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informace z obecního úřadu

Listopad je již ve znamení blížících se dlouhých nocí a zimního času. Hned na úvod zde máme svátek Všech svatých a den nato Památku všech 
zemřelých - dušičky. Jsou to vzpomínky na zemřelé příbuzné a přátele. Pokud nemáte čas jindy v roce, zavzpomínejte alespoň nyní.

Z delšího smutku Vás však zase vrátí do života již plnící se vánočně vyzdobené obchody. Za chvíli opět začne ten pravý předvánoční shon.

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

Po dlouhém soužití vás přestává 
i nejzajímavější člověk bavit. 
Tuhle jsem se nudil dokonce sám se sebou.

Citát měsíce

Gabriel Laub

Významné žiVotní 
jubileum oslaVili

CajskoVá miroslaVa - HeřmanoV

milfait jiří - HeřmanoV

BlaHopřejeme

ČinnoST obecního úřadu
dne 29. 9. 2017 proběhla předávka dokončeného díla - oprava místní komunikace, •	
část p. p. č. 1604 v k. ú. Fojtovice
dne 30. 9. 2017 se uskutečnil svoz nebezpečných a objemných odpadů v obci•	
dne 1. 10. 2017 se v Fojtovickém parku konalo slavnostní otevření „Dětského hřiště •	
s herními prvky“ (viz níže)
zajišťování prací souvisejícími s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na den •	
20. a 21. 10. 2017
spolupráce s projektantem na řešení stavu bezpečnosti pro vybudování přechodu, •	
autobusové zastávky a osvětlení před ZŠ a MŠ
s MM Děčín a KúÚk dopravním odborem řešeno zanesení nových nástupních míst •	
autobusových zastávek do jízdního řádu
dokončen provozní a manipulační řád pro nový rybníček u odb. na Mlatce, poté musí být •	
schváleno vodoprávním úřadem, Lesy ČR, Povodí Ohře atd.
dne 6. 10. 2017 připraveno pro organizátory Svatováclavské pouti posezení, jako •	
poděkování za jejich skvělou práci (viz strana 2)
dne 1. 11. 2017 od 17:30 hod. v restauraci Heřmanov bude přednáška: „Chcete být zdraví“•	
na den 14. 11. 2017 přípravy na posezení pro seniory při harmonice a kytaře (viz strana 2)•	
výměna střešní krytiny na domečku u ZŠ a MŠ za poškozenou krytinu po vichru•	
osazení hladinového čidla s varováním nízkého stavu vody k vodárně ve Fojtovicích•	
výzva pro občany, kteří nemají uhrazené poplatky za odpady a nájemné z pozemků, aby tak •	
učinili v pondělí nebo ve středu na OÚ

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

 +420 776 092 290, +420 777 132 315

Termíny Svozu komunálních odpadů
Heřmanov + Fojtovice + uličky 

známky červené  svoz každý pátek
známky žluté a modré  svoz každý lichý pátek tj. 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.

Blankartice
známky žluté a modré  svoz každý lichý čtvrtek tj. 9. 11. , 23. 11. , 7. 12. , 21. 12.

Pozn. Prosím občany, aby využívali nádoby na tříděný odpad (žlutá nádoba – plasty, modrá – 
papír, zelená – sklo, šedá – kovové obaly) a zbytečně tak neplnili popelnice určené pro 
komunální odpad. Upozorňuji na to i z důvodu, že výhledově během několika let nebude 
kategorie „komunální odpad“ existovat, ale veškerý odpad se bude třídit. Děkuji za vaše 
pochopení a nám všem nezbude nic jiného, než se s tím vypořádat.

V neděli 1. října byl slavnostně otevřen park ve Fojtovicích s nově vybudovanými herními 
prvky pro děti. Celkové náklady obce činily 488 472 Kč a k tomu obec ještě objednala u stejné 
firmy stylové stoly a lavice pod přístřešek za částku 65 570 Kč. Za přidělenou dotaci na tuto akci 
ve výši 185 000 Kč patří poděkování Kraj. úřadu Ústeckého kraje. Obec Heřmanov připravila 
na prosluněnou neděli pro děti drobné odměny a suvenýry, zastupitel K. Helebrant poskytnul 
buřtíky, zastupitel J. Váňa točenou limonádu, soutěže organizovala paní Gründlová. Děti si 
samy otevřely dětské šampáňo a přípitkem zahájily provoz hřiště.

Součástí této akce byl i cyklovýlet pořádaný Ústeckou televizí s určenou trasou Verneřice – 
Valkeřice – Fojtovice, kde výletníci svojí jízdu zakončili a zúčastnili se otevření parku. V menším 
pelotonu jsme měli zastoupení, jmenovitě M. Kout, Martina. Koutová, Jiří a Jakub Koutovi, 
Milan a Michal Černí, Petr Greguš ml.

I přes menší zdržení televizního štábu jsme otevření parku stihli. Sjezd se skupinou cca 15 
cyklistů z Rychnova směr Fojtovice byl krásný zážitek. Hlavně brzdy dostaly zabrat a někteří si 
oddychli, že dojeli v pořádku. Záznam z cyklovýletu je také na stránkách www.hermanov.cz.

oTevření hřišTě S herními prvky ve fojTovicích

MK

starosta

starosta
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Jako poděkování za dobrovolnou pomoc při organizování vydařené 
Svatováclavské pouti byli dobrovolníci pozváni na posezení do 
restaurace v Heřmanově, kde hlavní sponzor Jiří Moravec přichystal 
pro všechny občerstvení v podobě grilovaného 50kg prasete 
a diskotékovou zábavu. Téměř 40 pozvaných si přišlo při zábavě na své 
a nikomu při odchodu domů určitě v břiše hlady nekručelo. Martin 
Kout se ještě pustil do promítání fotek z pouti, kde se většina poznala 
a také se nikdo nenudil. Tak se můžeme těšit na 28. 9. 2018, kdy bude 
již pátý ročník Svatováclavské pouti.

Po oslovení prodejce z obchodu v Heřmanově pana Van Hung Tran 
(Tony) je v případě vašeho zájmu schopen dovážet občanům z Fojtovic 
a Blankartic nákupy dle objednání až do vašeho domu. V případě, že 
vás tato příležitost zaujme prosím nahlašte se přímo ke starostovi, který 
tuto informaci předá obchodníkovi z místního obchodu v Heřmanově 
na tel. 724 187 589, starosta František David.

bylo veSelo možnoST nákupu do Tašky

NA POŽÁDÁNÍ JE MOŽNO ZAJISTIT SVOZ SENIORŮ, • 
KTEŘÍ SE OBTÍŽNĚ POHYBUJÍ.
PŘÍPADNĚ VOLEJTE NA TEL. 724 187 589 (STAROSTA).• 
ROZVOZ PO SKONČENÍ ZÁBAVY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ NA MÍSTĚ. • 
PRO SENIORY BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ ZDARMA.• 

POSEZENÍ PRO SENIORY

DNE 14.11.2017
OD  13:45 HOD
 HOSPODA
 HEŘMANOV

při harmonice a kytaře
 s DUO TORZO 

Václav Janovský 
a Zdeněk Bernart

1. 11. 2017 od 17:30 hodin, restaurace Heřmanov

Blíží se podzim a zima, naše zdraví, tělo i pokožka dostává díky 
výkyvům počasí zabrat.

Jak se můžeme vyhnout nebo podpořit naše zdraví, jak ulevit nejen 
tělu při nachlazení, pokožce při změnách teplot a počasí se dozvíte 

na přednášce ve spojení Zdravé Porce a výrobků TianDe.
Přednáška bude zaměřená na nachlazení – prevenci, akutní 

nachlazení, ochranu ženského zdraví. To vše z hlediska tradiční 
čínské medicíny.

Přednášku povede Ing. Simona Vrabcová
tel.: 777 096 100

vrabcova.simona@seznam.cz

Proběhne i losování o dárky
Zvu Vás a těším se

napSali nám...
Vážená redakce, posílám vám pár mých postřehů z letošní 

Svatováclavské pouti. Ani se mi nechce věřit, že se Svatováclavská pouť 
dočkala již čtvrtého pokračování. Možná, že pro hodnocení by se lépe 
hodilo 5. výročí, ale říkám si, že co můžeš udělat letos, neodkládej 
napřesrok. Když jsem hodnotila 1. dětský den ve Fojtovicích, napsala 
jsem, že laťka byla nastavena hodně vysoko, ale to jsem ovšem netušila, 
že letošní Svatováclavská pout vyšroubuje laťku mnohem víc. Nechci 
hodnotit jednotlivé akce, to by byl velký výpočet, ale výsledek byl 
ohromný a každý z návštěvníků si jistě vybral něco pro sebe. Měla jsem 
tu přátele z České Lípy a Děčína a ti nešetřili chválou a nechtěli věřit, 
co tak malá obec dokáže. A co bylo nejkrásnější, že všichni návštěvníci 
se dobře bavili, usmívali se na sebe a bylo vidět, že panuje dobrá nálada 
a že jsme si byli zase jednou hodně blízcí. Chtěla jsem poděkovat 
všem dobrovolníkům, ale to již udělal starosta jmenovitě v zářijovém 
zpravodaji. A tak bych ráda poděkovala starostovi (ale už slyším, že 
to není jen jeho zásluha), ale zásluhu na dobrém výsledku má v tom, 
že dokázal kolem sebe tolik lidí soustředit a dovedl práci organizovat. 
I ten průvod byl překrásný, podle mne ze všech čtyř nejhezčí. A to je 
to, co nám mohou všichni kolem závidět - ta veliká pospolitost a chuť 
bavit sebe i ostatní a nejen sedě za pecí a nadávat, že se nic nedělá. 
A tak hurá do další pouti, a už se moc těším

A ještě někomu bych ráda poděkovala a to panu Zdvořáčkovi. 
Vždyť náš zpravodaj může konkurovat celému okolí. Opět námitka, 
že to nedělá sám, ale určitě velkou porci práce bere na sebe. Je 
obdivuhodně, že i při svých těžkých zdravotních problémech redakční 
radu navštěvoval a pokud byl v nemocnici, tak i tam na našich novinách 
pracoval. Já sama se moc těším na jeho vtipné a aktuální fejetony. Tak 
díky.

malá ukázka ohlaSů z pouTi

FD FD

J. Jarošová



liSTopad 2017

benešov nad plouČnicí

3. 11. | 17 - 20 hod. Na zámKu straší zámek
Bojíte se rádi? Tak to musíte přijít na naši strašidelnou noc, při které 
se rozhodně nebudete nudit.

děČín

03. 11. | 19:00 Vražda sexem divadlo
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín
Komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho praktické ženě, 
na které leží celá domácnosti kam patří i popletená tetička.

09. 11. | 20:00 Na stOJáKa live klub škuner
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a Dominik Heřman Lev

15. 11. | 19:00 FraNtišeK NedVěd sd střelnice 
 a kapela tie Break
Turné k 70.narozeninám Františka Nedvěda - „Velkej flám“

16. 11. | 19:00 dON JuaN divadlo
Moliére; Divadlo pod Palmovkou
Trpká komedie s tragickými tóny a ďábelským koncem o muži, 
který odmítá respektovat jakákoliv pravidla a normy, kterému ležel 
svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj.

20. 11. | 19:00 OVčáčeK miláčeK kino sněžník
Druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín se 
v přímém přenosu vrací do kin. Děj umístil autor a režisér Petr 
Michálek do období vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje 
roku 2018

28. 11. | 19:00 JaNeK ledeCKÝ divadlo
Vánoční turné 2017

kam za kulTurou?

V minulém školním roce naše škola získala výhru 121 000,– na 
rekonstrukci sociálního zařízení. K tomu ještě navíc přibyl příspěvek 
v hodnotě 50 000,– a 50 000,– od firem „RAKO“ a „RAVAK“ v podobě 
materiálu na rekonstrukci. Výhry jsme plně využili a za pomoci 
našeho zřizovatele obce Heřmanov, jsme zrekonstruovali několik 
místností. V přízemí opravená koupelna se sprchovým koutem a WC 
kabinami, dále úprava prostor úklidové místnosti, sprchového koutu 
pro zaměstnance a nového WC. V patře pak nově opravené sociální 
zařízení pro chlapce ZŠ. Nově byl také zakoupen centrální boiler, který 
zásobuje celou školu teplou vodou.

Nejen, že jsme tímto uspokojili paní inspektorku z hygieny, hlavně 
jsme udělali radost našim dětem a zvelebili školu pro další generace. 
Rádi bychom tímto poděkovali vedení naší obce za finanční příspěvek, 
díky kterému jsme mohli zrekonstruovat více prostor najednou, dále 
rodičům a všem ostatním, kteří hlasovali v soutěži a tím nás posunuli 
na 1. místo. Největší zásluhu mají však naši žáci, kteří za pomoci našich 
pedagožek plnili aktivity a s odhodláním se do každého úkolu pustili.

Letos jsme již opět rozjeli novou soutěž a tak Vás žádáme 
opět o podporu. Informace najdete na našich stránkách: 
http://www.skolahermanov.cz/index.php?type=Blog & id=437

Dne 3. 11. 2017 od 18.00 hodin 
pořádá ZŠ a MŠ Heřmanov 

na zahradě školy

Halloweenskou 
párty

Těšit se můžete na stanoviště 
se strašidly a příšerami, 

světelnou show
a pro největší odvážlivce 

bude připravena 
stezka odvahy.

Příspěvky na 
halloweenské 
občerstvení 
jsou vítány.

škola rekonSTruuje z výhry 
„domeSToS pro školy“

víTání obČánků 23. 9. 2017

G. Švandrlíková

MK
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Tj heřmanov – mSk Trmice 2:5 (1:3)
Již v 11. minutě šli hosté do vedení. Po kolmé přihrávce mezi beky 

dostal míč Duna, který zasunul pohodlně do brány 0:1. Po čtvrthodině 
hry se situace opakovala, střelcem druhé branky hostí byl Vávra. Ve 
21. min. podklouznul domácí Vlček a míč nabídnul hostujícímu 
Cibríkovi, který trestal třetím gólem 0:3. Domácí snížili o dvě minuty 
později gólem Vlasáka z PK za faul ve vápně na Wenzela na 1:3. Ve 
druhém poločase to byl opět Cibrík, když utekl obraně domácích 
a zvýšil vedení Trmic na 4:1. V 68. min. vykřesal naději Rojko a po 
nařízeném TK snížil na 2:4. Poslední slovo, ale měli hosté a Cibrík 
svým třetím gólem završil vysoké vítězství Trmic na 5:2.

Tj Svádov- olšinky - Tj heřmanov 7:3 (5:0)
Domácí odstartovali kanonádu již ve 13. minutě, kdy po hodně 

přísné penaltě šli do vedení, autorem byl Vodehnal 1:0. O 3 minuty 
později přidal druhou branku Vošahlík po chybě v rozehrávce hostí. 
Třetí gól padnul po rychlém brejku a přečíslení obrany Heřmanova, 
první střela skončila na tyči, opakovaná střela Pittnera v síti 3:0. 
Čtvrtou branku zařídil nikým nehlídán Varga 4:0. Pátá branka v síti 
Heřmanova padla po úniku Pittnera. Ve druhé půli vstal Heřmanov 
z mrtvých a postupně Rojko, Drahoňovský a Folprecht snížili na 5:3 
Vše nasvědčovalo, že si Heřmanov přece jenom odveze alespoň bodík, 
protože i šance přišly. Ale bez úspěchu. Svádov si nebezpečí uvědomil, 
zabral a výsledkem byly ještě 2 branky. Na 6:3 zvýšil Ren a skóre uzavřel 
svým třetím gólem Pittner 7:3.

Tj heřmanov – Sk plaSTon šluknov 2:4 (2:1)
Po předchozích nevydařených zápasech Heřmanova byli hosté ze 

Šluknova vysokým favoritem. Domácí se však nezalekli a přinejmenším 
hosty zaskočili. V 18. minutě po větším tlaku Šluknova si Havlíček 
vyměnil míč s Vašákem a sám proti brankáři Jircháři byl úspěšný 
1:0. Ve 26. min. po problematickém zahrání rukou Čurgaliho nechal 
HR pokračovat a jmenovaný se radoval a vyrovnal na 1:1. Domácí 
přece jenom šli do šaten šťastnější, to když se Majerik zbavil beka 
a nekompromisně prostřelil Jircháře 2:1. Druhý poločas byl ve znamení 
Šluknova, vytvořili si převahu, kterou postupně zužitkovali: Mikula 2x, 
Léhr 1x a zvítězili tak 4:2. Přesto si Heřmanov za bojovnost, nasazení 
a touhu po dobrém výsledku zaslouží pochvalu. Pro oko diváka pěkný 
a zajímavý zápas.

Tj přeSTanov – Tj heřmanov 3:1 (1:1)
Běžela 20. minuta a centrovaný míč prošel z pravé strany přes 2 

hráče Přestanova, míče se zmocnil Drahoňovský a nadvakrát překonal 
domácího brankáře Dvořáka 0:1. Domácí srovnali po půlhodině hry, 
když z rohového kopu vyskočil nejvýše Levinský a usměrnil za záda 
Pospíchala 1:1. Ve druhém dějství to byl opět Levinský, který si poradil 
s vysokým centrem do vápna a střelou pod víko poslal domácí do vedení 
2:1. Od 68. minuty hrál Heřmanov o deseti bez vyloučeného V. Váni 
za 2 ŽK za protesty a kritiku HR. Od této chvíle se hrálo nahoru dolu 
se snahou obou mužstev rozhodnout zápas. Nakonec byli šťastnější 
domácí, kteří si přece jenom vytvořili více příležitostí ke skórování 
a jednu z nich využil 3 minuty před koncem Šmejkal 3:1.

foTbalovÉ okÉnko

naše škola na SvaTováclavSkÉ pouTi

Pozn. Do konce podzimní části zbývá sehrát tyto zápasy: 28. 10. v 10:30 h. Chabařovice - Heřmanov; 5. 11. ve 14:00 h. Heřmanov- Dobkovice, 
11. 11. v 10:45 Chuderov – Heřmanov a 19. 11. ve 13:30 h. Heřmanov - Jiříkov

G. Švandrlíková

FD


