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Je tomu již 15 let,  
kdy odešel 14. 10. 2003 

můj manžel Ladislav Chovanec
Vzpomíná manželka Jaroslava,  

synové s rodinami a ostatní přátelé.

informace z obecního úřadu

Po dvě dekády měsíce října jsme si užívali nádherného babího léta s azurovou oblohou a denními teplotami přesahujícími dlouhodobý průměr. 
Pak v rozpětí jednoho dne nám konec léta zamával a přinesl nám nevlídné počasí s nižšími teplotami. Zkrátka – nastoupil podzim se vším všudy.
Silnice, cesty a vše v dosahu stromů nám začal zasypávat barevným listím. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima, tak nám říká pranostika. Nechme 
se tedy překvapit.

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

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché.  
Správně vidíme jedině srdcem;  

to nejdůležitější je očím neviditelné.“

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
příprava komunálních voleb do zastupitelstva obce Heřmanov, které se konaly ve dnech 5. a •	
6. 10. 2018, výsledky voleb (viz níže)  
příprava na dílčí přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo dne 15. 10. 2018 Krajským •	
úřadem Ústeckého kraje – „Dílčí přezkoumání hospodaření obce Heřmanov“ (audit) 
s výsledkem bez chyb a nedostatků 
dne 19. 10. 2018 obec Heřmanov společně s ing. Jiřím Moravcem uspořádala pro pořadatele •	
a pomocníky Svatováclavské pouti 2018 v restauraci Heřmanov poděkování s malou oslavou
dne 20. 10. 2018 pořádali místní občané společně s obcí Heřmanov úklid obce s akcí •	
„Ukliďme Česko“
dne 27. 10. 2018 obec Heřmanov uspořádala pro místní občany bezplatný „Sběr •	
nebezpečných odpadů“ 
spolupráce se Správou a údržbou silnic při odstraňování náletů kolem hlavní silnice•	
příprava na Ustavující veřejné jednání ZO Heřmanov•	
dne 1.11.2018 od 18.00 hodin se koná ve Fojtovicích „Ustavující veřejné jednání“ spojené se •	
„Řádným veřejným jednáním“  ZO Heřmanov 
spolupráce s PČR při objasňování krádeže vyřezávaných dřevěných soch•	
spolupráce s PČR při objasňování pokusu poškození zdraví psa •	
na den 15. 11. 2018 připravila obec ve Fojtovicích pro seniory posezení při dechovce (viz •	
pozvánka na stránce č.2)
příprava rozpočtu obce na rok 2019•	
po vytvoření projektu a uzavření smlouvy s ČEZ byl vydán Stavebním úřadem Benešov n/•	
Pl. „Územní souhlas“ na přeložku betonového sloupu a vedení v parku před ZŠ a MŠ pro 
budoucí stavbu
pro Fojtovický vodovod dovezena 10 000 l nádrž na zvýšení kapacity jímané vody•	
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Významné žiVotní 
jubileum slaVí

KrtiloVá Hana - HeřmanoV

blaHopřejeme

Antoine de Saint-Exupéry

Komunální volby v heřmanově
Dne 5.a 6.10 se v naší obci uskutečnily volby do zastupitelstva obce, kde zvolení zastupitelé 

budou nadále po dobu čtyř let rozvíjet naší obec. Do voleb v naší obci bylo přihlášeno 
1 sdružení nezávislých kandidátů pod názvem SNK pro obce Heřmanovska. Na to, že bylo 
přihlášeno pouze 1 sdružení byla účast na volbách v obci Heřmanov hodně nad celostátním 
průměrem. Za takovouto účast ve volbách všem voličům děkuji. Je to známka, že občanům 
na naší obci záleží a je to motivace do dalších čtyř let usilovné práce. Z 397 voličů v naší 
obci ve 2 volebních okrscích se voleb účastnilo celkem 232 voličů což je téměř 59 % . Pořadí 
zvolených zastupitelů s mandátem vypadá dle získaných hlasů takto: z 232 přítomných voličů 
volilo dosavadního starostu Františka Davida 206 voličů, což je 89%, na druhém místě skončil 
dosavadní místostarosta Josef Kučera se 176 hlasy, na třetím místě se stejným počtem hlasů 176 
skončil Josef Váňa. Další v pořadí Jaroslav Hamberger 172 hlasů, Karel Helebrant 163, Martin 
Kout 160 a  Martin Vepřek 144 hlasů. Dne 9.10. 2018 Martin Vepřek podal  z osobních důvodů 
rezignaci a na uvolněný mandát nastoupila náhradnice Miroslava Černá.

starosta

starosta



PaměTní Kniha obce heřmanov
3. díl – blanKarTice

V průběhu programu Svatováclavské pouti jste mohli vidět také 
křest třetího dílu Pamětí Heřmanov, který mapuje historii Blankartic, 

poslední části obce. Knížku  zpracoval 
Jiří Zdvořáček za pomoci Martina Kouta 
a Kláry a Terezy Vrabcových. Přibližuje 
historii této části obce a přináší zajímavou 
školní kroniku od prvního poválečného 
školního roku do roku 1963, kdy byla 
škola v Blankarticích zrušena. Pokud jste 
si ji nestačili koupit po jejím křtu, můžete 
jí získat na Obecním úřadu, kde jsou 
k dostání i předešlé dva díly, Heřmanov 
a Fojtovice.

PozvánKa
Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání ustavujícího a 
řádného 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov na den:

čtvrtek 1.11.2018 od 18,00 hodin v pohostinství Fojtovice

Program:
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Určení počtu místostarostů
4) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako  

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
6) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
7) Navrhování kandidátů a volba místostarosty
8) Zřízení výborů a určení počtu členů výborů
9) Volba předsedy finančního výboru
10) Volba předsedy kontrolního výboru
11) Volba členů finančního výboru
12) Volba členů kontrolního výboru
13) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
14) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí Členů výborů, ne 

zastupitelů

Pokračování 1. řádným veřejným zasedáním
15) Rozpočtové opatření '64/2018
16) Úprava veřejného prostranství
17) Bezúročná návratná půjčka pro příspěvkovou org. ZŠ a MŠ
18) Bezúročná návratná půjčka pro Obecní lesy Heřmanov s.r.o.
19) Smlouva o poskytování služeb na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany
20) Odměna pro starostu
21) Záměr prodeje pozemku p.č.121 a p.č.122/1 v kú. Fojtovice
22) Modul spisová služba
23) Hostingová služba
24) Různé
25) Diskuse
26) Závěr

zábava Pro Seniory
Dne 15.11.2018 v pohostinství Fojtovice

13.30 
vystoupení ZŚ a MŠ Heřmanov

14.00 
zábava s dechovkou Doubravanka

17.30  
pásmo fotografií z proměny obce

pořádá obec Heřmanov

ZÁBAVA PRO SENIORY

Dne: 15.11.2018 v pohostinství Fojtovice
 13.30 vystoupení ZŠ a MŠ Heřmanov
 14.00 zábava s dechovkou Doubravanka
 17:30 pásmo fotografií z proměny obce

 

 

                                                     Dne 2. listopadu od 18,00 hodin pořádá 

                                      Základní škola a Mateřská škola                                 

                                                               Heřmanov Halloweenský večer  Strašidelný program bude probíhat  
na zahradě školy.  

Pro děti budou připraveny strašidelná stanoviště se 

zábavnými úkoly. 
Masky jsou vítány. 

Občerstvení zajišteno  
pro děti i dospělé. 

 

 

                                                     Dne 2. listopadu od 18,00 hodin pořádá 
                                      Základní škola a Mateřská škola                                 
                                                               Heřmanov 

Halloweenský večer 
 Strašidelný program bude probíhat  

na zahradě školy. 
 
Pro děti budou připraveny strašidelná stanoviště se 

zábavnými úkoly. 

Masky jsou vítány. 

Občerstvení zajišteno  

pro děti i dospělé. 

Základní a mateřská škola Heřmanov pořádá:

Dne 2. listopadu od 18.0 hodin

Strašidelný program bude probíhat 
 na zahradě školy.

Pro děti budou připravena strašidelná stanoviště 
se zábavnými úkoly.

Masky jsou vítány.

Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé.

draKiáda
Podzim je tady a s ním i drakiáda. Tuto zábavu pro malé i velké 

jsme si nenechali ujít a v sobotu 13. října jsme obnovili tradici a šli 
jsme na heřmanovskou louku pouštět draky.

Draci původně pocházejí z Číny a podle legendy měli zahánět 
blížící se bouře, anebo zastrašit nepřítele. V naší zemi pouštíme draky 
pro zábavu již pět set let. 

My jsme nepotřebovali zahnat žádnou bouři. Počasí nám přálo, 
sluníčko svítilo, vítr pořádně foukal, ani jeden drak nezůstal ležet, 
takže se na obloze konala mimořádná přehlídka draků, různých tvarů, 
barev a velikostí. 

Po odpoledni stráveném ve společnosti draků jsme se vraceli pěkně 
vyfoukáni, unaveni, ale nesmírně spokojeni, že se drakiáda vydařila.

Všem děkujeme  za účast a těšíme se příští rok!!!!

PoděKování
Dne 28. 9. 2018 obec Heřmanov společně s ing. J. Moravcem 

uspořádala 5. ročník Svatováclavské pouti. Velký dík patří za značné 
finanční přispění ing. Moravcovi, který tímto podpořil vysokou úroveň 
Svatováclavské pouti. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci pouti větší či menší měrou:  J. W. Petrášek, 
J. Kučera, M. Kout, M. Vepřek, K. Helebrant, J. Váňa, P. Pospíšil, 
M. Chramostová, Z. Chramosta, M. Černá, V. Smejkalová, O. Šustrová, 
Mgr. G. Švandrlíková, J. Novotná, paní Šilhartová, manželé Šrámkovi, 
V. Rudolf, O. Lorenc, J. Hamberger, M. Hamberger, J. Berenteš, 
T. Berenteš, J. Berentešová, A. Kulhavá, L. Černý, L. Zavadilová, 
V. Goldammer, K. Kuncová, Z. Kuncová, H. Gründlová, J. Zdvořáček, 
D. Laušman, J. Hamouz, J. Piskač, B. Eliášová, J. Chovancová, 
E. Michálková, D. Gažiová.

Závěrem děkuji a vážím si všech, kteří si vyšetřili ze svého osobního 
volna a přišli dne 20.10. 2018 na brigádu k ZŠ a MŠ a do Blankartic 
na akci „Ukliďme Česko“ ve velmi hojném počtu a přispěli tak ke 
zvelebení obce. 

H. Gründlová

FD

FD



uKliďme ČeSKo 2.

V sobotu 20. října došlo v rámci našich obcí, které spadají 
pod Heřmanov, k ojedinělé události. Občané Blankartic spolu 
s heřmanovskými a fojtovickými, kterým není lhostejné životní 
prostředí, ve kterém žijí, spojili své síly a společně vyrazili před 
nastávající zimou uklidit to, co hyzdí naše okolí. Tedy odpadky všeho 
druhu, které někteří z nás stále ještě nedokáží odložit tam, kam patří.

Sešli jsme se v 9 hodin před blankartickým rynkem a s trochou obav 
očekávali, jaká bude účast. Ukázalo se, že přestože se k úklidu obce 
a jejího okolí scházíme letos již podruhé, zájem o hezké a uklizené 
okolí mezi lidmi pořád je. Nakonec se z obou obcí sešlo celkem 18! 
nadšenců všeho věku. Rozdělili jsme se na tři party, z nichž první si 
vzala do péče úsek z Blankartic na Slukovou, druhá vyrazila směrem 
k Heřmanovu a třetí skupina to vzala od heřmanovského hřbitova 
směrem k Blankarticím. Jako vždy o "poklady" všeho druhu nebyla 
nouze. Od "klasiky-" plechovek od energetických nápojů až po použité 
pneumatiky. Spadlé listí nám sice úklid trochu ztěžovalo, ale i tak jsme 
odpadky naplnili několik igelitových pytlů.   

Ukončení celé akce proběhlo na blankartickém rynku, kde nám 
přišlo vhod občerstvení, které dovezl pan starosta. Pochvalu si zaslouží 
všichni, kteří se akce zúčastnili, ale hlavně děti a jejich rodiče, kteří 
je k odpovědnému chování k přírodě od mala vedou. Snad se tedy 
jednou dočkáme toho, že podobné akce budou spíše společenským, 
než pracovním setkáním.  

Závěrem chci poděkovat všem mimoblankartickým za dobrovolnou 
pomoc, a už teď jim mohu slíbit, že i my se budeme rádi podílet na 
úklidu jejich obce.

M.Houška

brigáda u šKoly
Dne 20.10.2018 se konala společná brigáda rodičů a zaměstnanců 

školy. V plánu bylo zrenovovat zážitkový chodníček podél budovy 
školy, vytvořit nové záhony pro děti, tak aby nevadily při dalších akcích, 
obrousit a natřít dřevěné stolky na zahradě a opravit školní dřevěný 
stánek, který již podlehl zubu času. Sešlo se nás s dětmi celkem kolem 
35 účastníků. Při takové účasti nám šla práce pěkně od ruky a vše jsme 
stihli do oběda. Mezi prací jsme si stačili opéct i buřtíky a dát si kávu 
s bábovkou. Všem moc děkujeme za pomoc, rodičům za sponzorské 
dary v podobě hlíny, dřevěných palubek a spojovacího materiálu, obci 
za poskytnutí dřeva na obrubu záhonů. 

Velmi se těšíme na jaro, až začneme vše opravené a nově připravené 
záhony využívat. 

G. Švandrlíková

liSToPad

měSTSKÉ divadlo děČín
1.11. 19.00  Homo Faber
Činoherní studio Ústí nad Labem
Divadelní adaptace jednoho z nejvýznamnějších románů 20. 
století. 

4.11. 15.00  O čarodějné krčmě
divadlo Andromeda 
Komu se podaří zachránit zámeckou dceru ze strašidelné krčmy 
čarodějnice Maggi? Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček 

14.11. 19.00  Ondřej Ruml - One Man Show Nahubu
Ojedinělý projekt, na tuzemské poměry naprosto neotřelý, protože 
zpěvák si na něm veškerou hudbu vytváří sám pouze svým hlasem

27.11. 19.00 Freddie
Muzikál - Divadlo Radka Brzobohatého; hraje: skupina Queenie 

Kam za KulTurou?
II. letošní úklid - podzimní

rybníČeK
Rybníček v Heřmanově nachází využití i na podzim. Snímek je 

pořízen 27.10. při teplotě vzduchu 10 st. a teplotě vody 7 st. Bude zde 
založen klub otužilců ?

FD
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PSÁNO KURZIVOU

SPorTovní oKÉnKo

TJ heřmanov,  – TJ dolní habarTice,  6:1 ( 3:1) 
Hosté z Habartic šli do vedení po čtvrthodině hry Finkesem, který 

z hranice velkého vápna prostřelil poprvé a naposled Heráka. Domácí 
srovnali minutu poté Cimplem po obdržené kolmici od Mataje. 
Neuplynuly ani 4 minuty a Heřmanov otáčí zápas brankou Mataje, 
když hlavou z rohu rozvlnil síť Habartic 2:1. O další 4 minuty později 
našel centr Mataje V. Váňu, jenž sice netrefil míč nejlépe, ale jeho 
haluz zapadla za Veselého 3:1. Po přestávce řádili 2 hráči domácích, 
A.Čapek třemi  přesnými pasy dával do běhu Majerikovi, který všechny 
zužitkoval a uzavřel tak vysoké vítězství domácích na 6:1.
Sestava domácích:  P. Herák, J. Trudák, V. Váňa, R. Majerik, Z. Čapek, J. Mataj, 
A. Čapek, R. Rojko, O. Cimpl, M. Gina, T. Vlasák střídali: K. Stehlík, L. Vlček 
a M. Šturm.

SK verneřice z.S. - TJ heřmanov,   0:3 (0:0) 
Do tohoto zápasu byly Verneřice první v tabulce okresního přeboru. 

Heřmanovu k vysokému vítězství stačil průměrný výkon. Domácí 
zlobili prvních 25 minut, poté se se projevila vyzrálost Heřmanova 
a o vítězi tohoto zápasu nebylo pochyb. Skóre zápasu otevřel kapitán 
Rojko v 54. min., když využil chyby domácích, zmocnil se míče a 
usměrnil k tyči 0:1. Vítězství pojistil Majerik  dvěma brankami v 61. 
a 85. minutě, který za poslední dva mistráky zatížil konto soupeřů 
celkem 5-ti brankami.

TJ heřmanov,  – SParTaK boleTice n.l. 2:2 (1:0)
Pro domácí to nebylo povedené utkání a v derby ztratili 2 body za 

remízu v normální hrací době a na pokutové kopy zvítězily Boletice 5:4. 
Za Heřmanov skóroval ve 20. minutě Cimpl a v 65. minutě Majerik.

TJ heřmanov,  – fK dolní PouSTevna 10:1 (4:1)
V dalším domácím zápase načepovali Heřmanovští Poustevně 

desítku. Střelecký koncert začal A. Čapek již v 8. minutě, když mu 
Majerik přiťuknul na umístěnou střelu k tyči 1:0. V 11.minutě si role 
vyměnili, Čapek posadil  Majerikovi míč na hlavu a bylo to 2:0. V 19.
min. hosté snížili, ale byla to jediná branka Poustevny 2:1. Ještě do 
poločasu zvýšil Majerik dvěma brankami na 4:1. Po obrátce se zaskvěl 
O. Cimpl pěti brankami za sebou a skóre narostlo na 9:1. Zápas uzavřel 
opět Majerik, který svojí čtvrtou brankou ukončil trápení hostí 10:1.  

Program fotbalistů TJ Heřmanov: 
So 3.11.2018 od 14:00 h. TJ Heřmanov – FK Malšovice
Ne 11.11 2018 od 14:00 h. SK Plaston Šluknov „B“-TJ Heřmanov
So 17.11.2018 od 13:30 h. TJ Heřmanov – TJ Čechie H. Podluží

Nebude už v tomto století většího jubilea pro naší  republiku, než  je současná oslava její stoleté existence. Už pětadvacet let je ale  štíhlejší, než 
bývala, protože tehdy po dohodě Václava Klause a Vladimíra Mečiara došlo k jejímu rozdělení a osamostatnění dvou našich národů. Nesnižuje to 
však význam tohoto jubilea v celé historii našich národů. 

V roce 1918 skončila 1. světová válka porážkou Rakousko-Uherska spojeneckými silami. Vláda  Rakousko Uherska se snažila mocnářství 
zachránit, navrhla 14. září spojencům mírová jednání, její návrh byl okamžitě odmítnut. Dne 26. září se ustavila v Paříži prozatímní čs. vláda ve 
složení T. G. Masaryk – prezident, předseda ministerské vlády a ministr financí, Edvard Beneš – ministr zahraničních věcí a vnitra a M.R.Štefánik 
– ministr války. Jménem této vlády vypracoval T. G. Masaryk Prohlášení nezávislosti čs. národa, tzv.Washingtonskou  deklaraci, jako výraz přání 
našich národů a zabránění snahám Habsburků o záchranu říše jejich sliby o její  federalizaci a autonomii národům v ní. Koncem října se sešli 
v Ženevě zástupci českých politiků  z domova i zahraničí. Delegaci domácích politiků vedl K.Kramář, delegaci Národní rady E. Beneš a došli ke 
společným závěrům. Dohodli se na republikánské formě československého státu i na obsazení vládních funkcí. Hlavou výkonné moci byl určen 
T.G.Masaryk jako prezident, ministerským předsedou se měl stát Karel Kramář, Edvard Beneš jako ministr zahraničních věcí, Alois Rašín jako 
ministr financí, M.R.Štefánik  jako ministr vojenství, A.Švehla  jako ministr vnitra a další. Tuto vládu zvolilo na své první schůzi dne 14. listopadu 
Prozatímní Národní shromáždění hned po prohlášení o zrušení habsburské monarchie. Vznik samostatné Československé republiky se datuje  dnem  
28. října, kdy Národní výbor v Praze vydal Zákon o zřízení samostatného státu československého. Naše národy tak získaly svobodu, po  které léta 
toužily a začali budovat nový, svobodný stát. 

Od té doby ušel náš stát dlouhou cestu budování, doby dobré i zlé. Před druhou světovou válkou, kterou rozpoutalo fašistické Německo, zažil 
éru první republiky, rozmach čs. průmyslu, ve světě uznávaného a po válce pak od roku 1948 
komunistickou nadvládu po celých dlouhých 41 let. Její  konec, který pak zákonitě přišel, 
znamenal návrat k předválečné demokracii, osobním svobodám, ale také rozčarování z toho, že 
jsme se po celých skoro třiceti dalších letech nenaučili slušnosti v politice a nedokázali si zatím 
poradit s nekalými praktikami v ekonomice a podnikání. 

Poslední říjnovou neděli jsme tedy největší státní svátek oslavili se vší ctí a úctou k rodné  
zemi. Neslavili jsme však společně se Slovenskem, protože již celé čtvrtstoletí jsou oba státy 
samostatné. Snad je to škoda.
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