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V pondělí 10. července 
nás blankartické opustil 
navždy ve věku nedožitých 
82 let pan Jiří Kala, 
bytem z Prahy, ale celou 
svou duší a bytostí od 
mladých let ze své letní 

chaloupky v Blankarticích. 

Nikdy se na jaře nemohl dočkat dne, kdy 
se v Praze sbalili a do pozdního podzimu 
si užívali krásné přírody v naší obci. 

Přítel, kamarád a chalupář to tu miloval               
a my na něj nezapomeneme.

Čest jeho památce !

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Když dne ubývá, horka přibývá. Jaký červenec, takový leden.To nám říká pranostika, my však zjišťujeme, že letošní červenec pokračuje 
v trendu počasí od jara, kdy se střídají obrovské teplotní rozdíly, kdy v rozpětí dvou dnů dokázala teplota spadnout i o deset, až patnáct stupňů. 
Potili jsme se z tropických veder a zase třásli chladem. Přesto si léta určitě užíváme.

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÁNÍ
Děkuji Obecnímu úřadu Heřmanov, jmenovitě 
panu starostovi Františku Davidovi za osobní 
návštěvu a blahopřání k narozeninám

Perníčková Ludmila

Kontakty: 
předseda redakční rady  412 586 403 
František David info@hermanov.cz

šéfredaktor  606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 604 123 115 
Martin Kout martin@martinkout.cz

Není pravda, že máme málo času. Pravdou ale je, že ho hodně promarníme.

Citát měsíce

Seneca

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• dne 14.7.2017 bylo datovou zprávou na OÚ Heřmanov doručeno vyrozumění Policie ČR 

(viz níže)
• dne 14.7.2017 bylo z Ministerstva pro místní rozvoj doručeno rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na akci: „Oprava části místní komunikace na p.p.č.1604 k.ú.Fojtovice“ s výší dotace 
537 641 Kč. Realizace v termínu srpen - září.

• přípravné práce a zajištění podkladů pro kontrolu, která proběhla dne 17. 7. 2017 na OÚ 
od HZS Ústeckého kraje na dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho 
provedení

• dne 20. 7. 2017 se uskutečnila brigáda na hřišti u ZŠ a MŠ- zavěšení ochranných sítí kolem 
hřiště s umělým povrchem

• úprava a čištění plevelů v prostoru kolem zvonice v Heřmanově, průběžné sekání trávy 
obecních pozemků (VPP a VS)

• přípravné výkopové práce pro zabudování 10 ks pevných laviček do prostoru parku a ke 
zvonici v Heřmanově

• položení živičného povrchu před hospodou a položení zámkové dlažby v zadní části.
• vybudování základu pro domek na sportovní náčiní (2,4 x 2,4 m) v prostoru ZŠ a MŠ  

(VPP a VS )
• proveden výkop pro položení el. kabelu k vodárně ve Fojtovicích s osazením rozvaděče 
• průběžné stavební práce na revitalizaci rybníčku v Heřmanově (Mlatce) 
• účast na zjišťování průběhu hranic v k.ú. Blankartice v souvislosti s pozemkovými úpravami 

(viz níže)

VYROZUMĚNÍ Z KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE  
POLICIE ČR- ODD.HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY

V květnovém čísle zpravodaje jsem vás čtenáře informoval, že bylo podáno dne 12.4.2017 
anonymní oznámení na starostu, zastupitele a účetní obce Heřmanov z možného spáchání 
podvodu a povinnosti při správě cizího majetku. Dne 24.5.2017 proběhlo na OÚ šetření PČR a 
veškeré odvezené materiály byly v průběhu května, června a července přezkoumány. Do datové 
schránky obce Heřmanov bylo dne 14.7.2017 doručeno vyrozumění o výsledku šetření v tomto 
znění:

Dne 12.4.2017 obdržela Policie ČR – Územní odbor Děčín podnět k šetření, na základě 
kterého byl vyzván k součinnosti také Obecní úřad Heřmanov za účasti starosty obce. Na 
základě zjištěných skutečností policejnímu orgánu nezbylo, než věc před zahájením úkonů 
trestního řízení založit , neboť podání oznamovatele a následné šetření policie neobsahuje 
žádné skutečnosti, které by policejní orgán opravňovaly k postupu podle ust. § 158, odst. 3 
trestního řádu. 

Poznámka starosty: „Vzhledem k tomu, že anonymní oznámení na obec není první, lze z toho 
vyvodit, že kdosi chce zastupitelům a zaměstnancům obce za každou cenu uškodit. Věřím tomu, 
že se jedná pouze o jednotlivce a drtivá většina občanů si váží toho, že se obec zdravě rozvíjí. 
Přípravou na šetření Policií jsem společně s paní Petrovickou strávil na úřadě dva víkendy, ale 
toto mě neodradí od další poctivé práce pro naši obec! Zároveň podnikám kroky, jak pisatele 
anonymního nařčení, které je pomluvou a urážkou veřejného činitele odhalit, za což může pisatel 
nést následky“.  
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V současné době od 24. 7. do 2. 8.2017  probíhá v k.ú. Blankartice 
zjišťování průběhu hranic. Komise upozorňuje občany na zjištěné 
nedostatky ,např. nezanesená stavba v katastru, jiný průběh hranice 
mezi sousedy a pod., zároveň doporučuje občanům, jak řešit tyto 
stavy. Pokud vy občané (žadatelé) chcete dát ve vlastním zájmu vše 
do pořádku a komise vám sdělila, že je nutné geodetické zaměření, 
můžete se obracet na OÚ Heřmanov (starostu), který vás zaeviduje a po 
skupinách 5-ti žadatelů předá geodetické kanceláři k zaměření (hradí 
si žadatel). Ve zbylých katastrech Heřmanova a Fojtovicích, zjišťování 
hranic proběhlo již v květnu až červenci a několik požadavků bylo na 
OÚ Heřmanov vzneseno.  

INFORMACE K POZEMKOVÝM 
ÚPRAVÁM V NAŠICH KATASTRECH

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY A DĚTMI 2017

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena pravidla pro 

vydávání heřmanovského zpravodaje. Tyto pravidla sice nejsou povinné 
ze zákona, ale určují „mantinely“, kterými se bude řídit redakční rada 
ve sporných případech. Dále určuje zaměření a zveřejňování příspěvků, 
rozsah, atd.

Pravidla v plném znění jsou zveřejněna na stránkách obce.

PROVOZ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ A MŠ
Hřiště u ZŠ a MŠ je přes léto otevřené nejen pro děti, ale i pro 

dospělé. Je zde možno hřiště využít například pro tenis nebo volejbal. 
Pravidla  jsou vyvěšeny u vstupu na hřiště. Dále je v areálu umístěna 
kniha pro zápisy návštěv, připomínek nebo stížností...

Od srpna bude na přání hřiště otevřeno od 12 do 19 hodin.

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 se konalo „slavnostní“ rozloučení 
s odcházejícími žáky základní školy a předškoláky ze školky. Letos se 
netradičně konalo na sále v Heřmanově. Paní učitelka Iva Novotná 
připravila s dětmi zajímavé pásmo drobných vystoupení. Vše 
vyvrcholilo nástupem dětí a žáků v „talárech“ a nakonec se všichni 
sešli u pohoštění, které donesly maminky..

Krajská veterinární správa v souvislosti s výskytem nebezpečné 
nákazy – moru včelího plodu na území Blankartic nařídila 
mimořádná veterinární opatření k jejímu zamezení. V samotných 
Blankarticích byla nutné provést likvidaci včelstev a dále byla 
vymezena ochranná pásma, zahrnující obce a města v okruhu naší 
obce (Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Oldřichov 
nad Ploučnicí, Blankartice, Fojtovice u Heřmanova, Heřmanov, Malá 
Veleň, Merboltice, Malý Šachov, Starý Šachov, Valkeřice, Velká Veleň,  
Čáslav u Verneřic, Loučky u Verneřic, Příbram pod Bukovou horou,  
Rychnov u Verneřic, Rytířov, Verneřice).

Všichni chovatelé včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše 
uvedených katastrálních územích, nahlásí písemně nejpozději do 
4. 8. 2017 KVSU pracovišti Děčín, následující informace: své jméno, 
adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo 
stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na 
stanovišti. 

Za nesplnění nebo porušení povinností může správní orgán uložit 
pokutu až do výše: 

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou nebo podnikající osobu.

Plné znění nařízení je uvedeno na úřední desce obce.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY MK

FD



V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili pouze pár fotek  
z Dětského dne 3.6.2017 ve Fojtovicích, proto připojujeme ještě 
několik fotek a poděkování všem, kteří se svojí prací podíleli na 
přípravách a zdárném průběhu celé akce. Zároveň velký dík patří 
našemu dlouhodobému sponzorovi na obecních akcích panu Jiřímu 
Moravcovi. Na akci se podíleli tito dobrovolníci: Miroslava Černá, 
Vendulka Smejkalová, Kateřina Kuncová, Věra Krtilová, Martina 
Hambergerová, Bára Eliášová, Lucie Zavadilová, Danka Gažiová, Martin 

Kout, Josef Váňa, Z. Chramosta, Jirka Berenteš, Tomáš Berenteš, Milan 
Černý, Michal Černý, Lukáš Černý, Jiří Smejkal, Milan Hamberger, 
Zdeněk Horvát a 5 zastupitelů obce Heřmanov. Za poskytnutí jízd na 
motorkách, čtyřkolkách a v hasičském autě patří poděkování Jiřímu 
Šilerovi, Petru Novákovi, Janu Urbánkovi, motoklubu pana Tomšíka, 
Jakubu a Františku Minaříkovým,  dobrovolným hasičům z Dolních 
Habartic, HZS z Děčína a panu Hromádkovi s ukázkami výcviku psů 
PČR. 

DĚTSKÝ DEN 3.6.2017 text: FD 
foto: MK
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Při nedávné vnitřní očistě útrob našeho autíčka  jsem vyložil 
rovněž celý jeho kufr, kde je uložena povinná výbava V tu chvíli jsem 
si uvědomil, že plastovou krabici, označenou červeným křížem, jsem 
neměl v rukou už drahně času. A tak se dalo tušit, že zřejmě už bude 
mít po stanovené době upotřebitelnosti. Nemýlil jsem se, ani vám 
nebudu říkat, jak dlouho už byla na pokutu. 

Upřímně řečeno, přemýšlím nad tím, jak byla stanovena doba 
použitelnosti. Všechny součásti lékarničky, zejména obvazy, roušky, 
jsou zataveny do sterilního prostředí v sáčcích z umělé hmoty, kde 
by se jejich základní požadavek, tedy sterilita, nemělo změnit sakra 
dlouho. A to nemluvím třeba o nůžkách, s kterými nebylo ani jednou 
stříhnuto a jsou stále ostré (za dobu výměn lékárniček v našich 
autech jim máme doma asi 8). Když je lékárna propadlá, nemůžeme 
vyměnit jenom část, ale koupit novou. Teď mne však ale tohle přivádí 
k myšlence, zda to není proto, že si naši výrobci lékárniček musí stále 
vydělávat, aniž by třeba museli měnit sortiment výroby. To nechci 

domýšlet, s jakými výrobci jsou kamarádi naši páni poslanci (předem 
se jim hluboce omlouvám).

Pokud jde třeba o další část povinné výbavy, i tady asi už trochu 
pokulhává naše vyhláška – sada žárovek. Pokud zjistím, že mi 
nesvítí některá z žárovek, musím s moderním autem zákonitě do 
servisu. K paticím světel se již dnes těžko dostáváte a pro laika to je 
dost často problémem. V servisu vám žárovku  na počkání vymění 
ze svých zásob. Pravda, vyhláška říká, že si máme před každým 
vyjetím zkontrolovat technický stav vozidla (blinkry blikají, stěrače 
stírají), upřímně, dělá to někdo? Dělají to také  příšlušníci  policie, 
když vyjíždějí? Jakýže to vtip je uveden ve vyhlášce! Navíc- když mně 
zastaví policista a řekne, že mi nesvítí některá z žárovek, jak chudák 
zjistí, že se mi to nestalo před vyjetím a nebyl jsem tedy připraven 
řádně k vyjetí, ale cestou?

Ruku na srdce – kolik z vás zjistilo po přečtení těchto řádek, že 
budou muset zase dát vydělat výrobci lékárniček? 

HURÁ, UŽ MÁM NOVOU ! JZ
PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

TJ Heřmanov děkuje všem za přípravu 
a všechny náležitosti, které byly spojeny ke 
40.výročí TJ Heřmanov. Na organizačním 
zabezpečení celé akce se podílel a scházel se 
pravidelně od prosince 2016 přípravný výbor 
ve složení: O. Procházka, J. Moravec, M. Kout, 
F. David, V. Rudolf, Z. Chramosta a B. Nowak. 
Na úpravách v okolí hrací plochy, zázemí pro 
kapelu, diváky a hosty se podíleli: J. Váňa, 
J. Berenteš, V. Smejkalová, M. Černá, hrací 
plochu bezchybně připravil Z. Chramosta, 
o hosty po dobu oslavy výborně pečoval 
T. Ďurmek s maželkou. Pořadatelskou službu 
dobře zvládli M. Hamberger, T. Berenteš, 
F. Minařík ml., L. Černý. 

Dále za zdravotnickou službu patří 
poděkování M. Spálenské, H. Vojtíškové a 
D. Lomičové, za krásnou zajímavou propagaci 
M. Koutovi a F. Davidovi. Našim obětavým 
ženám I. Štěpanovské, T. Havlíčkové, 
M. Moravcové, I. Novotné, M. Peterkové a 
A. Horákové za to, že doma upekly různé 
druhy pečiva vynikajících chutí. Nemalý dík 
patří také všem sponzorům, kteří se podíleli 
na oslavách finančně i organizačně pro zdárný
průběh akce: J. Moravec, pivovar NOMÁD a 
OÚ Heřmanov – starosta F. David, bez jejichž 
pomoci bychom se těžko obešli. 

za TJ Heřmanov Ondřej Procházka

PODĚKOVÁNÍ OD 
TJ HEŘMANOV



TJ byla založena na podnět některých budoucích hráčů, z nichž 
většina byla ještě ve výkonu vojenské základní služby. První setkání 
budoucího výboru TJ se uskutečnilo v budově „staré“ hospody 
v Heřmanově v místnosti pod schody.  

Následně byl zvolen první výbor TJ ve složení: Předseda Karel 
Víšek, Tajemník Valentin Rudolf, Hospodář  Ladislav Ryvola, Politický 
pracovník Václav Makal, Pokladník Zdeněk Urban, Zdravotník Josef 
Vinter, Trenér Josef Běhounek

Následovalo první mistrovské utkání, které proběhlo na podzim 
roku 1977 a to na domácím hřišti s týmem FK Velká Bukovina. Výsledek 
tohoto utkání byl remízový 0:0. První sestava mužského týmu byla: 
brankář –Brabec, obrana - Jirsák, Křepelka, Diringer, Hrubý, záloha 
- Holub, Šefl, Havlíček a útok Šustr, Frolich a Krumpolec Petr, střídal
Krumpolec Ludva.

Od samého počátku využívali hráči pro svá utkání hřiště ve 
Fojtovicích. Zázemí v té době bylo velice strohé a jako kabiny a zařízení 
pro hráče byly využívání prostory v podkroví současné hospody 
ve Fojtovicích. Koupelna pro umytí hráčů po utkáních byla velice 
originální. Pro tyto účely sloužil místní potok. Co se týče samotného 
hřiště, toto vzniklo po první úpravě okolo roku 1965. Následovala 
druhá úprava a to díky dobrovolníkům Jiřímu Markovi a Josefu Zítovi, 
kteří provedli rozšíření hřiště a další úpravy v roce 1982. Třetí a do 
současné doby konečná úprava proběhla v letech 2004 – 2005 a to díky 
obci Heřmanov. Hřiště bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti Josefa 
Masopusta. Taktéž v průběhu let díky aktivitám hráčů a funkcionářů 
a členům TJ byly vybudovány také nové kabiny se zázemím, které byly 
zkolaudovány a uveden do provozu v roce 1984.

Je třeba vysoce poděkovat zejména tehdejším hráčům, protože to 
byli právě oni, kteří svými řemeslnými znalostmi a umem zrealizovali 
veškeré stavení práce a další související dodávky. Někteří významně 
přispěli k zajištění potřebných materiálů.

Co se týče hráčského kádru byla původně prvotní parta postupně 
doplňována příchodem nových hráčů, jako např. Karel Nowak, 
Bouhouš Nowak, Stanislav Pálko. Jejich vedení měl na starosti mentor 
Heřmanovského klubu Josef Běhounek, který také přispěl k založení 
prvního žákovského týmu, jechž byl v průběhu let ještě 3x obnoven. 
Mužstvo dospělých, bylo v rámci dalších let plné odhodlaných 
fotbalistů, jejíž počet se šplhá až k číslu 160. Z novodobých jmen lze 
podtrhnout angažmá Jardy Chovance – 25 sezon, Rojko a Pospíchal 
– 20 odehraných sezon.

Mužstvo dospělých přispělo i k dobré reprezentaci obce i v zahraničí, 
tehdejší NDR, kde se účastnili v rámci spolupráce Heřmanova a 
Mrosschwahausenu fotbalových turnajů a to 2x přímo v NDR rok 
1985,1987 a na domácím hřišti v roce 1984 a 1986.

Po úmrtí dlouhodobého trenéra Josefa Běhounka, byl v letech 1994 
– 1995 organizován turnaj „Memoriál Josefa Běhounka“.

Hráči, kteří odcházeli do „fotbalového důchodu“ byli od roku 1993 
sdruženi do týmu tzv. Staré gardy.

Do roku 1995 přicházeli hráči do mužstva spíše po jednotlivcích, 
ale příchodem nového trenéra Františka Davida, současného starosty 
obce se do mužstva dostala nejprve skupina nádražáků, Saša Lollok, 
Petr Král, Martin Janouch, Milan Liška a vzápětí přišla i nová mladá 
krev, převážně z končícího fotbalového klubu FK Pelikán Děčín. 
Prvním z mladé generace přišel Fanda David ml., a v letech 96-97 další 
mladíci po vojně: Radek Rojko, Honza Čapek, Roman Piálek, Mirek 
Pospíchal a další. Z této garnitury pravidelně k mistrovským zápasům 
nastupuji i dnes Radek Rojko a Mirek Pospíchal a za takovouto věrnost 
jednomu klubu jim patří velké poděkování. V této éře fotbalistů 
začínající v nejnižší soutěži, tedy ve III.třídě se vytvořil velmi silný 
tým a postupně v roce 1997 postoupil do II.třídy okresního přeboru. 
Po několikátém pokusu se již vyzrálému mužstvu podařil historický 
úspěch v podobě  postupu do krajské soutěže, tedy do I. B.třídy. Rok 
2005 se zapsal zlatým písmem do historie heřmanovského fotbalu. Ve 
velmi plodném  desetiletí dosáhlo mužstvo skvělých výsledků také 
mimo mistrovské soutěže. Ve finále okresního kola ČMFS v roce 2002
porazil Heřmanov ve Šluknově Březiny 4:0 a stal se vítězem a o rok 
později se ve stejné soutěži Heřmanov dostal až do památného finále,
kde v Děčíně před 300 diváky  remizoval s mužstvem Vilémova hrající 
krajský přebor 5:5 a na penalty jsme prohráli 4:3.

Je třeba zmínit jména: Boháč, Šefl, bratři Krumpolcové, bratři
Nowákové,  Makal, Grunner, Brabec, Šustr, Havlíček, David, Křepelka, 
Rudolf samozřejmě i z řád obyvatel je řada občanů a hlavně kamarádů, 
kteří svými aktivním přístupem přispívají k chodu a dobrému klimatu 
v TJ Heřmanov a jsou to např. Procházka, Moravec, Ležal, Ďurmek, 
Chmelík a další. Vyjmenovat by se dala samozřejmě další spousta 
jmen, ale věříme, že kdo nebyl jmenován, se neurazí. 

Určitě velice důležitý pro chod TJ, jak je i výše uvedeno, je aktivní 
přístup dobrého jádra členů, kteří v rámci brigád a údržby areálu 
odpracovali tisíce brigádních hodin a díky těmto se podařilo zajistit 
finanční stabilitu klubu. Podstatné poděkování musí patřit obci
Heřmanova a všem zastupitelům za podporu TJ zejména v novodobé 
historii. 

Součástí aktiv klubu jsou velice důležití sponzoři, jedním 
z nejvýznamnějším dlouholetým sponzorem a bývalým hráčem je 
ing. Jirka Moravec, zároveň je třeba zmínit i podporu všech ostatních 
sponzorů, za což jim patří velký dík. 

Celková atmosféra v TJ Heřmanov se odrazila i na podpoře 
významných osobností z nichž patří výrazné poděkování stříbrnému 
medailistovi z Chile, dlouhodobému reprezentantovi, našemu 
kamarádovi a hlavně vynikajícímu člověku se srdcem pro fotbal a 
přátelství Josefu Masopustovi. Josef byl náš kamarád a nikdy neodmítl 
účast na významných akcích našeho klubu.

Dne 1.7.2017 uspořádala TJ Heřmanov při příležitosti 40. výročí 
založení fotbalového klubu kulturní akci v areálu fotbalového hřiště 
ve Fojtovicích. Dovolte mi při té příležitosti krátké zamyšlení nad 
významem sportu v životě člověka.

V současné složité době i ve sportu, kdy se prioritně upřednostňuje 
ekonomická stránka na úkor zdravého sportovního vývoje nastupující 
mladé generace, chci zdůraznit, že naše obec za mé působnosti spolu se 
zastupiteli obce podporuje  a bude  podporovat jakýkoliv sport v naší 
obci. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že při sportu se člověk tvaruje jak 

fyzicky, tak i charakterově. Větší kolektiv lépe snáší  případné porážky, 
kterým se nikdo v životě nevyhne. Nechci, aby má slova vyzněla jako 
poučný projev, ale inspirovala rodiče i děti k zamyšlení při naplňování 
životních priorit.

Programem jubilejního výročí našeho klubu provázel Jiří Werich 
Petrášek, syn herecké legendy Jana Wericha, který žije v nedalekých 
Malšovicích na kraji Děčína. Moderování naší slavnosti přijal na 
žádost sponzora akce Jiřího Moravce. Rozhovor s ním připravujeme 
do dalšího zpravodaje.
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UTKÁNÍ S TÝMEM ARABELA
Poté nastoupil pražský Arabela tým složený z řad  herců a zpěváků 

proti bývalým hráčům Tělovýchovné jednoty Heřmanov k zápasu na 
malé hřiště s výsledkem 8:8, hrálo se 3 x 15 minut a rozhodčí byl Pavel 
Hrubý. Arabelu tým tvořili:  herec Antonín Duchoslav (alias Viky 
Cabadaj), herec Jaroslav Sypal (hrál např. por. Hrubce v trilogii Polda), 
zpěváci Zbyněk Drda (vítěz řady Superstar)a Martin Maxa,  moderátor 
Petr Vojnar.  Pražští umělci obdrželi od hráčů TJ vlaječky, J. Moravec 
připravil pro hosty trička se znakem k založení fotbalu, sklenice piva 
ze soukromého pivovaru.

ZÁPAS S TÝMEM INTERNACIONÁLŮ
V hlavním pořadu bylo utkání Internacionálů ČR proti současným 

hráčům TJ Heřmanov s výsledkem 5:2 pro internacionály. Za hosty 
nastoupili tito hráči 

Günter Bittengel, Michal Doležal, Radovan Hromádko, Jiří Kabyl, 
Tomáš Kuchař, Ladislav Macho, Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra, Václav 
Samek, František Štambacher, Pavel Vašíček, Pavel Verbíř. Utkání 
mělo vysokou úroveň a hráči TJ Heřmanov byli více než vyrovnaným 
soupeřem. Také není divu, protože téměř každý si vyzkoušel vyšší 
soutěž a fyzický deficit nahrazovali svojí chytrostí.
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