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Významné životní 

jubileum slaví 
 

řezáč Jiří - blankartice

blahopřejeme

„Postavil jsem si takové krásné vzdušné 
zámky, že bych byl spokojený i s jejich 

ruinami.“

Citát měsíce

dne 9.6.2022 od 18:00 hodin se v Heřmanově se koná II.veřejné zasedání ZO Heřmanov •	
dne 14.6.2022 bude v obci vakcinace psů, začátek v 16:30 u Rudolfů (viz str. č. 2)•	
dne 16.6.2022 od 7:00 do 16:00 bude z důvodu plánované odstávky el vypnut proud v místní •	
části Fojtovice, čísla popisná uvedena na stránkách obce Heřmanov
uspořádání Dne dětí 28.5.2022 na hřišti ve Fojtovicích (viz str. 2 a 3) •	
pokračování v pracech na opravě požární nádrže ve Fojtovicích (viz níže)•	
dokončení prací na vybudování přípojky pitné vody pro kabiny TJ Heřmanov (viz níže)•	
pokračování prací na vybudování parku vedle Blankartického rynku (viz níže)•	
průběžné práce na sekání parkových ploch ve všech místních částech obce•	

Jules Renard - francouzský spisovatel

Dne 20.5.2022 přišla smutná zpráva 
o úmrtí našeho kamaráda, obětavého 
funkcionáře TJ Heřmanov, jednoho 
ze spoluzakladatelů fotbalu, sekretáře 
a pokladníka v jedné osobě a věrného 
fanouška pana Valentina Rudolfa. Odešel 
bez rozloučení ve věku 73 let. Čest Tvojí 
památce Valdo. Budeš nám moc chybět. 

Oddíl TJ Heřmanov

PokračoVání V oPraVách na Požární 
nádržI Ve foJtoVIcích

Na požární nádrži ve Fojtovicích 
pokračuje firma dle uzavřené SoD dle 
projektu. Prozatím je vybudováno nátokové 
zařízení, v celé ploše přeložena a doplněna 
zámková dlažba, otryskána betonová plocha 
a vyčištěny praskliny. Stavební firmou byla 
objevena prasklina, kterou proniká voda ze 
stráně do samotné nádrže. Se zastupiteli bylo 
dohodnuto, že tato záležitost bude řešena 
dodatkem č.1 ke SoD a spodní voda bude 
odvedena do výpusti. Zároveň bude posunut 
termín dokončení prací.

dokončení Prací na VybudoVání 
PříPoJky PItné Vody

Nyní byly dokončeny zemní práce a 
položeno vodovodní potrubí pro napájení 
pitnou vodou z vodojemu ve Fojtovicích pro 
kabiny TJ Heřmanov. 

Během 2 let bylo na fojtovický vodojem 
připojeno celkem 5 nových odběratelů a 
1 nový odběratel je rozpracován. Na snímku 
průběh zemních prací pro uložení potrubí.   

PokračoVání V budoVání Parku V blankartIcích
V současné době byly dokončeny úpravy 

povrchu zbořeniště jednak stavební technikou, 
nyní probíhají ruční práce. Vystavěn chodníček 
s plochou ze zámkové dlažby, objednány a 
dovezeny dřeviny (88 ks), které postupně 
vysazujeme do připravené zeminy. 

Poděkování vyslovuji panu Hailichovi za 
poskytnutí kvalitního kompostu pro dobré 
zakořenění dřevin. 

starosta

starosta

starosta



čerVen 2022

4. 6. od 14 hod. dětský den v dolních habarticích
na hřišti již tradiční akce pro malé i velké

5. 6. od 14 hod. dětský den v benešově n. Pl.
na koupališti na téma „V říši pohádek“

4. 6. - 5. 6. městské slavnosti děčín
Děčín pokračování slavností (Běláskovo klání, 

streetballový pohár, den v růžovém, den plný 
her

10. 6. cca 17-24h. noc kostelů
celá ČR Pro všechny návštěvníky se otevírají kostely 

a jiné sakrální prostory. Součástí akce 
bývají zajímavé a poučné výklady, hudební 
vystoupení nebo doprovodné hry pro děti.

 Časy, místa a program na www.nockostelu.cz

11. 6. 11-17 hod. den myslivosti
Zámek Děčín Zajímavý program v podobě výstavy trofejí, 

lovecké kynologie, ukázek mysliveckých 
tradic či vábení zvěře. Děti se mohou těšit na 
poznávací mysliveckou stezku či sokolníky, 
dospěláci na zvěřinové speciality. 

17. 6. - 19. 6. benešovský slunovrat
Benešov nad Pl. program bude teprve zveřejněn

22. 6. od 18 hod. t-mobile olympijský běh
koupaliště Ben.n.Pl. různí lidé, různá místa, olympijská myšlenka
 www.olympijskybeh.cz

kalendář akcí

Základní škola a mateřská škola Heřmanov, okres Děčín

     pořádá dne 24.6.2022 na zahradě školy, 

Slavnostní rozloučení s přestupujícími 
žáky 5. ročníku a budoucími prvňáčky

    Slavnost začne v 15,30 hodin. 

   Srdečně zveme rodiče, prarodiče i ostatní, 
kteří si chtějí udělat příjemné odpoledne.
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Výhra V soutěžI zŠ a mŠ heřmanoV
Naše škola se pravidelně účastní akce Ukliďme Česko. Letos jsme 

se vydali se školáky směrem na Blankartice a uklízeli jsme potok a 
jeho okolí. Malé děti zvolily kratší trasu a to louky nad školou. Jejich 
odpadní pytle sice nebyly tak nacpané, jako ty školáků, ale přesto se 
jim podařilo najít v přírodě kuriozitu v podobě staré plechové vany, 
se kterou také vyhrály 4. místo ve fotografické soutěži. Získávají 
hodnotné ceny od partnera kategorie společnosti Systém Coca-Cola 
ČR a Coca-Cola HBC. 

G. Švandrlíková

den dětí Ve foJtoVIcích 28.5.2022
V sobotu 28.5.2022 připravila obec Heřmanov pro děti na 

fotbalovém hřišti ve Fojtovicích ke dni dětí program se spoustou 
atrakcí. Předpověď počasí, která nebyla příznivá se nakonec 
nepotvrdila a kapky deště se Fojtovicím vyhnuly. Přítomen byl náš 
známý diskžokej J. Novotný s aparaturou. Děti si mohly zasoutěžit 
v různých hrách o ceny, což zastřešila ZŠ a MŠ Heřmanov pod 
vedením ředitelky Mgr. G. Švandrlíkové. Dále si děti mohly zastřílet 
ze vzduchovek, zajezdit na čtyřkolkách (P. Novák), k vidění byly 
doslova závodní jízdy mladíků na terénních motorkách z Motoklubu 
pana Tomšíka, malování na obličej se ujala paní M. Hambergerová 
s dcerou, aqazorbingu se ujaly Blankartice. Dále děti i dospělí si 
vyzkoušeli jízdy na elektrickém býku, k dispozici byl dětský kolotoč, 
skluzavka, kamionky, jumping trampolína, babyland, řetízkový 
kolotoč, lukostřelba a módní účesy pro děvčata. V průběhu 
odpoledne vystoupil Standa Hložek, kterého opět mezi nás přivedl 
J. Moravec. Standa na závěr sklidil velký potlesk. Po jeho vystoupení 
následovala ukázka výcviku psů od neziskové organizace AGILITY 
Děčín. Pořadem dětského dne provázel moderátor Pavel Mézsároš. 

Poděkování za přípravy na Den dětí patří všem, kteří se na této 
kulturní akci podíleli, jednak stavěním stanů, lavic, podia atd., včetně 
přímé účasti v průběhu odpoledne.    

VakcInace Psů
Vakcinace psů v naší obci se uskuteční ve čtvrtek 14.6.2022. 

Veterinářkou bude účtován poplatek ve výši 150 Kč za očkování proti 
vzteklině a 350 Kč za kombinovanou vakcínu. 

Upozornění pro majitele psa – kdo nebude mít psa očipovaného, 
veterinářka psa očkovat nebude.

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 17.45 hod.
 Blankartice býv.krám  18.00 hod.

C_OSA

Dětský den v Dolních Habarticích 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče , občerstvení zajištěno ! 

Hřiště TJ dne 4.6.2022 od 14,00 hod. 

Obec, ZŠ a MŠ, KSK, SDH, Prohaba, TJ a další. 

FD

Zpevňování místních cest (Heřmanov pod Makalákem)



den dětí Ve foJtoVIcích 28.5.2022 MK
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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

fk JunIor děčín -tJ heřmanoV 5:1 (2:0)
  Před pěknou návštěvou 300 diváků zajížděl Heřmanov do Děčína 

na	stadion	ŘEZ-UZ	změřit	síly	s	nejlepším	mužstvem	Děčína.	
Město Děčín by se mělo pohybovat  v daleko vyšší soutěži než je 
I.B. tř. (Děčín 50 000 obyvatel – Heřmanov 500 obyvatel)  Bohužel 
Heřmanov se musel obejít bez potrestaného heřmanovského rychlíka 
Danča, což se ukázalo jako rozhodující v tomto zápase. První 2 
branky padly z kopačky Vicanyho ve 24. a 44.minutě, vždy po ztrátě 
míče ve středu hřiště. Druhý poločas vyzněl jednoznačně ve prospěch 
domácích, kteří navýšili skóre na 5:0 brankami Vaita a 2x Mezsároš. 
Čestný úspěch zaznamenal těsně před koncem stoper Z. Čapek 5:1.

tJ heřmanoV – slaVoJ 
bohuŠoVIce nad ohří 6:2 (4:1)

Po výprasku minulý týden v Děčíně se hráči Heřmanova dali 
rychle dohromady a dali na tento zápas zapomenout. Hned v 1. 
minutě otevřel účet zápasu P. Kolárik, po čtvrthodině hry zvyšoval 
A. Čapek na 2:0. Poté se Heřmanov uklidnil až moc a hosté využili 
nabídnutou šanci ke snížení Ortbauerem 2:1. Do poločasu se trefil O. 
Cimpl a čtvrtou branku si hosté dali sami. Po přestávce si Heřmanov 
kontroloval situaci, přidal 2 góly (A. Čapek a O.Cimpl) a obdržel od 
Ortbauera korigující branku na 6:2.

 tJ heřmanoV - fk chuderoV 2:3 (1:2)
  Velmi rychlý gól hostí již ve 2. minutě vyburcoval Heřmanov ke 

zvýšení aktivitě a ve 4. minutě bylo srovnáno rychlíkem Dančem, 
když dostal míč do běhu a prostřelil chuderovského gólmana 1:1. 
Běžela 17.minuta a hosté si vedení vzali zpět po přesném centru 
hlavičkoval přesně David Soukup 1:2.

Po obrátce a hodině hry domácí chybou ve středu hřiště nabídli 
sólo opět Davidu Soukupovi, který zvyšoval na 3:1 pro hosty. Jiskru 
naděje alespoň na bod vykřesal kapitán Rojko, když zamířil z 22 
metrů přesně k tyči 2:3. Zbytek zápasu si hosté pohlídali, které vedlo 
k těsnému vítězství.

tJ sokol PokratIce lItoměřIce 
– tJ heřmanoV 5:2 (3:0)

Domácí byli před zápasem favority, ale nakonec k jejich vítězství 
dopomohly chyby Heřmanova. Pokratice se ujaly vedení v 17. minutě 
po rychlém brejku po pravé straně a následném centru na volného 
Procházku, který si věděl rady 1:0. Po půlhodině hry se situace 
opakovala, Heřmanov nestačil reagovat na rychlost domácích a Janča 
zvýšil na 2:0. Ještě do poločasu zvýšil Bergmann na 3:0 po ztrátě míče 
Heřmanova ve středu pole. Po obrátce v 52. minutě M. Kolárik po 
samostatné akci z poloviny hřiště obelstil celou obranu domácích a 
z úhlu snížil na 3:1. O dvě minuty později to bylo opět o 3 branky 
po centru z pravé strany se hlavou do růžku trefil Kormunda 4:1. 
Heřmanov ještě v 57. minutě snížil na 4:2, když M. Kolárik postrčil 
míč do běhu Dančovi, jenž obešel i brankáře Brkoslava. Poslední 
slovo měly Pokratice, po faulu Majerika a nařízené penalty byl 
uzavřen účet zápasu Malcem na celkových 5:2.

tJ chlumec –tJ heřmanoV 0:7 (0:3)
Naši kluci podali vynikající výkon a zcela zaslouženě deklasovali 

domácí Chlumec. K vysokému vítězství nejvíce přispěl nejlepší 
střelec I. B. tř. Kamil Dančo, který nastřílel soupeři 4 góly, Patrik 
Kolárik, O. Cimpl a kapitán R. Rojko po 1 gólu. Po tomto duelu se 
Heřmanov drží stále v popředí tabulky, je šestý se 45 body. 

Zápasy v červnu: Ne 5.6. od 17:00 TJ Heřmanov – FK Schoeller 
Křešice, Ne 12.6. od 17:00 TJ Heřmanov – SK Dobkovice a poslední 
mistrovské utkání v sobotu 18.6. od 14:00 FK Česká Kamenice- TJ 
Heřmanov

 Obec Heřmanov, Mo. Real s.r.o. & 
 Gorilla team agency 

uvádí 
 

Sabina Křováková
Fuck off - 40 + 1 ro(c)ků na scéně

Maniac, Destroyself
The Remedy, The Spirits

Sobota 9.7.2022 14:00
Občerstvení zajištěno
Stánkový prodej
Skákací hrady
Lukostřelba
Dětské soutěže
Dětské disco

Vstup zdarma
www.rockovynalet.cz

FB Gorilla team

Heřmanov - okolí školy


