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informace z obecního úřadu

Po sedmi týdnech nepřetržitých tropických teplot konečně v pátek před poslední srpnovou dekádou přišel nad naší část krajiny pořádný déšť, který 
dal skomírající přírodě vydechnout a nabrat trochu nových sil. Srpen z počátku ‑li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje, tak říká jedno moudro 
z lidových pranostik. Až do této chvíle hřálo slunce dost, snad nás čeká krásná, bílá zima.

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

„Člověk, který přichází s novou myšlenkou je 
blázen do té doby, než jeho myšlenka zvítězí“

Citát měsíce

ČinnoST obecního úřadu
činnosti spojené s komunálními volbami do ZO obcí připravované na dny 5.a 6. 10. 2018•	
dne 28. 7. 2018 uspořádala obec s kulturní komisí na rybníčku: „Odpoledne na vodě“ •	
(viz stránka č. 2)
dokončena výměna osvětlovacích těles v celé budově ZŠ a MŠ Heřmanov•	
dokončena oprava podlah v přízemí ZŠ a MŠ (kuchyň a sklad) a položení dlažby•	
dne 16. 8. 2018 se konalo veřejné jednání ZO Heřmanov na Blankartickém rynku (viz výpis •	
usnesení níže)
činnosti spojené s přípravou 5. výročí Svatováclavské pouti v Heřmanově dne 28. 9. 2018•	
dne 18. 8. 2018 uspořádala obec společně s občany Blankartic na rynku: „Oslavu léta“•	
po osazení ventilů na vodovodním řadu Fojtovického vodovodu provedena zkouška úniku •	
vody, prozatím zjištěn 1 únik
úprava náletových dřevin v prostranství kolem zvonice v Heřmanově (VPP a VS)•	
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ŠVadlena jiří – HeřmanoV

blaHopřejeme

Mark Twain

informace z uSneSení 3. veř. zaSedání 
zo heřmanov ze dne 16. 8. 2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 3 /2018, bude nedílnou součástí zápisu
b) program veřejného jednání
c) prodej pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice o výměře 277 m2, zastavěná plocha a nádvoří za 

cenu 21 664 Kč dle znaleckého posudku č. 3360-67-2018 paní Sejrkové a pověřuje starostu 
podpisem KS

d) prodej pozemku p. p.č. 116 v kú. Blankartice o výměře 90 m2, zahrada za cenu 2 247 Kč dle 
znaleckého posudku č. 3445-16-2018 JUDr. Karla Čády a pověřuje starostu podpisem KS

e) prodej pozemků p. p.č. 143/4 a p. p.č. 143/2 v k.ú. Fojtovice o výměrách 19 m2 a 102 m2, 
za cenu 12 060 Kč dle znaleckého posudku č. 5785-36-18 Pavla Rejna a pověřuje starostu 
podpisem KS

2. neschvaluje
záměr prodeje pozemku p. p.č. 121/3 v kú. Heřmanov

3. bere na vědomí
a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 31. 5. 2018 do 16. 8. 2018
b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
c) rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 637 944 Kč
d) aktualizaci plánu rozvoje obce do roku 2022
e) stav rozpracovanosti obecní kroniky

František David    Josef Kučera
starosta obce Heřmanov   místostarosta obce Heřmanov

starosta



odpoledne na vodě
V sobotu 28. 7. 2018 se na rybníčku v Heřmanově u odb. na Mlatce 

konala prázdninová akce s hlavním smyslem – pobavit přítomné. Na 
tuto akci bylo počasí jako stvořené a také se sešlo na 100 diváků z nichž 
1/3 si zasoutěžila. Nejprve bylo přítomným sděleno, proč se tato akce 
koná a několik informací k opravným pracem, které proběhly v loňském 
roce na revitalizaci rybníčku. Celé akci předcházely přípravné práce 
v pátečním podvečeru. Dobrovolně se k zastupitelům obce přidali 
manželé Šrámkovi, Jaroslav Svoboda, který navíc se Švandrlíkovými 
poskytli připojení a bezplatný odběr elektřiny pro hudební aparaturu 
a kiosek, za což jim velice děkuji. Soutěže, které probíhaly byly pro 
diváky určitě zajímavé a děti zvládaly soutěže lépe než dospělí. Při 
přebíhání lávky na vodě neměly děti téměř žádný problém a až na 
drobné odřeniny byly skvělé. Další kategorie žen byla také výborná, 
pouze výjimečně nebyla překonána celá délka lávky. Nejzajímavější 
kategorií byli muži, kteří padali do vody jako hrušky, někteří i 2x 
(např. starosta).

V soutěži udržení se na vratkém nafukovacím křesle dopadli muži 
téměř stejně jako v předchozí disciplíně. Nejdelší čas u mužů být nad 
vodou, byl asi tak 1,5 sec., poté zajížděli všichni pod vodu jako torpéda. 
Ženy bohužel ví, jak se udržet nad vodou a proto byly opět lepší 
mužů. Dost práce měla zdravotnice Monika Spálenská, aby zastavila 
několikeré krvácení, ale i jí patří poděkování za dobrovolnou činnost. 
Hvězdou odpoledne byl J. Husařík, který přišel ve slušivém úboru se 
vším co patří na vodu včetně kánoe, třikrát se převlékal do suchého 
a ještě si odnesl jako cenu na hlavě koupací čepici s nafukovacím 
míčem na vodu!

Ze žen se ukázala jako velká bojovnice paní Pavlína Kleinová, která 
zvládla obě sportovní disciplíny na jedničku a navíc přišla v krásném 
obleku.

text: FD 
foto: MK a další



září 2018

měSTSKÉ divadlo děČín

22. 9. 18.00 VEČER VĚNOVANÝ VĚŘE ČÁSLAVSKÉ
a jejímu zlatému úspěchu v Mexiku 1968 a historickým událostem 
před OH v Mexiku 68. Večerem bude provázet moderátor 
Roman Vojtek. Mimo vystoupení sportovních gymnastek Vás 
večer bude čekat i celá řada dalších unikátních akrobatických 
čísel, např. mistryně světa v poledance Růženka Kunstířová nebo 
akrobaté Duo Ogor a zpěvačky Lenka Hrůzová a Tereza Mašková, 
obě z pořadu Superstar.

23. 9. 15.00 POHÁDKA NA PŘEDPIS
Divadlo Rozmanitostí Most
Autorská pohádka Divadla rozmanitostí o tom, co všechno se dá 
zažít při návštěvě u pana Doktora. V naší kouzelné divadelní ordinaci 
se předepisují především pohádky, které mají léčivé účinky.

25. 9. 19.00 MARYŠA
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Divadlo Petra Bezruče
režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková a další

heřmanov
Jubilejní 5. ročník Svatováclavská pouť
Upoutávka níže

Kam za KulTurou?

Úderem devatenácté hodiny zmáčkl kapelník skupiny Kliďánko 
Jiří Šmíd struny na kytaře a odstartoval naši Oslavu léta na rynku 
v Blankarticích. V tu sobotu 18. srpna se opět zaplnila všechna místa 
na lavičkách u stolů pod mohutným otevřeným stanem nejenom z naší 
celé obce, ale i přespolními. Lásko mě ubývá sil, Pojď dál a zpívej, 
Poslední kovboj, Báječná ženská a další krásné písničky přilákaly na 
parket plno tanečních párů. Pivo teklo proudem už jenom kvůli vedru, 
které panovalo a ani silnější nápoje nezůstávaly pozadu. Jídla bylo 
také dost a o to vše se postarala Renata Urbanová se svým kolektivem 
z prodejny Urbbi.

Za ten krásný večer patří dík i zastupitelům obce, v jejichž režii jsme 
ho mohli opět a již tradičně strávit s country kapelou Kliďánko, kterou 
jsme snad i přijali za vlastní. Je vidět, že z této letní slavnosti se u nás na 
rynku v Blankarticích stává tradice pro potěšení všech přítomných.

text: JZ 
foto: JZ, MK
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Celé léto nás trápí suchem a tropickými 
vedry. Léto, které vlastně letos spolklo doslova 
jaro a začalo již od dubna vysokými teplotami 
a minimálním množstvím srážek. Pohled na 
přírodu je žalostný – zažloutlé a zhnědlé travnaté 
plochy, usychající listí na stromech a pukliny na 
povrchu země. Začínáme mluvit o tom, že klima 
na naší zemi se mění a napomáhá extrémům 
v prudkém střídání teplot.

Pohledem do historie však zjistíme, že tomu tak doslova není. 
Historicky suchá období jsme zažili například před třemi lety, v roce 
2015, před tím třeba v roce 2003. Již není hodně pamětníků dalšího 
extrémního sucha v roce 1947, v těžkém období po 2. světové válce. 
Ten rok byl od jara až do listopadu suchý a pokud zapršelo, tak 
krátce v přívalových bouřkách, kdy se voda nedokázala vsáknout 
do půdy a odtékala potoky pryč. Obilí se v ten rok příliš nevedlo 
a země díky tomu byla na hranici hladomoru. Tehdejší ministerský 
předseda Kl. Gottwald vyjednal se Stalinem mimořádné dodávky 
obilí ze Sovětského svazu a komunistům se tak podařilo využít 
situace ve svůj prospěch, získat nové voliče a počátkem dalšího roku 
převzít veškerou moc ve státě.

Ve starých kronikách bychom se také mohli 
dočíst o přímo katastrofálním suchu v roce 1540, 
kdy teploty neustále překračovaly čtyřicet stupňů, 
při práci byly případy úmrtí na polích a lidé se ve 
výhni ukrývali, pokud mohli, ve sklepích. Stromy 
neměly v létě již žádné listí a voda mizela ze studní. 
Hospodářská zvířata, ale i lesní zvěř trpěla žízní 
a vše vyústilo ve velký hladomor.

Asi by nás mohlo uklidňovat, že naše zem nepatří zatím 
k zemím, postiženým letošním suchem nejvíce. V Německu, 
Skandinávii a Pobaltí je situace horší. Zatím tedy nemůžeme 
mluvit o nějaké stoleté katastrofě, i když rekordní teploty a srážkový 
deficit se blíží k situaci ve zmiňovaných letech 2015,2003 a 1947. 
I když je v řekách méně vody, před třemi lety jí bylo ještě méně. Její 
množství se však blíží k historickým minimům. V každém případě 
však budeme muset počítat s tím, že úroda obilí je špatná a to se 
samozřejmě projeví na cenách mouky a následně i dalších potravin.

Extrémy nám prostě nesvědčí, mnoha lidem, zejména starším 
ani po zdravotní stránce a pohled na naši zahradu, kde celá léta 
udržovaný, krásný zelený trávník vypadá jako mlat u stodoly, je 
tristní.

vedro a Sucho JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

SporTovní oKÉnKo

Již 1. září se naplno rozeběhnou soutěže okresního přeboru 
dospělých. Cílem hráčů TJ Heřmanov je jednoznačně návrat do 
krajské soutěže. Role favorita bude nesmírně těžká a každý druhý 
zápas bude derby, ve kterém se budou chtít soupeři na Heřmanov 
vytáhnout. Do nadcházející sezóny budeme našim fotbalistům přát 
hodně sportovních úspěchů.
Na snímku se vracíme k uplynulému ročníku I. B. třídy, kdy Heřmanov 
hrál svůj mistrovský zápas ve Šluknově.

Sobota 1. 9. 2018 17:00 TJ Heřmanov - SK Slovan Jiřetín p. Jedlovou•	
Neděle 9. 9. 2018 15:30 SK Velký Šenov - TJ Heřmanov•	
Sobota 15. 9. 2018 16:30 TJ Heřmanov - FK Český lev Těchlovice•	
Sobota 22. 9. 2018 16:30 FK Mikulášovice - TJ Heřmanov•	
Sobota 29. 9. 2018 16:00 TJ Heřmanov - TJ.Dolní Habartice•	

miSTrovSKÉ zápaSy TJ heřmanov, SpoleK - září 2018

šipKaři mamlaS Team

Od září začíná 1. kolo ligových utkání, tak přijďte podpořit náš heřmanovský tým.

2. 9. od 15 hodin Mamlas Team Heřmanov Black Wolves Benešov n/P.  Fojtovice
16. 9. od 17 hodin Sršni Vědlice  Mamlas Team Heřmanov  Vědlice
23. 9. od 15 hodin Mamlas Team Heřmanov Hrobaři Charvatce  Fojtovice
30. 9. od 16 hodin Dřeváci Budyně n/O. Mamlas Team Heřmanov  Budyně n/O.

FD


