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Významné životní 

jubileum slaví 

hájková miloslava - fojtovice
Jarošová Jaroslava - heřmanov

blahopřejeme

„Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic.  
Budou věřit v cokoli

Gibhert Keith Chesterton

Citát měsíce

plnění úkolů vyplývajících z veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného 10.3.2022•	
přípravné práce na uspořádání Dne dětí na den 28.5.2022 na hřišti ve Fojtovicích •	
dne 2.4.2022 uspořádali místní občané Heřmanova a Fojtovic úklidovou akci v rámci •	
„Ukliďme Česko“ 
dne 22.4.2022 uspořádala ZŠ a MŠ Heřmanov úklidovou akci v rámci „Ukliďme Česko“ •	
dne 22.4.2022 uspořádali místní občané Blankartic úklidovou akci „Ukliďme Česko“•	
dne 23.4.2022 obec Heřmanov ve spolupráci s TS DC provedla svoz nebezpečných a •	
objemných odpadů v naší obci
na základě žádosti obce Heřmanov Povodí Ohře provedlo pokácení 6 ks stromů •	
ohrožujících bezprostřední okolí 
v době vegetačního klidu pokáceny nebezpečné stromy pod Myslivnou v Heřmanově•	
zhotovení el. přípojky a dosazení silničního zrcadla pro výjezd z místní komunikace od •	
statku v Heřmanově 
pokračování na opravě požární nádrže ve Fojtovicích a budování parku v Blankarticích•	

Informace k případným kupním 
smlouVám mezI obcí a občany

 Po průběžné platnosti nového katastrálního operátu v k.ú. Heřmanov a Blankartice 
bude postupně možné v průběhu r. 2022 a 2023 provádět postupně odprodeje nebo směny 
pozemků vyplývající ze zjištěných nesrovnalostí při zaměřování pozemků a jeho skutečného 
stavu. Pro obrovské množství nesrovnalostí nebude možné v krátkém čase uskutečnit všechny 
nápravy, ale bude řešeno postupně. 
Postup obce je následující: 

přijetí žádosti od žadatele na předepsaném formuláři (formulář uložen na stránkách obce)•	
před zveřejněním záměru prodeje bude projednáno na pracovní poradě zastupitelů obce•	
v případě kladného postoje zastupitelů ohledně prodeje bude zveřejněn záměr na Úřední •	
desce po dobu 15 dnů
na základě schválených „Pravidel pro prodej a pacht“ bude dle přílohy ohodnocena cena za •	
1 m2 (Pravidla pro prodej a pacht jsou dostupná na stránkách obce)
ZO Heřmanov projedná prodej na veřejném jednání, poté vyrozumí o výsledku žadatele•	
žadatel si po výzvě obce nechá vyhotovit kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do KN•	
obec se dohodne se žadatelem na termínu uzavření KS (uskuteční se na OÚ Heřmanov)  •	

Po dvou letech bude obec Heřmanov opět pořádat ve Fojtovicích na hřišti

DětsKý Den
dne 28. května 2022 od 14 hodin

místo: hřiště ve Fojtovicích

Soutěže pro děti•	
Atrakce vč. elektrického býka•	
Opět k nám zavítá Standa Hložek•	
Občerstvení zajištěno•	

starosta



kVěten 2022

Květen bude ve znamení městských slavností v Děčíně. Z programu 
vybíráme níže uvedené. Více na stránkách www.mmdecin.cz.

13. - 15. 5.  děčínská kotva
zámek Děčín 51. ročník floristické soutěže pro studenty 

zahradnických škol i profesionály v oboru. 
vstupné zdarma

14. - 15. 5.  historický trh májový 2022
zámek Děčín Těšit se můžete na stánky s originálními 

produkty a bohatým občerstvením, dobovou 
hudbu, kejklíře, šermíře a tanečníky.  
Vstupné 70/50 Kč

20. - 21. 5. labefest a adrenalinové závody
nábřeží v Děčíně LabeFest - Dalibor Janda, Kamil Střihavka, 

Divokej Bill, ... Cena od 250,- Kč  
program na www.labefest.cz

20. 5. od 22. hod. ohňostroj 
nábřeží v Děčíně letos na téma „Óda na šťastný let“

21. - 22. 5. adrenalin chalenge
nábřeží v Děčíně v sobotu výzva pro širokou veřejnost, kdy jde 

o účast;  v neděli pořádný závod a také dětská 
výzva. více na www.adrenalinchallenge.cz

27. 5. od 19. hod. cassanova na duchcovském zámku
kino Benešov n. Pl. Komedie popisující poslední dny slavného 

milovníka žen. Uvádí Divadelní spolek Karel 
Čapek Děčín. Vstupné 100,-Kč 

28. 5. od 14. hod. dětský den ve fojtovicích
hřiště Fojtovice pozvánka na str. č.1

kalendář akcí

pokračoVání V opraVách na 
požární nádržI Ve foJtoVIcích

  Na požární nádrži ve Fojtovicích pokračuje firma dle uzavřené 
SoD a projektu. Ze zasmlouvaných prací je nyní rozebrána stávající 
zámková dlažba, vybudována nátoková šachta, betonový podklad 
otryskán, vyčištěny spáry mezi betonovými bloky. Po oteplení na 
20°C budou zaspárovány praskliny, provedeny nátěry vany a zábradlí, 
dále přeložena a doplněna zámková dlažba na ochozu, úpravy na 
odtoku a odvod dešťové vody na zadní straně pod svahem.  

pokračoVání V budoVání 
parku V blankartIcích

   V současné době probíhají práce na úpravě terénu bývalého 
zbořeniště v blízkosti Blankartického rynku v přetvoření na park. 
Průběžně byl srovnán terén, probíhají práce na výstavbě chodníku a 
plochy k sezení ze zámkové dlažby, likvidace plevelů, jsou objednány 
sazenice, zakrývací fólie a travní směs. Výsadbu dřevin a keřů 
provedou po dohodě místní občané Blankartic brigádně.

zápIs dětí do mateřské školy 
heřmanoV, okr. děčín

Termín: 10.5.2022
Zápis dětí do MŠ proběhne prezenčně od 11 hodin do 15 hodin.  

Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je 
povinen přihlásit dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání 
v případě, že se stává předškolní 
vzdělávání pro dítě povinné. To 
začíná školním rokem, který 
následuje po dni, kdy dosáhlo 
dítě pátého roku věku. 

Zákonní zástupci dodají k zápisu: 
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání•	
doporučení k přijetí ze školského poradenského zařízení (pouze •	
děti se SVP)
kopii rodného listu dítěte•	
souhlas se zpracováním osobních údajů•	
evidenční list dítěte s potvrzením povinného očkování•	

Žádáme zákonné zástupce o podrobné pročtení dokumentů, které 
najdou na webových stránkách školy www.skolahermanov.cz

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí •	
k předškolnímu vzdělávání. 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání•	

FD FD



Několik dobrovolníků z Fojtovic a Heřmanova se druhého 
dubna opět sešlo v rámci úklidové akce „Ukliďme Česko“. Bylo 
nás dohromady včetně dětí pouze devět.  Prošli jsme letos trasu 
od myslivecké chaty po základní školu plus odbočku ke hřbitovu. 
Podél cesty nebylo tolik pohozených věcí, ale samozřejmě jsou určité 
lokality, kde se toho vyskytne více.

Celkem jsme za cca 2,5 hodiny sebrali asi 5 pytlů. Ty byly v sobotu 
23. dubna svezeny a odevzdány v rámci svozu nebezpečných odpadů.

 V pátek 22.4. uspořádali brigádu v rámci akce „Ukliďme Česko“ 
občané Blankartic a sešli se v rekordním počtu 16 lidí. Cíleně se 
rozešli směrem od rynku směrem na Rychnov a na Heřmanov.
Sebraný odpad uložili na stanoviště k nebezpečnému odpadu.

Poděkování patří všem skupinám dobrovolníků  Heřmanovsko-
Fojtovické skupině, ZŠ a MŠ Heřmanov a občanům Blankartic !!! 
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den země V mš
Den Země zahájila mateřská škola povídáním si o dnešním svátku. 

Dle obrázkového materiálu jsme s dětmi hovořily o správném a 
špatném chování člověka k přírodě. Děti jmenovaly předměty, které 
se nesmí volně odhazovat na ulici, v dopravních prostředcích či 
v přírodě. Hovořily jsme o možných důsledcích odpadků pro jiné 
lidi, volně žijící zvěř a pro přírodu obecně. Děti se do diskuze aktivně 
zapojily a odpovídaly na otázky.  Děti se seznámily se správným 
způsobem tříděním odpadků do popelnic dle příslušných barev. 
I menší děti již nyní ví, do jaké barevné popelnice mají dát jaký druh 
odpadu.

Následně jsme se s dětmi v rámci akce „Ukliďme Česko“ vydaly na 
místní louku, kde jsme čistily remízky a prostranství louky, odpadky 
jsme třídily do pytlů. Nalezly jsme odpad všeho druhu, s dětmi jsme 
si vše pojmenovaly a správně roztřídily.  Děti pracovaly v ochranných 
pomůckách. Následně jsme si spolu se školáky opekli vuřty, napili se, 
odpočinuli si a vrátili se spokojeně do školky. J. Chlumská

MK



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD)• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.5.	2022	•

REGISTRUJTE SE DO MOBILNÍHO ROZHLASU

Přes registrační formulář na adrese:• 
hermanov.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního letáku který stačí vyplnit a předat na • 
úřad. Leták si můžete vyzvednou přímo na úřadě.

fotbaloVé okénko FD

sk hostoVIce – tJ heřmanoV 1:4 (1:1)
Za velmi chladného počasí zajížděl Heřmanov k souboji o 

body do ústeckých Hostovic. Téměř 30 minut Hostovice odolávali 
heřmanovské převaze a několika dobrých příležitostí ke vstřelení 
branky. To se změnilo po půlhodině hry, kapitán R.Rojko se dostal 
do vápna, zpětnou přihrávkou našel M. Kolárika, který chytře střelou 
po zemi k tyči poslal Heřmanov do vedení 0:1. Domácí srovnali před 
odchodem do šaten brankou z PK nařízený po faulu ve vápně 1:1. 

Druhý poločas byla labutí píseň pro naše kluky, kteří nenechali 
nikoho na pochybách a třemi góly rozhodli i celý zápas. Nejprve 
v 53. minutě hodně aktivní M. Kolárik utekl po křídle a přistrčil K. 
Dančovi,	který	usměrnil	míč	do	sítě	1:2.	V	74.	minutě	se	P.	Kolárik	
probil až do vápna, přesto se v tísni opřel do míče a ten zapadl za 
záda brankáře Koželuha 1:3. Tečku za dobrým a koncentrovaným 
výkonem našich kluků udělal K. Dančo, který obdržel úplně stejný 
míč jako při druhém gólu od M. Kolárika 1:4. 

tJ heřmanoV – sloVan chabařoVIce 5:2 (1:1)
Za aprílového počasí naši fotbalisté přivítali soupeře z dolní části 

tabulky mužstvo z Chabařovic. Již ve 2 minutě spálil Dančo jistou 
tutovku.	O	7	minut	později	se	do	šance	dostal	opět	Dančo,	trefil	tyč	
a	z	dorážky	se	radoval	O.	Cimpl	1:0.	Ve	39.minutě	hosté	srovnali,	
když Heřmanov ztratil míč ve středu hřiště a z následného centru 
po teči neměl Herák šanci 1:1. Ve druhé půli se s brankami roztrhl 
pytel, nejprve se Cimpl nečekaně ve vápně otočil s míčem a jeho 
střela skončila za zády Píchy. Třetí trefu zařídil A. Čapek, když tečoval 
trestný kop od postranní čáry. Nadmíru střelecky disponovaný 
Cimpl se 15. minut před koncem opřel do míče z 25 metrů a vymetl 
pavučinku chabařovické brány. Stejný hráč se zapsal do listiny 
střelců Heřmanova 10 minut před koncem, když dorazil míč do sítě 
z malého vápna, to brankář Chabařovic pouze vyrazil míč před sebe. 
Tečku za konečným výsledkem 5:2 udělal Kršňák, když proměnil PK 
a přísnou penaltu. 

roudnIce „b“- tJ heřmanoV 3:4 na pk (0:3)
Ani v dalším mistrovském zápase nenašel Heřmanov přemožitele 

a série neporazitelnosti stále trvá. Vývoj utkání v prvním poločase 
nenasvědčoval, že by si Heřmanov mohl odvézt nějaký bodík, ale 
fotbal	končí	90.	minutou	a	tam	byl	stav	byl	úplně	jiný.	Domácí	se	ujali	
vedení ve 33.minutě brankou z PK za faul G. Čapka ve vápně 1:0. O 6 
minut později to bylo již o dvě branky, střela bez přípravy z 20 metrů 
skončila v růžku Herákovy branky 2:0. Tři minuty před otočkou si 
hlavní rozhodčí doslova vymyslel PK a bylo to 3:0. 

Velmi rušná debata o poločasové přestávce přímo na střídačce 
Heřmanova upoutala nejen domácí diváky, ale i nájemníky přilehlého 
paneláku a měla příznivý vliv na celý druhý poločas hostů. Bylo to 
úplně	jiné	mužstvo	a	mnoho	nechybělo	do	vítězství	do	90.	minuty.	
V 58. minutě zavelel k útoku A. Čapek, když se před vápnem otočil 
s míčem a levačka byla neomylná 3:1. O pět minut později se prodral 
s míčem do vápna Dančo, byl zkosen a PK proměnil s přehledem A. 
Čapek 3:2. V 65. minutě utekl po pravé straně M. Kolárik, prudkým 
centrem na malé vápno vyplašil obranu domácích, kteří si svorně 
srazili do vlastní sítě 3:3. Tím došlo na penaltový rozstřel, který lépe 
zvládli naši kluci v poměru 5:3 

tJ heřmanoV – tJ sokol české kopIsty 6:7 (2:5)
Za deštivého počasí se zrodil divoký výsledek a utkání bylo plné 

zvratů. Hned v 1.minutě šel Heřmanov do vedení po chybě brankáře 
hostí, který po centru Rojka plesknul do míče před sebe a Cimpl 
dorazil do sítě 1.0. Běžela 3.minuta a  A. Čapek vracel míč na domácí 
obranu, to vystihnul Hýř, potáhnul a umístěnou střelou srovnal na 
1:1.	V	7.	minutě	si	udělal	výlet	Majerik,	narazil	si	s	M.	Kolárikem,	
ale ve vápně byl faulován a z následného PK se A. Čapek nemýlil 
2:1. Do půle hosté čtyřmi brankami zcela otočili vývoj zápasu a do 
šaten se odcházelo za stavu 2:5. Po přestávce pokračovalo od hostí 
galapředstavení	a	skóre	narostlo	na	děsivých	2:7.	Tento	stav	vyděsil	
samotné hráče Heřmanova a z obavy o výsledek začali šturm, který se 
projevil	na	konečném	výsledku	6:7.	O	4	branky	se	podělili	Cimpl	2x,	
a		K.	Dančo	2x.	Největší	problémy	nadělal	našim	klukům	Hýř,	který	
zatížil konto domácích pěti brankami. Stínem utkání bylo vyloučení 
K. Danča a Satrana v 86. minutě za vzájemnou potyčku.

Zápasy květen: 
	1.5.	ne,	17:00	 FK	Junior	Děčín-	TJ	Heřmanov
	8.5.	ne,	17:00	 TJ	Heřmanov	–	SK	Bohušovice	n/O.	
14.5.	so,	13:30	 TJ	Sokol	Pokratice-	Litoměřice	–	TJ	Heřmanov	
22.5.	ne,	17:00	 TJ	Heřamanov	–	FK	Chuderov
28.5.	so,	13:30	 TJ	Chlumec	–	TJ	Heřmanov

Po dlouhé těžké nemoci nás v tichosti opustil náš kamarád, 
člen šipkařského týmu a živnostník vykonávající práce pro 
firmu Jiřího Moravce - pan Jaroslav Chmelík. Jardo, budeme 
vzpomínat. 

Čest Tvojí památce. 


