
Svatováclavská pouť
Na státní svátek dne 28.9.2021 obec 

Heřmanov společně s Jiřím Moravcem 
uspořádala Svatováclavskou pouť, která byla 
v celé historii konání poutí jednou z nejvíce 
navštívených. Při odpoledním programu 
mohla návštěvnost stoupnout až ke 3 000 
diváků. 

Tak jako obvykle na samém začátku 
programu se velmi líbila vystoupení DDM 
Děčín a MŠ a ZŠ Heřmanov, přestože na 
nácvik měly od 1. září minimum času, což je 
také vizitka dobré práce pro učitele. 

Celkový program byl velmi nabitý a velká 
část publika vydržela po celou dobu pouti tj. 
od 12.00 do 20.00  hodin. 

Na rozproudění zábavy se skvěle uvedla 
sk. YOYO Band R. Tesaříka, dále nastoupila 
amatérská skupina Oldies Benešov n/Pl. 
a vtipnými scénkami přispěla k vynikající 
atmosféře pouti. 

Program 
dále pokračoval 
vystoupením 
imitátora Z. Barnetta 
z nedalekých 
Liběšic, koncertem 
nestárnoucího S. 
Hložka, kterého 
vystřídala oblíbená 
pražská skupina 
HOLOKRCI. 

V meziprogramu starosta na vítání 
občánků přivítal do života děvčátko a 
chlapečka v pěkně vyzdobené místnosti 
s výstavou panenek paní Lenky Koutové a 
kočárků paní Lomičové.

V pozdním odpoledni jsme mohli 
shlédnout mladou teprve 12. letou,velmi 
talentovanou zpěvačku Elišku Halgašovou a 
na pódiu jí vystřídala svým koncertem Heidi 
Janků, jenž si získala publikum hned první 
písní. V tu chvíli se diváci dostali do varu a 
pro Heidi bylo těžké se s publikem rozloučit 
– bylo to opravdu super !!!  

text FD, foto MK



Se setměním přítomné pány i dámy 
pobavil kankán BOLLY Ladies a na závěr 
byla naše pouť zakončena fascinující 
světelnou show POSTRPOI, kde vykouzlili 
z laserových světel i obecní znak Heřmanova 
a f. MO-REAL s.r.o. Za DISCO pultem J. 
Novotný a celý program odmoderoval se ctí 
J. Werich Petrášek. 

Pro návštěvníky bylo připraveno na 
20 stánků jednak s občerstvením, ale 
i různými řemesly, stánek moto pana 
Tomšíka, děti si odzkoušely jak těžké je 
udržet se na el. býkovi, dále kolotoč, autíčka 
,skluzavka, parní flašinet, v prostorách 
restaurace vytvářel atmosféru harmonikář a 
vozembouchář. 

Ještě jedno poděkování za finanční 
přispění J. Moravcovi, za dodání 
elektřiny pro kolotoče Ditě Schánělové a 
M. Vepřekovi, za přípravu jídel v ZŠ ředitelce 
G. Švandrlíkové a paní Chlumské a všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu velmi 
vydařené akce. Za jejich ocenění práce bude 
uspořádána akce dne 22.10.2021 a vybraní 
budou telefonicky osloveni. 


