
HEŘMANOVSKÝ ZPRAVODAJ
 

HEŘMANOV, FOJTOVICE, BLANKARTICE

SRPEN 2019
ROČNÍK: IX.
ČÍSLO 104 

VYCHÁZÍ OD 
PROSINCE 2010

ZDARMA

informace z obecního úřadu

Po vyčerpávajících červencových vedrech bez kapky vláhy přišlo v srpnu přece jen „lepší počasí“ včetně častého deště a příroda si konečně mohla 
trochu oddechnout. Večery byly ale už chladné, tak, jak se na druhou polovinu srpna sluší. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí, tak praví jedna 
z mnoha pranostik, jak je vidět, tak se tentokrát docela trefila. A co více – po deštích a docela ještě teplých dnech začaly konečně růst houby a nejeden 
houbař si už přišel na své.

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

„Každý člověk je romanopiscem svého života. 
Hledá čas, až když je nenávratně  ztracený,  
prožívá své radosti a své dny ve skutečnosti,  

až když jsou pryč.

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

Karel herout   -   heřmanov
zdeněk relich -  heřmanov 

 

blahopřejeme

dne 29. 8. 2019 od 17:00 hodin se konalo v Blankarticích veřejné jednání ZO Heřmanov •	
s uvedeným programem (viz str. 2)
příprava podkladů pro sestavení „Střednědobého výhledu obce Heřmanov“•	
přípravné práce pro povinnost převodu Spisové služby z MM Děčín na firmu ALIS•	
započetí stavební akce „Úprava prostranství v Heřmanově“ v prostoru pod zvonicí•	
průběžné sekání trávy obecních pozemků ve všech katastrech•	
realizace zaplachtování části verandy na dřevostavbě Blankartického rynku•	
v sobotu 21. 9. 2019 se v obci uskuteční „Svoz nebezpečných a objemných odpadů“ •	
(viz níže), před samotným svozem se uskuteční akce místních občanů „Ukliďme Česko“
průběžné práce na rekonstrukci fotbalového trávníku ve Fojtovicích (likvidace •	
dvouděložných rostlin a hnojení)
dokončovací práce na stavbě venkovní linky (bezodtoková jímka, přístřešek nad grilovací •	
linku) v parku ve Fojtovicích
dokončování příprav kulturního programu pro uspořádání Svatováclavské pouti •	
v Heřmanově dne 28. 9. 2019 (viz pozvánka na str. 3)
přípravné práce na akci „Vítání občánků“ dne 28. 9. 2019•	
spolupořádání kulturní akce na Blankartickém rynku konané dne 24. 8. 2019•	
průběžné práce na vodárně ve Fojtovicích (úprava terénu, oplocení atd.)•	
místní šetření kolem dvou navržených přehrážek na bezejmenném potoce v k.ú. Fojtovice •	
za účasti SPÚ, obce Heřmanov a Agentury pro ochranu přírody, která nesouhlasí 
s navrženými přehrážkami (souvislost s probíhajícími pozemkovými úpravami v obci)
drobné opravy na fasádě a úpravy bytové jednotky v budově Heřmanov 113 (budova rest.)•	
dokončovací práce na automatické otevírací bráně k ZŠ a MŠ Heřmanov•	 starosta

Jean Dutourd

SbĚr nebezPeČnÝch a obJemnÝch odPadŮ 
z domÁcnoSTí V SoboTu 21. zÁří 2019 

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 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.



 
zÁří 2019

mĚSTSKÉ diVadLo dĚČín
25. 9. 19:00 SKLENĚNÝ STROP David Hare
Divadlo Ungelt - T. Vilhelmová, J. Langmajer, V. Navrátil / V. Pokorný
Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat 
milovat, ačkoli je všechno proti

26. 9. 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ K. Tučková, M. Lang
Divadlo pod Palmovkou
Nová divadelní adaptace románu o závisti, pomstě a minulosti, před 
kterou nelze uniknout. Román Kateřiny Tučkové o čarodějnicích 
z moravské obce Žítkové je napsaný volně podle skutečných událostí 
a za použití řady historických dokumentů.

Kino SnĚžníK
21. 9. 20:00 SMYČCE PFO V KINĚ
Smyčce Pražského filmového orchestru opět vyráží. Ve svěžím 
aranžmá smyčcového tělesa v doprovodu klavíru a bicích nástrojů 
zazní například skladby ze ságy Star Wars, Star Trek či suitu 
z prvního dílu superhrdinských Avengers. ale i kusy z klasické 
hudby.

benešoV na d PLouČnicí
21. 9. 12:00 SLAVNOSTI VÍNA + SRAZ VETERÁNŮ
prostor před kostelem Narození Panny Marie

Kam za KuLTurou?

text JZ, foto MK

letní slavnost

v sobotu  dne 24.8.2019
           od 18.00 hod.

  Poøádá Obecní úøad Heømanov 
ve spolupráci s obèany Blankartic

Srdeènì zveme všechny obèany
 Blankartic, Fojtovic, Heømanova a z širokého okolí

Vstup volný

Obèerstvení zajištìno

Blankartický rynek

OPÌT S NÁMI !

Počasí jsme měli objednané a tak nic nestálo v cestě k tomu, aby 
se nám sobotní Letní slavnost s Kliďánkem vydařila. Už v týdnu před 
onou sobotou jsme  se na   Blankartickém  rynku sešli, abychom ho 
na naší slavnost připravili. Od posekání trávy na pozemku, ale i na 
přilehlých svazích Dolského potoka, odvozu posekané trávy včetně 
vyhrabaných kamínků až po celkový úklid prostranství a přípravu 
stolů a laviček pod postaveným stanem, o který se postarali mimo 
jiné členové zastupitelstva obce Josef Váňa, Josef Kučera a Miroslava 
Černá.

Už před šestou hodinou odpolední se začali scházet lidé nejenom 
z Blankartic, ale i z Heřmanova a okolí. Přijela naše country kapela 
Kliďánko z Ústí nad Labem a úderem sedmé hodiny zazněly takty 
první písničky. Netrvalo dlouho a taneční parket se začal plnit prvními 
páry a zábava se rychle rozproudila. O naše občerstvení se postaral 
stejně jako loni kolektiv obchodu URBBI z Benešova, pivo a ostatní 
nápoje tekly proudem. Pozornost všech přítomných upoutala parta 
blankartických patriotů, oblečených do stejných triček s nápisem, 
hrdě se hlásícím k Blankarticím.  Zrovna tak, jako pěvecké vystoupení 
desetileté Elišky Halgašové, která sklidila velikánský potlesk za svou 
odvahu a nebojácnost, kdy s Kliďánkem zazpívala jednu písničku. 
Nezbývá, než dodat, že večer se opět vydařil a každý jistě odcházel 
domů s dobrým pocitem.

PozVÁnKa na zaSedÁní zo heřmanoV
Starosta obce, podle § 93 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání 
zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov na den:

čtvrtek 29. 8. 2019 od 17,00 hodin v Blankarticích na rynku

Program:
l) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva 

obce
5) Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
6) Rozpočtové opatření č. 3/2019
7) Smlouva Č. 09071831 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
8) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-

4000279NB/001
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. ip-12-4009154nb01,dc Fojtovice, p. p.č. 1129/2, přípojka knn“

10) prodej pozemků p. č. 170, p. č. 171 a část p. č. 177(177/2) v k.ú. 
Fojtovice

11) Záměr prodeje části pozemku p. p.č. 1588/2 a odkoupení části 
p. p.č. 143/2 vše k.ú.Fojt.

12) Návrh závěrečného účtu SoB za rok 2018
13) Žádost o projednání v zastupitelstvu obce
14) půjčky na kotlíkovou dotaci
15) Příprava programu na pout‘
16) Různé
17) Diskuse
18) Závěr

Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce 
veřejná.



hřbiToV
Prosíme všechny občany, kteří se starají o hrobová mista svých blízkých, o nahlášení 

potřebných údajů: Formulář je k vyzvednutí buď na úřadě nebo ke stažení na stránkách obce 
www.hermanov.cz.

Za evidenci odpovídá Martin Kout. Kontakt osobně na úřadě pondělí, středa od 13 do 
17 hodin.

uPozornĚní na PoPLaTKY
Na základě platné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad je nutné mít uhrazen tento 

poplatek do konce měsíce září. Stejná výzva platí též pro úhradu poplatků za psa, kde dle 
vyhlášky byl termín úhrady do 31.5.2019. Ten, kdo ještě tak neučinil, prosím o úhradu co 
nejdříve. 

 VíTÁní obČÁnKŮ do žiVoTa
V průběhu Svatováclavské pouti je do programu zařazeno také slavnostní uvítání nově 

narozených dětí do života. Kdo z rodičů, které zde mají trvalý pobyt stojí o to, aby jejich dítě 
bylo uvítáno do života, nechť se osobně dostaví na OÚ Heřmanov do termínu 13.9.2019 do 
13:00 hodin. 

    Program:
průvod v kostýmech
vystoupení dě� ZŠ a MŠ Heřmanov
vítání občánků
vystoupení tanečníků DDM Děčín
soutěže pro dě�
vvystoupení karnevalových tanečníků - Brasilia
Gaelic-rocková skupina CLAYMORE
herec a komik Milan PITKIN
Rock&Roll Band WOODMENI
Moderuje Jiří Werich PETRÁŠEK
dále: kolotoče, jízda na koni, prodej suvenýrů,občerstvení,
flašinet na parní pohon, harmonikář a vozembouchář, ...

      Večerní program:
Světelná show na hřiš� u ZŠ
Svatováclavská zábava od 20:00 do 02:00
 - Trio INFLAGRANTI & PEPA VOJTEK
 - Tanečnice BOLLY LADIES
 - Večerní host JOSEF LAUFER
 - skupina HOLOKRCI 

vvstupné večerní zábava 100,- Kč 
v předprodeji na OÚ v pondělí a středu 13 - 17 hodin
  
        hlavní sponzor pou�:    

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

v sobotu 28. září 2019 od 10:25 hod.

již VI. ročník

Svatováclavská pouť

Ukliďme svět
Ukliďme Česko

sobota 21. září 2019  
v 9:00 hod.

sraz na parkovišti  
pod mysliveckou chatou 

Úklid je opět přihlášen do 
republikové akce Ukliďme 

Česko.
Přijďte pomoci dobré věci. 

Děkujeme

Přijďte pomoci alespoň na chvíli, aby se 
ještě stihl odpad odvézt - ve stejný den probíhá 
Svoz nebezpečných a objemných odpadů.

PříPraVa na 
SVaToVÁcLaVSKou Pouť
Příprava na Svatováclavskou pouť je 

v plném proudu. Program je již skoro 
kompletní a jak vidíte vlevo na upoutávce, 
máte se na co těšit. Kromě těch, kteří zde 
již dřive vystupovali, vystoupí i další… 
Např. nádherné trio INFLAGRANTI s Pepou 
Vojtkem z Kabátů. Určitě mnohé potěší i Josef 
Laufer. A pro ty, kteří loni neviděli vystoupení 
karnevalových tanečníků, letos jejich show 
mohou vidět v průběhu dne.

Pokud máte zájem a chuť pomoci nám 
pomoci jako pořadatel buď s přípravou nebo 
přímo během akce, ozvěte se na obecní úřad.

Vás ostatní prosíme, přijďte do průvodu. 
Nejlépe v dobovém kostýmu (jsme schopni 
zajistit zapůjčení), ale i bez kostýmu je 
v průvodu každý vítán.

Vstupenky na večerní zábavu budou 
v předprodeji na obecním úřadě od 
2. září 2019 vždy v pondělí a středu 13:00 až 
17:00. Vstupenky budou opět s rezervací ke 
konkrétnímu stolu. A pozor, hudba bude hrát 
až do 02:00.



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD),	šéfredaktor:	Jiří	Zdvořáček	(JZ)	• 
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KrÁLíK V KLobouKu

SPorToVní oKÉnKo

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

Pro dnešní řádky jsem měl připraveno povídání o tom, čím nás v poslední 
době překvapil blonďák s napomádovanou patkou, jinak americký 
prezident Donald Trump. Hnán zřejmě touhou být zapsán nesmazatelně do 
amerických dějin, oslovil dánské království s nabídkou odkoupení ostrova 
Grónsko, který je v jejich správě. Inspirován zřejmě odkoupením Aljašky od 
ruského cara Alexandra II. jako jednoho z největších a úspěšných obchodů 
a pak odkoupením území Lousiany, táhnoucí se celým středem Spojených 
států od Francie, položil tuto nabídku se vší vážností dánské ministerské 
předsedkyni. Jak to dopadlo? – Za pár dnů a týdnů o této skutečnosti už asi 
nebude nikdo ani vědět.

Tak tedy k věci. K tomu, co mne odtrhlo od mého původního záměru. 
A byla to vskutku bomba. Tři měsíce řešila sociální demokracie, jak 
přesvědčit pana prezidenta, aby vzal na milost jejich nominanta na post 
ministra kultury Michala Šmardu, řadového místopředsedu ČSSD a starostu 
z Nového města na Vysočině namísto odvolaného Antonína Staňka. Ten 
jmenování stále odmítal a jako jeden z důvodů uváděl nekvalifikovanost 
Šmardy v oblasti kultury. Tady bychom asi mohli s prezidentem souhlasit, 
i když – upřímně řečeno ústava prezidentovi neukládá kádrování adepta 
na takový post. To je myslím odpovědnost těch, kteří takového člověka 
nominují, v tomto případě vedení sociálních demokratů. Ti nejdříve 
veřejnosti naznačovali, že vystoupí z koalice a z vlády. Nakonec si to 
však rozmysleli a rozhodli se prémiérovi a prezidentovi předložit jiného 
adepta. Jména některých z nich masmédii probleskla, dokonce i tak trochu 
tragikomická postava jednoho z těch, kteří už ministry kultury byli a sice 

herce Vítězslava Jandáka (2005-2006 za předsednictví Jiřího Paroubka).
Když už byl nejvyšší čas předložit jméno, vytáhl z klobouku předseda 

ČSSD králíka, kterého snad nikdo z nás vůbec nečekal – Lubomíra 
Zaorálka, bývalého ministra zahraničí v letech 2014-2017. Za svého 
působení ve funkci si vysloužil i některé nelichotivé hodnocení, zejména za 
jeho postoj k naší účasti v rámci NATO v Afganistánu a postoj k Tibetu, 
dokonce i z řad svých spolustraníků. V posledních volbách byl stranou 
určen jako volební lídr, v této funkci bohužel na základě výsledků voleb 
propadl, spolu s Chovancem odešel z vedení sociální demokracie a zdálo 
se, že s vrcholovou politikou končí. Vzpomínám, jak před volbami denně 
bombardoval veřejnost na sociálních sítích jeho osobním bojem za vyšší 
minimální mzdu, na facebooku se objevovaly jeho rétoriky denně na 
mnoha místech.

Než vstoupil do politiky, po studiích na univerzitě v Brně pracoval 
v Československé televizi Ostrava jako dramaturg, podílel se na seriálu 
Velké sedlo a dalších pořadech, z politických důvodů však z televize odešel. 
V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra v Ostravě, pak se stal 
členem ČSSD. Herec Vítězslav Jandák, který si tenkrát ve Velkém sedle 
zahrál, byl rovněž ministrem kultury a o Zaorálkovi si myslí, že bude lepším 
ministrem kultury, než byl jako ministr zahraničních věcí. Má prý vztah 
k mnoha umělcům a pokud bude bojovat o peníze na kulturu, tak půjdou 
za ním.

Tak se nechme překvapit, s čím nás králík v klobouku po svém jmenování 
ministrem překvapí.

boJe V i.b. TřídĚ Se rozebĚhLY naPLno
Na první mistrovské utkání ve vyšší soutěži zajížděli fotbalisté 

Heřmanova do nedalekých Křešic u Litoměřic. Za nedělního parného 
počasí dosáhla teplota v 17 hodin 30 st. celsia. To byla voda na mlýn 
domácím fotbalistům, kteří disponují velmi mladým mužstvem. 
Obdivuhodné nasazení hráčů Křešic od 1.minuty zápasu, když 
nedali heřmanovské obraně vydechnout a při rozehrávce Heřmanova 
okamžitě napadali beky. Přesto to byli hosté, kteří se dostali do vedení 
po přesném pasu Rojka na Majerika, který po sprintu zakončil střelou 
na vzdálenější tyč 0:1. Domácí po obdržené brance zvýšili obrátky na 
maximum a zatlačili hosty do hlubší defenzívy a vytvářeli si šance. Do 
poločasu otočili zápas ve svůj prospěch třemi brankami, z nichž ke 
dvěma značnou měrou přispěli hosté z Heřmanova. Vyrovnávací gól 
padl po tečované střele obráncem a druhý po dlouhém váhání odkopu 
do bezpečných prostor.

Po poločasovém pohovoru trenérů Heřmanova hráči převzali 
taktovku zápasu a byli lepším mužstvem. Výsledkem bylo snížení 
stavu na 3:2 a lámal se chleba. Bohužel pro hosty obrat nenastal, 
ale byli to domácí, kteří zvýšili na 4:2 po rychlé akci vedené po levé 
straně a přesné přihrávce se zakončením na první tyč. Od této chvíle 
již Heřmanov přestal přemýšlet o změně výsledku a naopak domácí 
přidali v poslední čtvrthodině 3 branky a završili tak vítězství na 
konečných 7:2.

šiPKaři - mamLaS Team
V září budou naši šipkaři hrát:

Ne  1.9. od 16:00 hod. proti Jílovému (hraje se v Heřmanově)
Ne  8.9. finále Letní ligy v Dobroměřicích (u Loun)
Ne 15.9. od 16:00 hod. proti Mimoni (hraje se v Mimoni)
Ne 22.9. od 16:00 hod. proti Úštěku  (hraje se v Heřmanově)

KidS racing Team heřmanoV
Tak jsme po prázdninové pauze rozjeli další maraton závodů z druhé 

poloviny sezóny. Dorazili jsme do velmi pěkného areálu KAMK Trutnov 
na seriál Batti MXcup Hobycross, který se konal dne 17. 8. 2019. 
S našimi kluky jsme velmi pečlivě trénovali celé léto a měli jsme v plánu 
posunout dopředu i naše ostatní jezdce z teamu. K našemu nejlepšímu 
jezdci Oliverovi #2 se k intenzivnímu tréninku připojil Sebastian #77, 
který se velmi zlepšil a to se odrazilo i v těchto závodech.

Chci se zmínit i o malém Štěpánovi, který přes léto zesílil 
a potrénoval. O 1 kolo ho předjeli pouze první 3 kluci a dříve mu 
dávali i 2 kola. To je veliký posun a bude to naše nástupnická posila 
v budoucnu, kdy kluci postoupí do vyšších kubatur.
Jak to tedy dopadlo?

Ne  1.9. v 17:00 TJ Heřmanov TJ Sokol Pokratice
Ne  8.9. v 17:00 TJ Chlumec TJ Heřmanov
Ne 15.9. v 17:00 TJ Heřmanov TJ Vaňov
Ne 22.9. v 16:30 TJ Union Děčín TJ Heřmanov
Ne 29.9. v 16:30 TJ Heřmanov TJ České Kopisty

Program fotbalistů TJ Heřmanov zápasů na září

1. místo Oliver Tomšík #2
3. místo Sebastian Pacovský #77

6. místo Ondřej Záda #55
8. místo Štěpán Holý #9
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