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informace z obecního úřadu

Letošní září nijak nevybočilo z letitých zvyklostí. Pokud nepršelo, bylo přes den na sluníčku příjemně, večery, noci a rána už jsou znatelně chladné. 
Málo platné, nebuďme překvapeni - léto pomalu končí, i když je nám to líto. Dokladem toho budiž i fakt, že jsme již roztopili své krby, kotle a jsme 
rádi za příjemné teplo v našich příbytcích. Pranostika mimo jiné říká, bouřky v září sníh v prosinci a na jaře rovněž. Tak si ten hrom hlídejme, ať 
máme hezkou, bílou zimu a na jaře vláhu na lukách a polích.

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

„Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, 
co si o nás myslí. Za předpokladu, že si myslí 

totéž co my. 

Citát měsíce

JZ

dne 29. 8. 2019 se konalo v Blankarticích veřejné jednání ZO Heřmanov  •	
(viz info. z usnesení níže)
21. 9. 2019 se v obci uskutečnil „Svoz nebezpečných a objemných odpadů“, před samotným •	
svozem se uskutečnila akce místních občanů „Ukliďme Česko 2019“
dokončování příprav kulturního programu pro uspořádání Svatováclavské pouti •	
v Heřmanově dne 28. 9. 2019 (viz program pouti na str. 3)
přípravné práce na akci „Vítání občánků“ dne 28. 9. 2019•	
zhotovení betonové desky u restaurace Heřmanov pro usazení plechové uhelny•	
zhotovení nové betonové desky u septiku v areálu ZŠ a MŠ Heřmanov•	
zhotovení přístřešku nad grilovací set, usazení bezodtokové jímky•	
proveden postřik proti dvouděložním rostlinám v parku „Blankartického rynku“•	
nákup 55 ks armovacích sítí, jejich nastříhání, pozinkování pro zabudování kolem stávajícího •	
oplocení fotbalového hřiště, jako ochrana proti vniknutí prasat na travnatou plochu
provedení maleb v chodbě budovy restaurace č. p. 113 v Heřmanově•	
zaplachtování dřevěnného přístřešku při budově č.p. 113, restaurace Heřmanov•	 starosta

Mark Twain

informace z veřejného jednání 
konaného 29. 8. 2019 v blankarticích

Starosta určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Hambergera a pana Josefa Váňu, 
zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

ZO Heřmanov:
schvaluje•	  program doplněného veřejného zasedání
bere na vědomí•	  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 16. 5. 2019 do 29. 8. 2019
bere na vědomí •	 zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
schvaluje •	 rozpočtové opatření č. 3 /2019, bude nedílnou součástí zápisu
schvaluje•	  smlouvu č. 09071831 o poskytnutí podpory formou dotace ze SFŽP ČR ve výši 
613 755 Kč na akci „Úprava prostranství Heřmanov“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
schvaluje •	 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ- 12-4000279/VB001, DC_Heřmanov, 
p. p. č. 1267/1,úprava kNN a pověřuje starostu podpisem sml.
schvaluje•	  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IP- 12-4009154/VB001, „DC Fojtovice, p. p. č. 1129/2, přípojka kNN“
schvaluje•	  výběr zhotovitele SaM silnice a mosty Děčín, a. s. Oblouková 416/39, 405 02 
Děčín, IČ 25042751 na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Heřmanov – 
chodník u ZŠ“s cenovou nabídkou 1 607 429,91 Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem SoD
neschvaluje•	  záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1588/2 a odkoupení části p. p. č. 143/2 vše 
v kú. Fojtovice
schvaluje •	 závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad s tím, že stav 
finančních prostředků na účtu ke dni 31. 12. 2018 činí 139331,75 Kč
bere na vědomí•	  diskuzi k navrženému tématu „Plynofikace obce“, „Veřejná kanalizace“ 
a „Budování chodníků“
bere na vědomí•	  registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ve výši 
1 427 557,53 Kč, Id. č. 117D03O001235 na akci „Heřmanov – chodník u ZŠ“
bere na vědomí •	 připravovaný program 6. ročníku Svatováclavské poutě v Heřmanově 
konané dne 28. 9. 2019 a pověřuje starostu podpisy smluv na akci „Svatováclavská pouť 
2019“
 

František David - starosta obce Heřmanov Josef Kučera - místostarosta obce Heřmanov
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Ukliďme svět, ukliďme Česko

Od jara roku 2017 se každý půlrok pravidelně scházíme 
k úklidu části naší obce. Stalo se tak i nyní dne 21. 9. 2019 
v rámci šesté akce. Toto úklidové datum potvrzené po celé 
planetě u nás oslovilo 6 dospělých a 6 dětí. Už předchozí 
den ve Fojtovicích u lip došlo ke zlikvidování několika 
černých pytlů se stavebním materiálem a elektronikou, 
dále k drobnému úklidu potoka v místě naší školy. 
V sobotu se uklízelo podél silnice a potoka od myslivecké 
chaty až k rybníku, tedy celý Heřmanov. Veškerý odpad 
byl dán do svozu nebo recyklačních popelnic.
Děkujeme obci za tradiční podporu, děkuji všem za 
účast. Dětské diplomy dodatečně rozdány.
Na závěr se nebojím vyzvat místní zemědělce, myslivce, 
těžaře nebo majitelé traktorů. Za 6 úklidů jsme několikrát 
uklízeli vaše louky a vaše lesy a tím zlikvidovali místní 
mnohaleté černé skládky. V Blankarticích jsou v rokli 
2 traktorové pneumatiky, likvidace domluvena s RD 
cars - Tomáš Rudolf. Stačí jeden traktor, naviják a hodina 
vašeho času.

Díky.
Vít Goldammer

Od doby, kdy jsme před devíti lety začali vydávat Heřmanovský 
zpravodaj, jsem několikrát do měsíce ve styku s šéfredaktorem Jirkou 
Zdvořáčkem, který práci pro naši obec vykonává zdarma. Hovoříme 
spolu téměř o všem - o životě, rodině, sportu, jak by naše noviny byly 
zajímavé a o spoustě dalších námětů.

To, že Jirka věnoval ve 
svém osobním životě ús-
teckému hokeji celé své 
srdce i na úkor rodiny 
jsem také věděl, o to více 
jsem měl radost, když se 
Jirka zmínil, že má na 
památku fotku s naším 
nejslavnějším hokejistou 
Jardou Jágrem. Postupně 
jsem z Jirky vydoloval 
více k této sportovní udá-
losti, o které chtěl skrom-
ně pomlčet. Nakonec 
po přemlouvání svolil, 
abych článek vydal v na-
šem zpravodaji. Oceně-
ní od Ústeckého hokeje, 
které se mu dostalo v so-
botu 7. září - být uveden 
do „Síně slávy Ústeckého 
hokeje“ se jen tak něko-
mu nepovede. Jeho záslu-
hy za rozvoj Ústeckého 
hokeje jsou neoddisku-
tovatelné. Byl dlouholetým funkcionářem klubu, začínal ve Slovanu 
v 80. letech jako redaktor, posléze byl vedoucím mužstva, člen výboru 
HC Slovan a v letech 1994 – 1996 předsedou klubu. Od roku 1991 
do 1999 byl zároveň členem veteránské komise ČSLH v Praze, jeden 
rok jejím předsedou. Několik let byl i manažerem veteránského muž-
stva klubu a organizačně zajistil v roce 1996 historický zájezd tohoto 
mužstva na světový veteránský turnaj v kanadském Torontu. Je dědou 
současného hráče A -mužstva Martina Zdvořáčka, který reprezentoval 
v březnu naši republiku na Světové univerziádě, která se letos konala 
v Krasnojarsku. Dále je autorem knihy o historii hokeje v Ústí nad 
Labem (Od LTC k Ústeckým lvům 1945 – 2010).

Neopomenu také, že Jirka oslavil 31. 8. 2019 významné životní ju-
bileum 75 let a tímto mu OÚ Heřmanov společně se zastupiteli obce 
přeje do dalších let hodně zdraví a těšíme se na další spolupráci.

j. zdvořáček do „Síně Slávy 
úSteckého hokeje“

pozn.: starosta děkuje 
účastníkům této akce

FD



    Program:
10:00  Sraz účastníků průvodu u rybníčku
10:25  Průvod v kostýmech
11:00  Zahájení pou� starostou obce u ZŠ
11:15  Vítání občánků
11:30  Vystoupení dě� ZŠ a MŠ Heřmanov
12:05  12:05  Vystoupení tanečníků DDM Děčín
12:35  Soutěže pro dě�
13:20  Vystoupení karnevalových tanečníků
13:45  Gaelic-rocková skupina CLAYMORE
14:50  II. vystoupení karnevalových tanečníků
15:10  Výstup amaterských „pro�ků“ z okolí
16:00  Rock&Roll Band MARCELA WOODMANA
Moderuje Moderuje Jiří Werich PETRÁŠEK
Provází DJ Jan Novotný
Dále: kolotoče, jízda na koni, prodej suvenýrů,občerstvení,
flašinet na parní pohon, harmonikář a vozembouchář, ...

     Večerní program:
19:45 Světelná show na hřiš� u ZŠ

20:00 Svatováclavská zábava
 -  - Trio INFLAGRANTI & PEPA VOJTEK
 - Tanečnice BOLLY LADIES
 - Večerní host JOSEF LAUFER
 - skupina HOLOKRCI
vstupné večerní zábava 100,- Kč 

  
        hlavní sponzor pou�:    
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Program a časy se mohou změnit!

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

v Heřmanově u ZŠ a MŠ
v sobotu 28. září 2019 od 10:25 hod.

již VI. ročník

Svatováclavská pouť

Napsali nám…

Na letošní dovolené 
jsme navštívili nád-
herný ostrov Madeira 
v Atlantickém oceánu, 
který je součástí stejno-
jmenného souostroví. 
Jedinými obydlenými 

ostrovy je právě Madeira a Porto Santo. Na 
Madeiře žije 271.000 obyvatel a hlavní město 
je Funchal.

Při toulkách po ostrově s naší průvodkyní 
Katkou jsme na levádě směrem na vyhlídku 
Balcones, která je přibližně uprostřed ostrova, 
narazili na bar FLOR DA SELVA (Květina 
pralesa), kde místní "babička s dědečkem" 
vyrábějí skvělou griotku a jiné likéry, pečou 
skvělé místní koláče BOLO DE MEL DE 
CANA, prodávají různé sazenice rostlin 
a ručně pletené výrobky…

Na poličkách jsme zahlédli také láhev od 
Tuzemáku Božkov a plechovku piva Kozel, 
což na Madeiře není zrovna obvyklé. Zjistili 
jsme, že místní "babička a dědeček" mají rádi 
Čechy a sbírají české "suvenýry". Měli jsme 
s sebou nálepku se znakem naší vesničky a tak 
jsme jim jí také věnovali. Nyní tedy znají naší 
vesničku i v pralese na Madeiře.

Romana Svobodová 
redakčně upraveno (JZ)

heřmanov v praleSe

LÉKÁRNA U SLUNCE
tel. 412 532 186

email: l.freibergova@seznam.cz
Pokud se nemůžete dostat do lékárny,  
rádi Vám dovezeme co potřebujete.
Nabízíme:

Rozvoz inkont. pomůcek•	
Rozvoz zdravotních pomůcek•	
Poradenská činnost na telefonu•	

inzerce

povinné čipování pSŮ
K 1. lednu 2020 bude povinné očkování 

psa proti vzteklině platné pouze v případě, že 
pes je označený mikročipem.

Vztahuje se na všechny psy. Vyjímka 
platí pouze pro štěňata do prvního očkování 
proti vzteklině a pro psy, kteří mají tetování 
provedené před 3. červencem 2011.

Čipování se provádí injekční aplikací 
a provádí ji veterinární lékaři. Čip obsahuje 
pouze identifikační číslo. Další informace se 
ukládají do registru psů.

Zákon již nestanoví povinnost zápisu do 
registru a ani není zřízen jednotný centrální 
registr. V ČR asi 6-10 soukromých registrů, 
některé z nich mají zápis zdarma, jiné jsou 
placené.

Zápis do některého z registrů však velice 
doporučujeme

Obecní úřad ve spolupráci s MVDr. 
Alenou Mládkovou zajistí povinné očipování 
vašich psů. Cena za čip, aplikaci a zapsání 
do registru je 500 Kč za 1 psa. Pokud máte 
zájem, přihlaste se do 16. října 2019 u:
Josef Kučera 732 974 968, 

mistostarosta@hermanov.cz
Martin Kout, 734 754 780, 

admin@hermanov.cz
nebo na úřadě pondělí, středa 13 - 17 hodin.
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zpověd vnukovi

Sportovní okénko

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

Téma, o kterém jsem vám chtěl dnes povídat, odkládám na příště. 
Našel jsem totiž na internetu něco, oč bych se chtěl s vámi podělit. Zpověď 
babičky svému vnukovi ponechávám v plném znění a dá se říci, že musím 
souhlasit se vším. Žel, nedopátral jsem se autora a nemohu mu poděkovat 
za pravdivá slova, která vložil do úst té stařenky.

„Milý chlapče, posledně jsi se mne ptal, co dávali v televizi, když jsem 
byla malé děvče. Řekla jsem ti, že tehdy ještě televize nebyla, nebyla řada 
dalších věcí a žilo se i jinak. Tak tedy po pořádku:

Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, 
anitkoncepčními pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní karty, 
laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci, ani sušičky, oblečení se 
vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby uschlo. Člověk nebyl na měsíci, 
neexistovala trysková letadla. Vdala jsem se za tvého dědečka, v každé 
rodině byla maminka a táta. Muži ještě nenosili náušnice. Narodila jsem 
se i před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé nechodili 
na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař podle potřeby posílal na krev 
a moč. Dokud mi nebylo osmnáct let, oslovovala jsem každého muže pane 
a ženu paní či slečno. Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do 
autobusu, děti a mladí lidé se snažili, aby jí uvolnili místo. A pokud byla 
těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. Na schodech se ženám přenechávala 
strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako první. Muži by nikdy 
nezdravili ženu, aniž by přitom nevstali, pokud v okamžiku, kdy vstoupila, 
seděli. V té době vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo 

pouze na okamžik. Muži ženám otevírali dveře a pomáhali při odkládání 
kabátů. Dívky znamenaly pro svou rodinu čest. Učili nás rozlišovat dobré 
a špatné. Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s bratry a sestrami 
a dalšími příbuznými a přáteli. Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě 
o mobilech. Neposlouchali jsme stereonahrávky, FM rádio, kazety, CD, 
DVD a neměli jsme počítače, notebooky. Slovo notebook znamenalo sešit. 
Hodinky jsme natahovali každý den. Nic nebylo digitální, ani hodinky, 
domácí spotřebiče neměly světelné displeje. Když už mluvíme o strojích, 
nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. Nemluvě 
o videokamerách a dalších. Neexistovaly digitální ani barevné fotografie. 
Pouze černobílé a na jejich vyvolání se čekalo nejméně tři dny. Neznali jsme 
pizzu, McDonald ani instantní kávu. A – tráva, ta byla v té době ke kosení, 
ne ke kouření.

Toto vše je pravda pravdoucí. Jsem sice trochu smutná, ale i pyšná 
z toho, co jsem se musela naučit a zvládnout. I když neovládám z nových 
technologií vše a stále se vyptávám mladých, kteří se mnou nechtějí mít 
někdy trpělivost. A nechtějí pochopit, že z toho něco nepochopím. Já ale na 
rozdíl od nich umím věci, které se oni již nikdy, nikdy nenaučí.“

Tolik slova moudré stařenky jako memento pro mladou generaci. Pokrok 
se samozřejmě nedá zastavit a to je dobře. Neměli bychom ale zapomínat 
na lidské vztahy a nesdílet jenom elektronicky, ale i osobně, vytrácí se 
totiž duše. A otázka na konec: nestálo by za to, doporučit panu ministrovi 
školství, aby tuto zpověď nařídil jako povinnou četbu pro žáky osmých tříd 
základních škol?

FD

tj heřmanov – tj Sokol pokratice 2:3 (1:1)
Běžela 25. minuta, Heřmanov ztratil míč ve středu hřiště 

a pokratický Musil do rozhozené obrany rozvlnil síť domácích 0:1. Ve 
39. se domácí dočkali vyrovnání z kopačky Majerika, který se uvolnil 
ke střele a s pomocí teče beka Pokratic srovnal na 1:1.

Druhý poločas začali domácí lépe a Betyár otočil po chybě 
pokratických skóre na 2:1. Poté hosté zvýšili aktivitu a pohyb, což 
vedlo k otočení výsledku dvěma slepenými góly v 59. minutě v jejich 
prospěch. Heřmanov se pokoušel o vyrovnání, ale na výsledku 2:3 se 
již nic nezměnilo.

tj chlumec - tj heřmanov 9:1 (5:0)
V dalším zápase zajížděl Heřmanov do Chlumce, kde si chlumečtí 

vzali vzor ze střelců z kanonů, kde zrovna probíhala oslava „Bitvy 
u Chlumce“ z doby Napoleona Bonaparte. Omluvou nemůže být 
ani oslabená sestava Heřmanova, které chyběly opory A.Čapek a M. 
Betyár. Nastříleli devět branek, přičemž z velké části Heřmanov svými 
chybami přispěl k vysokému vítězství domácích. Jedinou branku 
Heřmanova zaznamenal Z. Čapek.

tj heřmanov – tj vaňov 4:4 (2:4) na pk 4:3
Hned v 5. minutě při nekoncentrovanosti domácích zůstal osamocen 

Šimurda, který se bez problémů dostal na dostřel k Topolančinovi 
a dostal hosty do vedení 0:1. Vyrovnání domácích přišlo v 15. minutě, 
když se na hranici vápna uvolnil Betyár, přiťuknul Cimplovi, který 
věděl kam s ním 1:1. Tento stav vydržel pouze 1 minutu a hosté se 
vrátili do vedení. Z TK se k míči postavil Barnat a s tečí heřmanovského 
beka skončil míč v síti 1:2. Na rozdíl dvou branek zvýšil v 19. minutě 
Lédl, který šikovným manévrem obelstil beka Heřmanova a prostřelil 
Topolančina 1:3. Ve 39. minutě snížil opět Cimpl, na malém vápně 
se uvolnil a dotlačil míč do sítě 2:3. V závěru poločasu se zbytečně 
domácí hnali do útoku a nezachytili přečíslení hostů, kteří toho využili 
ke vstřelení čtvrté branky 2:4.

Ve druhém poločase domácí zlepšili obrannou činnost a navíc po 
hodině hry nejprve snížil Majerik na 3:4 a vyrovnání zařídil střídající 
Rohlíček. Při penaltovém rozstřelu měli lepší mušku domácí a proto 
zůstávají 2 body doma.

tj union děčín – tj heřmanov 4: 5 (3:2)
V úvodu zápasu se domácí ujali vedení, když Z. Čapek v tísni 

odhlavičkoval míč přesně na nohu Murdycha, který se nemýlil 1:0. Ve 
31. minutě srovnal Cimpl na 1:1 po samostatné akci z poloviny hřiště, 
když první střelu pokryl brankář Němec, ale na opakovanou střelu 
neměl nárok. Čtyři minuty poté Očipka vyšachoval heřmanovskou 
obranu a vrátil domácím vedení 2:1. Neuplynuly další 4 minuty a bylo 
opět srovnáno po nečekaném výletě Šturma, jenž dal přesně na Matyse 
a jeho zakončení mezi nohama Němce slavilo úspěch 2:2. Pět minut 
před půlí se zapsal do listiny střelců domácích Bezouška, nikým 
nehlídán a tvrdou střelou vrátil vedení Unionu 3:2. Druhý poločas byl 
ve znamení územní převahy hostů. Gina srovnal na 3:3 dvě minuty po 
zahájení II.poločasu parádní střelou do růžku branky. Čtvrtou branku 
domácích zajistil v 53. min. opět Bezouška, když se zmocnil míče 
poblíž velkého vápna 4:3. Po hodině hry hosté zásluhou Betyára opět 
srovnali na 4:4 a pátou a poslední vítěznou branku zařídil Z. Čapek 
střelou ze střední vzdálenosti k tyči. Heřmanov si odvezl zaslouženě 
3 body.

program fotbaliStŮ na říjen
Ne 6. 10. v 16:00 hod. SK Hostovice - TJ Heřmanov

Ne 13. 10. v 16:00 hod. TJ Heřmanov – TJ Svádov Olšinky
So 19. 10. v 12:00 hod. MSK Benešov n/Pl. - TJ Heřmanov
Ne 27. 10. v 14:30 hod. TJ Heřmanov – TJ Sokol Unčín


