
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
HEŘMANOV, FOJTOVICE,BLANKARTICE

ÚNOR 2016; ROČNÍK: VI.; ČÍSLO 62; VYCHÁZÍ OD PROSINCE 2010; ZDARMA

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU

• dne 11.2.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření (audit) obce Heřmanov za rok 2015, 
kontrolní orgán z Krajského úřadu Ústeckého kraje s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“

• ve čtvrtek dne 3.3.2016 od 18.hodin se koná ve Fojtovicích I. Veřejné jednání v r. 2016
• pokračování v dodávání podkladů na SPÚ k „Pozemkovým úpravám v katastru obce“ a ke 

„Studii odtokových poměrů na Benešovsku“
• vyplnění a odeslání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 v 

případě naší obce „Oprava místních komunikací“ v Heřmanově p.p.č.118/6, část p.p.č.1306 
a p.p.č.1304, ve Fojtovicích část p.p.č. 1580 a části z p.p.č. 1578/1 a p.p.č.1579 

• obec Heřmanov společně kult. komisí pořádá dne 5.3. od 14:00 hod. Karnevalový rej (viz.
stránka č.3)

• obci Heřmanov byla zaslána od KúÚk dotace 140 000 Kč za dokončení Územního plánu
• na OÚ Heřmanov je možné zakoupit DVD s kulturními akcemi v r. 2015

Jedna z mnohých únorových pranostik říká, že únor má své vrtochy – staví a bourá ledové mosty. Tak tentokrát nic nepostavil a ani nemusel 
bourat. Před třemi lety, v polovině měsíce na Svatého Valentýna bylo nahoře v Blankarticích nad kotníky sněhu, teď za ním musíme do vysokých 
hor. V neděli na Valentýna bylo ve vzduchu strašně cítit jaro, jako kdyby bylo za dveřmi. Bude to tak?

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM OSLAVIL

NADĚŽDA SALAČOVÁ – FOJTOVICE

JAROSLAVA VASILIJAKOVÁ - FOJTOVICE
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Citát měsíce
Ženě dělá budoucnost starosti, pokud se 

nevdá, zatímco mužovi budoucnost nedělá  
nikdy starosti, pokud se neožení

Mark Twain 

DVD natočilo foto video studio Kakarovi v průběhu roku 2015. Délka cca 45 minut. 
Akce: Čarodějnice, Dětský den, Blankartický rynek, Svatováclavská pouť, Setkání seniorů, 

Mikuláš a čert, Mikulášská zábava, MasterChef Heřmanov. Cena DVD pro občany je 100,- Kč

TÝDEN DEN MĚSÍC
7 18. ÚNOR
9 3. BŘEZEN

11 17. BŘEZEN
13 31. BŘEZEN
15 14. DUBEN
17 28. DUBEN
19 12. KVĚTEN
21 26. KVĚTEN
23 9. ČERVEN
25 23. ČERVEN
27 7. ČERVENEC
29 21. ČERVENEC
31 4. SRPEN
33 18. SRPEN
35 1. ZÁŘÍ
37 15. ZÁŘÍ
39 29. ZÁŘÍ
41 13. ŘÍJEN
43 27. ŘÍJEN
45 10. LISTOPAD
47 24. LISTOPAD
49 8. PROSINEC
51 22. PROSINEC

SV
O

Z
O

V
Ý

 D
E

N
 - 

L
IC

H
Ý

 Č
T

V
R

T
E

K
  -

 B
L

A
N

K
A

R
T

IC
E

 +
 U

L
IČ

K
Y

fr
ek

ve
nc

e 
sv

oz
u 

1x
 1

4 
dn

í -
 z

ná
m

ky
 ž

lu
té

, m
od

ré

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2016
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AD VÝSLEDKY ANKETY

První únorovou středu se naše turistická skupina  opět vydala na 
cesty. Tentokrát nikam daleko, jdeme takřka za humna - do Markvartic. 
Podle potoka jsme dorazili k odbočce na Triangl, kde na nás čekali naši 
kamarádi, manželé Kopečtí, aby nás navigovali na Triangl a pověděli 
nám něco o jeho znovu vybudování. Rozloučili jsme se a začali stoupat 
na dost velký kopec, místy i blátem. Ale stálo to za to, zvláště, když 
jsme dorazili na krásnou planinku, kde je postavený Triangl. Celé 
okolí je upravené, stromy a keře vykácené, srovnané a  připravené  pro 
každého,  kdo má chuť na opečené buřtíky (ale ty z vlastních zdrojů). 
Po cestě, ale i kolem ohniště, které má dokonce otočný rošt, jsou 
zbudované z polokmenů lavičky. I na pořádek je pamatováno, jsou zde 
dva koše, také vydlabané z kmenů. Jeden na odpadky, druhý na opékací 
klacky. K tomu krásný pohled do kraje, podpořený informační tabulí. 
Zkrátka vymakané do detailů. Po opečení buřtíků jsme ohniště přikryli 
připraveným železným plátem, který zabrání případnému požáru. 

Nezbývá, než dodat, že celé upravené místo je dílem dobrovolníků 
založeného spolku TRIANGL z Markvartic a jim patří naše chvála. 
Všem doporučuji návštěvu.

Závěrem ještě něco, co moji dušičku zahrádkářky přímo nadchlo. 
Při cestě na Triangl je vysázená alej ovocných stromků jablek, hrušek, 
třešní. Vše jsou to staré, původní odrůdy, dnes již mnohdy zapomenuté. 
K tomu tabule s přehledem některých odrůd. Jen jedno přání máme, 
aby toto vše neničili vandalové. Přes Malou Bukovinu jsme se vrátili 
do Benešova, všichni nadšeni nevšedním zážitkem s přesvědčením, že 
naše  návštěva  Trianglu nebyla poslední. Chtěla bych poděkovat všem 
nadšencům, kteří zbudovali toto krásné místo a za naše turisty jim 
popřát hodně dalších skvělých nápadů a úspěchů. 

Jsem rád, že došlo tak rychle ke zveřejnění průzkumu dotazníku v 
naší obci. Moc hezky připravené, přehledné, jen mě mrzí velmi malá 
účast, pokud si dobře pamatuji jen 30 dotazníků. Byl to však dobrý 
nápad.

V komentářích výsledků se okolo nás začali tak trochu rozmnožovat 
,,drby“ ohledně komentáře ve zpravodaji, že bylo překvapivě hodně 
špatných známek vůči škole v Heřmanově. Nevím kolik hodnocení ze 
30-ti dotazníků bylo od rodin s dětmi. Jenže kvůli takovému komentáři 
začínám slýchat, jak je škola špatná, špatná pí. ředitelka a špatné paní 
učitelky. Vše jsem začal slýchat až po jedné jediné větě ve zpravodaji.

Proč Vám o tom hlavně píši je, že nesouhlasím s ,,překvapivě 
špatným hodnocením školy“. Vyjadřuji se samozřejmě jen sám za sebe 
a manželku a taky mohu hodnotit zatím pouze školku pro předškoláky. 
Já osobně jsem se vším spokojen, školka je i především v zásluze obce 
moc hezká s výborným dětským hřištěm a možností využívat hřiště 
i ve volném čase. Dále bych docenil veškeré snahy o modernizaci a 
zajištění nových pomůcek, jako např. naposledy zřízení knihovny na 
základě snahy paní ředitelky. Myslím, že neustálá aktivita paní učitelek 
ohledně výletů, divadel, zoologických zahrad, eko kroužků, starání se 
o zvířata a jako nyní nově lekce v bruslení je něco, co nám dle mé 
zkušenosti spousta rodičů z jiných školek může jenom závidět. Dle 
mého názoru všichni zaměstnanci školy (od učitelek po pí. uklízečku) 
dělají práci nad rámec svých povinností na úkor trávení volného času 
např. se svou rodinou (Halloween, dětské dny, slavnosti, ...).

Omlouvám se, cítil jsem potřebu školu z mého pohledu pochválit, 
nebaví mě pořád poslouchat, jak děti chodí ze školky špinavé, proč 
to paní učitelky dělají takhle a proč nedělají tohle. Z těch špatně 
hodnotících by se měl každý sám zamyslet, kdo kolik přinesl sběrného 
papíru, roliček od toaletního papíru, víček od pet láhví, kdo a kolikrát 
hlasoval v soutěži Domestos, kdo donesl krmení pro zvířata. I já 
mám v tomto ohledu rezervy, ale nechodím po vesnici a na nikoho 
si nestěžuji. Píši to proto, že pomlouvat umí každý, ale s dobrým 
nápadem a s pomocí přijde málokdo.

Děkuji za Váš čas, velmi chválím školku a obec za to, jak škola 
vypadá a jak funguje. Také děkuji za místnost pro maminky s dětmi i 
opět škole, že poskytla třídu v době, kdy byla v místnosti pro 
maminky veliká zima.

Hezký den přeje Vít Goldammer

KONKRÉTNÍ ČÍSLA Z DOTAZNÍKU
Ze 30 dotazníků se:
7 nevyjádřilo vůbec (zřejmě nedokáží posoudit)
1x  vyjádření, že je mu (jí) lhostejné, 
1x  velmi nespokojen
3x  spíše nespokojen
6x  spíše spokojen
12x velice spokojen

VÝLET TRIANGL

J. Jarošová



V jednom časopise jsem četla o Bohnickém hřbitovu bláznů.Trochu mě z toho mrazilo, ale 
strašně moc jsem chtěla vědět víc. Druhý den už to samozřejmě věděly holky a začaly jsme 
pátrat. Na netu jsme zjistily že:

V roce 1903 byla vystavěna léčebna pro choromyslné a v roce 1909 hřbitov přiléhající k 
léčebně. Je to jeden z našich největších hřbitovů (25000metrů čtverečních).Jsou zde pohřbeni 
pacienti i zaměstnanci ústavu. První pohřbený byl dvanáctietý chlapec na podzim v roce 1909.
Údajně je zde pochován Gavrilo Princip (28.6.1914 spáchal atentát na rakousko-uherského 
následníka trůnu Ferdinanda d´Este). V první světové válce sloužil ústav i jako zajatecký tábor. 
Celkově je zde pohřbeno okolo 4000tisíc lidí. Říká se, že ve třech vrstvách. V roce 1963 byl 
hřbitov předán pohřební službě a od té doby chátrá a pustne. Hroby i stromy jsou porostlé 
břečťanem, kaplička i márnice se téměř rozpadly. Zvláštní je, že se zachoval jediný náhrobek. Je 
na něm jméno Marie Tuma. Byla to 29letá žena, která zemřela na úbytek mozku. Tuto diagnózu 
neznám, ale je tak zapsaná v knize úmrtí. Prý se s ní nedávno podařilo navázat kontakt, ale .....
nevím, nebyla jsem u toho.

Zhruba před dvěma lety se o hřbitov začal starat pan Jiří Vítek. S několika dobrovolníky ho 
vyčistil a začal pořádat komentované prohlídky pro veřejnost (i v noci). Ti, co se prohlídky 
zůčastnili popisovali, že hned za bránou z nich něco vysávalo energii a v dětské části, jakoby je 
něco chytalo za nohy (asi aby neodcházeli). Celkově ale byli prohlídkou nadšení.

I my jsme chtěly být nadšené. Našly 
jsme datum, kdy si můžem všechny na 
celý den vyrazit, zjistily vlak, autobus 
a těšily se víc než jindy. Ale...... 
týden před plánovaným odjezdem 
přešel hřbitov do státní správy a byl 
uzavřen. V květnu 2015 proběhla 
poslední prohlídka. Tak teď čekáme a 
doufáme... Snad se někdy do Bohnic 
dostanem.

JAK JSME SE CHYSTALY DO BOHNIC

Kulturní komise obce Heřmanov zve rodiče s dětmi na

Karnevalový rej
        dne 5.3.2016 od 14.00 hodin
        na sále v Heřmanově

Na děti čekají hry a soutěže,
které doprovodí kapela U-Style

Přes zimu a hlavně o Vánocích mnoho z 
nás až nezdravě přibere na váze, přejídání a 
nedostatek pohybu v tomto období se projeví 
například nehezkými tukovými polštářky 
v oblasti břicha, boků a stehen. Je načase 
začít pozvolna rozhýbávat náš organizmus. 
Důležité je zbavit tělo nastřádáných kilogramů 
v tomto období. Zima je pro někoho obdobím 
nicnedělání, každý prostě nemá rád zimní 
sporty nebo úmorné cvičení v fitness centrech

a raději si počká na teplé počasí a aktivity, které 
má rád. Pokud se však za celou zimu opravdu 
skoro nehýbete, začněte třeba se sportem 
opatrně a po malých dávkách tak, abyste 
si neublížili. Předejdete tak nepříjemným 
bolestem nebo i zraněním.

Sluníčko už začíná mít sílu, jeho svit má 
pro všechny životadárnou energii. Pokud 
vysvitne, hned se cítíme lépe, jsme plní 
pozitivní nálady. Dopřejte si proto co nejvíce 

slunečních paprsků v kombinaci pohybem 
na svěžím vzduchu. Stačí krátká procházka a 
určitě vám hned bude lépe. Na jaře má naše 
tělo také zvýšenou potřebu vitamínů, které se 
nám po zimě nedostávají. Omezte potraviny s 
vysokým obsahem tuků a cukrů a jídelníček 
obohaťte více o zeleninu a ovoce. Odměnou 
za všechnu tu námahu vám bude zdravé tělo 
a dobrá nálada.

JARO SE BLÍŽÍ - JE ČAS ROZHÝBAT TĚLO

BŘEZEN 2015

DIVADLO DĚČÍN

04.03. 19:00 ANETA LANGEROVÁ 
turné Na Radosti 2016
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového 
tria.

15.03. 19:00 ZIMNÍ POHÁDKA
William Shakespeare
Dejvické divadlo
hrají: David Novotný, Lenka Krobotová, 
Martin Myšička, Simona Babčáková, 
Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová, Vladimír 
Polívka, Petr Vršek, Miroslav Krobot, Pavel 
Šimčík, Zdeňka Žádníková Volencová...

17.03. 19:00  HVĚZDNÉ MANÝRY
Michael McKeever
Divadelní společnost Háta
 Rychlá a bláznivá fraška odehrávající se 
ve velice elegantním hotelu v Palm Beach 
v roce 1942, kde se má uskutečnit koncert s 
beneficí na podporu amerických válečných
výdajů. Organizátoři se neobejdou bez 
dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a 
pokladny.
hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová 
/Adéla Gondíková/ Kamila Špráchalová, 
Vlasta Žehrová /Olga Želenská, Barbara 
Chybová/ Radka Pavlovčinová, Martin 
Zounar, Ivana Andrlová, a další

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Ples RC Medvídek + MSK fotbalový klub
18. března, 20:00

          KAM ZA KULTUROU?

VEČER DESKOVÝCH HER
Pokud si rádi hrajete, či rádi soutěžíte, 

přijďte v sobotu 5.3. v 17.00 hod. na 
Blankartický rynek. Výbor Blankartického 
rynku  pro vás všechny připravil Večer 
deskových her. Čeká tu na vás večer plný 
zábavy, veselých zážitků a radost ze hry, 
při které si můžete prověřit svůj postřeh. 
Přineste si  jen dobrou náladu. Ostatní, 
včetně občerstvení bude zajištěno.

Miroslav Houška za výbor Blankartického rynku I. Novotná

MV
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ŠEDESÁTOSMIČKA MÁ ČTYŘICETČTYŘI !

Tak tedy – neodpustil bych si, kdybych dnešní řádky nezačal událostí poloviny měsíce února. Znáte nějakého současného politika, který by 
proslavil naší malou zemi tak, jako sportovec Jaromír Jágr?  Těžko, spíše naopak. Tak ten Jaromír oslavil v plné síle své čtyřiačtyřicáté narozeniny. 
Jiní dávno pověsili své brusle na věšák, on hraje na Floridě v mužstvu, v němž  většině hráčů by mohl být už otcem. Ba co více - v mužstvu, kterému 
se v NHL daří, hraje prim a je nejlepším v kanadském bodování. Jistě, s jistými předpoklady se asi narodil, ale to, co dává své přípravě, tréninku, je 
ojedinělé. A svou zemi nikdy (na rozdíl od některých jiných) neodmítl reprezentovat, pokud byl fit a závazky v NHL mu to dovolily.

Není sám, těch vyslanců té malé, nešťastné země ve středu Evropy je více. Radost a jméno, které nám dělá v posledních letech třeba Martina 
Sáblíková, z které jsou všechny rychlobruslařky na dlouhých tratí nešťastné, nás všechny může jen a jen těšit. A Gábinka Soukalová se svými 
partnerkami v biatlonu, sportu, který před pár lety ještě mnohý z nás neznal,  nás u televize přivádí do transu pomalu každý zimní víkend. V 
posledních dnech to byly i tenistky ve Fed Cupu, které mají po vítězství nad Rumunskem v čele se světovou trojkou Halepovou nakročeno k k obajobě 
titulu. I přes výpadek naší nevyzpytatelné jedničky Kvitové naše mládí dokázalo obrátit nepříznivý stav utkání. 

Je nás deset milionů, ale v tomhle oboru, kterému se říká sport, se směle můžeme měřit s velmocemi, které mají desetkrát více možností, z čeho 
vybírat. Ještě kdybychom se věnovali více dětem, mládeži a teď nemyslím kluby, ale stát a potažmo města! To by svět koukal. Jsou u nás lidé, kterým 
sport nic neříká. Je to škoda, cítili by pak více hrdosti na svou vlast a na zemi, která je jejich domovem. Už jenom proto, že politici jim tento pocit 
nikdy nezajistí. Počínaje pravým a konče levým spektrem. Věřím, že Jágrové budou mít v této zemi jednou pomníky. Kalouskové nikdy.

Sakra, musím vám říci, že se bojím dne, kdy Jaromír Jágr definitivně pověsí brusle na věšák. Pro hodně z nás je to hokejový, sportovní bůh.
Dalšího se už nedožiji.

TURNAJ ZIMNÍ LIGY V DĚČÍNĚ
TJ DOLNÍ HABARTICE – TJ HEŘMANOV  3 :16 (1 :5)

Druhý zápas zimního turnaje v Děčíně vyzněl výsledkově 
jednoznačně ve prospěch Heřmanova.   Hned v 5.minutě se domácí 
ujali vedení po pěkné akci, když Pudil převzal míč do ulice a přesně 
zakončil 1:0. Poté převzali otěže zápasu hosté a skóre narůstalo. V 
15.min.zatáhnul Líbal míč po levé straně našel Betyára, který srovnal 
na 1:1. O minutu později se Betyár uvolnil, posunul na Horváta a 
Heřmanov šel do vedení. Na 3:1 zvýšil Šturm po narážečce s Rojkem 
nedal Koubovi šanci. Ve 36.min. po závaru před habartickou bránou 
dotlačil míč do sítě Líbal 1:4. Ve 41. min. uravřel poločasový účet 
Betyár po nezištné uličce od Rojka 1:5. Druhý poločas byl jenom o 
výši skóre a téměř všechny branky padly po nepokrytí hráčů ve vápně. 
Nejvíce branek ve 2. poločase zaznamenal střídající Stehlík- 4, Betyár 
přidal 2 branky a celkově se trefil 4x, Šturm přidal 2 branky a završil
na hatrick, 1 x Havlíček, 1x Vlasák z PK . Mimo nastřílené branky ještě 
hosté neproměnili na 8 gólových příležitostí.

TJ HEŘMANOV  - TJ MOJŽÍŘ 4:3 (1:1)
Ve třetím zápase zimního turnaje na sebe narazily celky hrající 

krajskou soutěž (Heřmanov I.B.tř. a Mojžíř I.A.tř.) Celý zápas byl 
vyrovnaný, pohledný a bylo se na co dívat. Kupodivu Heřmanov 
předváděl vyzrálejší a chytřejší fotbal, Mojžíř zase rychlejší. Po 
čtvrthodině hry byl Betyár faulován 5 m před vápnem, míč si postavil 
Vlasák a umístěná  střela skončila pod břevnem mojžířské brány. 
Vyrovnání přišlo 10 minut před poločasem po bleskovém útoku a 
přečíslení heřmanovské obrany, když Chrudimský tvrdou střelou do 
růžku nedal Herákovi šanci. Po poločasové přestávce, hned v 50.min.se 
blýsknul Betyár pěkným uvolněním u brankové čáry, zpětná přihrávka 
našla střídajícího Stehlíka, který bez přípravy prostřelil vše ,co mu 
stálo v cestě 2:1. Po hodině hry si Betyár zopakoval situaci, tentokrát 
zpětnou přihrávkou našel Šturma, který umístil levačkou k tyči a 
zvýšil na 3:1. Neuplynulo ani 5 minut a opět blesková akce Mojžíře 
byla zakončena kontaktním gólem 3:2. V 70. minutě Wenzel přiťuknul 
Líbalovi a jeho střela skončila k překvapení všech v síti Mojžíře 4:2. V 
samotném závěru ještě Mojžíř zkorigoval Elmerichem na 4:3 a udělal 
tak za pěkným zápasem tečku.

JUNIOR U 19 – TJ HEŘMANOV 5:9 (1:3)
V dalším zápase si Heřmanov ověřil rychlost a dynamiku mladíků 

z Junioru Děčín. Heřmanov podal  opět kultivovaný, chytrý a vyzrálý 
výkon. Heřmanov šel do vedení hned v 5.min. po rohovém kopu A. 
Čapka a Rojko z první trefil k tyči 0:1. V 18. min. bylo srovnáno po

chybné rozehrávce Vlasáka na 1:1. Dvě minuty poté Vlasák napravil 
svojí chybu, když dotlačil Matajovu přihrávku do sítě 1:2. Ve 33.min. 
se do vápna probil Majerik a prostřelil brankáře Nováka 1:3. Hned 
v úvodu druhé půle se k míči dostal střídající V. Váňa a nenápadný 
útok zakončil šmudlou a překvapil brankáře Junioru 1:4. V 50.min. 
zachránilo střídajícího Čisláka břevno, ale po hodině hry se po rychlé 
akci Junioru skóre měnilo 2:4. V 65. min. nastřelili domácí tyč, ale v 
zápětí snížili po bleskové akci na 3:4. Od  72. min.padlo ještě 7 branek 
z nichž domácí vstřelili 2 a hosté 5. Zápas se učitě musel líbit, padalo 
hodně branek a k vidění byly pěkné akce na obou stranách. Branky 
domácí: Drahoňovský 4, Šmalcl 1x, Heřmanov :V. Váňa 3x, R.Majerik 
2x, R. Rojko, T. Vlasák, P. Líbal a F. Znamínko po1.

TJ HEŘMANOV – TISÁ 6:2 (5:1)
V pořadí pátý zápas zimního turnaje skončil opět hokejovým 

výsledkem. Soupeř z Tisé hraje stejnou soutěž jako Heřmanov – I.B.tř. 
a tudíž se čekal vyrovnaný zápas. Po rychlé akci Tisé se hosté ujali 
vedení již v 11.min. O dvě minuty později srovnal Betyár po přesné 
kolmici od kapitána Rojka. Ve 20.min. se ve vápně nejlépe orientoval 
Líbal a střelou do růžku zvýšil na 2:1. O 3 minuty později vystřelil 
Líbal a vyraženou střelu vrátil do sítě Wenzel 3:1. Z následné akce 
dostal Betyár milimetrovou přihrávku od Vlasáka a s přehledem zvýšil 
na 4:1. Řádění Betyára pokračovalo v zápětí, když se opřel z 25 metrů 
do míče a završil hatrick 5:1. Poločas se dohrál beze změn na ukazateli 
skóre. Do druhého poločasu nenastoupil Rojko a Betyár a hra upadla 
do průměru. V 70.min. se do vápna probil Mataj a zvýšil na 6:1. Tečku 
za zápasem udělala Tisá, která po přečíslení heřmanovských beků 
upravila v 85. min. na konečných 6:2. Po 5-ti odehraných zápasech 
zápasech je Heřmanov s plným počem bodů (15) na čele tabulky.

AD./ KRONIKA NAŠÍ OBCE
V minulém čísle jsme vám psali o kronice naší obce, kterou z 

německého originálu na požádání starosty obce přeložili manželé 
Hanušovi do českého jazyka a kterou bychom rádi nějakým 
způsobem přiblížili všem, kteří mají zájem o historii obce, v níž 
žijí. V současné době zpracovává její rukou psaný překlad do 
elektronické podoby náš grafik Martin Kout se svým synem. Po
dokončení bude tisková podoba grafiky zpracována do několika
publikací, které budou k dispozici a krátkodobému zapůjčení 
zájemcům na Obecním úřadě. V příštím čísle bychom vám rádi 
přinesli textovou ukázku z této kroniky.

JZ

FD

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ
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