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informace z obecního úřadu

Když je v září vlhko, v lesích se houbám daří. Pravda pravdoucí, celý rok až do srpna byl na houby skoupý, zato v září bylo spokojených 
houbařů v lese dost. Babí léto jsme si zatím v září neužili, snad alespoň říjen nám ho trochu připomene. a trochu slunce rozzáří naší mysl.

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

Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem 
o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem 
chytrém.

Citát měsíce

Jan Werich

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

VíškoVá jana- HeřmanoV

PerníčkoVá Helena- FojtoVice

taclíkoVá ludmila – FojtoVice

Peterka joseF- HeřmanoV

BlaHoPřejeme

ČinnoST obecního úřadu
dne 29. 8. 2017 se konalo na rynku v Blankarticích 4.veřejné jednání ZO Heřmanov•	
zajišťování prací souvisejícími s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR•	
přípravné práce a uspořádání Svatováclavské pouti dne 23. 9. 2017 na náměstí v Heřmanově•	
dokončení instalace laviček v parku naproti ZŠ a MŠ a ke zvonici v Heřmanově (VPP)•	
výroba sedacích setů do Fojtovické Kalírny u dětského hřiště ve Fojtovicích•	
dokončeny stavební práce ve vnitřních prostorách ZŠ a MŠ v Heřmanově•	

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

VýpiS uSneSení z 4. Veř. zaSedání zo dne 29. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Heřmanov

1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 8. 6. 2017 do 29. 8. 2017
c) rezignaci Tomáše Rudolfa na zastupitele obce Heřmanov ke dni 8. 6. 2017  

podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
d) vzdání se mandátu Mgr. Gabriely Švandrlíkové na zastupitele obce Heřmanov  

ke dni 8. 6. 2017 podle § 55 odst. 2 písm. B) zákona 491/2001 Sb., o volbách  
do zastupitelstev obcí

e) rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1604 
v k.ú.Fojtovice“ od MMR s výší dotace 537 641 Kč

f) dosažený zisk v hospodaření společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o. za účetní období – 
rok 2016 ve výši 356.181,50 Kč a schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2016

2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č. 3 /2017, které bude nedílnou součástí zápisu
c) osvědčení členem zastupitelstva obce Heřmanov Martina Kouta a složení slibu
d) dodatek č. 1 ke SoD na „Oprava a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“ z důvodů 

nepředpokládaných prací v průběhu stavby ve výši 15 539,30 Kč bez DPH na celkovou 
cenu díla 997695,75 Kč bez DPH

e) prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov č. p. 13 do 31. 12. 2018

3) odvolává
předsedu finančního výboru Tomáše Rudolfa ke dni 8. 6. 2017

4) určuje
ověřovatele zápisu Josefa Váňu a Karla Helebranta, zapisovatelem Ludmilu Petrovickou

5) volí
a) předsedu finančního výboru Karla Helebranta s odměnou od 1. 9. 2017
b) člena finančního výboru Martina Kouta s odměnou od 1. 9. 2017

6) pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Ústeckého 
kraje ve výši 185 000 Kč na realizaci projektu „Fojtovický park - dětské hřiště“. Obec 
Heřmanov se bude podílet na spolufinancování projektu

7) rozhoduje
že zisk společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o.ve výši 356.181,50 Kč za účetní období – 
rok 2016 bude rozdělen a vypořádán následovně:
- k úhradě ztráty z minulých let částka   80.596,20 Kč
- na účet nerozděleného zisku minulých let 275.585,30 Kč

František D a v i d, starosta obce Josef K u č e r a, místostarosta obce

JZ

starosta



Po úspěšné akci na jaře jsme se rozhodli ještě pokračovat s úklidem 
před podzimním svozem odpadů (protože uklízet je vždy co).

Volba padla na celkem „odlehlou“ 
část obce – okolí bývalého letiště nad 
Fojtovicemi. Možná i z toho důvodu se nás 
sešlo o dost méně než posledně, celkem 15.

Koutovi (5), Goldammerovi (4), 
Rudolfovi (3), Kučerovi (2)

M. Černá (1)
Pokud projíždíte autem mezi Lesnou 

a Fojtovicemi (nebo i k letišti), zdá se vše 
celkem uklizeno. Ale pokud se zastavíte, 
najdete v trávě, v příkopech nebo mezi 
stromky „poklady“, které tam rozhodně 
nepatří. A není jich málo. Za dvě a půl 
hodiny jsme nasbírali asi 40 pytlů + další 

odpad, který se do pytlů nevešel. Je to opravdu různorodá směs od 
pneumatik, přes lepenku, části auta až po obsah odpadkových košů 

z domácnosti.
Prosím všechny čtenáře: Chovejte se 

zodpovědně ke svému okolí. Odpad je 
potřeba třídit, svážet, recyklovat… A pokud 
ho již máte naložen, nevozte jej do přírody, 
ale tam, kde může být odvezen a zpracován. 
Možností je dost.

Velké poděkování Víťu Goldammerovi 
za přihlášení do této celorepublikové akce 
a všem účastníkům. A jsem rád, že se této 
akce účastní i děti. Snad se potom ke svému 
okolí budou chovat zodpovědněji.

Na jaře budeme pokračovat.

nákup do Tašky

Po oslovení prodejce z obchodu 
v Heřmanově pana Van Hung 
Tran (Tony) je v případě vašeho 
zájmu schopen dovážet občanům 
z Fojtovic a Blankartic nákupy dle 
objednání až do vašeho domu. 
V případě, že vás tato příležitost 
zaujme prosím nahlašte se přímo 
ke starostovi na tel. 724 187 589 
František David - starosta. 

MÚZA 
Jiří Werich Petrášek

Když hladím tvou tvář, 
jen jemně jak pavučinu 

vnímám smutnou trochu zář 
pro lásku naši nezahynu.

Chci žít, byť jenom vedle tebe, 
a vnímat vůni omamnou, 

já snesu teď i modré z nebe, 
přestáváš být tak záhadnou.

Nejsme páni mého času, 
nemám hůlku kouzelnou. 

Naslouchám však tvému hlasu, 
a najdu tě s lucernou.

Dej proto šanci mému já, 
ač utápím se v marnosti, 
nechť přiblíží se duše tvá, 
a žijme spolu v radosti.

Dáváš mi víc než světu kolem 
jsi Múzou věčně živou, 
láska nesmí býti bolem, 

ať chvíle s tebou nikdy neuplynou.

V sobotu 2. září občané Blankartic podle svého ročního plánu akcí 
absolvovali výlet na Vítkovu rozhlednu, která se tyčí nad Náčkovicemi 
nedaleko Verneřic. Za dobrého počasí poskytuje krásný výhled do 
údolí Zubrnic a na druhou stranu na českolipsko. Moc se jich tentokrát 
nesešlo, přesto si výlet užili.

JZ – foto: Alena Krajčová

bLankarTický VýLeT

MK



domeSToS pro škoLy
Letos jsme se opět přihlásili do soutěže. Pomozte nám, nakupujte 

výrobky Domestos a účtenky z registračních pokladen noste do školy 
nebo naskenujte a pošlete emailem.

Na stránkách www.domestosproskoly.cz kliknete na modrý 
rámeček s nápisem REGISTRACE PRO RODIČE, poté zvolíte na 
mapce Ústecký kraj, vyberete školu ZŠ A MŠ Heřmanov, zadání „více“ 
můžete přejít a dát POKRAČOVAT, zadáte svoji emailovou adresu, 
odsouhlasíte pravidla a zadáte REGISTROVAT.

Na Váš e -mail, dorazí registrace od: info@domestosproskoly.cz.
Mail může být v doručené poště, ale často bývá v hromadné, 

nevyžádané poště nebo promo akcích. Po otevření kliknete na tlačítko 
POTVRDIT REGISTRACI.

Letos je to malinko stížené tím, že jakmile žáci splní aktivitu (celkem 
jich bude 5), zašle se mail o splnění úkolu a vy znovu musíte potvrdíte 
aktivitu.

Za loňský rok bych tímto chtěla ještě jednou poděkovat všem, co 
nám pomohli a věřím, že letos opět společně zabojujeme.

Díky za Váš čas.

říJen

mĚSTSkÉ diVadLo dĚČín

7. 10. 18.45 NORMA -Vincenzo Belini
Účinkují: Sondra Radvanovsky (Norma), Joyce DiDonato (Adalgisa), 
Joseph Calleja (Pollione),

8. 10. 15.00 ZLATÝ ZVONEČEK - DS Karel Čapek Děčín
Hravá pohádka o souboji dobra se zlem. Vhodná i pro nejmenší.

25. 10. 19.00 MAMZELLE NITOUCHE - Šaldovo divadlo
Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud
Neodolatelná hudební komedie s vůní kadidla a divadelní 
pudřenky.
Účinkují: Michaela Doubravová / Ivana Korolová, Lumír Olšovský, 
Dušan Růžička, Ladislav Dušek / Oldřich Kříž, Blanka Černá, Věra 
Poláchová, Marian Mičjar, Zdeněk Nádeník, a další

benešoV nad pLouČnicí - mĚSTSkÉ kino
6. 10. 19.00 Divadelní představení VRAŽDA SEXEM
DS Karel Čapek Děčín
Vražda sexem je komedie o muži jenž nemůže najít sám sebe, a jeho 
praktické ženě, na které je tím pádem zabezpečení domácnosti. 
Když do domu ještě přidáme popletenou tetičku Dot, hysterickou 
pacientku a nečekanou návštěvu milenky, není divu, že se z domu 
stane blázinec, ve kterém nechybí ani vražda…

kam za kuLTurou?

Sklárna v Lindavě je klasická sklárna se sklářskou hutí… jen s tím 
rozdílem, že je v horním patře vytvořen ochoz, kde můžete skláře 
pozorovat při své práci.

Uprostřed sklárny je sklářská pec, kde je teplota 1 220 °C, ale 
při tavení ještě vyšší. Skláři jsou rozděleni po čtyřech až pěti do 
jednotlivých „dílen“, z nichž každá je na jednom z rohů dřevěného podia 
(tzv. verštatu). Dílnu vede mistr, jemuž pomáhají první a druhý sklář 
a tým uzavírá zadák, který namáčí formu a také odnáší vyrobené sklo 
do chladící pece. Po vyfoukání skla je totiž potřeba výrobek postupně 
schlazovat, což obvykle trvá 5-6 hodin, silnější i několik dnů.

Vedle hutě při prohlídce můžete navštívit i brusírnu, což není pouze 
dekorativní záležitost, ale musí se např. i zabrousit ostré hrany.

Hned vedle sklárny je v areálu příjemné občerstvení ve stylové 
Sklářské krčmě. Kdo neodolá, může si dokonce práci sklářů vyzkoušet 
a pomocí sklářské píšťaly si vytvoří svůj exkluzivní skleněný výrobek.

Nejprve to vypadalo, že za čtvrt hodinky budeme pryč, ale nakonec 
jsme vydrželi přes hodinu a půl jenom v sklářské dílně a děti to také 
velmi bavilo. Nelze zde popsat vše, co jsme se dozvěděli a viděli. My se 
však určitě do Lindavy ještě alespoň jednou vrátíme.

http://www.ajetoglass.com/cs/ajeto ‑glass          ‑lindava/exkurze ‑sklarny/

Tip na VýLeT
Prázdniny a období letních dovolených je i obdobím návštěv hradů, zámků, muzeí a dalších pamětihodností. Rád bych vás pozval na trochu jinou 

prohlídku. Severní Čechy (hlavně oblast Chřibské a Novoborsko) jsou vyhlášeny svým sklářským řemeslem a i vy můžete do sklárny zavítat.

oTeVření foJToVickÉho parku
Tuto neděli 1. 10. 2017 od 14:00 hodin bude oficiálně otevřeno 

dětské hřiště s novými herními prvky ve Fojtovickém parku. V průběhu 
odpoledne nás navštíví Ústecká TV, která pořádá cyklovýlet a s partou 
cyklistů bude od Valkeřic projíždět Fojtovicemi, kde udělá zastávku 
u otevření dětského hřiště ve Fojtovicích. Záznam Ústecké TV bude 
zaznamenán na DVD, které bude po zpracování možné zhlédnout 
na jejich stránkách. O dohledání záznamu budete informováni na 
stránkách obce a v místním zpravodaji. 

MK

FD

Jitka Chlumská
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Tak jsme se dočkali další kauzy, která nám odláká zase peníze navíc 
z naší peněženky. Začínám mít pocit, že si s námi v tomto království 
stále někdo hraje. Jen považte – krávy měly nekvalitní stravu, ta se 
projevila na kvalitě mléka a proto je másla málo. Plné regály másla 
od jara počínaje do dnešního dne však tomu neodpovídají Jenom 
ta cedulka pod ní se proklatě změnila a dnes se už cena másla blíží 
k šedesáti korunám za „čtvrtku“.

Nyní naše výživová osvěta začíná opět brojit proti živočišným 
tukům a zdůrazňovat nám, jak jsou různé rostlinné margarýny 
zdravé. Jako kdyby její pracovníci byli na výplatní pásce obchodních 
gigantú. Tuhle situaci už jsme jednou, před lety zažili, vzpomínáte? 
Takže hurá zase od másla a sádla k Floře, Ramě a dalším mazadlům. 
Celé generace našich předků žily o mazadle z mléka a vepříka. A jak 
byly zdravé!

Na fenoménu dnešní doby, internetu, se už začaly objevovat 
návody, jak si snadno udělat máslo doma. Proč by ne – vždyť Češi 
jsou kutilové, kteří dokáží všechno. Jenom nevím, jestli z té bílé 
tekutiny, která má v krabici na sobě napsáno mléko a za kterou už 
dáme bezmála dvacku, mají šanci máslo utlouci. Ale nezoufejme – 
v neděli budou zase v televizi Vychytávky Ládi Hrušky a ten by nám 
mohl poradit, snad ho to napadne. Ten bodrý mladík, který dokáže 
z plastových lahví vyrobit cokoliv, si s tou vybledlou bílou tekutinou 
určitě poradí.

Jenom ještě k těm kauzám ‑ vzpomínáte si třeba, jak nás jeden 
čas upozorňovali na to, abychom moc nejedli vajíčka, protože 
obsahují cholesterol. Vidíte, dnes spotřeba vajec opět prudce vzrostla 
a cholesterol moc nikoho nezajímá. To bychom těch kauz mohli 
jmenovat, jak říkají Slováci, něúrekom. Takže – letím do lednice 
a udělám si hemenex.

dneSka máSLo. a co zíTra? JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

TJ heřmanoV – Sk pronako hoSToVice 0:5 (0:4)
První domácí zápas v nové sezóně se Heřmanovu vůbec nepovedl. 

Již v 11. minutě vedly Hostovice 3:0 a o osudu zápasu bylo téměř 
rozhodnuto. Od samého začátku zápasu se Hostovice pustily do 
Heřmanova, aby ukázaly, kdo bude tahat za kratší konec. Jejich hra byla 
založena na rychlosti, tahu na branku a hlavně přesném zakončování. 
Naopak Heřmanov nedokázal pokrýt volné hráče v pokutovém území 
a nabídnuté gólové šance Hostovic spálil. O branky Hostovic se postupně 
podělili: 3. minuta Mecl, 10. minuta Křesánek, 11. minuta Tipan. Ve 
30. minutě přidal Černohorský čtvrtou branku po obehrání brankáře 
Pospíchala, celé obrany a z nulového úhlu dloubáčkem přehodil míč 
za Pospíchalova záda, 0:4. Po obrátce ve 47. minutě přidal Langer 
pátou branku střelou za vápnem bez přípravy do horního rohu. Poté 
se Heřmanov snažil alespoň upravit výsledek, ale k dosažení branky 
jenom snaha nestačila. Výsledek zůstal do konce zápasu nezměněn.

TJ chLumec – TJ heřmanoV 7:2 (2:1)
Posílené mužstvo domácích ukázalo hned v I. mistrovském zápase 

svojí sílu. Neuběhla ani celá minuta a domácí se radovali poprvé, když 
zakončovali po rychlém útoku Malcem do prázdné brány Heřmanova. 
Hosté srovnali v 5.minutě na 1:1 Čapkem po dalekonosné střele ze 
40 metrů k překvapení brankáře Bílkovského. Celý poločas byla hra 
vyrovnaná s pohledným fotbalem z obou stran, přesto šli do šaten 
domácí spokojenější. Ve 44. minutě se parádně trefil Dohnal střelou 
bez přípravy do růžku Herákovy brány 2:1.

Druhý poločas byl zcela v režii Chlumce, který výrazně přidal na 
rychlosti a tahu na bránu, naopak hosté z Heřmanova na výkonu značně 
ubrali a výsledkem bylo 5 branek ve druhém poločase v Herákově 
brance. Autorem třetí branky byl v 52. minutě Vitr, v 57.min. Uhlíř, 
v 62.min. po přečíslení heřmanovské obrany přidal svojí druhou 
branku Malec. Na 6:1 zvýšil v 65. minutě Uhlíř. Hosté korigovali v 69. 
minutě po faulu na Znamínka z PK Vlasákem na 6:2. Poslední slovo 
měli domácí po překvapivé střele Drábka. Z úhlu uzavřeli celkový účet 
sedmou brankou, 7:2.

Sk březiny – TJ heřmanoV 0:2 (0:0)
V dalším mistrovském utkání již fotbalisté Heřmanova zabrali 

naplno a z Březin si zaslouženě odvezli plný počet bodů. O začátku 
si hosté udržovali mírnou převahu. Největší šanci prvního poločasu 
spálil velmi bojovný F. Znamínko, když dostal míč do běhu a sám proti 
Mrázovi orazítkoval pouze jeho tyč.

Ve druhém poločase po 10 minutách hry našel Rojko 5 m za vápnem 
Drahoňovského, jenž mazácky technickou střelou k tyči otevřel skóre 
0:1. Neuplynulo ani 5 minut a Drahoňovský se zapsal do listiny střelců 
podruhé po chytrém přistrčení míče od Majerika ve vápně, zcela 
volný pohodlně zvýšil na 2:0. Zvýšená aktivita Březin však ke změně 
výsledku nevedla.

TJ heřmanoV – TJ Čechie horní podLuží 4:3 (3:2)
Po utkání v Březinách se domácím vrátila částečně sebedůvěra 

a v celkovém hodnocení byli lepší než Podluží. V 9. min. se Stelmaščuk 
neohroženě probil až před vápno, nezišťně přiťuknul Drahoňovskému, 
který zamířil a trefil růžek Šedivého branky 1:0. Po půlhodině hry 
a nenápadné akci se do míče uvnitř vápna opřel kanonýr Bandas a bylo 
srovnáno 1:1. Po dvou minutách šel Heřmanov do vedení zásluhou 
„maratónce“ Vlasáka, jenž z velmi těžkého úhlu překvapil špatně 
postaveného gólmana hostí 2:1. Srovnáno na 2:2 bylo v zápětí po PK, 
když fauloval domácí brankář Pospíchal a penaltu proměnil Bandas. 
V první půli měli přece jenom poslední slovo domácí a zásluhou 
T. Vlasáka šli do vedení po chytrém nákopu téměř z půlky. Hodně 
vysunutý Šedivý na míč nedosáhnul - 3:2.

Po přestávce svým třetím gólem Vlasák zvýšil na 4:2 po pěkném 
vysunutí od Drahoňovského a Podluží korigovalo v zápětí dorážkou 
po odraženém míči od tyče na konečných 4:3.

union dĚČín – TJ heřmanoV 4:1 (1:0)
Po pěti kolech je Heřmanov na 10. místě se 6 body. Další zápasy 

našich fotbalistů:   1. 10.  Heřmanov – Trmice (16:30)
   8. 10.  Svádov – Heřmanov (16:00)
  15. 10.  Heřmanov – Šluknov (16:00)
  22. 10.  Přestanov – Heřmanov (15:30)
  28. 10.  Chabařovice –Heřmanov (10:30)

foTbaLoVÉ okÉnko FD



Svatováclavská pouť 2017

Další fotografie naleznete např. na www.facebook.com/obec.hermanov. foto: MK



Velké poděkování našemu hlavnímu sponzorovi, který mimo jiné 
zajistil vystupení skupiny Claymore, skupiny Holokrci, vystoupení 
Standy Hložka a moderátora Jiřího Wericha Petráška.

Dále nesmíme zapomnenot na hlavního organizátora - starostu 
obce Františka Davida, který této akci věnoval neskutečně mnoho 
času, nervů a úsilí.

podĚkoVání dobroVoLníkům!
Poděkování patří také všem, kteří věnovali svůj volný čas a vzorně 

pomáhali při organizaci Svatováclavské pouti 2017 a přispěli tak 
velkou měrou pro zdárný průběh celé akce. Jsou to: L. Petrovická, 
J. Váňa, J. Kučera, M. Kout, K. Helebrant, M. Šrámek, V. Šrámková, 
M. Chramostová, O. Šustrová, M. Černá, V. Smejkalová, Z. Chramosta, 
A. Valík, J. Berenteš, V. Krtilová, M. Hambergerová, T. Berenteš, 
F. Minařík ml., V. Goldammer, D. Laušman, P. Greguš I. a II., Mil. Černý, 
Mich. Černý, J. Berentešová, K. Kuncová, O. Lorenc, J. Zdvořáček, Jakub 
Kout, M. Hamberger, A. Kulhavá, B. Eliášová. Stejné poděkování patří 
obci Dolní Habartice, panu starostovi P. Petrovickému za zapůjčení 
párty stanu a zvukové aparatury pro ohňovou show, D. Schánělové 
a M. Vepřekovi za připojení se na elektřinu pro kolotoče, členkám 
SPOZ E. Michálkové a J. Chovancové, Stavební firmě Bardzák za 
úhradu koní do průvodu a jízdy na koních a P. Pospíšilovi za užití 
parkoviště aut na křižovatce FD

MK


