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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
• příprava na součinnost s oddělením hospodářské kriminality pro šetření dne 24.5.2017 na 

OÚ (viz níže)
• po podané žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na akci: „Oprava a revitalizace 

rybníčku na p.p.č.186/3, k.ú. Heřmanov“ byla žádost podpořena, na OÚ Heřmanov 
doručena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace s celkovou výší dotace 
950 000 Kč  

• dne 8.6.2017 (čtvrtek) od 18:00 hodin se ve Fojtovicích koná III.Veřejné jednání ZO 
Heřmanov

• podání požadavku na čištění a kontrolu spalinových cest podávejte do čtvrtka 22.6.2017
(viz níže)

• na den 6.6.2017 od 16:30 hodin objednána Mudr. Mládková na vakcinaci psů (viz str. 2)
• příprava na Den dětí, který se uskuteční v sobotu dne 3.6.2017 na hřišti ve Fojtovicích 
• počátkem května proběhla výměna vodoměrů u RD napájených z Fojtovického vodovodu
• soustředění podkladů pro vyhlášení výběrových řízení na: místní cestu ve Fojtovicích, 

herních prvků ve Fojt. parku a pomocné stavby v prostoru ZŠ a MŠ Heřmanov
• součinnost se St. pozemkovým úřadem v Děčíně v souvislosti s pozemkovými úpravami 

v obci, účast obce na šetření průběhu hranic pozemků v k.ú. Heřmanov (viz níže)
• vytvoření dvou pracovních míst pro VPP nástup od 1.5.2017
• zabetonování zábradlí k nové zastávce v Heřmanově, zabetonování domečku pro děti 

v areálu ZŠ a MŠ

Pankrác, Servác, Bonifác – studení bratři, přinesou chladna, jak se patří. Jedna z lidových pranostik pro měsíc květen, jedna z těch, kterých 
se každoročně bojíme kvůli zahrádkám, které jsme již začali zaplňovat sazeničkami květin i zeleniny. Letos nás překvapili o pár dní dříve a byli 
vlastně pokračováním studeného dubna, který nás příliš neohřál a z komínů se kouřilo o sto šest. Ale jedno je snad už  jisté – konec ranních a 
nočních mrazíků a léto na obzoru. Těšme se !

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ V
JUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVILIJUBILEUM OSLAVIL

HANUŠ ALFONS - HEŘMANOV

BLAHOPŘEJEME

Kontakty: 

předseda redakční rady  412 586 403redakční rady  412 586 403redakční rady

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

redaktor 724 978 576

Martin Vepřek veprekm@seznam.cz

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a 
druhý vám to donese.

Citát měsíce

Honoré De Balzac

AKTUALITA Z OBCE
Dne 11.5.2017 jsme obdrželi do datové schránky obce  od  Oddělení hospodářské kriminality 

PČR Děčín žádost o součinnost  dle ust.§8 odst. 1 tr. řádu – poskytnutí podkladů z účetní 
evidence obce na základě anonymně podaného oznámení ze dne 12.4.2017. Dne 24.5.2017 
proběhlo na OÚ šetření policie a obec poskytla veškeré podklady z účetní evidence obce. 
Šetření je vedeno dle § 158/1 tr. řádu k možnému spáchání podvodu a porušení povinnosti při 
správě cizího majetku.
O dalším postupu budeme občany ve zpravodaji průběžně informovat! 
Zdá se, že opět někdo neunesl dobrou práci zastupitelů obce. 

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
Pro letošní rok 2017 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 24. a 25. 6. 2017. 
• 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 včetě DPH. 

Objednávky na kontroly a čištění spalinových cest podávejte na OÚ Heřmanov do čtvrtka 
22. 6. 2017 (jméno, adresa a tel.číslo)
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CHVÁLÍMEVAKCINACE PSŮ
Dne 6.6. 2017 od 16.30 hod. do 18.00 hod. proběhne v Heřmanově, 

Fojtovicích a Blankarticích  vakcinace psů. Cena za vakcínu proti 
vzteklině je 60 Kč, za kompletní vakcínu 250 Kč.

  Stanoviště a časy očkování:
  Heřmanov u Rudolfů 16.30 hod.
  Heřmanov u hospody 16.45 hod.
  Heřmanov u Vaňků 17.00 hod.
  Fojtovice u Sedláčků 17.15 hod.
  Fojtovice u hospody 17.30 hod.
  Fojtovice konečná a. 17.45 hod.
  Blankartice býv. krám 18.00 hod.  

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY V K.Ú.HEŘMANOV

Ve dnech 15.-18.5.2017 proběhlo v rámci komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Heřmanov šetření průběhu 
hranic pozemků, a to na obvodu pozemkových úprav a hranic 
pozemků tzv. neřešených. Šetřen byl skutečný průběh hranic v terénu 
a byl porovnáván s jejich zákresem v katastrální mapě.

Šetření prováděla komise složená ze zástupců zpracovatelské firmy 
(Foltánek s. r. o.), katastrálního úřadu, pozemkového úřadu, stavebního 
úřadu a Obce Heřmanov. 

Vlastníci dotčených pozemků byli pozváni dopisem Státního 
pozemkového úřadu, Pobočky Děčín. Většina se na určená místa srazů 
dostavila. Pokud se vlastníci pozemků šetření nezúčastnili, komise 
provedla šetření sama, neboť  nepřítomnost pozvaného vlastníka není 
na překážku využití výsledků šetření hranic k vyhotovení nových 
souborů geodetických a popisných informací.

U některých vlastníků vyplynula z šetření hranic potřeba dořešení 
některých záležitostí, např. přístaveb domů, které nejsou zakresleny 
v mapě katastru nemovitostí. V některých případech bude potřeba 
jejich zaměření a  vyhotovení pasportu stavby pro dodatečnou 
kolaudaci. Komisí byl vlastníkům postup řešení vysvětlen a bylo 
doporučeno v jejich vlastním zájmu co nejrychlejší provedení těchto 
prací (nejlépe do konce letošního roku).

V případě potřeby geodetických prací, které vyplynuly z šetření 
hranic pozemků (zaměření staveb, oddělení pozemku apod.) se 
co nejdříve obraťte na starostu F. Davida a dle Vašich požadavků 
objednám na tyto práce najednou geodetickou firmu. Zaměření Vám 
potom vyjde laciněji. 

Tak tato krásná, malá kaplička 
byla mnoho let už pouze ruinou 
a hromádkou kamení. Jejího 
zmrtvýchvstání se ujal  občan 
z naší obce, pan Jaroslav  Svoboda. 
Na svahu nad jeho domem kousek 
pod odbočkou na Mlatce vyrostla 
podle vzpomínek z jeho dětství 
nová kaplička. Pamatoval si, že 
tehdejší kaplička měla zhruba 
stejné barevné provedení, které 
zvolil,  včetně modrého vnitřku a 
zlatých hvězdiček uvnitř a otvor 
kaple byl proveden s obloukem 
románského slohu. O jeho 
šikovných rukách nesvědčí pouze 
tato obnova kaple, ale i samotný 
jeho domek, pyšnící se pěknou 
fasádou a další výzdobou. Škoda 
jen, že už se asi nikdy nedozvíme 
historii původní stavby, protože 
žádné dostupné historické 
záznamy se o ní nezmiňují. Zdejší 
drobné památky, zejména křížky,  

se datují většinou do druhé 
poloviny 19. století a tak i původ 
této kapličky může být situován 
s největší pravděpodobností do 
této doby. Počin pana Svobody 
ale zasluhuje velkého uznání, 
protože každý takový artefakt 
obohatí budoucnost naší obce.

„Pane, žehnej mi, jsi ten, jenž 
mne střeží! Ty jsi můj spasitel, 
já v Tebe věřím. Požehnání Té 
bude mne vésti od času tohoto  
do věčnosti.“ Tak tento text 
v německém originálu je vytesán 
do podstavce křížku na tomto 
obrázku. Nachází se v uličce 
naproti sídlu rodiny Moravců.  
A právě pan Jiří Moravec se ujal 
na vlastní náklady jeho obnovy. 
Před renovací vypadal tak, 
jako vidíte na malém obrázku. 
Křížek pochází z roku 1885 
a nechal jej zřejmě postavit 
majitel tehdejší selské usedlosti 
na tomto místě jako výraz své 
víry. Renovace proběhla pod 
kompletním autorským dozorem 

Jaroslavy Volfové a Františka 
Staňka, kteří zároveň přeložili 
původní text do českého jazyka. 
Kamenické práce provedla firma 
uměleckého kameníka Roberta 
Pokorného, kovářské práce 
jsou dílem uměleckého kováře 
Stanislava Bouzka, zednické 
práce, spojené s úpravou spodní 
kamenné části provedli Jaroslav 
Chmelík, Jaroslav Mette a Milan 
Ulman. Konečnou úpravu 
doplnily zahradní práce, které 
jsou dílem Zahradního centra 
BH s.r.o. Děčín. Uvažuje se o 
znovuvysvěcení křížku v nejbližší 
době a o něm vás budeme rovněž 
informovat.  

UKLIĎME ČESKO - OBYVATELÉ BLANKARTIC
S měsíčním zpožděním (z důvodu jiné plánované akce v termínu 

„Ukliďme Česko“), ale o to intenzivněji, vyrazili v pátek 5. května 
blankartičtí na úklid vesnice a příjezdových silnic. Mohlo by se zdát, 
že po důkladné očistě z minulého roku, kdy bylo v příkopech kolem 
silnic nasbíráno více jak 20 pytlů odpadků, nebude tentokrát co uklízet. 
Bohužel očekávání se nenaplnilo a o nepořádek všeho druhu opět 
nebyla nouze. Kromě „standardního sortimentu“ jakým jsou krabičky 
od cigaret a plechovky od energetických nápojů vyhozených z okének 
automobilů, přišel na řadu i odvoz několika stovek (!) igelitových pytlů 
od chemických hnojiv, které se již léta válely na svahu rokle nedaleko 
Blankartic ve směru na Heřmanov. Došlo i na  po léta neudržovaný a 
stovkami odpadků pokrytý, neoplocený soukromý pozemek v jedné 
z Blankartických uliček. Majitel před několika lety zemřel, jeho 
příbuzní zřejmě o údržbu pozemku nemají zájem a nepořádek tak 
hyzdil vesnici. 

Poděkování za zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme,  patří  
dámám J. Halgašové, B. Železné, J. Štěpanovské, J. Berné, R. Prokešové 
a pánům J. Vackovi, I. Krajčovi, J. Michálkovi a V. Štěpanovskému. 

Věřím, že příští rok už konečně nebude co uklízet...  
Miroslav Houška   

KAPLIČKA

KŘÍŽEK
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 UKLIĎME ČESKO - TJ HEŘMANOV SPOLEK
Tělovýchovná jednota Heřmanov uspořádala v pátek 5. 5. 2017 

douklizení poházených odpadů ve volné přírodě. Nejvíce odpadů bylo 
opět nad Fojtovicemi, podél cesty na Hartu a poblíž letiště. Nasbírány 
byly 2 plné přívěsné vozíky, kde tvořily největší množství osobní 
pneumatiky s vyřezanými disky, autoskla a jiné nebezpečné odpady. 
Odpad byl připraven na odvoz s nebezpečnými odpady, který proběhl 
následující den. Poděkování patří všem členům TJ za příkladný přístup 
při ochraně životního prostředí. Na úklidu se podíleli tito členové: 
O. Procházka, V. Rudolf, J. Havlíček, L.Krumpolec, J. Brabec, K. Ležal a 
Z. Křepelka. Stejné poděkování patří také vyjmenovaným účastníkům 
jarního úklidu v Blankarticích dne 5. 5. 2017. 

KAM ZA KULTUROU?

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

1.6. 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍÍ
Éric-Emmanuel Schmitt; Divadlo Na Jezerce
Komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve 
kterém jde o život.
režie: Jan Hřebejk; hrají: Jaroslav Dušek, Nataša Burger délka

19.6. 19.00 LÍBÁNKY NA JADRANU 
STUDIO DVA 
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i 
v pětadvaceti, dvojčatech a koloběhu života nejen na Jadranu. 
autor a režie: Patrik Hartl; hrají: Eva Holubová, Bob Klepl, Marika 
Šoposká, Václav Jílek / Štěpán Benoni 

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
24.6. od 9:00 BENEŠOVSKÝ SLUNOVRAT
(nádvoří zámku, náměstí)

HEŘMANOV
3.6. od 14.00 Den dětí na fojtovickém hřišti

10.6. od14.00 Výlet do Zubrnic – sraz na rynku v Blankarticích

PEXESOVÝ TURNAJ
Dne 3.5.2017 se v kulturní místnosti obce Heřmanov uskutečnil 

každoroční  turnaj v pexesu.
Po zahájení byly děti rozděleny do dvou soutěžních skupin, školáci 

a předškoláci. Jelikož děti poctivě trénovaly, tak jsme po nacelých 
60-ti minutách znali jména vítězů z každé skupiny. Na 1. místě se 
z řad školáků umístila Barbora Švandrlíková ze 3. ročníku ZŠ a MŠ 
Heřmanov a ve skupině předškoláků suveréně zvítězil Oliver Tomšík 
z předškolního ročníku ZŠ a MŠ Heřmanov. Všichni soutěžící získali 
krásné ceny a ti co se umístili na prvních místech, vyhráli vyhlídkový 
let vrtulníkem. I přes malou účast soutěžících jsme si užili hodně 
zábavy a napětí.

Hana Gründlová, kulturní komise obce Heřmanov

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Na fotbalovém hřišti ve Fojtovicích bylo v sobotu 20.5.2017 

připraveno pro děti klání ve sportovních disciplínách. Sluníčko se nám 
sice schovalo pod mraky, ale to nikomu nebránilo soutěžit. Připraveny 
byly čtyři disciplíny, a to: hod do dálky granátem, běh na 40m, skok 
z místa do dálky a běh přes překážky. 

Celkem se zúčastnilo 28 dětí ve věku 5 – 13 let, a ty byly rozděleny do 
dvou kategorií. Za splněnou disciplínu, získal každý sladkou odměnu. 
Vítězové jednotlivých disciplín Matyáš Poluda, Vojtěch Kunc, Tomášek 
Chlumský a Adámek Urban byli zařazeni do slosování  o hlavní výhru, 
a to byl samozřejmě vyhlídkový let vrtulníkem.  Rukou pana starosty 
byl vylosován Matyáš Poluda, vítěz v disciplíně běh na 40 m a v hodu 
granátem do dálky a Adámek Urban, vítěz překážkového běhu.

Všichni jsme si Sportovní odpoledne moc užili. Všem zúčastněným 
děkujeme, vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok!!!

Hana Gründlová, kulturní komise Heřmanov
foto: MK

foto: R. Kakara

FD
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VYZNÁNÍ STARÉHO ČLOVĚKA

V tomto vydání našeho Zpravodaje nenajdete na obvyklém místě fejeton. Rád bych se s vámi, milí čtenáři totiž výjimečně podělil o 
něco krásného, co jsem při  svém brouzdání po internetu objevil. Následující text pochází z angličtiny a autor není bohužel znám. Jedna 
myšlenka je hezčí,  než druhá a celé to vyznání je kouzelné. Ti dříve narození ho přijmou jistě jako velkou pravdu, ti mladší at si ho 
schovají, bude se jim jednou  jistě hodit.

FOTBALOVÉ OKÉNKO

TJ UNION DĚČÍN -TJ HEŘMANOV 7:3 (4:2)
Poslední dubnový víkend nebyl pro mužstvo Heřmanova úspěšný, 

neboť napadalo do sítě 7 gólů a Heřmanov zatížil konto domácích 
pouze třemi brankami. Hosté se sice ujali brankou Folprechta již 
v 6. minutě, když mu Majer předložil 
kolmici před vápnem a jmenovaný si 
dobře poradil s brankářem Jeřábkem 
0:1. Vedení však trvalo pouze do 13. 
minuty, po ztrátě míče uprostřed 
hřiště se domácí dostali rychlým 
brejkem po levé straně k zakončení 
a Murdych srovnal střelou z úhlu 
po zemi na 1:1. Po sedmi minutách 
šli domácí do vedení opět rychlou 
akcí po pravé straně, když Bezouška 
nadvakrát překonal brankáře hostí Pospíchala 2:1. Heřmanov po 
půlhodině srovnal na 2:2 Majerem, jenž přiťuknul Váňovi, jeho střelu 
kryl Jeřábek, ale opakovaná střela Majera skončila v síti domácích. Do 
poločasu se příliš nevyznamenala obrana hostí a po špatném pokrytí 
se blýsknul dvěma brankami Očipka a zvýšil na 4:2.

Po 13-ti minutách druhé půle přidal svojí třetí branku Očipka 
a Union byl pánem na hřišti. Další branky domácích zaznamenali 
Galaš v 68. a Murdych v 69.min. Hosté upravili v závěru Majerem na 
konečných 7:3.

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik, 
P. Havlíček st., J. Folprecht,  V. Váňa, R. Wenzel, J. Majer, V. Chlouba 
a T. Vlasák

TJ HEŘMANOV – MSK TRMICE  4:0 (1:0)
První půlhodinu Heřmanov nevyužil dobré příležitosti ke skórování, 

ale ve 29.min pěkný centr Šturma a Majerova hlavička stála za to 1:0. 
Po hodině hry zvýšil Rojko na 2:0, když nakopnutý míč do vápna 

zaseknul, našel volné místo v trmické bráně a přesně umístil míč. 
Pojištění vítězství zařídil Majerik umístěnou hlavičkou po Vlasákově 
přesném rohu. Zasloužené vítězství pečetil T. Vlasák tvrdou střelou po 
pěkné zpětné přihrávce Majera 4:0.

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik, 
P. Havlíček st., J. Folprecht,  V. Váňa, R. Rojko, R. Wenzel, J. Majer a 
T. Vlasák, střídal  J.Brouček

SK PRONAKO HOSTOVICE- TJ HEŘMANOV 5:3 (4:1)
Za hromů, blesků v prudkém dešti na hřišti z kopce se v Hostovicích 

(Ústí) hrálo mistrovské utkání. To očividně hostům z Heřmanova 
nesedělo a bylo to znát na skóre. Do 33.minuty to bylo 4:0, když 
za domácí skórovali 2x Tipan a po jedné brance se zapsali Štolba a 
Černohorský. Poté ustal déšť a výkon Heřmanova stoupal. 10 minut 
před poločasem snížil Havlíček ml. po samostatném úniku na 4:1. 
Druhý poločas se naopak trápily Hostovice, přesto Tipanem zvýšily 
z PK na 5:1. Heřmanov snížil brankami Majerika a Havlíčka ml. na 
5:3, patřil mu závěr zápasu, ale nabídnuté šance Heřmanova zůstaly 
nevyužity.  

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, 
P. Havlíček st., J. Folprecht,  V. Váňa, R. Rojko, P. Havlíček ml., J. Majer 
a T. Vlasák, střídali: R. Wenzel a V. Vašák

TJ HEŘMANOV – SK VELKÝ ŠENOV 8:3 (3:1)
Úvod zápasu se domácím vydařil, když Vlasák otevřel skóre 

hned v 1.minutě po přistrčení míče Váňou. Další branku přidal opět 
T. Vlasák po rychle vhozeném autu Váni nikým nehlídán obešel i 
gólmana Smutného 2:0. Poté se musel červenat brankář Pospíchal, 
když Čapkovu malou domů nezvládnul a pod nohou se míč dokutálel 
za brankovou čáru 2:1. Do poločasu vylepšil skóre Wenzel, když jeho 
střelu ze 13 metrů srazil do sítě šenovský bek 3:1.

Nikdy bych nevyměnil moje úžasné přátele, můj krásný život, moji 
milující rodinu za míň šedých vlasů, nebo za plošší břicho. Jak jsem 
zestárl, stal jsem se k sobě laskavější a méně kritický. Stal jsem se 
svým vlastním přítelem. Nechci peskovat sám sebe za to, že sním extra 
zákusek, za to, že si neustelu postel, nebo za koupi toho hloupého 
plastového trpaslíka, kterého jsem vůbec nepotřeboval, ale vypadá 
tak krásně na mé zahradě. Viděl jsem příliš mnoho mých přátel 
opustit tento svět příliš brzy, předtím, než pochopili velkou svobodu, 
která přichází s věkem.  Co je komu do toho, když se rozhodnu číst, 
nebo hrát na počítači do 4 hodin a spát až do poledne? Budu tančit 
sám se sebou na ty nádherné melodie z 60. a 70. let, a když se mi 
zachce plakat nad dávno ztracenou láskou, tak klidně plakat budu. 
Klidně budu chodit na pláž v těsných plavkách, natažených na 
vypouklé břicho a nořit se do vln, pokud se tak rozhodnu, navzdory 
soucitným pohledům mladých lidí atletických postav, ale oni budou 
také jednou staří.  Vím, že jsem občas zapomnětlivý. Ale některé 
životy jsou úplně zapomenuty. A já si konec konců pamatuji důležité 

věci. Jistě, v průběhu let moje srdce bylo zlomené. Když ztratíte 
někoho blízkého, nebo pokud dítě trpí, nebo dokonce, když vašeho 
milovaného psa přejede auto? Ale zlomená srdce jsou to, co nám dá 
sílu a porozumění a soucit. Srdce nikdy nezlomené je dokonalé a 
sterilní ale nebude nikdy vědět, jaká radost je z bytí nedokonalého. 
Po překonání bolesti vás prostoupí vždy pocit vítězství a naděje pro 
každý další den. Jsem tak rád, že jsem žil dost dlouho, aby mé vlasy 
zšedly a mé mladické úsměvy se věčně vryly do hlubokých rýh na mé 
tváři. Mnozí se nikdy nezasmáli, a mnozí zemřeli dříve, než jejich 
vlasy zbarvilo stříbro. Jak člověk stárne, je snazší být pozitivní. Už 
mne nezajímá, co si myslí ostatní. Nemám otázky, už se sám sebe 
neptám. Dokonce jsem získal právo být špatný. Takže na vaši otázku 
odpovídám, ano, jsem rád zralý. Můj věk mne osvobodil. Líbí se mi 
člověk, kterým jsem se stal. Nebudu žít navždy, ale dokud jsem ještě 
tady, nebudu ztrácet čas hořekováním, co by mohlo být, nebo dělat 
si starosti, co bude. A jíst dezert budu každý den, pokud budu chtít a 
mít chuť! A pít víno, pivo i kořalku, pokud budu chtít a mít chuť!

Skoro s každou myšlenkou bych mohl souhlasit. Je mi ale líto jediného – že jsem to  nenapsal sám. 

pokračování v příloze

JZPSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

FD



Po obrátce vybídnul Čapek dlouhým 
pasem Váňu, brankář Smutný byl při výběhu 
pomalejší Váni, který hlavou zvýšil vedení 
na 4:1. Poté se blýsknul domácí Šturm 
pátým gólem a v zápětí kopal TK a vymetl 
růžek Smutného branky 6:1. V 63 minutě 
zatáhnul míč Majerik po pravé straně, našel 
Havlíčka ml. a bylo to 7:1. Hosté přece 
jenom upravili skóre na 7:3 po přečíslení se 
2x trefil Smejkal. Poslední slovo však měli 
domácí a po nařízené penaltě na Chloubu 
uzavřel Folprecht konečný účet na 8:3.

Sestava Heřmanova: M. Pospíchal, M. 
Šturm, Z. Čapek, R. Majerik,, P. Havlíček st., 
J. Folprecht,  V. Váňa, R. Rojko, P. Havlíček 
ml. , J. Majer, T. Vlasák a R. Wenzel, střídali 
V.Chlouba a J. Brouček

DEN DĚTÍ
3. ČERVNA 2017

OD 14 HODIN
HŘIŠTĚ FOJTOVICE

Standa Hložek
Frenk Drahoňovský

lety vrtulníkem
ukázka výcviku psů

dětský kolotoč
motorky

čtyřkolky
hasiči 

soutěže pro děti

a další...

Obec Heřmanov
Heřmanov, Fojtovice, Blankartice 4OSLAVY

40. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ

KLUB INTERNACIONÁLŮ

Fotbalový klub ARABELA
(klub plný známých osobností)

hraje skupina KLIĎÁNKO

1. července 2017
od 12.00 hod.

na hřišti ve FOJTOVICÍCH

TJ HEŘMANOV

pokračování ze strany č.4

ČARODĚJNICE BLANKARTICE

foto: JZ
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