
 V páteční  brzké ráno  na Svatého Václava upíral k rozednívajícímu 
se nebi své oči nejeden  z množství  dobrovolných  organizátorů naší, 
už páté,  jubilejní slavnosti  - Svatováclavské pouti. Povedlo se, krásné 
azurové nebe posledních dní se ukázalo i v ten pátek a vše nasvědčovalo 
tomu, že déšť nás nepřepadne a nepokazí práci všech, kteří v poslední 
dny pouť připravovali. A tak už od časného rána  rostl v blízkosti školy 
neustále počet stánků a stavěly se kolotočové atrakce, které měli děti 
tak, jako každý rok zcela zdarma. 

Před jedenáctou hodinou z hudebního pódia zahájil program 
svým osobitým způsobem moderátor pouti Jiří Werich Petrášek a 
přivítal dobový průvod v čele s knížetem Václavem a jeho matkou 
Drahomírou na koních. Jako každý rok pronesl kníže Václav zdravici 
občanům Heřmanova a návštěvníkům pouti. Starosta obce František 
David poděkoval knížeti za ocenění, kterého se obci od knížete dostalo 
a pozval ho i s jeho družinou k hodování. 

Pak už za velké účasti návštěvníků pouti z širokého okolí začal pestrý 
program a to nejenom na hlavním pódiu, kde program zahájili se svým 
vystoupením děti  ZŠ a MŠ Heřmanov. V té samé chvíli proběhlo ve 
společenské místnosti hostince naproti škole vítání občánků starostou 
obce. Na hlavním pódiu vystřídali poté děti školy a školky tanečníci 
DDM Děčín, potom proběhl křest knížky Pamětí Heřmanova s jejím 
třetím dílem o Blankarticích. Následovali soutěže pro děti, taneční 
skupina Respect Vl. Krejčího, nádherné vystoupení Vandy Gregorové 
v tanci s jejím psíkem. Pak opět jako loni uchvátila Gaelic-rocková 
skupina Claymor starými  skotskými a irskými písněmi a tanci se 
svými tanečnicemi. Program pokračoval v odpoledních hodinách 
exhibicí mistryně světa M.Štěpánkové v krasojízdě a Rock and roll 
Bandem Marcela Woodmana. Po celý den si návštěvníci pouti mohli 
prohlédnout výstavu fotografii ze života obce na cestě ke zvoničce, 
u které byl obecní stánek s upomínkovými předměty. Po celý den se 
mohli děti povozit na koních a mezi stánky jste mohli objevit i ukázky 
dobových řemesel.

Večerní program byl zahájen ohňostrojem a pak na sále hostince 
začala úřadovat skupina The Bugles – Beatles Revival, doplňovaná 
vstupy karnevalových tanečníků a dalším vystoupením M.Štěpánkové 
v krasojízdě. V programu pak pokračovala skupina Holokrci s hostem 
Standou Hložkem.

Z ohlasu návštěvníků víme, že pouť se opět tak, jako všechny 
předchozí moc líbila a naše obec se jí může opravdu pyšnit. Nechme 
teď už slovo slovem a ponechme další prostor krásným fotografiím 
z  krásné pouti.
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