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• dne 2.2.2017 od 18:00 hodin se ve Fojtovicích koná veřejné jednání ZO Heřmanov
• v průběhu r.2016 byly pořízeny z kulturních akcí v naší obci video nahrávky o celkové délce 

60 min. Záběry jsou z  12-ti akcí (Maškarní rej, Turnaj v pexesu, Čarodějnice, Dětský den, 
Oslava léta Blank., Svatováclavská pouť, Setkání seniorů, Hallowen, Rozsvícení vánočního 
stromu, Mikuláš a čerti, Mikulášská zábava, Master Schef Blank). Pro zájemce je DVD 
k dispozici na OÚ

• provedena aktualizace Digitálního povodňového plánu obce dle SoD s firmou Envipartner
• jednání s 1/3 vlastníkem RD čp. 124 v Heřmanově o odkoupení zbylé 1/3 RD, v přípravě je 

kupní smlouva
• průběžné práce na vytvoření dokumentu obce: „Program rozvoje obce Heřmanov“ na 

období 2016-2021
• přípravné práce na kupní smlouvě ohledně pozemku st. 46 v kú Fojtovice
• příprava směnné smlouvy pozemků pro stavbu“Rozšíření vodojemu ve Fojtovicích“
• provedeno výběrové řízení na stavbu „Revitalizace rybníčku v Heřmanově“
• v budově ZŠ a MŠ provedena výměna porouchaného otopného tělesa
• vyřizování povolení pro otevření obchodu v Heřmanově
• konzultace s odborníky na řešení bezpečného pohybu dětí v prostoru ZŠ a MŠ (silnice, 

přechod atd.)

Teprve v první dekádě ledna jsme se dočkali bílé zimy, kterou jsme si tolik přáli už na vánoce. Na horách a zejména na Šumavě ten sníh 
provázely kruté a rekordní mrazy. Lidová pranostika má pro tento měsíc hodně pořekadel, vybírám to, co by nám na vrcholu léta mohlo udělat 
radost: Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. Tak ať ještě něco připadne! 

 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM OSLAVILI

JIŘÍ ŘEZÁČ ST. - BLANKARTICE

JANA PISKAČOVÁ - FOJTOVICE

ALENA HORÁKOVÁ - HEŘMANOV

ZDENĚK ČERNÝ - HEŘMANOV

 

BLAHOPŘEJEME Máme rádi lidi,  kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí.  Za předpokladu, že si myslí totéž, 
co my.

Citát měsíce

 Mark Twain

 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE HEŘMANOV V ROCE 2016
Schválený rozpočet skutečnost rozdíl
příjmy 6 508 000 Kč 11 722 786  + 5 214 786 Kč
výdaje 8 032 100 Kč   11 280 680  - 3 248 580 Kč

Z plánovaného schodkového rozpočtu byl  ve skutečnosti rozpočet přebytkový  442 106 Kč
Kladného výsledku hospodaření obce bylo dosaženo získanými dotacemi na akce investičního 
charakteru, zejména stavba 5-ti mostků, celková výše 4 074 301 Kč

Vážení čtenáři,
 tímto číslem načínáme další  rok práce naší 
redakce pro vás. Rádi bychom náš  Zpravodaj  neustále 
zkvalitňovali a  poskytovali vám co možná nejvíce 
informací z Obecního úřadu, života v obci a dalších 
zajímavostí. Již pět let vycházíme barevně  zásluhou 
sponzorské spoluúčasti Ing. Jiřího  Moravce a jeho firmy
Moreal, což velice zvyšuje atraktivitu každého vydání. 
Patří mu proto  náš  veliký dík.
 Rád bych poděkoval za celou redakci za vaše 
příspěvky  v minulém roce a těším se na spolupráci i 
v roce letošním. Byli bychom rádi, kdyby příspěvků 

bylo ještě více,  rádi všechny uveřejníme. Proto vám do vašeho života a vaší práce přejeme hodně 
sil, úspěchů a splnění vašich snů.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
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JZ

starosta

Jiří Zdvořáček



PLÁNOVANÉ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ HEŘMANOV,  
KULTURNÍ KOMISÍ A AKCE  ZŠ A MŠ NA ROK 2017 

únor : Maškarní dopoledne pro děti ZŠ a MŠ (akce ZŠ a MŠ) 
I..veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov 

březen: Velikonoční výtvarná dílna (akce  ZŠ a MŠ) 
Maškarní rej na sále v Heřmanově (obec s kulturní komisí 26.3. 14 hodin)

duben: Jarní svoz nebezpečných a objemných odpadů (so – termín bude upřesněn) 
Turnaj v pexesu pro děti od 4 do 14 let (obec se ZŠ a MŠ 12.4.2017) 
Pálení čarodějnic Heřmanov, Fojtovice a Blankartice (30.4.2017) 
Čarodějnický den (akce ZŠ a MŠ x.4.) 
II.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov  (termín bude upřesněn)

květen : Přijímání požadavků na čištění a revize komínů (termín bude upřesněn) 
Sportovní odpoledne pro děti do 14 let (obec s kult. komisí, hřiště ve Fojt.) 
Slavnost pro maminky(ZŠ a MŠ )

červen : Dětský den na hřišti ve Fojtovicích (obec s kult. komisí 3.6.2016) 
Vakcinace psů (termín bude upřesněn) 
III.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn) 
Pirátské odpoledne na rozloučenou se školním rokem (ZŠ a MŠ )

červenec: Oslava 40 let výročí TJ Heřmanov na hřišti ve Fojtovicích (1.7.2017)
srpen: Letní posezení se živou hudbou na Blankartickém rynku (upřesníme)
září : VI. ročník turnaje ve volejbale v Heřmanově (obec 9.9. 2017 v 10:00 hod.) 

Svatováclavská pouť (23.9.2017) 
Vítání nově narozených občánků do života (23.9.2017)  
IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn)

říjen : Podzimní svoz nebezpečných odpadů (termín bude upřesněn)  
Hallowenská stezka odvahy (obec s kult. komisí a se ZŠ a MŠ)

listopad : Předvánoční posezení pro seniory v Heřmanově (16.11.)
prosinec: Rozsvícení vánočního stromu Heřmanov, Fojtovice a Blankartice (1.12.2017) 

Vánoční pečení v ZŠ a MŠ (obec s kult. komisí a ZŠ a MŠ) 
Čertovské dopoledne pro děti ZŠ a MŠ (akce ZŠ a MŠ) 
Putování za vánoční hvězdou (akce ZŚ a MŠ) 
Mikulášská nadílka v rodinách s dětmi do 15 let s trvalým pobytem (5.12) 
Mikulášská zábava pro děti na sále v Heřmanově (x.12.odpoledne) 
V.veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanov (termín bude upřesněn)  
Soutěž  MasterChef Heřmanov na Blankartickém rynku (16.12.)

V loňském roce dne 21. 12. 2015 byla v některých domácnostech 
těsně pod Fojtovickým vodojemem přerušena dodávka pitné vody 
z důvodů nízkého stavu vody (pokles tlaku) ve vodojemu. Stejná 
situace se opakovala i letos dne 23.12. 2016. Při prohlídce téhož dne 
bylo zjišěno, že přítok vody do vodojemu je stejný jako obvykle, 
ale odběr z vodovodního řadu je nadměrný. Nalézt samotný únik 
ze řadu vzhledem k uložení potrubí (místy pod potokem) je velmi 
obtížné. Příčina proč k této situaci dochází je několik. Tou hlavní 
je, že při stavbě vodojemu (v r. 2009) byly špatně spočítány výšky 
hladin v nátokové jímce z prameniště a v samotných vodojemech. 
Ty tvoří spojené nádoby (voda do kopce nepoteče). Z tohoto důvodu 
se samotné vodojemy naplní pouze ze 2/3 a z možné zásoby 12 m3 se 
naplní pouze na 8 m3, což je málo. Potom stačí málo, aby hladina vody 
při nárazovém větším odběru (případně úniku) poklesla na cca 20 cm 
ode dna, ve vodovodním řadu se nahromadí vzduch a rodinné domy v 
blízkosti vodojemu jsou bez vody. Tato situace trvá tak dlouho, dokud 
se nevyrovnají hladiny v nátokové jímce a vodojemech a z potrubí 
se neodpustí nahromaděný vzduch, což je možné pouze při otevření 
vodovodních baterií v domech. Tolik na vysvětlenou. 

Po zkušenostech s nestabilní hladinou ve vodojemu byl v průběhu 
roku pozván odborník, aby zvolil optimální řešení. Návrh řešení 
provede projektant se zvýšením objemu vodojemu pro vyrovnání 
špiček odběru a navržení možnosti čištění kalu ve vodojemu bez 
přerušení dodávky vody. Současný stav  není vyhovující, protože při 
budování vodovodu nebylo s touto možností počítáno. V průběhu 
r.2016 byl určen prostor, ve kterém bude stavba vodojemu umístěna. 
Dále byl prostor zaměřen geodetem, proveden výškopis a polohopis a 
proveden geometrický plán, navrženo dělení pozemku p.p. č. 330/1 ve 
vlastnictví p. P. Pospíšila. Po souhlasu ze SÚ Benešov n/Pl s dělením 
pozemku, se uskuteční směna pozemků mezi obcí Heřmanov a p. P. 
Pospíšilem, což bylo ZO Heřmanov schváleno 8. 12. 2016.  Jakmile se 
obec stane  vlastníkem děleného pozemku 330/3, teprve bude možné 
vypracovat projekt, podat žádost na MM Děčín o změnu kultury 
pozemku pro vodárenské pásmo, vybudovat přípojku elektřiny, získat 
potřebná vyjádření dotčených orgánů, provést výběr zhotovitele, 
případně zažádat o dotaci atd. Krátce řečeno, bude snaha, aby se do 
konce roku 2017 celý projekt realizoval.  

BLANKARTICKÝ RYNEK  
SPOLEČENSKÉ AKCE – 2017

Výbor Blankartického rynku ve spolupráci 
s obyvateli Blankartic připravil program kulturních 
a společenských akcí na rok 2017.

28. 1. sobota 17.00 hod. Večer deskových her
8. 4. sobota   9.00 hod. Den zabíjačkových dobrot
15.4. sobota 17.00 hod. Velikonoční posezení
30.4. neděle 15.00 hod. Stavění májky
 18.00 hod. Pálení čarodějnic
13. 5. sobota 14.00 hod. Výšlap na Bukovou horu 
20. 5. sobota 14.00 hod. Jarní úklid vesnice a  silnic
27. 5. sobota 17.00 hod. Kácení májky a posezení
10. 6. sobota 14.00 hod. Výlet do Zubrnic 
1. 7. sobota 17.00 hod. Prázdninové posezení
15. 7. sobota 17.00 hod. Kdo seče, má žízeň…
29. 7. sobota 17.00 hod. Večer chalupářských   
  pochoutek
19. 8. sobota 18.00 hod. Oslava léta
2. 9. sobota 14.00 hod. Výšlap na Vítkovu rozhlednu
30. 9. sobota 17.00 hod. Poslední seč
14. 10. sobota 17.00 hod. Podzimní halali
11. 11. sobota 17.00 hod. Večer deskových her
2. 12.sobota 17.00 hod. Čertovské posezení aneb  
   zdobím, zdobíš, zdobíme
16. 12. sobota 17.00 hod.  soutěž Master chef 3. ročník
31. 12. neděle 19.00 hod. Silvestr
Všechny akce jsou s posezením ve společenské 
místnosti rynku. Vstup s vlastnoručně připraveným 
občerstvením vítán.

Milí rodiče a přátelé naší školy!
Na začátku školního roku se naše škola přihlásila do soutěže 

„Domestos“ a prosila vás o spolupráci. Jednalo se o druhý ročník 
soutěže. Jak jistě dobře víte, v loňském roce jsme se také zúčastnili, 
a vyhráli jsme  čistící a dezinfekční prostředky na toalety.

Letos se naši žáci pustili s ještě větší vervou do plnění úkolů a na 
internetu s napětím vyhlíželi výsledky každého kola. Děkujeme, že jste 
je plně podpořili a každý výtvor svým kliknutím poslali blíže k cíli.

Minulý týden soutěž skončila. Ve středu 11. ledna byly vyhlášeny 
výskedky. S radostí vám oznamujeme, že společné úsilí přineslo své 
ovoce. Naše škola se umístila na prvním místě. Takže slíbená výhra 
100 000 kč je naše! Máme radost, že nám tato finanční částka umožní
zrekonstruovat  chlapecké toalety a sprchový kout.

Díky, že jste si v dnešní uspěchané době dokázali najít čas a věnovali 
jste jej pro dobrou věc.

 PITNÁ VODA Z VODOJEMU U VÁŇŮ VE FOJTOVICÍCH

SOUTĚŽ DOMESTOS za ZŠ a MŠ Iva Novotná



           KAM ZA KULTUROU?

ÚNOR 2017 
DIVADLO DĚČÍN

5.2. 15.00 ZAČAROVANÝ LES
Docela velké divadlo 
Pohádka plná písniček a legrace o tom, že 
na světě nejsme sami.

14.2. 19.00  POPRASK NA LAGUNĚ
Carlo Goldoni  Studio 2
klasická komedii ze slunné Itálie
hrají: Kristýna Fuitová-Nováková, Jana 
Krausová, Eva Holubová, Marika Šoposká, 
Jana Stryková / Anna Fixová, Bohumil 
Klepl, Mojmír Maděrič a další

17.2. 19.00 PÁNSKÁ ŠATNA 
MARTIN DEJDAR 

kolektivní  improvizace herců, úspěšné 
písničky, řeči,  atrakce, nápady a to vše 
v režii Martina Dejdara.  hrají: Martin 
Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, 
Martin Janouš, Petr Hojer 

Závěrem loňského roku, o třetí prosincové 
sobotě, proběhl v prostorách Blankartického 
rynku 2. ročník kulinářské soutěže MasterChef. 
Po předchozím úspěšném prologu jsme byli 
zvědaví, zdali i tentokrát bude o soutěž zájem 
a jaké nové speciality se v soutěži objeví. 

Po krátkém zahájení, kterého se zúčastnil 
i pan starosta, bylo jasné, že soutěžechtivých 
kuchařů tentokrát významně přibylo a porota 
nebude mít při rozhodování jednoduchou 
úlohu. V menu se objevily pokrmy všeho 
druhu- od zdravých zeleninových (a přesto 
vynikajících), až po masové lahůdky - sice 
trochu nedietní, ale o to mezi přítomnými 
populárnější. Když po necelé hodině byly 
všechny vzorky ochutnány (a některé zcela 
zkonzumovány) došlo na „tajné“ hlasování. 
Na prvním místě se zcela zaslouženě umístil 
pečený králík  Jindřišky a Ládi Štěpanovských, 
druhé místo získal zabijačkový guláš paní 
Chovancové a na třetím místě se umístila 
Blankartická směs Jindry Berného. 

Nutno dodat, že rozdíly v počtech hlasů 
mezi jednotlivými místy byly nepatrné a palmu 
vítězství by si zasloužil každý, kdo se soutěže 
zúčastnil. Důkazem toho bylo, že se během 
krátké chvíle „ztratily“ i vzorky z posledních 
míst. Hezké a praktické dárky za první čtyři 
místa předal autorům nejlepších výtvorů pan 
starosta, kterému za podporu naší populární 
akce jménem občanů Blankartic děkujeme.   
Věříme, že i v příštím roce se na dalším 
ročníku soutěže sejdeme opět v hojném 
počtu.  Přijdou- li znovu i přespolní, budeme 
ještě radši.

Pro otevření obchodu v Heřmanově 
byl osloven nový nájemce restaurace a 
bytu v Heřmanově Van Hung Tran (Tony), 
který tuto příležitost uvítal. Postupně 
byly provedeny drobné stavební úpravy, 
vypracován jednoduchý projekt pro 
schvalovací proces změny užívání stavby. 
Od Hasičského sboru Dč., MM Dč. – životní 
prostředí a Krajské hygienické stanice Děčín 

byla vydána souhlasná stanoviska, která 
vyhovují požadavkům prodejny. Prodejna 
byla otevřena dne 25.1.2017 a otevírací doba 
je stanovena takto: otevřeno: pondělí - pátek 
od 6:30 hod, v sobotu a neděli od 8:00 hod. 
Otevírací doba je uvedena na stránkách 
obce, ve vývěsných skříňkách a v obchodě na 
dveřích. S případnou změnou otevírací doby 
budete informováni.

Arktické mrazy, které udeřily, jsou pro náš 
organismus velkou zátěží. Těžko na tom něco 
změní vědomí, že dříve bylo hůř a že teploty 
v hodnotách pod nulou v minulosti byly 
mnohem častěji a nad nulu teplota nevylezla 
třeba dva měsíce v kuse. To nás neohřeje a 
náš organismus to rozhodně nepovzbudí. 
Můžeme samozřejmě doufat, že už brzy bude 
tepleji. Největším nebezpečím je samozřejmě 
prochladnutí. Že je nám zima, to poznáme 
celkem snadno, ale v tu chvíli už naše tělo 
reaguje na nepříznivé okolnosti. I když běžně 
fandíte krátkým bundičkám do pasu, tlusté 
ponožky považujete jen za vhodný vánoční 
dárek pro babičku a čepici byste neoblékli 
ani potmě, v teplotách hodně pod nulou se 
vyplatí oblečení vrstvit a na čepici a rukavice 
rozhodně nezapomínat. 

Zní to jako omílaná věc, ale čím víc v teple 
se budete cítit, tím spíš se s pobytem v mrazu 
vyrovnáte. Pozor mráz navíc velmi vysušuje, 
i když nám z oblečení kouká obvykle jen 
obličej, i tomu může uškodit. Je tedy na 
místě používat třeba větší vrstvu ochranného 
krému, vůbec nezáleží na ceně nebo značce, 
ale spíš na tom, aby byl mastnější, v případě 
pobytu na horách také s UV filtrem, již teď
sluníčko dokáže pěkně připalovat. V mrazu 
trpí a vysušují se také ruce a nehty. Můžete je 
mít sice schované v rukavicích či kapsách, ale 
stejně je občas musíte vytáhnout na mráz. Buď 
se chcete vysmrkat, nebo vytáhnout drobné 
či mobil. Pokožka rukou potřebuje namazat 
stejně hodně jako pleť na obličeji. V mrazech 
samozřejmě ani nezapomínejte na dostatek 
vitamínu C, ale to platí pro toto zimní období 
obecně. A pokud nemusíte, svůj pobyt na 
mrazu se pokuste snížit na co nejkratší dobu. 
Těch pár dnů snad zvládneme a brzy snad už 
bude lépe. Snažte se doplňovat pravidelně 
tekutiny, teplý čaj či punč nebo grog je určitě 
tou nejlepší variantou (u alkoholu ale opatrně, 
protože ve větším množství také dehydruje).

BLANKARTICKÝ MASTERCHEF POZOR NA MRÁZ

OTEVŘEN OBCHOD V HEŘMANOVĚ ČP.113 ZŠ a MŠ Heřmanov zve všechny děti, rodiče, 
prarodiče, tetičky a strýčky na

na zahradu školy 
v sobotu 25.února 2017 od 13,00 hodin

Můžete se těšit na ukázku řemesel: 
preclíkářka, řezník, perníkářka, alchymista, ..

Masky dětí a rodičů jsou vítány !!!!
Zároveň vyhlašujeme soutěž:  

• o největší preclík 
• o nejoriginálnější zástěru pro pekařku 

MASOPUSTNÍ VESELÍ

MV

FD

Miroslav Houška  
výbor Blankartického rynku

foto MKfoto MK
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FRAŠKA V HUDEBNÍM DIVADLE

Nedá  mi, abych se dnešními řádky nevrátil k celovečernímu programu televize Nova v sobotu prvního adventního víkendu uplynulého roku.  Ano, 
k přímému přenosu vyhlášení vítězů ankety Český slavík  Mattoni. V pořadí již 51. ročník ankety s původním názvem Zlatý slavík se konal tentokrát 
v Hudebním divadle Karlín namísto Státní opery a opět přinesl dosti rozporuplných okamžiků. Spíše  doslova afér. Pominu-li neprofesionální 
moderování Ondry Sokola, který jako moderátor zazářil v programu Tvoje tvář má známý hlas, nejvíce asi překvapily samotné výsledky hlasování 
diváků. Nemyslím tím, že opět v kategorii zpěváků vyhrál Karel Gott a zpěvaček Lucie Bílá, ale spíše pořadím za nimi. Tady by asi anketě prospělo, 
kdyby jak Gottovi, tak Bílé se předal jakýsi Čestný slavík jednou provždy a hlasovalo se bez nich. Zejména další Gott se asi nejméně jednu generaci 
nenarodí.

      Počínaje druhými místy v obou těchto kategoriích však bylo vidět, že v této anketě nerozhoduje pěvecká kvalita nominovaných, rozsah jejich 
hlasového fondu, ale jakási mnohdy pochybná popularita. Hned druhé místo Tomáše Ortela, vlastním jménem Hnídka, je toho asi příkladem. 
Navíc vzhledem k jeho krajně pravicovému smýšlení a projevu je vztyčeným prstem pro tuto společnost a varováním. Médii je nejenom on, ale 
celá skupina označována za xenofobní s rasistickými prvky v tvorbě a svým vystupováním a  celkovým projevem tomu nahrávají. Těžko se bude v 
základu předělávat člověk, který začínal v neonacistické skupině Conflict 88 a po odchodu z ní v roce 2002 založil dnešní skupinu Ortel. Už nominace
zpěváka i skupiny vyvolala ve veřejnosti řadu negativních ohlasů, při vyhlášení jejich umístění byl zřetelný nesouhlas části přítomných a nepříliš 
hlasitý potlesk rovněž o něčem svědčil. Sám Ortel se hájí, že znaky skupiny, které měli všichni na černých tričkách (bílé lebky se zkříženými hnáty) 
jen zdánlivě připomínají logo nacistických jednotek SS, čemuž asi věří jenom on sám. Skupina se od začátku své existence zúčastňuje a vystupuje 
na akcích ultrapravicových a neonacistických skupin. Ortel vydělává na strachu tohoto národa z migrantů, byť oprávněného a na celkovém stavu 
společnosti, kdy ta je do určité míry zklamaná vývoje politické i společenské situace. 

       Tak a nakonec jsem si nechal bonbonek. Zajímalo by mne totiž, jestli si pan Josef Rychtář  šel postěžovat k hrobu své manželky Ivety Bartošové, 
že se v kategorii zpěvaček umístila až na 14. místě. A co asi tam nahoře říkal Karel Kryl svému 39. místu? Tak i tohoto se člověk dočká v dnes již 
zprofanované anketě Český slavík. 

FOTBALOVÉ OKÉNKO

1. kolo Heřmanov - Jílové 2:4 (1:2) za Heřmanov góly Vašák, Stehlík. Zápas odehrán 
v neúplné sestavě, Jílové silný soupeř, díky všem zúčastněným

2. kolo Heřmanov – JVŠ Děčín 1:7 (0:2) za domácí gól Březina. Další zápas, který byl z naší 
strany odehrán v neúplné sestavě, čemuž také odpovídá výsledek

3. kolo Preškaváci - Heřmanov 3:9 (3:4) za Heřmanov góly Doubek 3, Rojko 3, Pova, 
Vašák, Zíval. V první řadě nás byl konečně plný počet a výsledek tomu již také 
odpovídal. Ke hře samotné, první poločas velmi vyrovnaný, dobrá hra v obou 
celcích. Po přestávce se domácí začali mezi sebou dohadovat, což se pak následně 
projevilo na konečném výsledku

4. kolo Heřmanov - Benešov n./P. 6:4 (3:0) za Heřmanov Rojko 2 (1 z Pk), Doubek, Slabina, 
Březina, Čapek J. Tradiční derby mezi oběma celky s lepším výsledkem pro nás

5. kolo Malšovice - Heřmanov 2:6 (0:3) za Heřmanov Rojko 2 (1 z Pk), Doubek 2 (1 z Pk), 
Březina, Slánský L. Kvalita hry jednoznačně na naší straně, výsledek dobrý i přes 
několik hodně zahozených šancí

6. kolo Heřmanov volno, lichý počet týmů staré gardy 
7. kolo Libouchec - Heřmanov 2:2 (1:1) za Heřmanov Šturm 2x. Silný soupeř. Výsledek 

dobrý, vzhledem k tomu, že jsme byli bez golmana. 
8. kolo    Heřmanov – Valkeřice, zápas byl odložen na jaro 2017 a to z důvodu malého počtu 

hostujícího týmu
9. kolo Markvartice – Heřmanov 3:1 (1:0) za Heřmanov Pova

Datum Den/Čas Utkání

4.2. sobota 11:00 Boletice - Junior U19

5.2. neděle 15:00 Benešov - V.Březno

13:00 Březiny - Benešov

12.2. neděle 15:00 Boletice - Heřmanov

17:00 Junior U19 - V.Březno

13:00 V.Březno - Březiny

19.2. neděle 15:00 Heřmanov - Junior U19

17:00 Benešov - Boletice

13:00 Březiny - Boletice

26.2. neděle 15:00 Junior U19 - Benešov

17:00 V.Březno - Heřmanov

13:00 Junior U19 - Březiny

5.3. neděle 15:00 V.Březno - Boletice

17:00 Heřmanov - Benešov

12.3. neděle 13:00 Heřmanov - Březiny

 PODZIMNÍ ČÁST FOTBALISTŮ STARÉ GARDY

tým Z V R P Skóre body

1 Jílové 6 6 0 0 35 :9 18

2 Libouchec 6 4 1 1 38:16 13

3 JVŠ 6 4 0 2 35:15 12

4 Benešov 6 4 0 2 42:19 12

5 Prysk 7 4 0 3 22:24 12

6 Heřmanov 7 3 1 3 27:25 10

7 Markvartice 6 3 1 2 21:31 10

8 Malšovice 6 3 0 3 29:28   9

9 Preškaváci 7 1 0 6 27:51   3

10 Těchlovice 6 1 0 5 16:39   3

11 Valkeřice 6 0 0 6 9:41   0

TURNAJ ZIMNÍ LIGY 2017  
V DĚČÍNĚ

TJ Heřmanov je přihlášena do turnaje zimní 
ligy v Děčíně na umělé trávě. Níže je uvedeno 
rozlosování všech zápasů.  

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

FD
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