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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, říká nám moudrost věků. Tak na houby bylo zatím letošní léto skoupé, i když byly v naší zemi 
místa, kde byli houbaři úspěšní. Málo vláhy, alespoň u nás a to se houbám ven nechce. Že bychom tedy byli v zimě zase bez sněhu jako předminulé 
zimy? 

Kontakty: 

předseda redakční rady  412 586 403redakční rady  412 586 403redakční rady

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

Život je jako jízda na kole. Když si chcete udržet rovnováhu, musíte být neustále v pohybu.
Citát měsíce

Albert Einstein
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ V
JUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVIL

PUNDOVÁ LUDMILA- HEŘMANOV

BLAHOPŘEJEME

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• v úterý 29.8.2017 od 17,00 hodin se koná na rynku v Blankarticích 4. veřejné jednání 

ZO Heřmanov (viz níže) 
• dokončeny stavební práce na revitalizaci rybníčku v Heřmanově, pokračuje administrování 

akce na dotaci od Mze
• dokončují se stavební práce ve venkovních a vnitřních prostorách ZŠ a MŠ v Heřmanově, 

herní prvky pro děti v parku ve Fojtovicích, rozpracována místní komunikace p.č.1604 ve 
Fojtovicích

• účast na zjišťování průběhu hranic v k.ú. Blankartice v souvislosti s pozemkovými úpravami 
• příprava na kontrolu (přezkum hospodaření - audit) od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
• vzhledem k nemožné směně pozemků pro rozšíření vodojemu ve Fojtovicích pokračováno 

v náhradním řešení - zřízení nového odběrného místa el., osazení čerpadla, řešení měření 
vodní hladiny, osazení vodoměru na vstup vody do vodovodního řadu 

• spolupráce s projektantem na řešení záležitosti bezpečného prostoru kolem hlavní silnice a 
vstupu do ZŠ a MŠ (nástupní místo zastávky, chodník, opěrná zíďka, nasvětlení přechodu,...)

• zabetonováno 20 ks ocelových trubek pro 10 ks pevných laviček v prostoru parku a ke 
zvonici v Heřmanově, zabetonován stožár na vlajku k ZŠ

• přípravné práce pro nadcházející připravovanou Svatováclavskou pouť na den 23.9.2017 
• dne 19.8.2017 byla pro občany uspořádána zábava „Oslava léta“ na Blankartickém rynku
• určen termín pro svoz nebezpečných odpadů na sobotu 30.9.2017

Zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov se bude konat 
dne 29.8.2017 od 17:00 na Blankartickém rynku.

Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Rezignace člena zastupitelstva obce Heřmanov
5) Vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Heřmanov
6) Schválení osvědčení o zvolení  členem zastupitelstva obce Heřmanov a složení slibu
7) Odvolání předsedy finančního výboru
8) Volba předsedy finančního výboru
9) Volba člena finančního výboru
10) Kontrola usnesení  z  minulého jednání ZO Heřmanov
11) Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce
12) Rozpočtové opatření č.3/2017
13) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Oprava části místní komunikace na p.p.č. 1604 

v k.ú.Fojtovice“
14) Smlouva o poskytnutí investiční dotace
15) Dodatek č.1 ke SoD na „Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“
16) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
17) Různé
18) Diskuse
19) Závěr

JZ

starosta



V těchto dnech jsou těsně před dokončením stavební práce na 
akcích pro letošní rok 2017. Na první fotografii je revitalizovaný 
rybník v Heřmanově u odbočky na Mlatce, když celkové náklady 
činily 1 200 000 Kč s DPH, z toho dotační příspěvek od Ministerstva 
zemědělství činil 950 000 Kč, další akce stavebního charakteru je 
na druhém snímku, kde se ve Fojtovicích dokončuje vybudování 
herních prvků pro děti v parku naproti hospodě s celkovými náklady 
488 000 Kč s DPH, z toho dotační příspěvek od Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 185 000 Kč. ZŠ a MŠ Heřmanov si škola vysoutěžila 
od DOMESTOS 200 000 Kč a obec Heřmanov přispěla stejnou částkou 
na rekonstrukci sociálek v I. a II. NP. Nyní se naplno rozeběhnou práce 
na opravě místní komunikace p.č.1604 v kú. Fojtovice s celkovými 
náklady 1 075 000 Kč z nichž po dokončení obec Heřmanov dostane 
od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 538 000 Kč. Poslední stavební 
akcí je ve venkovních prostorách školy na doplňkových stavbách a 
bezpečnosti dětí s náklady obce 410 000 Kč. 

AKCE PŘED DOKONČENÍM FOTBALOVÉ OKÉNKO
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-ti 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.  
Sestava Heřmanova: P. Herák, J. Folprecht, P. Havlíček, R. Majerik, J. Mataj, 
R. Rojko, M. Šturm, V. Váňa, Z. Čapek, F. Znamínko, J. Drahoňovský, střídali: 
T. Vlasák, J. Majer, V. Vašák

MISTROVSKÉ ZÁPASY TJ HEŘMANOV
zápas venku: Chlumec – Heřmanov 27.8.2017 od 13:30
zápas doma Heřmanov - Hostovice 3.9.2017 od 17:00
zápas venku: Březiny – Heřmanov 9.9. 2017 od 13:30
zápas doma Heřmanov – H. Podluží 17.9.2017 od 17:00
zápas venku: Union Dč.- Heřmanov 23.9.2017 od 13:00
zápas doma Heřmanov -  Trmice 1.10.2017 od 16:30

FD
FD



OSLAVA LÉTA
Týden před naší Oslavou léta se k nám matička země zachovala tak, 

jako ostatně celé toto léto – po vlně neskutečných tropických veder 
nám ze dne na den přinesla opět skokové ochlazení, přívalové deště 
a bouřky. To bylo důvodem, proč den před oslavou vyrostl nad všemi 
lavičkami a stolky obrovský stan. Případný déšť by tak tolik nevadil 
návštěvníkům. Nic tedy nebránilo tomu, aby první takty hudební 
skupiny Kliďánko okolo sedmé hodiny otevřely další ročník Oslavy 
léta na Blankartickém rynku. 

Stěžejní akce roku na našem  rynku začíná být tradicí, kterou rok 
co rok vítá množství návštěvníků z celé naší obce ale  i širokého okolí. 
Všechny lavičky byly opět obsazeny. I když nepršelo, přístřeší stanu 
poskytlo více tepla v onom již dost chladném podvečeru. Zbytek tepla 
dodal pravidelný přísun tekutin, jídla a ostatního občerstvení, který 
hned na poprvé u nás bravurně zvládl kolektiv pod vedením paní 
Renaty Urbanové. 

Co dodat? Zábava výborná, Kliďánko nás svojí kvalitou hudby a 
repertoárem opět nezklamalo, každý si našel tu svoji písničku. Stále 
plný parket od těch nejmenších až po příslušníky university třetího 
věku toho byl důkazem. Dík za uspořádání patří obci a všem, kteří se 
na přípravě podíleli. Věřím, že většina účastníků se těší na další oslavu 
o příštím létě. 

ZÁŘÍ

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

24. 9. 15.00 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Z KAMPY 
Divadélko Romaneto
Loutková pohádka o dobrodružství, lásce a spravedlnosti. 

26. 9. 19.00 Tenesie Wiliams 
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC; Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková / Kamila Trnková, Jaromír 
Nosek / Filip Cíl, Adam Vacula / Zdeněk Piškula 

27. 9. 19.00 FRAGILE – vokální skupina
koncert  CZ TOUR 2017
Vokální skupina Fragile je složená z populárních osobností a patří 
nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. 

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

1. 9. 18.00 Šlápnem do pedálu - rockový večer
Koupaliště Benešov n.Pl.

9. 9. 10.00 Mariánská pouť
prostor před kostelem

HEŘMANOV

23.9. 10.25 Svatováclavská pouť
již IV. ročník; podrobné informace na předchozí stránce

KAM ZA KULTUROU?KAM ZA KULTUROU?

KAŽDODENNÍ  PUTOVÁNÍ
JIŘÍ WERICH PETRÁŠEK

Když den znovu otevře svou tvář,
jako bych někým jiným byl.
Mou múzou jsou tváře lidí,

snad mnohé už jsem pochopil.

Jsem básník, herec, pedagog?
Snad od každého trochu.
Určitě nejsem demagog
a nikdy nevytesám sochu.

Jsem rád, že jsem to já,
a že to není nikdo jiný.

A život ten se se mnou má,
a já s ním, byť jsem hodně líný.

Já dávám všechno z duše rád.
A rád si všechno beru.

I kdybych city někdy krad,
však nikdy vás přec nesežeru.

Miluju život a srdce všem nesu,
plnými doušky mi to oplácí.

Nepošle mě někdy více k lesu,
naděje ve mně pořád burácí.

Jednou snad někdo vzpomene si,
že někdo z lidí tady byl.

A že byl svůj a osud nes si,
však své druhy vždycky ctil.

Při přípravě rozhovoru v tomto čísle mi Jiří Werich Petrášek poskytl  
nezištně bez nároku na honorář několik básní ze své tvorby. Jednu 
z  nich vám  dnes, milí čtenáři překládám. Těm, kterým poezie nic 
neříká, se omlouvám, ostatní to jistě uvítají.  

DÁREK PRO NAŠE ČTENÁŘE

sobota 16. září 2017 v 9 hod. v místě ,,Fojtovického letiště“
Při dostatečném počtu dobrovolníků by bylo dobré uklidit i okolí 

silnice z Fojtovic na Lesnou.

Úklid je opět přihlášen do republikové akce Ukliďme Česko.

Po dohodě zajistíme odvoz účastníků.

Bližší informace podá: Vít Goldammer, Martin Kout a starosta obce.

Přijďte pomoci dobré věci. Děkujeme

text: JZ
foto: MK

JZ
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NÁŠ ROZHOVOR
Už loňský rok o naší Svatováclav-

ské pouti, letos pak oslavou 40. vý-
ročí TJ Heřmanov, Vás programem 
provázel moderátor s výtečnou a 
vtipnou  rétorikou. Ano, nikdo jiný, 
než Jiří Werich Petrášek. Syn he-
recké legendy, mistra Jana Wericha. 
Podobu svou tváří otce nezapře, po-
kud si přimyslíte vousy. Nejenom 
tím, ale svou obrovskou vitalitou, 
sršícím vtipem, ale i ostřejším slo-
víčkem  a milujícím moudro. Vystu-
doval tři vysoké školy, může se pyš-
nit titulem inženýr, v současné době 

ředitel Evropské obchodní akademie v Děčíně, vysokoškolský peda-
gog, moderátor Českého rozhlasu, herec, dabér a bavič.  Jiří Petrášek 
je nemanželským dítětem Jana Wericha, o kterém bylo známo, že má 
pouze dceru Janu (zemřela v roce 1981 ve svých pouhých nedožitých 
46 letech nedlouho po smrti svého otce). Z kojeneckého ústavu Jiřího 
adoptovala rodina Petráškova. Krátkou dobu po narození se jmenoval 
dokonce Jan, pak ho Petráškovi nechali přejmenovat na Jiřího. O svém 
původu se dozvěděl v roce 1980.  Na veřejnosti se tento fakt objevil 
zhruba před pěti lety a jeho 
život to dost podstatně změ-
nilo, či ještě více obohatilo 
a naplnilo již tak obsáhlou 
činnost. Dnes jedenašede-
sátiletý, stále plný elánu a 
energie by podle vlastních 
slov potřeboval, aby měl 
den dvakrát tolik hodin. Ženatý, otec dvou dětí.  

Po našem seznámení netrvalo dlouho a nabídl mi tykání, což mne 
velice potěšilo a považuji to za čest. Nebudu tedy předstírat, že je tomu 
jinak. Domluvili jsme se zároveň na rozhovoru, který vám, milí čtená-
ři, nyní předkládám.

Tak Jiří, jdeme na to. První otázkou bych chtěl ještě čtenářům 
přiblížit tvé dětství v rodině Petrášků, ve které jsi vyrůstal. Jací byli 
tvoji adoptivní rodiče?

„Skvělí a já díky nim vyrůstal v úplné rodině a nikoliv třeba v dět-
ském domově. Otec  byl  soustružník  a  maminka  prodavačka,. Dali 
mi lásku, péči i vzdělání. Bydleli jsme v Letech, což je malá vesnička 
mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi na Berounce. S tátou jsme měli 
pramici na řece, rybařili jsme a mám na  dětství  krásné  vzpomínky. 
Na Berounku  taky, i když mě v roce 2002 poněkud zradila, když se 
rozlila až do kuchyně, ložnice i obýváku.“

Někde jsem se dočetl, že jsi chodil do školy s naší nejúspěšnější 
tenistkou všech dob, s Martinou Navrátilovou. Zabíral jí už tenkrát 
tenis všechen volný čas?

„Martina už tenkrát, kdy jsme chodili do jedné třídy základní školy 
v Řevnicích, opravdu dřela. Zatímco my ostatní jsme přišli ze školy, 
hodily tašky do kouta a spěchali dělat lotroviny, Martina šla na kurty 
a do večera hrála. My se ničím nestali, ona pak světovou tenisovou 
jedničkou. Taky jsem měl tu čest si s 
ní zahrát – samozřejmě „kanár“ dva-
krát 6:0 a šel jsem domů. Výborná 
kamarádka, scházíme se, když přijede 
do Řevnic i s ostatními spolužáky a 
je to moc fajn. Ona zůstala naprosto 
skromná, nic ze sebe nedělá a i když  
žije v USA, tak mluví  pořád  česky 
úplně čistě, což se u mnohých jiných říci nedá. Žijí třeba ve Státech 
kratší dobu, přijedou sem a najednou mají americký přízvuk.“

Vraťme se ale k tobě. Při výčtu tvých zájmů a aktivit jsem opomi-
nul, že máš rád i pohádky a poezii. Píšeš také něco?

„Píšu. V současné době dopisuju divadelní hru, píšu také básně, 
aforismy a citáty a hlavně glosy do Dobrého rána Českého rozhlasu. 
Pracuji jako moderátor Nočního Mikrofóra Českého rozhlasu Dvojka. 
Ale hodně času mi zabere i další práce. Jak už  jsi se zmínil v úvodu, 
jsem ředitelem Evropské obchodní akademie v Děčíně a přednáším na 
dvou fakultách vysokých škol.“

Úplně na konci černa letošního roku se po dlouhých letech do-
hadů, příprav a rekonstrukce konečně otevřela Werichova vila na 
Kampě, ve které léta mistr pobýval. Nikdy mu však nepatřila a o 
její otevření se zasloužili vedle Městské části Praha 1 Nadace Jana 
a Medy Mládkových a předseda správní rady Jiří Pospíšil, bývalý 
ministr spravedlnosti a dnešní europoslanec. V budově je umístěna 
stálá výstava ze života Wericha, Osvobozeného divadla Voskovce 
a Wericha, včetně nespočtu jeho osobních předmětů. Rovněž tak 
křeslo, ve kterém rád přebýval. Otevření jsi se vedle celebrit z umě-
lecké branže rovněž zúčastnil. Do toho jeho  křesla jsi  také na chvíli 
usedl. Co ti v té chvíli proběhlo hlavou?

„Především jsem šťastný, že díky Praze 1 se vila po povodních opra-
vila, že je na ní zpátky tátova busta a také že díky Medě Mládkové a 
nadaci je ve vile stálá expozice Voskovce a Wericha. Z legrace říkám, že 
si umím představit, jak tam v důchodu v papučích provádím návštěv-
níky. A pocity – říkáš? Nepopsatelné. Sedět v křesle, kde táta tvořil 
a psal, kde se učil role, kde  na  stolku leží jeho dýmka a brýle, to šel 
člověku až mráz po zádech. Ale všechny do vily zvu, stojí to za to.“

Pojďme již ale k mé skoro poslední otázce. Tvůj otec byl pověstný 
rovněž tím, že měl hrozně rád citáty a rád je i tvořil. Životně prav-
divé, ale i vtipné. Napadá tě v tuto chvíli ne třeba jeho moudro, ale 
citát někoho jiného slavného, promlouvající z tvé duše a naturelu?

„Možná tě překvapím, ale citáty a aforismy mám svoje a tak nikoho, 
ani tátu nekopíruju, například:

Úsměv nikdy netrvá věčně, ale 
radost v duši z něho dlouho 
přetrvává.

Netrapte se, že vám lidé závidí. 
Oni vás vlastně obdivují. Jen tím 
nejhorším způsobem.

Čím člověk důkladně zabije lásku? 
Když za ní nabídne přátelství.

Láska prochází žaludkem. 
Kde potom často končí, umím si 
představit.

Čím větším množstvím statků 
člověk oplývá, tím větší jsou jeho 
starosti. Ale největší starostí je 
neoplývat statkem žádným.

Mám jich opravdu hodně a přiznám se, že připravuji knížku vlastních 
glos a citátů. Tak musím věřit, že ji i ve své občasné lenosti zdárně 
dokončím.

Už opravdu úplný konec. Určitě jsi zpozoroval, že naše obec žije 
a že má ve svém středu hodně zapálených lidí pro dobrou věc. Nej-
větším důkazem toho je vedle spousty jiných kulturních a sportov-
ních akcí naše každoroční, již tradiční, přenádherná Svatováclavská 
pouť, kterou nám zdravě závidí celé široké okolí. Cítíš to také tak?

„Musím upřímně říci, že to tak vnímám, že Heřmanov není místem 
nudy, ale radosti a pobavení. Moderování tradiční Svatováclavské pou-
ti je pro mne velkým potěšením a moc se do  Heřmanova  rád vracím. 
Koneckonců to nemám ze svých Malšovic, kde nyní spokojeně žiju, 
tak daleko.“

Nezbývá mi, Jiří, než poděkovat ti za tvé upřímné odpovědi, po-
přát ti do tvé další práce moc a moc úspěchů a u nás v obci – vždy 
na shledanou!  

„Děkuji za rozhovor. Přeji obci a jejím obyvatelům jen šťastné a ve-
selé dny.“

Rozhovor připravil Jiří  Zdvořáček
Foto: M. Kout, archiv J.W. Petráška a Internet
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