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 Svatý Martin letos přijel na bílém koni až den po svých jmeninách a to ještě jenom na horách. Na Šumavě napadlo v ten den dokonce až dvacet 
čísel mokrého těžkého sněhu a způsobilo první nepříjemnosti zejména na silnicích. Jinak listopad v naší zemi nevybočil z normálu a vyvaroval se 
extrémů z průběhu tohoto roku. Na jihozápadě Rakouska a v severní Itálii na tom byli hůře.  Jaký listopad, takový březen, tak praví jedna z lidových 
pranostik. Podle toho bychom si tedy mohli první jarní měsíc příštího roku užít dobře.
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„Žijeme ve světě, kde se musíme skrýt, 
abychom se milovali, zatímco násilí se 

praktikuje za denního světla.

Citát měsíce

JZ

 
Významné životní 

jubileum slaví 

milfaitová L. -  heřmanov
Sirůčková m. – blankartice
Kubíček K.    -  blankartice  

 

blahopřejeme

dne 31.10.2019 účast na valné hromadě MAS v Libouchci se seznámením DT na rok 2020•	
dne 4.11.2019 proběhla předávka staveniště s f, SAM Dc na akci „Chodník u ZŠ“•	
dne 7.11.2019 se v Děčíně konala diskuze s TS Děčín s informováním o vývoji ukládání a •	
svoz komunálních odpadů v roce 2020 až 2025
dne 12.11.2019 pozván projektant na posouzení stavu polozbořené kamenné zdi u •	
restaurace Heřmanov s požadavkem na navržení nové gabionové zdi
dne 13.11.2019 se v multifunkční místnosti restaurace Heřmanov konalo seznámení obce •	
od projektanta pozemkových úprav o pohybu změn zemědělských a lesních pozemků 
v katastru
dne 14.11.2019  proběhla kontrola inspektorátu bezpečnosti práce UL na Obecní lesy •	
Heřmanov s.r.o.
dne 14.11.2019 obec připravila pro místní seniory posezení s kulturním programem (viz níže)•	
dne 15.11.2019 se konala pracovní porada zastupitelů k návrhu umístění  a použití •	
materiálu pro kolumbárium místního hřbitova
dne 15.11.2019 proběhla konzultace se zhotovitelem „Strategického rozvojového •	
dokumentu obce Heřmanov“, s termínem vyhotovení do 30.6.2020
zemní práce na úpravě terénu kolem vodárny ve Fojtovicích a dosazení uzavíracího ventilu •	
na vodovodní přípojku Fojtovického vodovodního řadu naproti čp,36
dne 18.11.2019 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje provedeno dílčí  přezkoumání •	
hospodaření obce Heřmanov s výsledkem: „Nebyly shledány chyby a nedostatky“
dne 20.11.2019 byl pozván zástupce Správy a údržby silnic zda budou ochotni převést na obec •	
část pozemku podél silnice naproti restauraci Heřmanov pro vytvoření parkovacích míst
konzultace s projektantem na možnost vybudování parkování pro osobní auta (předchozí bod)•	
dne 29.11.2019 od 16:00 (pátek) škola pořádá vítání adventu u ZŠ a MŠ •	
dne 5.12.2019 od 16:00 h. obec uskuteční Mikulášskou nadílku s rozvozem balíčků do rodin •	
dne 14.12.2019 od 14:00 h.obec pořádá Čertovské peklo se zábavou na sále v Heřmanově  •	
dne 14.12.2019 od 17:00 h. pořádají místní občané Blankartic „Soutěž MASTERCHEF •	
Blankartice“
dne 19.12.2019 od 18:00 h.se koná v Heřmanově poslední veřejné jednání ZO Heřmanov •	

starosta

 John Lennon

Srdečně všechny zveme na 
rozsvícení vánočního stromu 
ve Fojtovickém parku, které 
se uskuteční dne 6.12.2019 

od 16. hod. Malé občerstvení 
bude zajištěno. Kdo se chce 

zúčastnit příprav, nechť osloví 
manžele Helebrantovi.



 
prosinec  2019

mĚSTSKÉ diVadLo dĚČín
1.12. 19.00 Hrdinové Gérald Sibleyras
Divadlo v Rytířské
hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka
Tři veteráni z první světové války žijí v domově důchodců.  
Vzpomínají na minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva 
jejich života je teprve čeká. 

3.12.  19.00   Víš přece, že neslyším, když teče voda
Robert Anderson
agentura Harlekýn; hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, 
Eva Janoušková, Jiří Ptáčník, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová. 
Tři směšné, ale i lidské příběhy, odkrývající kouzlo zcela obyčejných 
situací.

10.12.  19.00 Vánoční saloon Fešáků 2019
Tentokrát bude s Fešáky v Děčíně jako host moderátor, gagman, 
imitátor, herec a bavič Petr Martinák. Fešáci mimo klasických a 
oblíbených vánočních písní a letitých hitů zahrají i ty „fousaté“ 
dřívějšího data a vzpomenou na své bývalé kolegy a kamarády.

23.12. 19.00 Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Hlavním hostem je Kateřina Brožová, která v současnosti patří mezi 
nejpopulárnější zpěvačky muzikálové scény.

benešoV nad pLouČnicí
7.12. 19.00 Předvánoční degustace vín
V městském kině v Benešově nad Ploučnicí. Předprodej vstupenek 
na pokladně městského úřadu. 

15.12. 17.00 Adventní koncert v kostele
Zveme Vás na Adventní koncert, kde vystoupí žesťové kvarteto 
FIVE BRASS. Kde: Kostel Narození Panny Marie v Benešově nad 
Ploučnicí. Vstup volný....

Kam za KuLTurou?

FD

Netuším, zda všem lidem utíká čas tak rychle, jako mně a proto jsem 
se divila, že od posledního setkání seniorů ve Fojtovicích uplynul již 
rok a před námi bylo další posezení, tentokrát v Heřmanově 14.11. Moc 
jsem se těšila na setkání s  přáteli, že si popovídáme a zavzpomínáme. 
Proto mne také mile překvapila účast z Blankartic a Fojtovic. Pohoštění 
pro všechny bylo připravené na stolech a k tomu kávička, nebo pivko 
dle přání. Krásné bylo vystoupení té nejmladší generace z MŠ a 
ZŠ.  Dobrou náladu určitě ještě umocnilo vystoupení hosta našeho 

setkání, známé a oblíbené moderátorky Zuzany Bubílkové, která nás 
pobavila historkami z politického a hereckého prostředí. Odměnou jí 
byl častý smích a potlesk. A pak už jen hudba, zpěv a trochu tance 
za doprovodu harmoniky a vozembouchu. Rozcházeli jsme  se po 
šesté hodině odpolední a funkci taxikáře opět obstaral pan starosta 
a pan Valentin Rudolf. Sejdeme se opět za rok a doufám, že nás bude 
ještě více. Zároveň přeji všem krásné vánoce a do nového roku pevné 
zdraví.

 STaVba K zajišTĚní bezpeČnÉho 
STaVu KoLem zš a mš

Záležitost, kdy jsem oslovil odbornici na dopravní stavby se 
datuje od ledna roku 2017. Celé 2 roky byly vyřizovány záležitosti 
s dotčenými orgány dopravy, DI Děčín a dalšími složkami, protože 
nebylo jednoduché splnit přísné normy na komunikacích. Navíc mezi 
přípravnými pracemi bylo nutné přeložit sloup el. vedení, který by 
zasahoval do navrženého chodníku na straně nově přebudovaného 
parku. Cílem celého projektu bylo vytvořit bezpečnější stav v prostoru 
kolem školy a restaurace Heřmanov, protože v této části obce je 
největší koncentrace lidí. Počátkem listopadu zahájila stavbu firma 
SAM Děčín, která vzešla z výběrového řízení. Pokud bude počasí 
přát, budou  stavební práce pokračovat do mrazů a tudíž by mohla být 
dokončena gabionová zeď, chodník v návaznosti na nástupní ostrůvek 
pro autobus. Jelikož bude ostrůvek zasahovat do prostoru dnešního 
parkování aut, obracím se na vlastníka pozemku přilehlého k hlavní 
silnici III. tř. (Ústecký kraj), zda by obci Heřmanov přenechal část 
tohoto pozemku na vytvoření několika parkovacích míst. Po novém 
roce, dle vývoje počasí bude ve stavbě pokračováno na straně potoka, 
úpravou pochůzné části, vytvoření nasvíceného přechodu pro chodce 
atd. Při odtěžování zeminy pro stavbu gabionové zdi byla nalezena 
velmi zachovalá studna 4 metry hluboká s 1,5m. vody, která bude 
doplněna o zkruže a upravena do parkové podoby. Celková stavba by 
měla být předána do 30.6.2020. Po dokončení se zásadně změní i profil 
silnice, šířka silnice se v tomto úseku zmenší a řidiči s tímto musí při 
průjezdu počítat.

Jaroslava Jarošová 
foto: Josef Vacek

napSaLi nÁm …



V sobotu 23. listopadu se ve společenské 
místnosti rynku v Blankarticích konala další 
akce z ročního programu rynku. Pod názvem 
Halali na rynku se skrýval tradiční gurmánský 

večer. Naše pozvání přijal starosta obce, 
dlouhý stůl krásně vyzdobený se prohýbal 
od sladkých pochoutek blankartických 
hospodyněk. O pochoutky z divočáka se také 
už tradičně postaral Láďa Francl, počínaje 
výtečným gulášem, ovarem a pečeným 
masem. O obsluhu našeho pitného režimu 
se staral rovněž tradičně  Mirek Houška, o 
ostatní jeho pomocnice Regina, Hanka a 
Alena. Další vydařená akce a už teď se všichni 
těší na prosincový večer o titul Master Chef 
letošního roku.

Dne 19.10.2019 jsme oficiálně ukončili 
motokrosovou závodní sezónu 2019 závodem 
v Benátkách nad Jizerou, kde jsme s naším 
Kids Racing teamem Heřmanov skončili na 
předních místech.

Celkově za rok 2019 náš team absolvoval 
22 závodů po celé České Republice i 
v zahraničí. Jsem moc rád, že náš svěřenec 
a chlapec z Heřmanova Oliver Tomšík #2, 
ovládl kubaturu 50ccm a v 8 letech se stal 
dvojnásobným šampionem a celkově vyhrál 
regionální soutěž Ústeckého Kraje Batti MX 
Cup a regionální soutěž Libereckého kraje 
Motocrosscup. Dále mezi naše úspěšné 
svěřence patří další kluk z Heřmanova Štěpán 
Holý #9, který se celkově umístil na 3.místě 
v seriálu Motocrosscup v Libereckém kraji. 
Sebastian Pacovský #77 (7let) dopadl díky jeho 
zvýšené výkonnosti ke konci sezóny celkově 
na 3.místě v seriálu Batti MX Cup v Ústeckém 

kraji a dále bych chtěl zmínit i stabilní výkony 
Ondry Zády#55(7let), který se umístil těsně na 
4.místě v seriálu Motocrosscup v Libereckém 
kraji. Všichni v kubatuře 50ccm. A jak dopadl 
náš svěřenec v kubatuře 65ccm Miroslav Holý 
#22 z Prahy? Díky skvělým výkonům obsadil 
celkově 2.místo v seriálu Batti MX Cup 
v Ústeckém kraji. Plány na příští rok 2020: jen 
Oliver přestupuje do silnější kubatury 65ccm, 
ostatní zůstávají ve svých třídách. Jsem rád, že 
jsme dosáhli těchto skvělých výsledků a to i 
díky naším podporovatelům. 

Zvláštní dík patří i obci Heřmanov za 
finanční podporu a dále bych chtěl poděkovat 
sponzorům našeho klubu za materiální i 
finanční příspěvek.Sponzoři: Obec Heřmanov, 
StopDirt, Prokrosaky.cz, Monsterenergy, 
K2 Lešení, s.r.o., Lederer, Ahomi, Motorex, 
Farma u Sluníček, Kawatom, Autoservis 
Dafa, 

Pokud by někdo z Vás chtěl podpořit náš 
dětský tým na vzestupu v roce 2020 neváhejte 
mne kontaktovat a domluvíme se na spolupráci 
Manažer: Václav Tomšík m:776 030 677 

bLanKarTicKÝ rYneK nezahÁLí

ShrnuTí moToKroSoVÉ SezónY 2019

SporToVní oKÉnKo

JZ
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ohLÉdnuTí za TřicíTKouPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ

Třicet let – tolik už je tedy dětem, které se narodily v památných dnech 
sametové revoluce, jenž nás zbavila po  více než čtyřiceti letech totalitního 
režimu a byla počátkem hlubokých společenských změn v naší zemi. 
Po letech, kdy jsme se báli říci nahlas pravdu,  jsme se vydali na cestu 
demokracie,  svobody slova a soukromého podnikání. Těch třicet let ale 
nebylo lehkých a  postupně jsme začali zjišťovat, že ne vše je takové, jak jsme 
si tehdy představovali. Vzpomínáte si   na slova Václava Klause, jednoho 
z představitelů tehdejšího  vedení Občanského fóra a později ODS, která 
vznikla v roce 1991, kdy jsme byli ujišťováni, že po pár letech doženeme 
v životní úrovni Rakousko? Kdy jsme bezmezně věřili kuponové privatizaci 
státního majetku, která  bohužel dala prostor i 
takovým lidem, jako byl třeba Viktor Kožený a 
jeho Harvardské fondy, dalším tunelům a úniku 
obrovského majetku právě do rukou takových 
lidí?  Politická kultura v naší zemi za léta hluboce 
klesla, práce parlamentu se zvrhla v nekonečný 
a nekonstruktivní souboj opozice s vítězi voleb 
a podepisuje se na problematickém přijímání 
nových zákonů, nutných k spravování věcí veřejných..

Tato pasíva by nám  v praxi neměla zpochybňovat cestu, kterou jsme 
tenkrát nastoupili, spíše by se měly hledat způsoby k jejímu zkvalitnění. 
Světové a evropské statistiky říkají, že naše zem se dostává do popředí 
v mnoha ukazatelích, je na tom ze zemí bývalého východního bloku v rámci 
Evropy nejlépe. 

Státní svátek oslavili vedle Prahy i občané dalších měst, celá neděle 17.11. 
patřila vzpomínce na rok 1939 a 1989.

O něčem jiném byla zcela zaplněná Letenská pláň o den dříve, kdy 
demonstraci organizovalo hnutí Milion chvilek, nezisková organizace pod 
vedením šestadvacetiletého mladíka Mikuláše Mináře, který před dvěma lety 
kvůli souboji s A. Babišem dokonce přerušil studium na Karlově univerzitě.  
A pustil se do toho zhurta. Již dříve při demonstraci před zraky tisíců lidí a 
dalších u televizních obrazovek roztrhal nejvyšší státní dokument, Ústavu 
České republiky  jako výraz, že prezident republiky Ústavu nedodržuje a 
nyní na Letné dal dokonce prémiérovi naší vlády coby druhému muži státu 
ultimátum, které by si mu kromě něj nedovolil dát dodnes ani nikdo z jeho 
politických protivníků! Kalouskovi, který stál údajně někde na samém 
konci Letenské pláně určitě zaplesalo srdce, jak by mu mohl revoltující 
mladíček opět oklikou pomoci k veslu. A  to se Mirda nechal slyšet, že je u 
nás ohrožena demokracie! 

Volby do poslanecké sněmovny vynesly do čela s velkou převahou hnutí 
Ano  a tedy právo sestavit vládu byť za pomoci koaličního partnera. A 
toto může zvrátit buď vyslovení a schválení nedůvěry parlamentem nebo 
volby, buď řádné, či předčasné. Je těžké si to uvědomit? Navíc – časté 
volební průzkumy více společností stále prokazují přibližně stejné procento 
preferencí hnutí Ano, tedy kolem třiceti  procent. A možná až bude opozice,  
sjednocená v tzv. Demoblok konstruktivnější a nebude mít ve svém 
programu na prvním místě jméno premiéra, tak se snad pohnou ledy.

SporToVní oKÉnKo FD

Tj heřmanoV – Tj SoKoL unČín 1:1 (1:1)  
na pK 3:4

Heřmanov šel do vedení v 16. minutě, když Betyár skvěle načasoval 
přihrávku mezi beky Rohlíčkovi, který nedal brankáři Trojanovi 
prudkou střelou k tyči šanci 1:0. Poté hosté vyvinuli tlak a výsledkem 
bylo vyrovnání po půlhodině hry - po nepřehledné situaci ve vápně 
zakončil Kodeš tvrdou střelou. Ve druhém poločase zůstala na 
obou stranách nevyužita řada šancí, proto se již skóre nezměnilo. 
V penaltovém rozstřelu uspěli hosté 4:3.  

Tj mojžíř - Tj heřmanoV 6:3 (3:1) 
Hned v 1. minutě si domácí narazili před vápnem míč, zadáci 

Heřmanova to nezachytili a Vitásek pohodlně zasunul za Rojkova záda 
1:0. O 7 min. později po podobné akci zvyšoval na 2:0 Pavlík. Heřmanov 
snížil Rohlíčkem ve 40. minutě na 2:1. Před odchodem do šaten zvýšil 
za přísně nařízenou penaltu Král na 3:1. Druhý poločas začal lépe pro 
Heřmanov, když nejprve A. Čapkem a Betyárem srovnali na 3:3 a měli 
navrch. Remízový stav trval pouze čtyři minuty a branka domácího 
Vitáska zvedla jejich sebedůvěru. Rozhodnutí padlo v samotném 
závěru, kdy Heřmanov otevřel hru a Mojžíř v 83. a 90. minutě opět 
Vitáskem rozhodl o osudu celého utkání s výsledkem 6:3.

Tj heřmanoV – SK bezdĚKoV 5:7 (2:4)
Další divoký výsledek se zrodil v následujícím zápase ve Fojtovicích. 

První branka do domácí sítě padla po nepodařeném odkopu míče A. 
Čapka, míč se dostal k Hlavsovi, který věděl kam s ním 0:1. Na 2:0 zvýšil 
již v 5. minutě Hubený, který proniknul celou obranou Heřmanova. 
Snížení se Heřmanov dočkal po čtvrthodině hry z kopačky Cimpla 1:2. 
Třetí branku hostí zařídil Čaněk hlavou z rohového kopu. Na 4:1 zvýšil 
dalekonosnou střelou k tyči Kříž a do poločasu korigoval výsledek 
Majerik dorážkou po ne příliš povedeném zákroku brankáře hostí 2:4. 
Po obrátce padlo také 6 branek, na obou stranách po třech, průběh 
2:5, 3:5, 4:5, 4:6, 4:7 a konečných 5:7. Střelci domácích O. Cimpl 3x,  
R. Majerik a Z. Čapek.

SLaVoj bohušoVice n/o. -  
Tj heřmanoV 4:2 (1:2)

V Bohušovicích se hrálo za slunného počasí, ale terén byl velmi 
těžký. Mírnou převahu si vytvořili domácí, ale nedokázali se srovnat 
s terénem. Heřmanovu dobře fungovala obrana s výborným Rojkem 
v bráně. Ve 26. minutě zahráli domácí rukou ve vápně a nařízenou 
penaltu proměnil A. Čapek 0:1. Na 1:1 srovnal ve 40. min.Ortbauer po 
rychlé akci a ztrátě míče Heřmanova v útočném pásmu. Heřmanov si 
vedení vzal zpět ve 43. min. po rychlém průniku Rohlíček nezaváhal 
1:2. Po obrátce domácí zvýšili obrátky a postupně otočili zápas na 3:2 
a tento stav bránili zuby, nehty. Heřmanovu se srovnat nepodařilo, 
naopak v 90. min. inkasovali čtvrtou branku do zcela otevřené 
obrany. 

fK ČeSKÁ Kamenice-  
Tj heřmanoV 1:1 (1:0) na pK 4:2

Domácí začali velkým náporem, který byl korunován vedoucím 
gólem ve 14. minutě z kopačky Maliny. Po vedoucím gólu se Heřmanov 
osmělil a hra se vyrovnala. Do poločasu však zůstal výsledek nezměněn. 
Po obrátce se obraz hry změnil, nejprve A.Čapek vyrovnal v 56.minutě 
na 1:1 a vypracovali si 3 čisté gólové šance, které zůstaly nevyužity. 
Příležitosti ke skórování měli postupně Matys, Betyár a A. Čapek. 
Zbytek zápasu byl velice nervózní, domácí přitlačili Heřmanov, ale 
jejich střely končily většinou daleko od Stejskalovy brány. Pokutové 
kopy již tradičně Heřmanov nezvládl, proto si odváží pouze 1 bod.


