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informace z obecního úřadu

Kolem sedmé hodiny večerní, v pátek jednadvacátého září se zatáhla obloha a zanedlouho v našich končinách začal konečně zemi bičovat prudký 
déšť, doprovázený hromy a blesky. Tropické léto skončilo studenou vlnou a denní teploty v rozpětí jediného dne poklesly řádově o deset stupňů. Ozve ‑li 
se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom, tak praví lidová pranostika. Snad bude mít pravdu.

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

„Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je 
však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.“

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
oprava opláštění autobusových zastávek v obci•	
činnosti spojené s komunálními volbami do ZO připravované na dny 5. a 6. 10. 2018•	
přípravné práce a uspořádání 5.ročníku Svatováclavské pouti dne 28. 9. 2018 (OÚ, VPP •	
a pořadatelé - dobrovolníci)
přípravné práce na uspořádání vítání nově narozených občánků v naší obci•	
přípravné práce pro plánované dílčí přezkoumání hospodaření obce Heřmanov z KÚÚK•	
úprava veřejných prostranství (sekání trávy). Oprava omítek stropu tmelením a úklid, nátěr •	
soklu, bílení schodiště. Vše k sálu v Heřmanově
řízení s PČR ohledně volně pobíhajícího psa na volném prostranství u č. p. 43 ve Fojtovicích •	
bez dozoru, bez košíku s obavou o zdraví místních občanů
řešení případu s Českou pojišťovnou (následkem dopravní nehody došlo k poničení •	
ocelových schodů vedoucích ke zvonici v Heřmanově)
částečná oprava vnitřních omítek na zvonici v Heřmanově včetně malby, poškození •	
je způsobené neizolovanou stavbou zvonice - provedla sponzorsky fa MO.REAL 
s.r.o (Ing. J. Moravec)
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Významné žiVotní 
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oliVa sedláčkoVá z FojtoVic

blahopřejeme

Elbert Hubbard

doprava a bezpeČnoST v obci heřmanov
Při roznášení volebních letáků pro komunální volby jsem pokládal otázky: „Co vám 

občanům nejvíce vadí, případně co by se v obci mohlo zlepšit?“ Ještě není dotazování občanů 
zdaleka ukončeno, ale podle prvních průzkumů je vidět, že prioritou je doprava a bezpečnost 
na silnici. Nejprve si musíme říci, že stav nebezpečných úseků na silnici III. třídy je téměř 
v celém úseku tj. od Benešova až po výjezd z Fojtovic. Tento stav je též popsán v Územním 
plánu obce odborníky, kteří procházeli celé území fyzicky. Radikálních změn, které lze změnit 
k lepšímu je pouze minimálně. Nezměníme šířku silnice, nezměníme koryto Fojtovického 
potoka ani nezměníme členitost zatáček. Ze strany obce a vlastníků pozemků sousedících se 
silnicí III.tř. však můžeme pomoci hlavně vyčištěním náletových dřevin, úpravou živých plotů 
a podobně. Tímto žádám občany, aby věnovali pozemkům podél silnice více pozornosti. Ještě 
větším problémem je překračování povolené rychlosti v obci, která je max. 50 km/h. Apeluji 
na všechny řidiče, aby dodržovali rychlost, protože i rychlost 50 km/h. je v některých úsecích 
vysoká. Pokud ani tato prosba nebude vyslyšena, bude muset obec sáhnout k nepopulárním 
krokům např. instalací zpomalovacích pásů (retardéry), měření a informace o vaší rychlosti 
a podobně.

volby do obecního zaSTupiTelSTva
volební okrsek č. 1 - kabiny TJ Heřmanov č. p. 65 ve Fojtovicích
volební okrsek č. 2 - pohostinství Heřmanov č. p. 113

v pátek dne 5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství ČR. Nezapomeňte si své •	
občanské průkazy.
Každému voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech •	
voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo volební •	
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ale v územním obvodu okrsku.

I když zde máme pouze jednu kandidátní listinu, prosím, přijďte k volbám. 
Dejte svou účastí vědět, že vám život v obci není lhostejný. Každý hlas je malou motivací.

starosta

starosta



Letošní léto přibyl na rynku v Blankarticích stůl na stolní tenis 
a možno říci – vůbec nezahálí. Skoro denně jsou vidět v odpoledních 
hodinách urputná klání občanů Blankartic a snad ještě letos, pokud 
to počasí dovolí, se odehraje I. turnaj za účasti nejenom občanů 
z Blankartic, ale i z ostatních částí obce a určitě se nebudeme bránit 
i příhlášeným příchozím z okolních obcí. A proto sledujte náš 
zpravodaj, kde Vás budeme informovat.

STŮl nezahÁlí

V plánu akcí na Blankartickém rynku byl tentokrát výlet na Kohout, 
kopec nad Blankarticemi, vysoký 589 m. Sobota 15. září přivítala na 
srazu na rynku za velice přívětivého počasí deset účastníků z Blankartic 
a dvě rodiny s dětmi z Fojtovic a Heřmanova. Nesmíme zapomenout 
ani na dva psíky, kteří se rovněž vydali přes kopec směrem k Valkeřicím 
a asi po jednom a půl kilometru stočili pak směr na sever přímo 
k rozhledně na Kohoutě, která je netypicky umístěná mimo úplný 
vrchol kopce a tak trochu pobízí neznalé návštěvníky k bloudění.

Našla se, u rozhledny se posedělo a dokonce přišlo i na opékání 
buřtů. Cesta zpět vedla k hospůdce ve Valkeřicích, kde se většina 
účastníků příjemně občerstvila a zakončila svůj příjemný výlet.

Pozn. redakce: Původní rozhledna na Kohoutu byla postavena v roce 
1908 Spolkem německých turistů jako rozhledna Franze Josefa I., po 
2.světové válce postupně chátrala a byla celkově restaurována v roce 
2010 a opětovně otevřena veřejnosti 16. 4. 2011.

vÝleT na KohouT

Kulturní komise obce Heřmanov 
se spoluprací ZŠ a MŠ Heřmanov

Vás srdečně zve na tradiční

draKiÁdu

KDY: 13. 10. 2018
KDE: LOUKA HEŘMANOV
V KOLIK: 14.00 HOD

PŘIJĎTE OBNOVIT KAŽDOROČNÍ TRADIČNÍ DRAKIÁDU.
VŠICHNI SE SEJDEME PŘED BUDOVOU ZŠ VE 14.00 HOD.
NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU DRAKA A DOBROU NÁLADU.

první apoŠTol na SvĚTĚ!
Ten titulek musím rychle vysvětlit. V externím ateliéru Jaroslava 

Hambergera z Heřmanova vzniká jeho kouzelnýma rukama v současné 
době projekt, který bude v dohledné době krášlit přístupovou cestu 
k naší krásné kapličce ve svahu, 
z kterého pohlíží na školu 
a centrum kulturního dění v naší 
obci. Těsně před dokončením 
je první z apoštolů, Svatý Petr, 
kterému schází již jen zprůhlednit 
svatozář, dopracovat drobné 
detaily a závěrečná úprava. Snad se 
mu zdaří dokončit svou myšlenku 
u všech dalších jedenácti apoštolů. 
Kráse dřeva dává vyniknout 
umění autora, jenž své umělecké 
malířské vlohy začal uplatňovat 
i tímto způsobem. A jak je vidět, 
byla to volba skutečně dobrá.

Po uzávěrce:
Apoštol je již dokončen a ve chvíli, 
kdy zpravodaj budete číst by již měl být umístěn u kapličky. Snad tam 
vydrží nepoškozen co nejdéle.

Obec Heřmanov ve spolupráci s Technickými službami Děčín, a. s.
provedou bezplatný

SbĚr nebezpeČnÝch a obJemnÝch 
odpadŮ z domÁcnoSTí 
V sobotu 27. října 2018

Nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou 
dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

1 Blankartice Otočka autobusu 10:05 – 10:20
2 Blankartice U Michálků 10:25 – 10:40
3 Fojtovice U Horů 10:50 – 11:05
4 Fojtovice p. Okrouhlého 11:10 – 11:25
5 Fojtovice U požární nádrže 11:30 – 11:50
6 Heřmanov U paní Egrové 11:55 – 12:15
7. Heřmanov U hospody 12:20 – 12:40
8 Heřmanov U pana Procházky 12:45 – 13:00
9 Heřmanov U odbočky na Mlatce 13:05 – 13:25

CO LZE ODEVZDAT?
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 osobní a nákladní do výšky 120 cm

NELZE ODEVZDAT:
traktorové pneumatiky, stavební suť, lepenku, eternit, vyřazené léky, 

veškeré autodíly a pneumatiky vyšší než 120 cm.

Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

JZ

JZ

JZ



říJen

mĚSTSKÉ divadlo dĚČín

5.10. 19.00 Kočka v oregánu
Divadlo Kalich; britský komediální hit
hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk 
Velen

6.10. 18.45 Giuseppe Verdi - AIDA
Hudební nastudování: Nicola Luisotti; Režie: Sonja Frisell
Obsazení: Aida (Anna Netrebko), Amneris (Anita Rachvelishvili),
Radams (Aleksandrs Antonenko), Amonasro (Quinn Kelsey),
Král (Ryan Speedo Green)

10.10. 19.00 DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického 
turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v českých a moravských 
divadlech a kulturních domech. 
Nyní ho čeká další porce koncertů, kam zavítá s repertoárem svých 
největších hitů v akustickém aranžmá. Nenechte si ujít skladby Chci 
zas v tobě spát, Amerika, Gypsy love, Recidiva a další .

21.10. 14.00 Indiánská pohádka
Jaroslava Nárožná, Roman Korda
Veselá Indiánská babička Akraj Avotašam vypráví příběh z rodné 
indiánské osady

Kam za KulTurou?

Program:
10:00  sraz účastníků průvodu (10:25 odchod průvodu)
11:00  zahájení pouti
11:15  vystoupení dětí ZŠ a MŠ Heřmanov
11:15  vítání občánků
12:00  vystoupení tanečníků DDM Děčín
12:1512:15  křest pamětí Heřmanova – díl Blankartice
12:45  soutěže pro děti
13:10  taneční skupina Respect Vl. Krejčího
13:40  Vanda Gregorová dogdancing
14:00  Gaelic-rocková skupina Claymore
15:15   exhibice mistryně světa M. Štěpánkové v krasojízdě
16:00   Rock&Roll Band Marcela Woodmana
19:4519:45  ohňostroj
Moderuje Jiří Werich Petrášek, hudbou provází DJ Jan Novotný

Pro děti jsou připraveny atrakce (řetízkový kolotoč, skluzavka, jumping trampolíny, jízdy na koních, ...). 
Dále po celý den výstava fotografií, ochutnávka piva, obecní stánek s kronikou a upomínkovými předměty. 
Ukázka dobových řemesel, (např. kovářství, práce s pilou, předení vlny),  a další... 

Večerní program:
Svatováclavská zábava
20:00  Skupina The BUGLES – Beatles Revival
21:10  I. vstup Karnevalových tanečníků
21:20  exhibice M. Štěpánkové v krasojízdě
21:30  II. vstup Karnevalových tanečníků
21:4521:45  skupina HOLOKRCI s hostem S. Hložkem
vstupné večerní zábava 100,- Kč

v pátek 28. září 2018 od 10:25 hod. v Heřmanově (okolí školy) V. ročník
Pozvánka na Svatováclavskou pouť

Obecní úřad Heřmanov ve spolupráci s firmou MO.REAL s.r.o.

II. letošní úklid - podzimní

v sobota 20. října 2018 v 9:00 hod.
sraz na Blankartickém rynku

Po dohodě zajistíme odvoz účastníků

Ani letos nevynecháme podzimní úklid. Tentokrát se všichni 
vrhneme na část Blankartice.

Bližší informace podá:

Vít Goldammer  774 680 671  v.goldammer@seznam.cz
Martin Kout  734 754 780  martin@martinkout.cz
starosta obce  724 187 589  starosta@hermanov.cz

Úklid je opět přihlášen do republikové akce Ukliďme Česko.
Přijďte pomoci dobré věci. Děkujeme

upozornĚní
na splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2018.
Termín je 30. září

Vstupenky zakoupíte 

ještě před zábavou u vstupu
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Už jenom pár dní a půjdeme opět k volbám. Tentokrát ke 
komunálním a senátním. Nechce se věřit, že od posledních 
komunálních voleb uplynuly již čtyři roky. Říká se, že podle dětí 
pozná člověk, jak čas letí, nejinak je tomu ale i v případě těch voleb.

Ponecháme stranou volby senátní a řekneme si spíše něco k těm 
komunálním. Na existenci senátu se dodnes různí názory, část 
odborníků i veřejnosti tvrdí, že senát je v tak malé zemi, jako je 
naše, zbytečný, ti druzí naopak tvrdí, že senát je dobrou pojistkou 
proti špatnému rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Je ale stejně pak 
na sněmovně, jestli návrh po vrácení přepracuje, či doplní nebo zda 
jej definitivně nepřijme bez jakýchkoliv úprav a předá k podpisu 
prezidentovi. Takže je to pojistka poloviční.

Našemu životu v obci jsou komunální volby nejbližší, protože 
volíme ty, kteří povedou tuto obec po další čtyři roky. A volíme 
ty, o kterých víme, že budou pro obec pracovat. A podle toho, 
jakou máme zkušenost z minulých volebních období. Víme, 
co se za poslední léta v naší obci všechno změnilo, jaké se 
realizovaly investiční akce a v jakém kulturním a společenském 
prostředí žijeme. Volič v komunálních volbách volí právě podle 
takových atributů. Stranou, na rozdíl od voleb celostátních, tedy 

parlamentních zůstává naše politické cítění. Červená, modrá, 
růžová, či další barvy politických stran nás tolik nezajímají. Je 
dobře, že chuť pracovat pro obec mají lidé bez rozdílu politické 
příslušnosti a takovým je tedy potřeba dát svůj hlas. Výsledek 
komunálních voleb dává pak jasný obraz o tom, zda byli v 
předchozím období lidé spokojeni s prací svých konšelů, či naopak. 

Delší dobu se v naší společnosti diskutuje o změně systému 
komunálních voleb, tedy o přímé volbě starostů. Ani tady, jako u 
senátních voleb zatím nedochází k  jednotnému názoru odborníků, 
legislativců či politologů. Přímá volba totiž vedle výhod skrývá 
totiž v sobě  některá nebezpečí. Může totiž často například hrozit 
situace, že starosta bude jiné politické orientace než většina 
členů zastupitelstva, což může zablokovat jednání orgánů obce a 
zastupitelstvo se nedohodne na důležitých rozhodnutích. Takže 
je vidět, že změna systému komunálních voleb zatím asi nebude 
na pořadu dne a nezbývá, než věřit, že si zastupitelé opět ze svého 
středu vyberou toho pravého.

Takže – pojďme všichni k volbám, vykročme správnou nohou a 
volme dobro pro naší obec.

zamyŠlení před volbami JZPSÁNO KURZIVOU

SporTovní oKÉnKo

TJ heřmanov, SpoleK - SK Slovan 
JiřeTín pod Jedlovou z.S. 5:0 (2:0)

První mistrovský zápas byl do první branky velmi vyrovnaný, 
převážně se hrálo od vápna k vápnu. Ta padla ve 37. minutě z kopačky 
A. Čapka, který se podíval, kde stojí brankář Břeň a z dálky a ostrého 
úhlu ho překvapil přesnou střelou do zadního rohu 1:0. Minutu před 
poločasem A. Čapek přistrčil Cimplovi do běhu, který natáhl krok, 
dostal se před beky a přízemní střelou zvýšil na 2:0. Po obrátce se 
Cimpl dostal k odraženému míči a vrátil ho do sítě 3:0. Čtvrthodinu 
před koncem po rychlé a pěkné kombinaci Ondra Cimpl zakončil 
akci hatrickem 4:0. Vydařený vstup do soutěže zakončil Gina pátou 
brankou z PK za ruku ve vápně.
Sestava domácích: P. Herák, M. Sobíšek, J. Trudák, V. Váňa, R. Majerik, Z. 
Čapek, J. Mataj, A. Čapek, R. Rojko, O. Cimpl, M. Gina střídal: D. Grunza

SK velKÝ Šenov - TJ heřmanov, SpoleK 1:1 (1:1)
Zápas začal rychlým gólem V. Šenova, který padl již ve 2.minutě 

zápasu. Adámek si před vápnem vyměnil míč s kapitánem Vichterey 
a umístěnou střelou k tyči otevřel skóre 1:0. Hosté srovnali skóre v 11. 
minutě, když Váňa nastřelil břevno a Cimpl vrátil míč do sítě obloučkem 
přes brankáře 1:1. Od této chvíle již ze hry branka nepadla ani po 
číselné převaze hostů za vyloučení šenovského hráče a na pokutové 
kopy byli domácí úspěšnější, když jich proměnili 7 a Heřmanov pouze 
6. Dělba bodů V. Šenov 2 a Heřmanov 1.

TJ heřmanov, SpoleK -  
fK ČeSKÝ lev TĚchlovice 3:2 (2:2)

Po čtvrthodině hry se V. Váňa postupně ve velkém vápně zbavil čtyř 
hráčů, našel střelce Cimpla, který utaženou střelou k tyči otevřel skóre. 
Po dalších 6 minutách se skóre měnilo podruhé záslu hou A. Čapka, 
když po předchozí pěkné kombinaci heřmanovských hráčů jmenovaný 
zakončil umístěnou střelou k tyči 2:0. Do poločasu se Těchlovice 
vrátily do zápasu po chybách Heřmanova. První chyba ve středu hřiště 
a následný rychlý brejk Těchlovic zakončil ve 22. minutě Machač 2:1. 
Těsně před poločasem zahrávaly Těchlovice TK, míč na zadní tyč 
brankář Herák nezachytil a Fiala hlavou srovnal na 2:2. Ve druhém 
poločase padla jediná branka do sítě Těchlovic z kopačky Cimpla, když 
zamotal hlavu bekům a jeho střela prošla mezi nohama Kohouta 3:2.

fK miKulÁŠovice -  
TJ heřmanov, SpoleK 0:7 (0:3)

Téměř půlhodinu se hrálo bez branek jen díky smůle, která se 
usadila na kopačkách hostů. Tu protrhnul ve 27.minutě Cimpl, 
když využil špatného odkopu zadáků Mikulášovic, zmocnil se míče 
a poprvé překonal Müllera. Další branka padla opět z kopačky 
Cimpla o 10 minut později, když ho obrana nechala zcela bez dozoru 
a heřmanovský kanonýr se nemýlil 0:2. O navýšení skóre do poločasu 
se postaral T. Vlasák po přihrávce Rojka, když jeho umístěná střela 
skončila v síti 0:3. Po obrátce se hosté ještě zlepšili v koncovce a z deseti 
šancí proměnili téměř polovinu. Ke třem brankám postupně přidali 
další 4 v pořadí Cimpl, Majerik, Vlasák a Rojko a tím završili vysoké 
vítězství hostí z Heřmanova.

program foTbaliSTŮ TJ heřmanov: 
So   29. 9. 2018 od 16:00 hodin  TJ Heřmanov – D. Habartice
So   1. 10. 2018 od 16:00 hodin  SK Verneřice – TJ Heřmanov
So 13. 10. 2018 od 15:30 hodin  TJ Heřmanov – TJ Spartak Boletice
So 20. 10. 2018 od 15:30 hodin  TJ Heřmanov – D. Poustevna
So 27. 10. 2018 od 14:30 hodin  TJ Krásná Lípa – TJ Heřmanov

FD


