a vy se můžete 
těšit na další informace.

foTbal v heřmanově

děTSký moTokroSový Tým MK a archiv klubu


