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Významné životní 

jubileum slaví
Perníčková helena - fojtovice

Taclíková Ludmila - fojtovice

Peterka Josef - heřmanov

blahopřejeme

„Zkušenost je dobrá škola,  
jen školné je příliš vysoké.“

Citát měsíce

dne 15.9.2022 se v restauraci Heřmanov konalo 4. veřejné jednání ZO Heřmanov (info z •	
usnesení níže)
přípravné a samotné práce pro uspořádání komunálních voleb do ZO, které se konaly ve •	
dnech 23. a 24.9.2022
přípravné, samotné a úklidové práce při pořádání Svatováclavské pouti, která se uskutečnila •	
dne 28.9.2022 (viz dále)
v sobotu 1.10.2022 proběhne dle soupisu přihlášených občanů provedení revize případně •	
čištění komínů, kominík se zájemci spojí
v sobotu 15.10.2022 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečných a objemných odpadů, •	
prosím občany, aby při svozu pomohli při nakládání jimi donesených odpadů (viz časový 
harmonogram dále)
průběžné zemní práce na budování hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu •	
Fojtovice s dokončením říjen 2022
vítání nově narozených občánků do života uskutečněné při „Svatováclavské pouti“ dne •	
28.9.2022
údržba parkových ploch ve všech místních částech, včetně sekání obecních pozemků•	

Heindrich Heine

Informace z usnesení 4.VeřeJného 
Jednání zo heřmanoV

Starosta určil ověřovatele zápisu pana Martina Kouta a Jaroslava Hambergera , zapisovatelem 
paní Ludmilu Petrovickou.ZO Heřmanov
schvaluje program veřejného zasedání (usn. č. 300 /2022)
bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 11.7.2022 do 15.9.2022 (usn. č.301/2022)
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta (usn. č. 302/2022)
schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2022, bude nedílnou součástí zápisu (usn. č. 303/2022)
schvaluje prodej pozemku p.p.č 27/12 v kú. Heřmanov o výměře 31 m2 manželům Kleinovým 

Heřmanov za cenu 3720 Kč dle pravidel pro prodej a pacht a pověřuje starostu podpisem 
KS (usn. č. 304/2022)

schvaluje prodej pozemku p.p.č 1904 v kú. Heřmanov o výměře 82 m2 panu Janu 
Zdobinskému, Horoměřice za cenu 6560 Kč dle pravidel pro prodej a pacht a pověřuje 
starostu podpisem KS (usn. č. 305/2022)

schvaluje prodej pozemku p.p.č 156/2 v kú. Heřmanov o výměře 97 m2 manželům 
Novákovým, Praha 5 za cenu 7760 Kč dle pravidel pro prodej a pacht a pověřuje starostu 
podpisem KS (usn. č. 306/2022)

schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Heřmanov a Bc. Alenou Bílkovou Kamenická 
504/30, 405 02 Děčín na stavební akci „Víceúčelové hřiště v obci Heřmanov, místní část 
Fojtovice“ s odměnou pro příkazníka 47 965 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy (usn.č. 307/2022)

schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
k.ú.Heřmanov„Děčínsko- připojení bílých míst k vysokorychlostnímu internetu“ mezi 
obcí Heřmanov a f. JAW.cz, U Zimoviště 3089/6, H. Počernice, Praha 9 (usn. č. 308/2022)

bere na vědomí připravovaný program 8. ročníku Svatováclavské poutě v Heřmanově konané 
dne 28.9.2022 a pověřuje starostu  podpisy smluv na akci „Svatováclavská pouť 2022“ 
(usn. č. 309/2022)

schvaluje žádost o povolení vyjímky z počtu žáků pro školní rok 22/23 v ZŠ Heřmanov  
(usn. č. 310/2022)

souhlasí s podpisem 2 smluv mezi ZŠ a MŠ Heřmanov a společností WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti (usn. č. 311/2022)

František David     Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov    Místostarosta obce Heřmanov

Myslivecké sdružení Hubert 
plán naháněk pro rok 2022-2023

15.10. 2022
19.11.2022
26.12.2022
07.01.2023

Začátek akce je vždy od 8:00,  
předpokládaný konec v 15:00



    Na státní svátek dne 28.9.2022 
obec Heřmanov společně 
s Jiřím Moravcem uspořádala 
Svatováclavskou pouť. Bohužel 
předpověď počasí nevěštila nic 
dobrého a sváteční středa měla být 
deštivá a chladná, což se bohužel 
potvrdilo. Přesto 8.ročník pouti 
patřil co do počtu návštěvnosti 
k největším v celé historii. Tak 
jako obvykle na samém začátku 
programu se velmi líbila vystoupení 
ZŠ a MŠ Heřmanov pod vedením 
ředitelky školy Mgr. Gabriely 
Švandrlíkové, jejíž kolektiv 
pedagogů od počátku školního roku 

secvičil s dětmi skvělý program 
vázaný ke Svatému Václavu. Jako 
každým rokem DDM Děčín přenesl 
skvělou atmosféru do publika 
propracovanými skladbami všech 
4 kategorií . Pouť bez historického 
šermu by nebyla tou pravou 
poutí, to nám dokázala skupina 
MALCHUS. Celkový program 
byl velmi nabitý a velká část 
publika vydržela po celou dobu 
pouti tj. od 11 do 20 hodin. Na 
řadu přišla první kapela ELÁN 
Revival a milovníci této hudby si 
přišli na své. V pořadí další kapela 

CLAYMORE byla přivítána publikem ve velkém stylu a svým pojetím 
krásné skotské hudby s dudami si kapela získala další fanoušky. 
Další v pořadí známých osobností, která nás navštívila a již patří 
po léta do heřmanovské rodiny byl nestárnoucí Standa Hložek, 
kterého obdivují všechny kategorie žen. V meziprogramu proběhlo 
v multifunkční místností vítání nových občánků Heřmanova do 
života. S napětím se očekával koncert Janka Ledeckého, který vůbec 
netušil do jaké atmosféry vůbec jde, ale jeho ocenění jak skvělé 
publikum v Heřmanově je , hovoří za vše. Za své vystoupení sklidil 
velký potlesk. Dále nastoupila amatérská skupina Oldies Benešov 
n/Pl. a vtipnými scénkami přispěla k vynikající atmosféře pouti. 
Závěrečná část patřila oblíbené pražské skupině HOLOKRCI. kterou 
nechtěla početná skupina milovníků této hudby pustit z pódia, ale 
nakonec vzhledem k nízké venkovní teplotě , uznalí fanoušci přece 
jenom HOLOKRKY propustili směr Praha. Za DISCO pultem byl J. 
Novotný a celý program odmoderoval se ctí J. Werich Petrášek. Pro 
návštěvníky bylo připraveno na 25 
stánků jednak s občerstvením, ale i 
různými řemesly, stánek moto pana 
Tomšíka, lukostřelba sk. MALCHUS, 
lukostřelba pana Kačera, dále 
kolotoč, řetízák ,skluzavka, parní 
flašinet, v prostorách restaurace 
vytvářel atmosféru harmonikář J. 
Škvára a vozembouchář R. Musil. 
Ještě jedno poděkování za finanční 
přispění J. Moravcovi, za dodání 
elektřiny pro kolotoče Ditě 
Schánělové a M. Vepřekovi a všem, 
kteří se podíleli prací na zdárném 
průběhu velmi vydařené akce.

sVaToVácLaVská Pouť V heřmanoVě

sVoz komunáLního odPadu 
od říJna do dubna

Počínaje říjnem přecházíme na zimní svoz KO, to znamená, 
že každý pátek se v Heřmanově a Fojtovicích sváží popelnice s 
červenými známkami a každý lichý pátek se žlutými známkami. 
Popelnice s modrými známkami (chalupáři) se sváží vždy v poslední 
lichý pátek v měsíci. Blankartice se sváží vždy ve čtvrtek v lichém 
týdnu. Prosím občany, aby do komunálu nevhazovali plasty, kov, 
papír, sklo, na tento tříděný odpad jsou rozmístěny v obci kontejnery 
žluté , modré, zelené a šedé. Zbytečně obec platí za složky, které 
je možné třídit. Čím více máme vytříděného odpadu, zpětně ještě 
dostaneme menší obnos peněz.

Obec Heřmanov ve spolupráci s TS Děčín a.s. provedou 

sběr nebezPeČnÝch a obJemnÝch 
odPadŮ z domácnosTí

V sobotu 15. října 2022
nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou 
dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

Blankartice – otočka autobusu 08:00 – 08:15
Blankartice – U Michálků 08:20 – 08:35
Fojtovice – U Horů 08:45 – 09:00
Fojtovice – p. Okrouhlého 09:05 – 09:20
Fojtovice – U požární nádrže 09:25 – 09:45
Heřmanov – U paní Egrové 09:50 – 10:10
Heřmanov – U hospody 10:15 – 10:35
Heřmanov – U pana Procházky 10:40 – 10:55
Heřmanov – U odbočky na Mlatce 11:00 – 11:20

Co lze odevzdávat ?
Nebezpečné odpady:  např. zbytky barev, ředidla, přípravky 

proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, 
vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové 
filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky 
tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize,…… Objemné odpady: 
nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, 
pneumatiky pouze osobní bez disku!

!!! 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.

jméno hlasů hlasů %
1 David František 197 16,90
2 Kučera Josef 169 14,50
3 Kout Martin 163 13,99
4 Helebrant Karel 104 8,92
5 Černá Miroslava 123 10,55
6 Procházka Milan 137 11,75
7 Záveský Tomáš 103 8,84

náhRadníCi
8 Michálková Eva 101 8,66
9 Smejkalová Vendulka 68 5,83

VÝsLedkY VoLeb - zVoLení zasTuPITeLé

FD

text: FD 
foto MK
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foTbaLoVé okénko FD

říJen 2022

8.10.2022 21:00 se seVerem na bukoVku
turistický pochod Český rozhlas sever Vás zve vás na 3. 

ročník turistického pochodu Se Severem 
na Bukovku, který pořádají ve spolupráci s 
Klubem českých turistů. vstupné zdarma

15.-16.10.2022 PodzIm na VesnIcI
Zubrnice - Výmlat obilí cepem, stloukání másla, točení 

žentourem, zpracování lnu, sušení ovoce, 
mletí mouky, ukázka zemědělských strojů, 
stezka, kvízy, hry a mnoho dalšího

29.10.2022 14:00 haLLoweenskÝ karneVaL
Zámek Děčín Odpoledne plné soutěží, her a tance. 

Přijďte se bát a bavit a hlavně nezapomeňte 
strašidelnou masku! Program zajišťuje 
divadlo VeTři. vstupné 100/70 Kč

kaLendář akcí

TJ chLumec – TJ heřmanoV 5:3 (3:1)
Hned ve 4.minutě se domácí Chlumec ujal vedení po rychlé 

akci na jeden dotek zakončova umístěnou střelou k tyči Ajm. Ve 
13.minutě zvyšoval po rohovém kopu na 2:0 neobsazený Lukeš 
hlavou. Heřmanov snížil ve 20. minutě Kočkou na 2:1, když se Dančo 
před vápnem zbavil beka přistrčil Kočkovi, který oklamal tělem 
brankáře a s jistotou proměnil. Těsně před půlí fauloval Majerik 
před vápnem a z následného TK navýšil vedení domácích na 3:1 
Procházka. 

Po obrátce vykřesal naději na lepší výsledek A. Čapek, když snížil 
z TK na 3:2 a 66.minutě proměnil penaltu za faul na Danča 3:3. V 
80. minutě pro změnu kopali penaltu domácí kterou proměnil Malec 
a samotném závěru zápasu pojistili domácí vítězství pátým gólem z 
kopačky Mrvečky.

TJ heřmanoV – sk dušníkY 2:4 (0:2)
Do Heřmanova zavítal velmi silný soupeř z Dušníků ,což se 

potvrzovalo od úvodního hvizdu. Hosté kopali ve 13. minutě roh a 
hlavou rozvlnil síť Šmiral 0:1. O 4 minuty později z nařízeného TK 
navýšil vedení hostí Kacálek po prudké střele k tyči. Ve 36. minutě 
byl ve vápně faulován P. Kolárik a z nařízené penalty se nemýlil A. 
Čapek 1:2. Ve 48.minutě ztratil míč Dančo ve vápně, ten se dostal k 
volnému Bauerovi, který pohodlně skóroval 1:3. Dvacet minut před 
koncem vyrazil Stejskal míč přesně do zad Majerika, který se odrazil 
a skončil v síti domácích 1:4. Na konečných 2:4 pro Dušníky uzavřel 
účet M. Kolárik z penalty nařízené za faul na Danča ve vápně.

fk maLšoVIce – TJ heřmanoV 3:2 (1:1)
Zápas v Malšovicích se odehrál za velmi hlasité hudby Rockové 

kapely, která měla v sousedství hřiště své vystoupení. Neuplynulo ani 
5 minut a domácí se radovali ze vstřelené branky. Padla po centru 
do vápna, kde se nejlépe orientoval Nedělka a usměrnil do sítě. 
Heřmanovští srovnali do poločasu Dančem, který dostal míč do běhu 
a brankáře Hvozdoviče překonal bombou pod břevno. Po hodině 

hry se domácí opět ujali vedení Hynkem, který si našel skulinu mezi 
beky a brankáři Topolančinovi nedal šanci. V 69. minutě bylo opět 
srovnáno po akci M. Kolárika, který před vápnem posunul na Danča, 
který vyjímečně pravačkou překonal Hvozdoviče 2:2. Nakonec se 
radovaly Malšovice, po rychlém útoku si pro míč zběhnul Schmidt a 
umístěnou střelou k tyči rozhodl celý zápas 3:2.

TJ heřmanoV – sk hosToVIce 
1:1 (0:1) na Pk 4:3

První důležité 2 body zůstaly v Heřmanově po vítězství, o kterém 
rozhodl až penaltový rozstřel. Úvod zápasu se našim klukům 
nevyvedl, branka padla po několika vteřinách hry, když došlo ke 
ztrátě míče uprostřed hřiště a obrana byla přistižena v nedbalkách, 
faul ve vápně potrestal proměněním penalty Vávra 0:1. Heřmanov 
se přece jenom dočkal alespoň remízy, běžela 82. minuta a P. 
Kolárik vniknul odvážně do vápna , byl sražen a z nařízené penalty 
M. Kolárik srovnal na 1:1. V penaltovém rozstřelu byl Heřmanov 
úspěšnější a vyhrál 4:3.

sk dobkoVIce – TJ heřmanoV 2:5 (1:3)
V den Svatováclavské pouti v Heřmanově sehráli naši kluci 

veledůležitý zápas v Dobkovicích. Domácí sice byli mírnými favority, 
ale zde se potvrdilo, že fotbal nemá logiku. Kluci odehráli velmi 
kvalitní zápas s nečekaně dobrým výsledkem. Branky za Heřmanov: 
11.min. Dančo, 19.min. M. Kolárik, 29.min. P. Havlíček, 48.min. D. 
Zahradník a 78.min.M. Kolárik.

záPasY TJ heřmanoV říJen 2022
so 1.10. 12:30 Slavoj Bohušovice – TJ Heřmanov
ne 9.10. 16:00 TJ Heřmanov – TJ Svádov Olšinky
ne 16.10. 11:00  FK Jiskra V. Březno – TJ Heřmanova
ne 23.10. 15:30 TJ Heřmanov – TJ Střekov
ne 30.10. 14:30 SK Roudnice „B“- TJ Heřmanov


