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informace z obecního úřadu

Jsme na konci října a už nyní můžeme říci, že jsme prožili pěkné babí léto, i když přerušené na pár dní nevlídným počasím a opět velkým výkyvem 
denních teplot. Houbařské žně zaplavily celou naši zemi, nejeden „rodinný kombajn“ se mohl blýsknout životními úlovky co do množství a velikosti. 
Po polovině měsíce zelené listí na stromech začalo hrát všemi barvami a mělo by brzo vše opadat. Lidová pranostika totiž říká, že čím dříve listí 
opadne, tím úrodnější příští rok. A to si určitě všichni přejeme.

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

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když 
zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít“

Citát měsíce

JZ

dne 2. 10. 2019 se uskutečnilo jednání mezi obcí Heřmanov, Úřadem pro zastupování •	
státu a panem Pospíšilem s ohledem na odkoupení pozemku p.p.č.1289/4 (u křižovatky na 
Blankartice)
dne 9. 10. 2019 byl na požádání přítomen fyzicky další projektant v pořadí pro spolupráci •	
na optimálním navržení oplocení včetně kolumbária místního hřbitova
dohotovení části zámkové dlažby, dokončení vodoměrové šachty a doplnění •	
polykarbonátové stěny k přístřešku s praktickou ukázkou ovládání grilovacího setu, dne 
25. 10. 2019 předání grilovacího setu místním občanům včetně ochutnávky masových 
výrobků v parku „Kalírny ve Fojtovicích“
dne 10. 10. 2019 se uskutečnilo jednání pro pozvané od St.poz. úřadu Dč. k seznámení se •	
s ohledem na úpravy hranic v k.ú. Heřmanov
na servis oprav místního rozhlasu byl vznesen požadavek k doplnění reproduktoru •	
v Heřmanově k čp.35, bylo provedeno 23. 10. 19
současně servis na rozhlas zjišťoval poruchu sirény na bývalé hasičárně, poruchu rozhlasu •	
ve Fojtovicích, kde byla zjištěna porucha převaděče z bezdrátu na drát z 24 volt na 110 volt, 
servis přejede z Valmezu do 3 týdnů i s náhradními díly
proveden postřik proti dvouděložním rostlinám v parku „Fojtovické Kalírny “a okolí kabin •	
TJ Heřmanov
dne 24. 10. 2019 se konalo ve Fojtovicích 4.veřejné jednání ZO Heřmanov, informace •	
z usnesení bude v listopadovém čísle zpravodaje
v minulém čísle zpravodaje byla informace k povinnému čipování psů, kdo má ještě zájem •	
očipovat svého psa, ať se přihlásí do 6. 11. 2019, čipování proběhne v neděli 10. 11. 2019 ve 
stejné trase jako je očkování se začátkem v 9:00 hodin u Rudolfů atd…. až Blankartice
na den 10. 11. 2019 je pozván do obce kominík k vykonání revizí a čištění obecních •	
komínů, kdo ještě projeví zájem z občanů, může se přihlásit do 6. 11. 2019 na OÚ
příprava návrhu „Střednědobého výhledu obce Heřmanov na roky 2020– 2024 (vzato do •	
ZO)Mark Twain

Na čtvrtek 14. 11. 2019 od 14:00 hodin 
v restauraci Heřmanov připravila obec 
posezení pro seniory ze všech našich místních 
částí, Heřmanov, Fojtovice a Blankartice. 
K poslechu i tanci vám bude hrát harmonikář 
s vozembouchářem. ZŠ a MŠ Heřmanov 
předvede krátké pásmo písniček a básniček. 

Pro pobavení zde 
přivítáme i vzácného 
hosta paní Zuzanu 
Bubílkovou. Pro všechny 
bude připraveno malé 
pohoštění.

Posezení Pro seniory

Sběr Starého papíru a víček od pet lahví
Haló, haló, voláme všechny spoluobčany a žádáme o starý sběrový papír a pet víčka. Noste 

nám prosím do školy jakékoliv množství papíru nebo víček od pet lahví. Soutěžíme o hezké 
3000,– Kč. + penízky, které dostaneme za sběr. Všem moc děkujeme.

starosta

G. Švandrlíková

plÁnované honY mS hubert heřmanov
Termíny plánovaných honů jsou: 9. 11. 2019; 23. 11. 2019; 14. 12. 2019; 4. 1. 2020 od 9hod 

do cca 15hod. Dbejte prosím na vyšší bezpečnost, hlavně při volném pohybu svých mazlíčků.
M. Dort



JZ

Moc jsme si přáli, aby i letos nám přálo počasí k úspěšnému 
a zdárnému průběhu naší Svatováclavské pouti. Ano, bylo nám přáno 
a v pořadí již VI. ročník se vydařil. Za ty roky si podle ohlasů široké 
veřejnosti z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí naše pouť vytvořila 
dobré jméno, což je nejlepší odměnou pro velký počet obětavých 
organizátorů z řad obce. Nesmíme rovněž zapomenout na každoroční 
spoluúčast firmy Ing. Jiřího Moravce, která se velkou měrou podílí 
na bohatém kulturním programu a dokáže do naší obce přivést řadu 
známých umělců.

Jako tradičně začíná pouť příjezdem knížete Václava s matkou 
Drahomírou na koních v čele průvodu obyvatel obce v dobových 
krojích. Další tradicí je rovněž celodenní moderování kulturních 
programů Jiřím Werichem Petráškem, který se velice rád na naši 
pouť vrací a vždy si najde ve svém nabytém programu pro ni čas. 
Musíme doplnit, že v průběhu dne ho alternoval i DJ Jan Novotný. Po 

uvítacích projevech knížete Václava a starosty obce se rozjel program 
vystoupením dětí ZŠ a MŠ naší obce, poté mladých tanečníků DDM 
Děčín. U dětí pak nesmíme zapomenout na pěvecké vystoupení 
desetileté Elišky Halgašové, o které píšeme v samostatném článku 
v listě. Velkým tahákem pro přítomné byla jako v minulých letech 
skupina Claymore, s původní keltskou muzikou a nádherným tanečním 
projevem tří tanečnic. Kromě podia bylo stále živo na celém pozemku 
v okolí školy, atrakce a kolotoče pro děti, jízda na koni, spousta stánků 
s občerstvením a pouťovými specialitami. Večerní program pak 
pokračoval ve vyprodaném tanečním sále místní restaurace s Josefem 
Vojtkem a triem Inflagranti, tanečnicemi Bolly Ladies. Vrcholem večera 
pak byl nestárnoucí osmdesátník Josef Laufer a skupina Holokrci pak 
hrála až do konce zábavy k tanci.

Pojďme si nyní připomenout ten krásný den řadou fotografií, které 
pořizoval pro vás Martin Kout i Ludmila Petrovická

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Mezi mladé a zatím amatérské tváře, které se objevily na podiu naší 
pouti, patřila svým pěveckým vystoupením desetiletá Eliška Halgašová. 
Bydlí v Děčíně, ale spoustu času tráví ve svých volných chvílích u své 
babičky v Blankarticích, kam se vždy velice ráda vrací. Letos při 

slavnosti Oslavy léta na blankartickém rynku 
také s kapelou Kliďánko přítomným zazpívala 
a přestože neměla dobře nazvučenou 
reprodukci, sklidila veliký potlesk. Nyní to 
bylo s technikou lepší a zazpívala nám všem 
dvě krásné písničky. Tu první Modrou od 
Jany Kirschner a potom nezapomenutelnou 
úvodní melodii z filmu Hříšný tanec. Za její 
výkon jí patří veliký dík.

Abychom Vám mohli Elišku trochu 
více přiblížit, požádal jsem její učitelku na 
Základní umělecké škole v Děčíně paní 
Renatu Haňkovou ml. o pár slov.

„Eliška navštěvuje naši školu už od malička. Jako čtyřletá holčička 
nastoupila do sboru Poupata, kde mě hned zaujala hezkým, čistým 
a výrazným hláskem a proto jsem po nějakém čase neváhala a nabídla 
jsem jí, zda nechce navštěvovat hodiny sólového zpěvu. Od té doby 
Eliška reprezentuje naší ZUŠ Děčín na různých veřejných vystoupeních 
a soutěžích. Probojovala se do celostátního kola v pěvecké soutěži. Byla 
vybrána, aby vystoupila při příležitosti předávání vyznamenání hasičům 
Magistrátem města Děčína, také zpívala na akci v OC Pivovar Děčín 
ve spolupráci s Hitrádiem FM a mnoha dalších koncertech. Eliška má 
všechny předpoklady být úspěšnou zpěvačkou – sympatické vystupování, 
skromnost, talent a především podporu rodiny.“

Paní učitelka ještě nakonec poděkovala za pozvání na naší slavnost 
v Heřmanově, mrzelo ji však, že se ze zdravotních důvodů nemohla 
zúčastnit.

Eliška nám o pouti předvedla bez jakýchkoliv známek trémy svůj 
talent, podpořený určitě velkou pílí a přejeme jí, abychom o ní do 
budoucna ještě hodně slyšeli.

eliŠka

JZ

JZ



halloween 2019
Dne 25. 10. 2019 Heřmanovská škola opět pořádala každoroční 

Halloweenský večer. Zahrada se 
proměnila v strašidelná zákoutí s duchy, 
postavami ze záhrobí, svítícími dýněmi 
a několika stanovišti s úkoly pro děti. Letos 
si děti nejvíce chválily kostlivce s rakví, 
ve které hledaly kosterní pozůstatky 
uložené mezi bílými myškami. Šílená 
doktorka dětem sekala prsty, bludička 
je posílala do temného zákoutí pro 
bonbónek, s dýní si zahrály golf a pobavit 
se mohly také u upíra, bezhlavé Uršuly, 
mrtvé nevěsty nebo pavoučnice. Ve škole 
bylo připraveno občerstvení jak pro děti, 

tak pro rodiče. Letos se napočítalo kolem 55 malých účastníků, což 
zaměstnance školy členy kulturní komise obce potěšilo. Veškerá práce 
a přípravy nepřišly na zmar a Halloween se tak velmi vydařil.

G. Švandrlíková

tJ heřmanov – tJ Sokol čeSké 
kopiStY 4:4 (3:3) na pk 4:5

První branku hostí zaznamenal Hýř po opakované střele, když 
přehodil brankáře domácích Topolančina 0:1. Po dvou minutách vedli 
hosté zásluhou nekrytého Hýře 2:0. Domácí Majerik snížil ve 33.min. 
na 1:2, když zužitkoval hlavou přesný centr Betyára. O minutu později 
si oba hráči vyměnili role, Majerik unikl po křídle, namazal Betyárovi 
a ten se nemýlil 2:2. Za další 2 minuty šli hosté do vedení po rychlém 
brejku a rozhozené obraně domácích, střelcem byl Tůma 2:3. Gólem 
do šatny Cimpla bylo opět srovnáno 3:3.

Po obrátce padla z každé strany jedna branka. O vedení domácích 
se postaral A.Čapek, který si vyměnil v malém vápně míč s Cimplem 
a dopravil míč do brány. Na konečných 4:4 srovnal za Kopisty Císař, 
který proměnil PK za faul ve vápně. V penaltovém rozstřelu byli 
šťastnější hosté, kteří proměnili 5 penalt, domácí jen 4.

Sk hoStovice - tJ heřmanov 2:1 (1:0)
V dalším mistrovském zápase zajížděl Heřmanov v neúplné sestavě 

do Hostovic, kde hřiště připomíná spíš jízdu do vrchu s maximálním 
převýšením. Lépe začali hostovičtí, kteří se ujali vedení už v 6.
minutě Černohorským, který po zkráceném rohu hlavou trefil bránu 
Topolančina 1:0. Druhá půle byla ve znamení Heřmanova, který srovnal 
v 71. min. na 1:1 střídajícím Hamouzem. Tento stav vydržel pouze 2 
minutky, poté domácí z rozehraného TK opět hlavou, tentokrát Štolba 
strhli vítězství na svojí stranu 2:1.

tJ heřmanov – tJ SvÁdov- olŠinkY 3:3 na pk 4:5
Za téměř letního počasí se hrálo další mistrovské utkání I. B. tř. 

v němž Heřmanov hostil velmi silné mužstvo Svádova. Tak jako 
tradičně dává mužstvo hostí první branky, tomu nebylo jinak ani 
v tomto zápase. Přestřelku započal svádovský Vošahlík již v 6.minutě 
zcela osamocen rozvlnil síť domácích poprvé 0:1. Vyrovnání přišlo 

z kopačky A. Čapka v 18.min., který si pohrál s bekem i brankářem 
a upravil na 1:1. Domácí po půlhodině otočili skóre zásluhou Matyse, 
který utekl po křídle, přesně přihrál Betyárovi a ten se nemýlil 2:1. 
Ještě do poločasu hosté srovnali opět Vošahlíkem na 2:2 a zápas byl 
stále otevřený.

Ve druhém poločase ve 47. min. střelec Vošahlík opět po rychlé 
akci poslal hosty do vedení 2:3. Čtyři minuty poté obdržel Matys 
dlouhým pasem míč do běhu, zbavil se beka a poté zakončil střelou na 
zadní tyč a srovnal na konečných 3:3. Tento stav vydržel do 90. minuty 
a v penaltovém rozstřelu zůstal bohužel Heřmanov poražen 4:5.

mSk beneŠov n.pl. - tJ heřmanov 7:4 (5:2)
Zápas nezačal pro Heřmanov vůbec dobře. Již ve 3. minutě se 

domácí ujali vedení po nedorozumění zadních řad a brankáře hostí 
0:1. V 11. minutě přidal druhý gól Jäger, po rychlé akci domácích. Třetí 
branku přidal Chmelík ve 20. min., který využil rychlé nohy unikl 
celé obraně hostí. O tři minuty stejný hráč využil rozhozené obrany 
Heřmanova a navýšil skóre na 4:0. Po děsivém začátku přišli na řadu 
hosté, jmenovitě Majerik po rohovém kopu dostal míč za záda Beneše 
4:1. Na 5:1 zvýšil Pařízek přízemní střelou po míči z rohového kopu. 
Hosté upravili do poločasu Betyárem, který obešel beka a dloubáčkem 
překonal Beneše podruhé.

Druhá půle se vyvíjela lépe pro Heřmanov, který nejprve A. Čapkem 
snížil na 5:3 a 20 minut před koncem Majerik vstřelil kontaktní gól. 
Závěr zápasu patřil Benešovu, který do otevřené obrany Heřmanova 
dvěma brankami pečetil vítězství na 7:4.

Program fotbalistů na LISTOPAD
So 2. 11. v 10:30 hod. TJ Mojžíř - TJ Heřmanov

Ne 10. 11. v 14:00 hod. TJ Heřmanov – SK Bezděkov
So 16. 11. v 10:00 hod. Slavoj Bohušovice n/O. - TJ Heřmanov
So 23. 11. v 10:00 hod. FK Česká Kamenice - TJ Heřmanov 

Sportovní okénko FD

brigÁda na zahradě
školyNení to letos poprvé, co jsme se společně sešli s rodiči našich 

dětí a žáků na pozemku školy, abychom udělali, co je potřeba. Druhou 
říjnovou sobotu se nás sešlo kolem 25 účastníků a hned jsme se pustili 
do práce. V plánu jsme měli vyrobit z dřevěných palet truhlíky na 
jahody a zeleninu. Dále rozšířit dopadové plochy kolem horolezecké 
stěny a závěsné houpačky. Práce nám šla od ruky, i když nebyla jen 
tak snadná. Vykopat zeminu 30 cm do hloubky na ploše plné kořenů 
a kamenů nám dalo zabrat. Díky tatínkům silákům se ale vše podařilo 
a dopadové plochy jsou připravené k zavezení kačírkem. Maminky 
přesívaly a vozily hlínu do truhlíků, další vybíraly kameny nebo 
asistovaly při výrobě truhlíků.

Nakonec jsme si opekli buřtíky, vypili teplý čaj a rozešli se domů.
Velmi bychom chtěli poděkovat panu J. Svobodovi a manželům 

Lorencovým za věnování dřevěných palet. Všem zúčastněným 
za pomoc a za to, že si udělali čas pro společnou práci a příjemné 
zážitky.

MK

MK

G. Švandrlíková
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reQuiem  za miStraPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

Už hned druhý den měsíce října jsem změnil svůj záměr, jak budou 
vypadat tyto řádky. A hrozně nerad, protože zpráva, kterou jsme se 
dozvěděli v ono středeční dopoledne, nám všem vyrazila dech. Před půlnocí 
onoho prvního dne v měsíci odešel navždy ten, bez kterého jsme si snad už 
nedovedli představit jediný den, aniž bychom jeho hlas neslyšeli. Karel Gott 
nebyl jenom zpěvák, jaký se celé století druhý nenarodil, byl jedním z nás 
a znali ho lidé celých generací. Od babičky v poslední šumavské vesničce až 
po malá děcka.

Už od první chvíle, kdy vešel ve známost jeho skon, se začalo prvními 
svíčkami a květinami tvořit pietní místo před Gottovo vilou Nad Bertramkou. 
Lidé nejenom z Prahy, ale z celé republiky, Slovenska i Německa či Rakouska 
přijížděli vzdát hold člověku, který jim za svůj život rozdal mnoho radosti. 
Už za týden nebylo jediného volného místa před domem a tak vznikala 
i další pietní místa, nedaleko v zahradě Kinských, ale i v dalších městech 
republiky.

Karel Gott byl popovým zpěvákem, žádný hudební žánr mu však nebyl 
cizí a dokázal se s ním svým hlasovým rozsahem vyrovnat. Od písniček 
lidových až po krásně zazpívanou Vltavu od Bedřicha Smetany, symfonickou 
báseň z cyklu Má vlast. Čtyřicet dva zlatých, či později Českých slavíků za 
nejlepšího interpreta roku hovoří za vše. Pouze Waldemar Matuška 2x, 
Miro Žbirka, Peter Nagy, Dalibor Janda 2x, Pavol Habera, Daniel Hůlka 
a Tomáš Klus dokázali Gottovi Slavíka uzmout. Někdy možná jenom proto, 
aby byla alespoň nějaká změna. Jeho kariéra prakticky začala v roce 1958, 
kdy se přihlásil do soutěže amatérských zpěváků, kterou vyhrál a začal pak 
vystupovat v různých pražských kavárnách. V roce 1960 odešel z ČKD, kde 
pracoval a začal se živit zpěvem profesionálně. Důležité pro jeho kariéru 
bylo angažmá v roce 1962 do divadla Semafor. Šéfové Semaforu Jiří Suchý 
a Jiří Šlitr mu napsali písničku Oči má sněhem zaváté, která se stala hitem 
a dopomohla mu k získání prvního Slavíka. V roce 1965 se dal dohromady 
s bratry Štajdlovými. Začal rovněž spolupracovat se skladatelem Karlem 
Svobodou, který pro něj napsat řadu hitů. Karel Gott byl nejúspěšnějším 
českým interpretem, během kariéry vydal 283 sólových alb doma i v cizině. 
Koníčkem pro něj byla další umělecká činnost, namaloval spoustu obrazů 
osobitým malířským slohem.

Přestože dosahoval velkého věhlasu, nehrál si na hvězdu. Zůstával 
skromným člověkem, nikdy neodmítl žadatele o podpis. Sám jsem ho před 
lety vítal z titulu své tehdejší funkce ve V.I.P. salonku Zimního stadionu 
před jeho koncertem. Oslovil jsem ho slovem Mistře a ptal se na jeho přání 
k občerstvení. Mile mne napomenul, abych mu Mistře neříkal a spolu 

s Rudolfem Roklem, klavíristou 
a jeho dlouhodobým přítelem 
si shodně objednali z celé velké 
cateringové nabídky černý čaj.

Jako velké osobnosti našeho 
života se Karlovi Gottovi dostalo 
cti pohřbu se státními poctami, 
zakončeném zádušní mší v katedrále 
Svatého Víta na pražském hradě, 
na kterou byla pozvána řada hostů 
z řad našeho veřejného života, 
počínaje prezidentem republiky 
členů vlády a jeho osobních přátel. 
Na onu sobotu 12. října byl 
vyhlášen státní smutek a vlajky 
staženy na půl žerdi, den předtím 
se od samého rána až do půlnoci 
mohla rozloučit s Mistrovy ostatky 
široká veřejnost na pražském Žofíně 
na Slovanském ostrově, podle médií 
dvou a půlkilometrovou frontu si 
vystálo celkem na čtyřicet tisíc lidí. 
Zádušní sobotní mši sloužil kardinál 

Dominik Duka, Lucie Bílá mu zazpívala na rozloučenou píseň Ave Maria 
a za všechny umělecké pracovníky se s ním rozloučila dojemným proslovem 
jeho dlouholetá přítelkyně Jiřina Bohdalová. Po skončení mše v průvodu 
všech zúčastněných ho provázela v první řadě manželka Ivana s malými 
dcerkami Charlottou Ellou a Nelly Sofií, za nimi pak dcera Dominika 
a Lucie z předešlých vztahů. Celý obřad sledovala spousta přítomných na 
všech nádvořích pražského hradu a Hradčanského náměstí na velkoplošných 
obrazovkách. Naše masmédia obletěla rovněž jedna zajímavá fotka, kterou 
pořídila jedna z účastnic mše. Po skončení mše už v ztichlých a prázdných 
lavicích zůstala sedět v delším rozjímání na první pohled postava statného 
muže v černém kabátě. Jak symbolické – s legendou tohoto národa se tiše 
loučila další legenda, kterou zná rovněž každý člověk v této zemi. Navíc 
jeho velice dobrý přítel ze světa sportu, jistě nemusíme jmenovat.

Jsem upřímně rád, že jsem byl součástí jeho generace a že mne svým 
uměním provázel celý život. Jeho jméno nebude nikdy zapomenuto.

předÁní StavbY občanům ve foJtovicích text: FD; foto MK

V pátek 25. 10. 2019 byla místním občanům Fojtovic předána 
do užívání stavba v parku Fojtovické kalírny. Při této příležitosti 
bylo vyzkoušeno co vše se na venkovním grilovacím setu nechá 

z kulinářského pohledu vytvořit. Set umožňuje uzení, grilování, 
pečení, včetně hygienického zázemí s přivedením pitné vody a rozvodu 
elektřiny.


