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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• 29.9.2016 se konalo ve Fojtovicích 4.veřejné zasedání obce Heřmanov
• termín podzimního svozu nebezpečných odpadů v obci na sobotu 1.10.2016 
• přípravné práce a uspořádání Svatováclavské pouti dne 24.9.2016 (viz níže)
• činnosti související s volbami do zastupitelstev krajů konané dne 7. a 8. 10.2016
• dokončena stavba 4 mostků ve Fojtovicích,  v Heřmanově u rybníčku bude dokončen s 

předstihem
• byla dokončena stavba hřiště s umělým povrchem u ZŠ a MŠ v Heřmanově
• rozpracována stavba pódia a tribuny také u ZŠ a MŠ Heřmanov
• částečně řešeny rozvody el.energie pro pódium a osvětlení kolem nového sportovního 

povrchu v prostoru ZŠ a MŠ Heřmanov
• provedení skutečného zaměření pozemků geodetem v prostoru Fojtovické vodárny nutné  

pro další navazující práce projektanta, pro případný odkup nebo směnu pozemků
• dokončena zámková dlažba přímo u Zvonice v Heřmanově
• dokončeny opravy místních komunikací 2x Blankartice, 3x Heřmanov a 1x Fojtovice
• položení nové krytiny na pódium sálu v Heřmanově
• účast obce Heřmanov na 2 dražbách  nemovitostí dne 7.9.2016 1/3 a 1/3 RD čp.124, obec 

Heřmanov vydražila za nejnižší cenu
• ve dnech 16.8., 17.8. a 5.9. vykonala Okr. správa soc. zabezpečení Děčín kontrolu za období 

od 1.7.2013 do 31.7.2016 (za 3 roky zpět)  
• vydání pamětní knihy obce Heřmanov z 19. do 20. století (viz níže)

Září nám ve své první polovině ukázalo, jak krásně slunečné a teplé může být léto na svém konci, dokonce opět lámalo teplotní rekordy. Teplé 
září – dobře se ovoci i vínu daří, tak praví jedno z pořekadel lidových pranostik. V té druhé půli přišel pak i tolik potřebný déšť, který snad zavelí 
houbám, aby opět povylezly z podhoubí a dělaly radost naší sběratelské vášni. A věřme, že zima je ještě daleko.
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Citát měsíce

Říká se, že děti, blázni a filozofové mají 
pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a 
filosofové nechápou.

Niccoló Paganini

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE HEŘMANOV Z 19.DO 20. STOLETÍ 
Ačkoli přeložený originál kroniky obce Heřmanov psaný švabachem zpracovaný v Pamětní 

knihu obce Heřmanov byl zpracován se vší pečlivostí, přece jenom můžete Vy čtenáři najít 
drobné nedostatky, např. překlep nebo nesprávný údaj, prosím o jeho sdělení na OÚ, nebo 
přímo M. Koutovi. Po shromáždění údajů dojde k opravě v textu a můžeme opět zadat do tisku 
další série. Prvních 100 ks bylo prodáno na Svatováclavské pouti 24.9.2016. 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZA USKUTEČNĚNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Svatováclavské pouti. Podle reakcí 

občanů se tato akce vydařila a udělala radost nejen našim občanům, ale i z okolních obcí. 
Velký dík patří hlavnímu sponzorovi Ing.  Jiřímu Moravcovi a dalším sponzorům: Tomášovi 
Rudolfovi, st. f. Bardzák, Břetislavu Antonínovi, Air products a Janu Heranovi. Organizaci celé 
akce zajišťovali zastupitelé obce: Martin Vepřek, Josef Kučera, Josef Váňa, Karel Helebrant a 
Tomáš Rudolf, další organizátoři: Martin a Jakub Koutovi, Veronika a Martin Šrámkovi, Jiří 
Zdvořáček, Gabriela Švandrlíková, zaměstnanci VPP: Lenka Koutová a Vendula Gregušová, 
úklidové, přípravné a pořadatelské práce zajišťovali: Miluška Chramostová,Václav Moravec, 
Zdeňek Chramosta, Antonín Valík, Mirka Černá, Milan a Lukáš Černí, Bára Urbanová, Anna 
Hellerová, Tomáš Berenteš, Jiří Berenteš, Věra Helebrantová, Jana Helebrantová, Věra Krtilová, 
Drahuška Lomičová, Eva Michálková, Jana Váňová, Jana Feistnerová, Olga Šustrová, Vít 
Goldammer, David Laušman, Jaroslav Chmelík, Jiří Šiler, Valentin Rudolf.  Obdiv a pochvala 
patří všem, kteří kráčeli v průvodu v krásných dobových kostýmech. Poděkování patří také 
HZS Děčín a Dobrovolným hasičům z Benešova n/Pl. za jejich bleskovou akci při ukázce hašení 
požáru auta, dále Tomáši Faixovi za skutečnou zdravotní pomoc při ošetření dvou chlapců. 
Ještě jednou děkuji, starosta František David !!!

starosta

JZ

starosta

starosta



SVATOVÁCLAVAVSKÁ POUŤ



          KAM ZA KULTUROU?

DIVADLO DĚČÍN

04.10. 19:00 GIUDITTA
Franz Lehár
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem
Příběh i titulní postava připomínají
částečně Carmen. 

09.10. 15:00  - Josef Čapek 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Sem Tam Fór             
Známé povídání o pejskovi a kočice, které 
je svou hravostí blízké dětem od 3 let.

 25.10. 19:00 GEDUR 
FRIDA-MALOVAT A MILOVAT
Životní příběh legendární mexické malířky 
Fridy Kahlo 

KINO BENEŠOV N. PL.

14.10. 21.00 Koncert Jiřího Schmitzera

BLANKARTICKÝ RYNEK

1.10. 14.00 Výšlap na rozhlednu 
Strážný vrch

29.10. 17.00 Podzimní halali

FK CHUDEROV – TJ HEŘMANOV 6:3 (3:1)
Na zahajovací mistrovského utkání nového ročníku 2016/2017 I. B.tř.zajížděl Heřmanov 

do Chuderova k velmi silnému protivníkovi. Od začátku si domácí vytvořili mírnou převahu 
a přišly i šance. Ve 12.minutě domácí zaútočili po pravé straně, centrovaný míč nešťastně 
zasáhnul hlavou Havlíček, tím prodloužil na chuderovského Elmericha a Pospíchal lovil 
míč ze sítě poprvé 1:0. Běžela 24.minuta, domácí se dostali rychlým brejkem do přečíslení 
a následný centr zužitkoval Culek, když do 
odkryté branky pohodlně zvýšil vedení na 
2:0. O několik okamžiků později byl faulován 
Betyár 4 metry před vápnem, k míči se 
postavil Vlasák a obstřelil zeď, brankář Bakia 
pouze ztlumil míč, přesto skončil v síti 2:1. 
Pět minut před přestávkou kopali domácí TK, 
střela tečovaná zdí skončila v síti bezmocného 
Pospíchala 3:1. 

Po hodině hry vykřesal naději na dobrý 
výsledek Betyár, který po samostatné akci 
obešel vše, co mu stálo v cestě a Bakiovi nedal 
šanci 3:2. Hosté se však neradovali dlouho, 
v 66. minutě po faulu zahrál Rohlík TK a zvýšil 
na 4:2. Pátá branka do sítě hostí padla po střele 
z úhlu, Pospíchal míč neudržel a pohodlně 
dorážel Elmerich. Přestřelka pokračovala, 
když Vlasák vystihnul chybnou rozehrávku 
domácích a bez váhání vymetl roh Bakiovi 
branky 5:3. Konečné slovo měli domácí a svojí 
třetí brankou v 75. minutě uzavřel brankové 
hody Elmerich 6:3.

SVATOVÁCLAVAVSKÁ POUŤ

FOTBALOVÉ OKÉNKO
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Již třetí rok za sebou jsme naší poutí přivítali knížete Václava s jeho 
matkou, kněžnou Drahomírou a jejich družinou. Sobotní babí léto nám 
dopřálo i teplého sluníčka. Program pouti byl nabitý od dopoledne až 
po závěrečnou večerní zábavu, které předcházel velkolepý ohňostroj. 
O úspěchu pouti svědčí i osm stránek poděkování místních účastníků i 
návštěvníků z širokého okolí v pamětním sešitě. Vybrali jsme vám ukázku 
a doplnili ji několika fotografiemi.

Další fotografie jsou na: https://www.facebook.com/obec.hermanov/
text: JZ, foto MK

FD
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KNIHA STÁLE ŽIJE. JAK DLOUHO JEŠTĚ ?

Možná se vám bude zdát na první pohled dnešní titulek divný. Ale určitě jenom na první, protože všichni dlouho víme, že moderní technologie 
tištěné písmo začínají vytěsňovat. Tak je tomu i u denního tisku. S internetem v nejnovějších dotykových mobilech není problém si vlastně zdarma 
(v rámci platby za internet) přečíst všechny stránky vašeho oblíbeného titulu. 

Od prvních dětských let byla kniha naším běžným společníkem, maminky nám z nich četly ty nejkrásnější pohádky a zároveň nás tím učily vážit 
si knihy a vážit si knihovny, kterou jsme si celý život doma budovali. I dnes maminky čtou dětem pohádky. Tady je stále vše v pořádku. S přibývajícím 
věkem dítěte však zájem o knihy většinou slábne právě používáním zmiňovaných nových technologií. Vždyť dnes existuje již na internetu i bohatá 
elektronická knihovna, která čtenáři ušetří nemalou částku za  koupi dobré knihy. Ano, jeden z důvodů, proč si potencionální čtenář koupi knihy 
vícekrát rozmýšlí. Beletrie není laciná, knihy velkých formátů na krásném papíru, v lakovaných deskách a spoustou stránek a fotografií vám pořádně 
provětrají domácí pokladnu a rozpočet. Většinou  se dnes kupují jako krásný, hodnotný dárek a jsou ozdobou každé domácí knihovny.

Ještě v nedávných letech bývala veřejná knihovna snad v každé druhé vesnici. Pak ale knihovny začínaly postupně  mizet, knihy čekal většinou 
smutný konec  ve stoupě, protože i v antikvariátech mají dnes zájem pouze o hodnotné a spíše vzácnější knihy. Pravdou je, že tyto knihovny měly 
hodně knih, o které by dnes již nikdo nestál. Mám na mysli dobu, kdy trh byl přesycen bezcennými  tituly autorů socialistického tábora, opěvujícími 
bezchybnost stávajícího režimu.  Tendenčních knih státníků byly plné prodejny a povinně i plné knihovny. Upřímně – z likvidace těchto knih mi 
špatně nebylo, s těmi ze světové beletrie to bylo horší.

Tištěná kniha by neměla zmizet z tohoto světa. Tím, že jí držíte při čtení ruce, tím, že je pak součástí vaší knihovny, si vytváříte k ní jistý, krásný 
vztah. A k dobré knize se rádi vracíme. Braňme proto knihu a veďme k tomu i naše potomky. Nedopusťme, aby zahynula. Pak by člověk ztratil jednu 
velkou životní hodnotu, kterou ani vynález čipu nenahradí.

FOTBALOVÉ OKÉNKO

TJ HEŘMANOV – TJ CHLUMEC 1:1 (0:0) NA PK 4:3
Mistrovské utkání bylo vcelku skoupé na gólové šance a tomu 

také odpovídá výsledek 1:1. Přesto ve 25 min. se domácí Wenzel ze 
23 metrů opřel do míče a dělovka orazítkovala tyč Peškovy 
brány, opakovaná střela Stehlíka skončila vysoko nad. Do 
vážnějších gólových příležitostí se soupeři nepustili. 

Druhý poločas se podobal prvnímu s velkým 
množstvím osobních soubojů (ŽK 6:2) a málem šancí. 
Heřmanov v 60.min. chybnou rozehrávkou nabídnul 
Chlumci příležitost, kterou kapitán L. Mach využil 
a přízemní střelou otevřel skóre 0:1. Neuplynuly ani 
2.minuty a domácí svým kapitánem Rojkem srovnali 
stav na smírných 1:1. Na pokutové kopy byli tentokrát 
šťastnější domácí, kteří proměnili 4, hosté pouze 3.

SPARTAK JIŘÍKOV - TJ HEŘMANOV 
2:2 (1:1) NA PK 4:2

Hned v úvodu zápasu nastal závar před domácí brankou , ve které se 
nejlépe orientoval heřmanovský Betyár a střelou nestřelou umístil míč, 
který se otřel o tyč a skončil za brankovou čarou. Celou půlhodinu měli 
hosté navrch, ale navýšení skóre se nekonalo. Naopak ve 38.minutě 
domácí z ojedinělého útoku byli hodně důrazní a  Häusler srovnal 
prudkou střelou doprostřed brány na 1:1.

Do druhého poločasu nastoupili domácí s větší touhou po vítězství. 
Obraz hry se změnil a Jiřikov si vytvořil 
šance. Ve 64.minutě zahrával Jiříkov 
TK, k míči se dostal volný Štěpanek a 
přízemní střelou dostal Jiříkov do vedení 
2:1. Minutu poté měl vyrovnání na 
kopačce Stehlík, ale jeho střela skončila 
na tyči Čerkla. Hosté se přece jenom 
vyrovnání dočkali, v 78.minutě se Vlasák 
položil do centru z pravé strany a upravil 
výsledek na 2:2. V samotném závěru 
zlikvidoval brankář hostí Pospíchal čisté 
gólovky Jiříkova a tak skončil výsledek 
spravedlivou remízou. Pokutové kopy 
lépe vyšly Jiříkovu s poměrem 4:2. 

TJ HEŘMANOV – TJ SPARTAK 
BOLETICE N.L. 4:5 (3:2)

Utkání se hrálo za nepříznivého počasí, což se projevilo i na kvalitě 
zápasu, ale zase padlo celkem 9 branek. Hned v 6. minutě šly 

Boletice do vedení po rohovém kopu, neobsazený Beutler 
trefil růžek Čislákovy brány. Stejná situace nastala o 

3 minuty později na opačné straně, když Líbal srovnal 
po rohu hlavou na 1:1. Běžela 13. minuta, Vlasák 
napřáhnul z 35 metrů a tvrdá střela překvapila Vorla 2:1. 
O 3  minuty později zvýšil Majerik na 3:1 přehozením 
Vorla, po dalekonosném pasu kapitána Rojka. Kontaktní 

gól na 3:2 zařídil boletický Šindelář, po jeho TK bez jiného 
dotyku zapadl míč za tyč. Ve 33. minutě po faulu ve vápně 

na Mataje si tentýž hráč postavil míč na značku PK, ale Vorel 
jeho pokus zmařil.
Druhý poločas začal lépe pro domácí, jmenovitě Rojko dostal míč 

do křídla, Vorel vyběhnul a kapitán Heřmanova ho z velkého úhlu 
přehodil 4:2. V 57. a 58. minutě přišla velká chvíle Cimpla, když dvěma 
slepenými góly srovnal na 4:4. V závěru zápasu se Heřmanov snažil 
strhnout vítězství na svojí stranu, zapomněl na zadní vrátka a toho 
využil Rohlíček a po rychlém brejku v 88. minutě rozhodl o vítězství 
Boletic v poměru 5:4.

SK PLASTON ŠLUKNOV- TJ HEŘMANOV 1:2 (1:1)
Běžela 2.minuta a domácí se ujali 

vedení 1:0, když se trefil J. Mládek. 
Ve 21.minutě se zranil heřmanovský 
brankář Pospíchal, kterého nahradil hráč 
z pole R. Wenzel a jeho post zaujal  nový 
hráč Heřmanova M. Sobíšek. Heřmanov 
srovnal Majerem ve 40.minutě na 1:1, 
když dopravil míč do brány vyražený 
brankářem Šluknova Jirchářem. 
Rozuzlení padlo v 82. minutě, když 
šťastným střelcem se stal opět J. Majer. 
Domácí v samotném závěru zápasu 
nastřelili pouze tyč a proto si hosté 
odvezli 3 body.

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

FD
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