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ZDARMA

Ani květen nám radost z pořádné závlahy nepřinesl, ojedinělé a místní deště to nemohly zachránit a tak sucho dál sžírá zemi. Podle světových 
odborníků na základě satelitního zkoumání je v centru největšího sucha v mírném pásmu naše země, což nás vůbec netěší. Pranostika mimo jiné  
říká, že měsíc červen voní deštěm. Už by zase jednou mohla mít pravdu.
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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
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Významné životní 

jubileum slaví 

Chramostová Miloslava– Heř.

Tomšíková Hana- Heřmanov

Sirůčka Josef- Blankartice

blahopřejeme

dne 28.5.2020 od 18:00 se koná v Blankarticích na rynku II. veřejné jednání ZO Heřmanov  •	
pracovní jednání na OÚ ve vztahu k pozemkovým úpravám pro k.ú. Heřmanov a k.ú. •	
Blankartice
nákup a sestavení betonových stolů a lavic do parku u rybníčku v Heřmanově•	
zhotovení betonového základu pro zahradní domek, který byl objednán a bude sloužit pro •	
uložení nářadí na Blank. rynku a výroba plastového poklopu k septiku s jeho výměnou za 
shnilý dřevěný
údržba zeleně v parcích naproti škole a kolem zvonice v Heřmanově, u rybníčku •	
v Heřmanově, ve Fojtovicích naproti hospodě a Blankartickém rynku (fotografie na str. 2)
spolupráce s projektantem na projektu gabionová zeď s odstavnou plochou pro parkování •	
podél silnice III. tř. pod zvonicí v Heřmanově
údržba a následná péče o dřeviny od zhotovitele SZŠ Libverda v parku naproti ZŠ a MŠ•	
sekání trávy podél silnic III. tř. z Heřmanova do Fojtovic•	
oprava místního osvětlení ve  Fojtovicích u parku a doplnění výbojek ve všech částech obce•	
dovoz štěrku na úpravu nájezdu podél restaurace v Heřmanově•	
průběžné natírání plotu v parku Fojtovické kalírny•	
likvidace dvouděložných rostlin kolem kabin TJ, v parku ve Fojtovicích, atd.•	

inforMaCe z oBeCníHo úřadu
starosta

starosta

„Pravda se liší od výmyslu tím, že výmysl 
musí být pravděpodobný. Pravda ne.“

Citát měsíce

Mark Twain

 oBnoVa kaTaSTrálníHo operáTu
Počínaje dnem 25.5.2020  bude v k.ú. Heřmanov probíhat realizace „Obnova katastrálního 

operátu“ (OKO). Jedná se o první část, která proběhne v období květen až červen. Druhá část 
proběhne na podzim letošního roku. Všichni, kterých se tato záležitost týká, dle informace 
z Katastrálního úřadu Děčín byli obesláni, nebo telefonicky vyrozuměni o dni a čase, kdy 
budou komisí navštíveni. 

ČišTění a reVize koMínů
Vlivem pandemie se posunul termín čištění a revizí komínů o 1 měsíc. Žádám občany, kteří 

mají zájem o některou z těchto služeb, aby nahlásili svůj požadavek na OÚ na tel. 412 586 403 
do středy 10.6.2020 a zároveň uvedli tel. číslo, se kterým se spojí kominík. Termín provádění 
čištění je stanoven na víkend v sobotu dne 13.6.2020, v případě více požadavků i na neděli 
14.6.2020.

plánoVaný den děTí 30.5.2020 Se nekoná
Vzhledem k současné situaci ve vývoji pandemie by bylo téměř nemožné pořádat (i 

v omezeném režimu) jakoukoliv činnost při pořádání Dne dětí na fotbalovém hřišti ve 
Fojtovicích. Např. kolotoč po každé jízdě dětí dezinfikovat, stejné by to bylo i aqazorvingem, 
kde před každým dítětem by muselo být vydezinfikováno. Tak můžu jmenovat další atrakce 
(skákací hrad, skluzavka, trampolína), kde by to dopadlo úplně stejně. Aby nebyly naše děti 
z obce ochuzeny, budou jim dodány hodnotné balíčky do jejich domovů. Tímto jim v zastoupení 
obce Heřmanov přeji k Mezinárodnímu dni dětí hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve škole. Dále 
přeji, aby skončila doba omezení pohybu a dárky jste si mohly vysoutěžit na příštích kulturních 
akcích, tak jak je zde zvykem.

 SVoz koMunálníHo odpadu kVěTen – září 2020
Svoz komunálního odpadu (od 1.5. do 30.9.) zůstává stejný jako v předchozích letech tj. 
popelnice se známkami červenými a žlutými jsou vyváženy 1x za 2 týdny vždy v lichý týden. 
Pro Heřmanov a Fojtovice den svozu pátek a Blankartice je den svozu čtvrtek. Pro popelnice 
se známkami modrými platí svoz 1x v měsíci s nejbližším svozem ve 23. týdnu, což je pro 
Heřmanov a Fojtovice pátek 5.6.2020, pro Blankartice čtvrtek 4.6.2020 atd. 
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SBěr neBezpeČnýCH a oBJeMnýCH 
odpadů z doMáCnoSTí

Dne 30.5.2020 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů, který se 
odkládal kvůli pandemii koronaviru. Vzhledem k návaznosti na 
svoz v okolních obcích jsou časy svozu uvedeny níže. Prosím občany, 
aby své odkládané odpady pomohli naložit do svozového vozu. 
Toto upozornění mám z TS Děčín a řidiči svozových vozů nebudou 
v žádném případě nakládat odpady na vozy

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

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 
stanovištích volně odkládat. 

VakCinaCe pSů V naší oBCi
Vakcinace psů v naší obci se uskuteční ve čtvrtek 4.6.2020. 

Veterinářkou bude účtován poplatek ve výši 80 Kč za očkování proti 
vzteklině a 300 Kč za kombinovanou vakcínu. 

Upozornění pro majitele psa –  Očkovat lze pouze psi s čipem

Stanoviště a časy očkování:
 Heřmanov u Rudolfů 16.30 hod.
 Heřmanov u hospody 16.45 hod.
 Heřmanov u Vaňků 17.00 hod.
 Fojtovice u Sedláčků 17.15 hod.
 Fojtovice u hospody 17.30 hod.
 Fojtovice konečná 17.45 hod.
 Blankartice býv. krám 18.00 hod. 

zaSedání zo oBCe HeřManoV
se koná ve čtvrtek 28 května 2020 od 18:00 v Blankarticích

Z pozvánky vybíráme hlavní body:
Rozpočtové opatření č. 2/2020•	
Závěrečný účet obce Heřmanov za rok 2019•	
Návrh závěrečného účtu SoB za rok 2019•	
Záměr odkoupení části pozemku z p.p.č. 1289/4 v k.ú. Heřmanov•	
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 125/1 v k.ú. Blankartice•	
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 164 v k.ú. Heřmanov•	
Dodatek č.2 ke SoD s f. IRRIGA s.r.o. na ,,Zavlažování fotbalového •	
hřiště“
Dodatek č.1/2020 ke sml. č.314009339 - sběr, svoz a odstranění •	
odpadu
Dodatek č.9 k nájemní smlouvě•	
Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Obecní lesy •	
Heřmanov s.r.o
Plán společných zařízení (PZS) v rámci komplexních pozemkových •	
úprav v k.ú. Fojtovice
Cenová nabídka projektových prací ,,Heřmanov - zpevněné plochy“•	
Zahrnutí obce Heřmanov do územní působnosti místního •	
partnerství MAS Labské skály z.s.
Odpuštění nájmu pro nájemce restauraci v Heřmanově a •	
Fojtovicích za 3-12 měsíc 2020
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ČerVen na zaHradě

JZ

Předem něco k soupeři. Benešovští nastoupili s hodně omlazenou 
sestavou, čeká je hodně práce a hlavně trpělivosti… Tak jim držme 
palce. Teď už k našim borcům. Stala se nevídaná věc. V sestavě „Orlů“ 
nastoupilo víc mladých hráčů než těch starších (celkem 6 do 25. let). 
V útoku hráli bratři Martin a Patrik Kolárikové, výborně napadali 
rozehrávku domácích, nabíhali si do volných prostorů a 
navíc své výkony korunovali pěknými brankami. Martin 
vsítil 4, Patrik dva góly, takže naprostá spokojenost. Jen  
tak dál...

Na krajích zálohy, tzv. halfbeky hráli Bohouš Matys 
a Kamil Dančo. Oba vzorně pilovali lajny, navíc Kamil  
vstřelil také branku a na další tři asistoval. Bohouš 
bohužel své šance neproměnil, třešnička na jeho výkonu 
chyběla, škoda. Krajní beky hráli Lukáš Vlček a Míša 
Giňa. Suveréně odbrázdili co bylo potřeba a stačili i 
podporovat útok. Míša také vsítil jednu branku a Lukymu 
nebylo přáno – první poločas nastřelil krásnou křížnou ranou tyč a 
ve druhé břevno. Tak a teď k těm  trošku starším – stopery suveréně  
zahráli Radim Majerik a Petr Havlíček st. Mrzí snad jen inkasovaná 
branka. Radim byl vysunutý a Péťa nestačil hezký náběh domácího 
útočníka zachytit. Ten své sólo suverénně proměnil. Škoda, pokazil tak 

čisté konto v klidu chytajícímu Aleši Topolančinovi. Aleš zneškodnil 
pár ošemetných situaci, jediné co ho může mrzet je neproměněná 
penalta. Už o půli, po našich třech nastřelených břevnech konstatoval, 
že v Benešově jsou nižší branky, tak při penaltě se o tom sám přesvědčil. 
Trefil, jak jinak, břevno. Na závěr střední záložníci. Radek Rojko a 

Zdeněk Čapek. Oba si předpisově brali balony od 
stoperů, rozehrávali, přenášeli těžiště hry a velice dobře 
nacházeli dobře nabíhající mladé pušky. Navíc vstřelili 
branky a Zdeněk dokonce hatrick. Sečteno-podtrženo 
prý nejvyšší výhra Heřmanova s Benešovem.

Přejme si, aby nás střelecký apetit neopustil i 
v dalších kláních. A teď ještě něco k našemu kádru. 
Bohužel svalová zranění trápí Toníka Čapka a Martina 
Nácara. Honza Trudák se dává do kupy z operovaného 
kolena, už trénuje, ale do zápasu raději ještě nenastoupil. 
Mirek Betyár má dlouhodobé problémy se žlučníkem, 

podle poslední zprávy půjde na operaci. Přejme všem marodům brzké 
uzdravení, už se těšíme až je uvidíme na hřišti. 

Sportu zdar. Míra Vašák

MSk BenešoV n/pl.  – TJ HeřManoV 1:13 (0:6)

V příštím měsíci se dočkáme kalendářního i astronomického léta, 
pojďme si tedy říci, co nás na zahrádce  všechno v červnu čeká.

Už nyní v květnu nás  potěšila svými nádhernými květy celá řada  
trvalek a keřů. Po zmrzlých mužích jsme v druhé polovině měsíce začali 
sázet z předpěstovaných či zakoupených sazenic letničky a můžeme 
v tom pokračovat i v měsíci červnu. Překrásné petunie, surfinie, 
afrikáni, lobelky, muškáty a další druhy nás svou záplavou barev 
budou těšit až do pozdního léta a začátku podzimu. Odstraňujeme  

postupně odkvetlé 
květy, aby nevysilovaly 
rostlinu a nekazili 
pohled na zahradu. Od 
půli měsíce začneme ze 
země vytahovat cibule 
narcisů a tulipánů, 
pečlivě je očistíme a 
uschováme v suchu, 
teple a temnu. Narcisy 
však můžeme ponechat 

na místě i několik let, tulipány pak po dva roky. Na jejich místo 
můžeme zasadit další  letničky, abychom tyto záhony využili po další 
čas vegetace.

V červnu kvete také velké množství okrasných dřevin, trvalky i 
letničky. Pro toto období jsou charakteristické kvetoucí rododendrony,  
růže, kosatce a pivoňky  Vedle těchto rostlin kvetou dále například 
máky, hrachory, fialy, kopretiny, begonie a nejranější lilie.

Okrasným keřům pravidelně upravujeme jejich tvar. Častěji 
řežeme i čerstvě vysazené živé ploty a podpoříme tak jejich bohaté 
zahušťování. Na přelomu jara a léta je vhodné období k množení 
listnatých okrasných dřevin pomocí vrcholových řízků.    

Červen je také měsícem prvních a nejchutnějších jahod, třešní a 
o trochu později malin č rybízu. Zejména po teplém jaru můžeme 
již v červnu sklízet 
třešně, jahody, maliny 
nebo rybízy. Pod 
rostliny jahodníků 
při postupné sklizni 
nastýláme piliny, trávu 
nebo slámu, abychom 
je ochránili před 
kontaktem s vlhkou 
půdou a předešli tak 
plísňovým chorobám. 
Z  ovocných stromů 
opadává na přelomu jara a léta velké množství nedozrálých plodů, 
které bychom neměli na zemi nechávat, aby se nám v zahradě nešířili 
škůdci a choroby.

Postupně začínáme v zeleninové zahrádce sklízet salát, mrkev, 
ředkvičky. Ve sklenících pak sklízíme rajčata, papriky do doby dozrání 
na venkovních plochách zahrady.

Už dnes víme, že nás i letos čeká velice suché období. Podle 
odborníků dokonce ještě sušší, než v letech předchozích. Budeme 
mít zřejmě starosti s vodou, bez které naše zahrada tak, jako všechna 
příroda, nemůže existovat. Vedle studánek tak oceníme i sudy na 
dešťovou vodu, které máme připraveny pod svody okapů a jiné 
jakékoliv svodné nádrže. Nebudeme-li chtít následkem sucha přijít o 
pěkný trávník, spolyká nám jenom on spoustu vody. A to ty nejteplejší 
měsíce máme teprve před sebou.

SporToVní okÉnko - „CoVid Cup“
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V sobotu 16. května jsme u nás na velké trati 
v Heřmanově uspořádali takové mikro závody, 
které byli pro děti i dospělé moc fajn. Byli tu 
kluci Hedrlínovi, Švejcarovci, kompletní klan 
Cíbů. Já byl hrozně rád, že i malí kluci měli 
rychlé soupeře, díky kterým velmi zrychlili 
a začali skákat to, co nikdy nebyli schopni 
skočit. Oliver měl velký respekt z dvojáků, ale 
když viděl, že to Dominik Švejcar (pořádnej 
divočák) #255, skočil poprvé, hned to zkusil 
taky a teď to lítají jako nic. Moc nám pomáhá, 

když přijede silná konkurence. Závodu vévodil 
Jakub Hedrlín #8 na své endurové „dváce“. 
Kompletně zlikvidoval veškerou konkurenci. 
Skvělé souboje mezi sebou prováděli Ciba 
#111 a Sam Lipčák #255, výborně se dařilo 
také Lukášovi Hedrlinovi #51, který byť na 
KTM SX85, ukazoval, jak se jezdí motokros 
a kluci na silných strojích mu vůbec nestačili. 
Dokonce ve 2. jízdě odstartoval první mezi 
dospělými a celé kolo vedl. 

Chci také zmínit našeho nejmladšího 
ridera Štěpu, který na svým „padíku“ zvládal 
celou dráhu s „pětašedesátkama“,  dokonce 
i v jednom kole skočil obávaný dvoják jako 
starší kluci. Ve 2 jízdě odstartoval dokonce 
jako první. Veliký souboj na prašné trati mezi 
sebou prováděli Oliver #222 a Dominik #255. 
Celé závody jeli spolu kolo na kolo. Trénink 
vyhrál Oliver, díky lepšímu startu dokonce 

se mu podařilo i lehce poodjet, ale v závodě 
se Oliverovi nepodařil start, lehce zaspal a jel 
v celou jízdu za Dominikem. Párkrát se ho 
pokusil v nájezdu přes vnitřní část zatáčky 
předjet, ale nechtěl riskovat, protože by vše 
končilo srážkou. Po polovině závodu si těchto 
nájezdů od Olivera Dominik všiml a již si 
hlídal vždy vnitřek. Tím nedal Olčovi šanci 
a zasloužené vyhrál. Bylo hrozně fajn si po 
dlouhé době zazávodit. Kluci byli nadšení.

kidS raCing TeaM HeřManoV z.S. Zpracoval MK dle 
podkladů KRT

Naši mladí motokrosoví jezdci nezahálí. Ještě před vyhlášením karantény probíhala zimní příprava a trénovalo se v benešovské tělocvičně. V následujících 
týdnech se potom dělaly především práce na motorkách. Až teprve v posledních dnech se vše opět rozjelo. Začákem května trénink v nedalekých Svařenicích, 
potom v Heřmanově, dále ve Vysoké Peci... A dokonce se konal malý závod na trati v Heřmanově. Níže převzatý článek z FB stránek týmu..

SporToVní okÉnko ii

fk ČeSká kaMeniCe – TJ HeřManoV 2:7 (1:4)
Vzhledem k nedohrané jarní části I. B. třídy sehráli naši fotbalisté 

v pořadí druhé utkání uspořádaného turnaje „COVID CUP“ 
s mužstvem České Kamenice. Po prvním vysokém vítězství nad 
Benešovem n/Pl. 13:1 se zrodilo opět vysoké vítězství, tentokrát 7:2. Po 
dvou zápasech jsou naši kluci na prvním místě s neuvěřitelným skóre 
20:3, navíc se hrálo na hřištích soupeřů. Další pořadí v tabulce je 2.FK 
Junior Děčín (nejlepší mužstvo na Děčínsku), 3.Union Děčín atd.

Nyní k samotnému zápasu. Již v 7.min. zahrával TK A. Čapek po 
faulu na M. Kolárika. Brankář domácích vyrazil míč jenom před sebe 
a hbitý Majerik pohodlně dorazil do sítě. O 3 minuty později se do 
listiny střelců zapsal opět Majerik, když po ideální přihrávce Z. Čapka 
unikl obraně a zvýšil na 2:0. Po čtvrthodině hry se domácí dostali 
do protiůtoku a využili okénka v heřmanovské obraně ke vstřelení 
kontaktního gólu 1:2. Ve 22. min. si domácí po nepovedeném odkopu 
beka zavěsili od břevna vlastní gól 1:3. Po půlhodině hry zafungovala 
bratrská spolupráce Koláriků, to Patrik našel Martina, který vymíchal 
gólmana a zvýšil na 4:1.

Začátek druhého poločasu byl opatrný a hru rozhýbal až gól 
Kamenice z TK z 20 m. po faulu P. Havlíčka st. 4:2. Na 5:2 pro 
Heřmanov zvyšoval M. Pova chytrým obloučkem přes brankáře po 
předchozí samostatné akci. V 70. min. šikovně po lajně uniknul Matys, 
nezišťně namazal před brankovou čáru Patriku Kolárikovi, který věděl 
kam s ním 6:2. Poslední hřebíček do rakve zasadil Kamenici M. Pova 

střelou k tyči 7:2. Tímto výsledkem zápas i skončil. Překvapivý, ale 
zasloužený výsledek, když téměř celý zápas držel Heřmanov otěže 
zápasu ve svých rukou.

Následující zápasy Heřmanova v turnaji „COVID CUP“: Kromě 
prvního zápasu se hraje vždy v sobotu a všechny zápasy se hrají venku 
na hřištích soupeřů.(hřiště ve Fojtovicích nezpůsobilé) středa 27.5. 
v	18:00	hod.	(hřiště	ŘEZ-UZ)	Heřmanov-	FK	Junior,	6.6.	v	10:30	hod.
Union Děčín – Heřmanov, 13.6. v 10:30 hod. Heřmanov – Dobkovice, 
20.6. ve 14:30 hod. Heřmanov – Malšovice a poslední zápas 27.6. 
v 10:30 hod. Junior DC „B“

FD


