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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU

• dne 3.3.2016 se konalo ve Fojtovicích I. veřejné jednání v r. 2016 (viz informace níže)
• obec Heřmanov společně kulturní komisí uspořádala dne 5.3. Karnevalový rej (viz.čl.níže)
• práce spojené se žádostí a nutnými přílohami pro Ministerstvo zemědělství na „Revitalizaci 

a opravy rybníčku“ v dolní části Heřmanova s termínem podání žádosti do 29.4.2016
• zahájení drobných povrchových úprav ve sportovním areálu ve Fojtovicích na vybudování 

cyklistické dráhy pro děti, s postupnou parkovou úpravou 
• na Úřad práce Děčín podána žádost na 2 pracovní místa na VPP od 1.4.2016   
• pokračování v dodávání podkladů na SPÚ k „Pozemkovým úpravám v katastru obce“ a ke 

„Studii  odtokových poměrů na Benešovsku“
• jednání s Veterinární správou a místní šetření u občana Blankartic o odebrání většího počtu 

psů a jejich umístění do útulku v Děčíně 

Panská láska, ženská chuť a březnové  počasí  není stálé. Tak praví jedna z lidových  pranostik.  K prvním dvěma  příměrům se nechci vyjadřovat, 
i když se říká, že není nad lidovou moudrost, ten třetí sedí, jak cosi na hrnci. A jako obvykle si to zřejmě  protáhne až do měsíce příštího. První 
jarní den i velikonoční svátky máme za sebou, otevřeli jsme i studánky a tak snad už nic nebude bránit všem květům nového jara.
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Citát měsíce
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci 

a všechny stíny padnou za tebe.
John Lennon

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ JAKO MALOVANÉ

starosta
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Dne 5.3. se konal „historicky“ první večer deskových her na 
Blankartickém rynku. Byl jsem zvědavý, jak si Výbor blankartického  
rynku zorganizuje toto setkání a jaký bude mít ohlas.

Přišli prakticky pouze blankartičtí (což mne trochu mrzelo), ale 
atmosféra byla skvělá, pohodová, rodinná. 

Snad každý příchozí (kromě mne - ale příště se polepším) přinesl 
nějaké malé občerstvení - sladké pečivo, listové rohlíčky s uzeninou, 
chlebíčky, galantínu, a já nevím co ještě. Na stole již byly připraveny 
hry např. „Česko - otázky a odpovědi“, „Český film“, „Jenga (věž)“,
karty, ... a po výběru hry a volby hráčů se nenuceně rozjela zábava.

Vůbec nezáleželo na tom, kdo vyhrál nebo prohrál. Hrálo se 
prakticky společně. Hráči se stejně v průběhu času měnili. Někdo 
odešel, jiný přišel později. I já musel po dvou hodinách za dalšími 
povinnostmi, ale odcházel jsem velmi nerad a ještě dostal s sebou 
od místních výslužku na cestu.

Po dokončení rynku to chvilku snad vypadalo na problémy se 
samosprávou, ale nyní mne tato akce utvrdila, že v Blankarticích je 
dobrá parta lidí a že si tento kulturní stánek opravdu zaslouží. 

A jsou naplánovány další akce, určitě přijďte.

VEČER DESKOVÝCH HER

Na Velký pátek, v předvečer hlavních velikonočních svátků jsme se 
již tradičně sešli v Hospůdce u Kálů, abychom po zimě opět otevřeli 
studánky, které jsme koncem října zavírali, abychom je ochránili 
před zimou. Již po šesté hodině odpolední se začala plnit hostinská 
místnost, aby před samotným začátkem již nebyla k sehnání jediná 
volná židle. O zábavu se tentokrát postarala country kapela JITRO pod 
vedením kapelníka Jiřího Cardy a nutno přiznat, že s jejím výkonem, 
včetně zpěvu, byli všichni přítomní nadšeni. Naši Old boys  nasadili 
při minulých studánkách vysokou laťku a dnešní kapela ji rozhodně 
podržela. Úderem dvacáté hodiny stále ještě zimního času se ujal slova 
jako obvykle Milan Šmíd, v krátkém proslovu vyzdvihl dnes již bohatou 

historii této tradice a velkým, rovněž již historickým klíčem otočil a 
ty studánky nám všem otevřel. Pak již jedna country skladba střídala 
další a postupně navozovala, spolu s podáváním správných tekutin 
výtečnou náladu. Přesně v 21.06 se na parket odhodlal první taneční 
pár, který tam samotný vydržel celou svoji sérii tří skladeb. Proto mu 
také patří místo v naší fotoreportáži.  Potom už parket zaplnili další 
tanečníci, hezky se dívalo na dámy, které tančily  klasickým country 
krokem a držením. Postupem času došlo i na odvážné taneční figury.
Zkrátka zábava jako řemen. Málokomu se chtělo v pozdních nočních 
hodinách opouštět  dobře prožitý večer a rozhodně si odnesl s sebou 
hezký zážitek.

A STUDÁNKY JSOU OPĚT OTEVŘENY!

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
Již  druhá jarní akce Blankartického rynku a zároveň druhá v měsíci 

březnu se konala o velikonoční Bílé  sobotě. Lidová pranostika říká, že 
prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. Myslím, že nespadla 
ani kapka a tak to snad bude dobré.

Odpoledne kolem páté hodiny se začala naplňovat malá klubovnička 
rynku a všechny židle byly obsazeny. U pěkně velikonočně vyzdobeného 
stolu se sešli blankartičtí občané, aby si oslavili předvečer hlavních 
velikonočních svátků. Každá rodina přinesla něco z připravených 
dobrot na jejich velikonoční stůl a tak o žaludky přítomných bylo 
postaráno. Pití bylo také dost  a tak se ani nikomu nechtělo jít domů. 
Další jarní akce blankartických najdete v tomto čísle pod rubrikou 
Kam za kulturou. Ti už se dnes těší na další z nich.
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DIVADLO DĚČÍN

19.04. 19:00 PODNÁJEM NA 
BULVÁRU COURTELINE
Georges Courteline, Marie Nováková
Městské divadlo Kladno  
Krátké ztřeštěné aktovky francouzského 
komediografa, které se hemží povrchními 
dámičkami, milenci pod pantoflem, 
bezcitnými majiteli nemovitostí, krutými 
manželkami, frustrovanými manžely a 
jinou havětí.

 24.04. 15:00 STRAŠIDELNÝ MLÝN
Divadelní společnost Julie Jurištové  
 Strašidelný mlýn je původní česká pohádka 
s písničkami, ve které se setkáte s legračními 
strašidly Bubulisem a Bobolisem a také s 
čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně 
se dějí prapodivné věci. 

BLANKARTICKÝ RYNEK
Výbor Blankartického rynku ve spolupráci 
s obyvateli Blankartic připravil program  
kulturních a společenských akcí pro jaro 
2016.

26. března  sobota
17.00 Velikonoční posezení

9. dubna  sobota
13.00 Úklid odpadků kolem silnic 
17.00 Večer deskových her

30. dubna sobota
15.00 Stavění májky
18.00 Pálení čarodějnic

14. května sobota
14.00 Výšlap na Kohout

28. května sobota
17.00 Kácení májky a posezení

11. června sobota
17.00 Večer deskových her

Všechny akce jsou s posezením 
ve společenské místnosti rynku 
s občerstvením.
Vstup s vlastnoručně připraveným 
občerstvením (chlebíčky, jednohubky, 
sladké pečivo) vítán.

          KAM ZA KULTUROU?
DIVADLO KOUZEL VE ŠKOLE

Dne 23.2.2016 navštívilo naší Základní školu a Mateřskou školu Heřmanov 
Divadlo kouzel Waldini. Na začátek předvedl kouzelník trik se sáčkem a míčkem, 
do kterého zapojil i naše žáky. Klasický trik schovávání předmětů dětem také 
ukázal, jak doopravdy funguje. Následovala další řada kouzel. Největší úžas 
a radost sklidilo vyčarování živé hrdličky a králíčka. Děti byly nadšené, 
divily se, skákaly a tleskaly. Na závěr kouzelník dětem vykouzlil zvířátka 
z balónků.

Představení se všem velmi líbilo a my doufáme, že nás v nejbližších letech 
znovu navštíví.

Letos jsme se rozhodli zařadit mezi naše školní akce nově Masopustní odpoledne. 
Několik dní před tím, jsme šili kostýmy, masky, malovali kulisy a připravovali mnoho 

pomůcek, aby bylo vše perfektní a opravdové. 
Na děti a rodiče tentokrát čekala nová stanoviště, kde si mohli vyzkoušet stará řemesla. U 

kominíka vyčistily děti komín, u pekařky si 
uválely preclík a následně si ho v pravé pícce 
upekly, u řezníka na opravdovém strojku točily 
jitrnice, u ševce opravovaly boty, u perníkářky 
zdobily voňavé perníčky a nakonec si mohly 
vyzkoušet pár pokusů v alchymistické 
laboratoři. 

Masopust byl zahájen krátkým průvodem 
všech masek a následným vyhlášením nejlepší 
masky v podání rodičů a dětí. Vítězství si 
zasloužilo duo masek Batmanů v podání pana 
Tomšíka se synkem Oliverkem. Jako hlavní cenu dostali živou slepičku snášející vajíčka. 

V soutěži o největší koláč vyhrála rodina Krumlova, která se předvedla s koláčem velkým v 
průměru 60cm. Ze soutěže si odnášeli dárkový balíček. 

Na účastníky čekaly další soutěže. Rodiče s dětmi zápasili s pilou při přeřezávání polena, 
zručnost a rychlost vyzkoušely maminky s dětmi při věšení prádla a tatínkové při házení 
syrovým vajíčkem. Nezapomněli jsme ani na soutěže v jezení koláčů nebo koblížků. 

Ve škole bylo připraveno chutné občerstvení s teplými nápoji. Přesto, že počasí bylo velmi 
proměnlivé a ke konci už jen pršelo, všichni se bavili a smáli. Děkujeme za účast, protože ta je 
nám vždy odměnou. 

Dne 5.3.2016 se na sále v Heřmanově opět konal maškarní bál pro děti. Sálem zněla hudba 
skupiny U-style a všude se hemžilo mnoho krásných masek. Děti soutěžily v nových disciplínách 
a po každé soutěži na ně čekala nějaká odměna. 
Každý rok čekáme, jaké masky se na sále 
objeví a těšíme se na tu podívanou. Letos se 
roztrhl pytel s princeznami v krásných šatech. 
Radost nám udělaly děti, které se nestydí a 
sami předvedly své pěvecké umění. Maškarní 
rej rychle utíkal a při pěkných písničkách a 
dobré náladě nám nezbyl ani čas na vyhlášení 
té nejhezčí masky. Což je dobře, protože 
všechny masky jsou každoročně krásné a 
originální. Těšíme se na příští rok.

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI

MASOPUST

foto: MK

G. Švandrlíková

foto: MK

G. Švandrlíková

K. Ficzlová, asistentka pedagoga ZŠ
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DROBNÉ ZPRÁVY Z TISKU

Zpráva z tisku: Loni v listopadu převezli do nemocnice Praha – Motol čtyřiašedesátiletého pacienta, který trpěl vážnými onkologickými problémy, kvůli 
kterým lékař na centrálním příjmu nařídil, aby byl převezen na infekční oddělení. Z propouštěcí zprávy však vyplývá, že se přesun neobešel bez komplikací. 
Jedna z lékařek podle ní prohlásila, že „na tomto pacientovi už nezáleží, je jedno, kde bude ležet a jakou péči bude mít, protože  stejně brzo umře.“  
21. března 2016 – iDnes.cz

Druhá zpráva z tisku: Brněnské nemocnice odmítly přijmout pacienta. Nevěděly prý, že je v 
ohrožení života. Muž po půlhodině v sanitce zemřel. Nemocnice tvrdí, že postupovaly správně, 
záchranáři zase, že udělali maximum. 
22. března 2016 – iDnes.cz

Dva kalendářní dny za sebou a hned dvě neuvěřitelné zprávy z našeho zdravotnictví. Dost 
často se naše zdravotnictví chlubí svou úrovní, otázkou ale zůstává, jak je tomu doopravdy. 
Z uvedených zpráv se může zdát, že se jedná o selhání jednotlivců, kteří zapomněli na svou 
Hypokratovu přísahu. Myslím si však, že nejenom já, ale i značná část veřejnosti nemá zrovna 
dobré zkušenosti v okamžiku, když už musí lékařskou péči vyhledat. Přestože není pochyb o 
tom, že naše zdravotnictví má celou řadu lékařských kapacit, majících světové jméno. Říká se, 
že zdravotnictví má málo peněz, tohle ale bohužel žádné peníze nezachrání.

Není bez zajímavosti, ale jistě na pováženou, že v obou případech  se jednalo o seniory. Začíná to trochu zavánět s neúctou ke stáří a s tou se 
bohužel v poslední době nesetkáváme jenom ve zdravotnictví. Jako by si ti mladí neuvědomovali, že jednou a to velice brzy (čas neúprosně letí) se 
ocitnou ve stejné situaci a budou zase oni těm mladým  překážet. Překážet řidiči na přechodu pro chodce, protože jdou o holi  a pomalu, překážet 
ve frontě na poště, protože jsou roztržití a pomalí, překážet na chodníku, protože se pletou pod nohy. Neúcta ke stáří je na postupu a nesvědčí o 
vyspělosti společnosti. Každý by si měl sáhnout do svědomí a připravit se na to, že čas opravdu, ale skutečně letí a podle toho se chovat.

A vy starší – až půjdete k lékaři, buďte stateční a vždy si uvědomte, jaký datum narození máte ve své občance. Jsou i tací, kteří vám to rádi 
připomenou. A pokud se vám stane nepříjemnost, věřte tomu, že jde o selhání jednotlivce, nikoliv o systémový kolaps. Nebo že by to bylo jinak?  

TURNAJ ZIMNÍ LIGY V  DĚČÍNĚ

FK MALŠOVICE – TJ HEŘMANOV 2:6 (1:3) 
Předposlední zápas s dlouholetým rivalem z Malšovic skončil 

stejným poměrem jako předchozí s Tisou, tedy vítězstvím Heřmanova 
6:2. Střelecky se dařilo T. Vlasákovi, jenž zatížil konto soupeře třemi 
brankami. První vsítil ve 25. min. z TK po faulu na Betyára si postavil 
míč těsně za hranicí šestnáctky a přes zeď skóroval. O dvě minuty 
později nikým neatakovaný se opřel do míče a zvýšil na 2:0. Malšovice 
se dočkaly snížení po opakované střele po půlhodině hry 1:2. Před 
poločasem nacentroval z TK Vlasák a posadil míč na hlavu Líbalovi, 
který zvýšil na 3:1. Vlasákův zápas pokračoval po poločase, kdy tvrdá 
střela na první tyč skončila v síti 4:1. Po hodině hry vyzval přesným 
pasem Vlasák Betyára, ale tvrdá střela skončila na břevně malšovické 
brány. Čtvrt hodiny před koncem Vlasák z rohu nacentroval míč 
Matajovi na hlavu a búr byl na světě. V 82.min.se Majerik probil do 
vápna, našel Vlasáka a ten svým čtvrtým gólem završil svojí kanonádu 
6:1. Těsně před koncem Malšovice snížily dorážkou a upravily tak na 
konečných 2:6.   

TJ HEŘMANOV – UNION DĚČÍN  4:2 (0:2)
    Před posledním zápasem v turnaji měl Heřmanov jisté prvenství, 

ale šlo o prestiž a celkově dobrý dojem z celého turnaje.  V prvním 
poločase byl zápas vyrovnaný s třemi gólovkami na obou stranách, 
Union byl však přesnější v zakončení a po rychlých brejcích zaslouženě 
vedl 2:0. Po obrátce Heřmanov získával půdu pod nohama, vytvořil 
si převahu, kterou náležitě zužitkoval a zatížil konto Unionu čtyřmi 
góly. V 52. min. po pěkné kombinaci ve vápně připravil Mataj míč pro 
Majerika, který z oleje snížil na 2:1. Po hodině hry Svoboda prodloužil 
míč na Líbala, který se nemýlil a srovnal na 2:2. Vítězství Heřmanova 
zařídil J. Mataj dvěma slepenými góly v závěrečné čtvrthodině a udělal 
tak tečku za podařeným turnajem Zimní ligy v Děčíně. 

Ze sedmi odehraných zápasů získal Heřmanov plný počet bodů 
(21)  s počtem 50 vstřelených branek (7 gólů na 1 zápas). Druhé místo 
patří Mojžíři s 15 body a třetí skončil Union Děčín se 13 body.

text: JZ 
kresba: www.mirekvostry.cz
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Zastupitelstvo obce Heřmanov:

1.  bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 22.12.2015 do 3.3.2016 

2. schvaluje
a) navržený program
b) výpověď veřejnoprávní smlouvy pro zápis do RÚIAN se statutárním městem Děčín, 
c) veřejnoprávní smlouvu č.1/2016 pro zápis do RÚIAN mezi obcí Heřmanov a městem Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy
d) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů
e) dodatek č. 1/2016 ke smlouvě č.314009339 - sběr , svoz a odstranění odpadu  ceny zůstávají  pro rok 2016 stejné jako v roce 2015
f) zajištění spolufinancování „Rekonstrukce místních komunikací“ z programu POV Úk 2016
g) „ Smlouvu o zřízení služebnosti cesty“
h) dodatek č.5 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. 
ch) rozpočtové opatření č.1/2016, je nedílnou součástí zápisu
i) SoD na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně zajištění náležitostí po závěrečnou zprávu za cenu 45 000 Kč+DPH na projekt „Oprava 

a revitalizace rybníčku na p.p.č. 186/3 v k.ú. Heřmanov a  s ch v a l u j e  max. nabídkovou cenu 66200 Kč+ DPH za  projektové práce včetně 
inženýrské činnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3. poskytuje
TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy  

4. určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele

5. souhlasí
a) s uzavřením pachtovní smlouvy na  pozemky k zemědělskému využití p.p.č. 1017/2, 1029/2, 1026/10, 1323, 1029/7, 1029/6, 1168/11, 1126/7 

a 1126/11 v k.ú. Heřmanov o celkové výměře 130798 m2  
b) s uzavřením nájemní smlouvy na byt č.3 v Heřmanově č.p.113 
c) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v Heřmanově č.p.113 
d) s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Fojtovicích čp.66 
e) s dělením pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v k.ú. Heřmanov a se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 

19.11.2015

 František David - starosta obce       Josef Kučera - místostarosta obce

INFORMACE Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 3.3.2016

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
Pro letošní rok 2016 obec zajistila kominíka (člena společenstva 

kominíků ČR) pro místní občany, kteří projeví zájem, nechat si provést 
jednak kontrolu spalinových cest a  jednak čištění komínů dle vyhlášky 
č.34/2016 Sb. Kontroly a čištění jsou  předběžně naplánovány o víkendu 
ve dnech 21.a 22.5.2016. Cena za kontrolu včetně čištění spalinových 
cest je 500 Kč včetně DPH, za čištění sp.cest  250 Kč včetně DPH, za 
kontrolu sp.cest 360 Kč včetně DPH. Objednávky na kontroly a čištění 
SC podávejte na OÚ Heřmanov do středy 18.5.2016 (jméno, adresa a 
tel.číslo).

OZV Č.1/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Na veřejném jednání ZO Heřmanov dne 3.3.2016 se zastupitelé 
obce usnesli vydat  Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Stávající vyhláška ze dne 
13.12.2012 pozbývá platnosti. Nově navrženou vyhláškou dojde k 
několika změnám. Ty zásadní jsou: Osvobození od poplatků je při 
narození dítěte za kalendářní rok, pro osoby , které pobývají více než 3 
kalendářní měsíce po sobě jdoucí v zahraničí a zdravotnickém zařízení, 
nebo zařízení sociálních služeb,  dále  osoby s trvalým pobytem na 
ohlašovně Heřmanov č.p.13, kteří se zároveň na území obce nezdržují. 
Poplatky zůstávají stejné jako v předchozích letech ve výši 431 Kč a 
budou uhrazeny nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH  
ODPADŮ V ROCE 2016 

Tak jako každý rok obec ve spolupráci s TS Děčín uspořádá v sobotu 
14.5.2016 svoz nebezpečných a objemných odpadů z domácností. Svoz 
začíná v 8:00 hodin z Fojtovic, 9:30 hod. Blankartice a pokračuje v 
10:10 hod. od hospody Heřmanov. Podrobný leták s časy svozu dále co 
lze a nelze odevzdat naleznete ve vývěsných skříňkách a na stránkách 
obce Heřmanov.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A STUDIE 
ODTOKOVÝCH POMĚRŮ NA BENEŠOVSKU

Státní pozemkový úřad v Děčíně konzultoval s obcí Heřmanov 
možnost provedení zásadních oprav na rybníku „Lesák“ (opravy 
řádově za několik mil.), bylo by hrazeno státem ,který je v katastru 
Fojtovice (cca 1,5 km nad hřištěm). Bohužel obec Heřmanov není 
vlastníkem rybníku a na směnu  současný vlastník nepřistoupil, tudíž 
stát nemůže do oprav investovat. Současný vlastník dle vyjádření bude 
opravy financovat z vlastních zdrojů. Realizací oprav by se značně
ulevilo potoku, který se ve Fojtovicích vlévá do Fojtovického potoka 
a při maximálních srážkách jenom zvyšuje nebezpečí povodní v celé 
své délce. Rybníček by tyto přívalové deště do značné míry zachytil. 
Jako náhradní řešení se jeví vytvoření dvou přehrážek na potoce nad 
sportovním areálem ve Fojtovicích, které ale nezaručují zachycení 
větší množství přívalových srážek.

starosta



GEOGRAFIE, POZEMKY A SOUKROMÉ MAJETKY
V roce 1926 byly v obci 4 hospody, 2 trafiky, 3 mlýny, 1 mlýn na

olej, 2 obuvníci, 1 pekař, 1 kamenolom, 2 krejčí, 1 řezník, 3 truhláři, 
2 kováři, 1 obuvnický svrškář, 1 dámská krejčová, 2 obchody s mlékem, 
1 kapelník, 1 zahradník, 1 prodejna látek, 1 obchodník s uhlím, 
1 obchodník s dobytkem, 1 autoopravna

Mlýn v čísle 57 uprostřed vesnice byl poháněn vodou, od roku 
1894 také parou, od roku 1900 benzínovým motorem a od 1. 11. 1923 
elektřinou. Mlýn měl výkon 30 vagonů ročně. Mlýn v čísle 13 byl 
poháněn vodou a elektřinou. Mlýn v čísle 111 byl rovněž poháněn 
vodou a částečně elektřinou. Mlýn na olej v čísle 107 také částečně 
vodou a elektřinou. Zpracovával lněná semena a řepku.

KRONIKA PODLE CÍRKEVNÍCH ZÁPISŮ
1280 Hladomor, mnoho lidí se snaží loupením a krádežemi 

udržet při životě. Jeden druhému nevěří
1313 Velká bída, zdražení. Od května do prosince nepršelo
1347 Černá smrt, celé vesnice, např. Velká Veleň vymřela až na 

dva muže a čtyři děti
1352 Velký hlad, umírá hodně lidí
1375 Kobylky zničily pole
1426 Přišli Husité do naší oblasti. 9. května dobili město Benešov, 

zničili a vydrancovali okolí vesnice. Zničili benešovský a veleňský 
kostel. Husitů bylo 800.

DOMÁCÍ KRONIKA PANA EDVARDA ZASCHKE
1896 Hned začátkem roku se sáňkovalo, ale konec ledna už byl bez 

sněhu. Zima byla velmi suchá. Uprostřed března bylo velmi teplo. V 
březnu bylo už vše zelené. Koncem března byly bouřky, ochladilo se, 
pak dokonce sněžilo a mrzlo. Jarní práce se opozdily. Sklizeň sena 
a zelené píce byla velmi špatná. Žito bylo vysoké, ale celková úroda 
byla malá. Cel rok bylo velmi mokro. Na podzim už mrzlo, byla zima 
a sněžilo. 14 dní před vánocemi až do nového roku se sáňkovalo. Pan 
Franz Josef Richter, hospodský z čísla 20 se vzdal kovárny a přenechal 
hospodu panu Eduardu Zaschke. Kovář pan Ferdinand Mattausch si 
postavil na jaře 1896 nový dům číslo 134 včetně kovárny.

DĚJINY ŠKOLY
školní rok 1917 / 1918

15. září začal nový školní rok. Je 71 žáků. 5 chlapců a 1 dívka navštěvují 
měšťanku v Benešově, 1 chlapec je na reálné škole v České Lípě, 
1 chlapec je duševně nemocen a školu nenavštěvuje. První třída má 
26 chlapců a 18 dívek, druhá třída má 22 chlapců a 25 dívek. 22. října 
musela být škola pro nedostatek uhlí uzavřena. 2.12. proběhla sbírka 
na ochranu dětí. Výnos byl 70 korun. Paní Marie Richter z čísla 77 
jela svým povozem na šachtu a přivezla fůru uhlí pro školu. 11.února 
1918 mohlo proto vyučování pokračovat. 13. července bylo slavnostní 
ukončení školního roku. Z příkazu okresní školní rady 13. července 
1918 byl učitel Emil Elstner přeložen z Velké Veleně do Heřmanova.

DALŠÍ ČÁSTI KRONIKY:
• NÁRODNÍ GARDA
• POSLEDNÍ MEDVĚD
• POŽÁRY V HEŘMANOVĚ (a okolí)
• DĚJINY SPOLKU NĚMCŮ V ČECHÁCH 

Místní mládežnická skupina Heřmanov
• DĚJINY SPOŘÍCÍHO A ÚVĚROVÉHO SPOLKU 

pro Heřmanov a okolí

Jak jsme v minulém zpravodaji slíbili, předkládáme malý výtah 
z historické kroniky Heřmanova. Kronika je rozdělena na jednotlivé 
tématické části. Psaná je cca od druhé poloviny 19. století do 40. let 20. 
století, ale jsou tam i starší informace. Určitě také každého bude zajímat 
osud „svého“ domu. Proto součástí bude rejstřík domů, o kterých je v 
kronice zmínka.

ÚRYVKY Z KRONIKY

MISTROVSKÉ ZÁPASY HEŘMANOVA 
- JARNÍ ČÁSTI I. B.TŘ

Ne 27.3. 14:30 UMT- DC.  Heřmanov – Dobkovice  doma
Ne 3.4.  15:00 UMT-ÚL.  Přestanov – Heřmanov  venku
Ne 10.4. 16:30                  Heřmanov – Unčín  doma
So 16.4. 10:30                 Chlumec –  Heřmanov     venku
Ne 24.4. 17:00                Heřmanov – Benešov           doma
So 30.4. 10:45                Chuderov – Heřmanov     venku
Ne  8.5.  17:00                   Heřmanov – Trmice              doma
Ne 15.5. 17:00              Soběchleby – Heřmanov   venku
Ne 22.5. 17:00                   Heřmanov – Union Dč.       doma
So  4.6.  13:30            Chabařovice – Heřmanov   venku
Ne 29.5. 17:00                   Heřmanov – Malšovice        doma
So  18.6. 13:30             H. Podluží – Heřmanov    venku
Ne 12.6. 17:00                   Heřmanov – Tisá   doma

Kulturní komise obce Heřmanov

Zve všechny šikovné děti na  

2. ročník zábavné soutěže pro všechny.

Turnaj v pexesu
 

se bude konat  

dne 13.4.2016 od 15,00 hodin v místnosti pro maminky. 

 

Děti se procvičí v paměti, užijí si legraci a na ty nejlepší čekají 

pěkné odměny. Tři nejúspěšnější obdrží letenku do vrtulníku 

na připravovaný Dětský den 4.6.2016 ve Fojtovicích.

Občerstvení bude zajištěno.

TJ HEŘMANOV – SK DOBKOVICE 6:1 (1:0)
První jarní mistrovské utkání se hrálo na umělé trávě v Děčíně 

z důvodů těžkého terénu ve Fojtovicích. Pěkné velikonoční počasí 
vylákalo do ochozů na 200 diváků. První poločas byl poznamenán 
neúčastí nemocného kapitána domácích R. Rojka a částečnou 
nervozitou úvodního důležitého zápasu, přesto s převahou domácího 
celku. V závarových situacích chyběl klid při zakončování akcí. Po 
půlhodině hry se dostali domácí do vedení po Betyárově akci, když se 
ve vápně uvolnil a nezišťně našel Znamínka, který sice netrefil, jak si
představoval, ale do sítě míč dopravil. Hned v úvodu II. poločasu hosté 
srovnali na 1:1 po nedůrazném odehrání heřmanovských beků v malém 
vápně. V 58. min. byl po 2.ŽK vyloučen domácí Znamínko a hra dostala 
nový náboj. Domácí vědomi si oslabení začali šlapat naplno a na hře to 
bylo znát. V 60.min. zužitkoval Betyár prodlouženou hlavu a překonal 
Vlka podruhé 2:1. V 70.min. zvýšil opět Betyár po akci Šturma, který 
neprostřelil Vlka, ale odražený míč posunul na volného Betyára, jenž 
uklidil do sítě 3:1. V 80. min. připravil Šturm pro Majerika dobrou 
pozici pro brejk po pravé straně a jeho prudký centr si srazil Popčák 
do vlastní sítě 4:1. V 83. min. aktivní Šturm našel dlouhým pasem 
Betyára a svým třetím gólem zvýšil na 5:1. Na konečných 6:1 upravil 
v 90.min.střídající Stehlík po Majerikově akci z pravé strany. Sestava 
Heřmanova : M. Pospíchal , R. Majerik, Z. Čapek, P. Havlíček, P. Líbal, 
M.Šturm, J. Mataj, R. Wenzel, T. Vlasák, M. Betyár, F. Znamínko (ČK), 
střídali: K. Stehlík, V. Váňa a J. Svoboda

Po I. jarním kole je 1. FK Chuderov 29 b., 2. TJ Heřmanov 28 b. a 3. 
TJ Soběchleby 28 b.

FOTBALOVÉ OKÉNKOMK FD
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