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Červen nám konečně přinesl tak dlouho očekávanou vláhu, žel, na mnoha místech naší země formou přívalových dešťů a rozvodněných potoků 
a říček. Tam pak kromě té vláhy způsobil mnoho škod na majetku, ale stál i několik lidských životů. Přesto odborníci i nadále očekávají horké 
a suché léto, které nám právě kalendářně nastalo. A co pranostika ? Mimo jiné také říká, že když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 
Že bychom se konečně dočkali bílých vánoc?
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dne 28. 5. 2020 od 18:00 se konalo v Blankarticích na rynku II. veřejné jednání ZO •	
Heřmanov, informace z usnesení viz níže
spoluúčast obce na průběhu realizace „Obnova katastrálního operátu“ (OKO) v k.ú. •	
Heřmanov, poznatky z probíhajících šetření komisí viz. článek níže
dovoz a montáž zahradního domku na nářadí pro Blankartický rynek•	
dne 30. 5. 2020 se uskutečnil svoz nebezpečných odpadů ve všech místních částech obce•	
dne 4. 6. 2020 se uskutečnila vakcinace psů v naší obci•	
údržba zeleně ve Fojtovicích (kolem vodárny, v parku a kolem pož.nádrže), v Heřmanově •	
sekání parků naproti ZŠ a MŠ, u rybníčku a průběžná údržba pozemků kolem silnice III.tř. 
ve všech částech obce
účast na poradě starostů v Děčíně dne 12. 6. 2020•	
účast na Valné hromadě SVS v Teplicích dne 18. 6. 2020•	
po přerušení prací na zavlažování fotbalového hřiště pokračováno firmou na dokončení díla•	
přípravné práce na uspořádání akce „Na vodě 2020“ připravované na den 18. 7. 2020 od •	
13:00 hodin na rybníčku - Mlatce

informace z obecního úřadu starosta

„Neříkej že nemůžeš, když nechceš. 
Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to 
bude daleko horší: budeš pro změnu chtít 

a pak už nebudeš moci. “

Citát měsíce

Jan Werich

obnova katastrálního operátu
Od konce května probíhá v k.ú.Heřmanov ze strany KN nové zaměřování staveb a pozemků 

v intravilánu obce. Výsledky zaměřování ukazují na nepřesnosti hlavně v oblasti koryta 
Fojtovického potoka. Vše je způsobeno změnami při přívalových deštích, které se opakují po 
několik desetiletí. Nezřídka se stává, že pozemky u rodinných domů po tomto zaměření sahají až 
do poloviny koryta. Tuto záležitost a napravení stávajícího stavu bude s vlastníky pozemků řešit 
Povodí Ohře. Dalším častým nesouladem je přeplocování (posunutí plotů do cizího pozemku). 
V tomto případě je skutečně rozhodující, kdo je uveden jako vlastník na KN. Většina, kterých 
se tato záležitost týká, je přesvědčena, že tento pozemek kdysi koupila, nebo jim předchozí 
majitel sdělil, že v kupní smlouvě kupují pozemek, který sahá až někam… tam. V minulosti 
před lety nebyla povinnost soudních znalců s vytvořením znaleckého posudku zjišťovat hranice 
pozemků a odhady se dělaly tak, jak to chtěl objednatel (majitel RD). Další věc, proč je tolik 
nesrovnalostí je ten fakt, že poslední celoplošné zaměřování probíhalo před více než 100 lety 
a novější geometrické zaměření dovolovalo nepřesnosti až několik metrů. Tolik v krátkosti na 
vysvětlenou proč nyní po zaměřování vznikají nesoulady v hranicích pozemků.

odpoledne na vodě 2020
Blíží se termín prázdninové akce, kterou pořádáme potřetí a doufejme, že počasí bude přát 

i letos. Předpovědi počasí hovoří, že skutečné letní počasí začne od poloviny července, tak se 
necháme překvapit. Začátek akce je naplánován na sobotu 18. 7. od 13.00 hodin. Občerstvení 
bude zajištěno, diskotéková hudba pana 
Honzy Novotného, včetně našeho známého 
zábavného moderátora Jiřího Wericha 
Petráška. Opět budou připraveny soutěže 
pro děti i dospělé o ceny. Nezapomeňte vzít 
sebou obuv do vody a plavky. Ostatní, kteří 
se nechystají do vody jsou srdečně zváni, aby 
vytvořili tu pravou letní atmosféru se spoustou 
komických zážitků. Oficiální ukončení kolem 
16. hodiny, dopitná sudu po 16. hodině bude 
možná.

starosta

starosta



Letos jsme slavnostní akci k rozloučení s dětmi naší školy uspořádali 
na školní zahradě. Počasí nás nejprve strašilo deštěm a zataženou 
oblohou, ale nakonec se umoudřilo a na dvě hodinky nám poskytlo 
čas bez deště. Setkání s rodiči a dětmi bylo velmi příjemné. S mnohými 
jsme se po třech měsících krizové situace viděli poprvé. Děti z mateřské 

školy vystoupily s krásným pásmem písniček a říkanek. Poté nadešla 
chvíle pasování dětí z MŠ na prvňáčky a šerpování žáků 5. ročníku na 
žáky 2. stupně. Vše za doprovodu dojemné hudební skladby „Bitter 
Sweet Symphony“ od skupiny The Verve. Děti i žáci dostali krásné 
knížky a od pana starosty poukazy do obchodu Sportisimo v Děčíně. 

Je vidět, že pan starosta myslí 
na sportovní fyzičku dětí a to je 
určitě na místě. Nakonec jsme 
ochutnali různé druhy chuťovek, 
sýrů, dortíků nebo sladkých rolád, 
které připravily maminky dětí. 
Po dvou hodinkách začalo znovu 
pršet, a počasí nás vyhnalo domů. 
Přejeme všem dětem šťastný vstup 
do další etapy života a děkujeme 
všem za účast na akci.

G. Švandrlíková

Usnesení č.139 /2020
ZO Heřmanov schvaluje program veřejného zasedání

Usnesení č.140/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 
12. 3. 2020 do 28. 5. 2020

Usnesení č.141/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 
Martina Kouta

Usnesení č.142/2020
ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č.2 /2020, bude nedílnou 
součástí zápisu

Usnesení č.143/2020
ZO Heřmanov schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, 
zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2019, 
„bez výhrad“ a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace 
za rok 2019 s tím, že stav finančních prostředků na základním 
běžném účtu obce Heřmanov činí k 31. 12. 2019 13 595 267,20 Kč, 
na investičním fondu činí zůstatek k 31. 12. 2019 1 989 976,06 Kč, 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo 
zlepšeným hospodářským výsledkem 395,83 Kč, který byl převeden 
do rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov s.r.o. 
hospodařilo se ztrátou 375 215,50 Kč, způsobenou tvorbou opravných 
položek k pohledávkám za f. FORESTTRANS, které jsou předmětem 
vymáhání. Protokol o schvalování účetní závěrky bude nedílnou 
součástí zápisu

Usnesení č. 144/2020
ZO Heřmanov schvaluje závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 
2019 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu ke dni 
31. 12. 2019 činí 105 761,75 Kč

Usnesení č.145/2020
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č.1289/4 
o výměře 150 m2 v kú. Heřmanov

Usnesení č.146/2020
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje p.p.č 125/1 v kú. Blankartice

Usnesení č.147/2020
ZO Heřmanov bere na vědomí změnu žádosti pana M. Raguly 
o odkoupení p.p.č.164 v k.ú.Heřmanov

Usnesení č.148/2020
ZO Heřmanov schvaluje dodatek č.2 ke SoD s f. IRRIGA s.r.o. na 
„Zavlažování fotbalového hřiště“ s navýšením ceny na 405 316,12 Kč 
včetně DPH s posunutím termínu dokončení do 10. 7. 2020

Usnesení č.149/2020
ZO Heřmanov schvaluje dodatek č.1/2020 o recyklačním poplatku ke 
sml. č.314009339-sběr, svoz a odstranění odpadu

Usnesení č.150/2020
ZO Heřmanov schvaluje dodatek č.9 k nájemní smlouvě mezi obcí 
Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. za rok 2019 s výší 5% 
z tržeb za 2019 s výší nájemného 8 041,50 Kč

Usnesení č.151/2020
ZO Heřmanov schvaluje řádnou účetní závěrku Obecních lesů 
Heřmanov s.r.o. za účetní období rok 2019 a bere na vědomí dosaženou 
ztrátu v hospodaření společnosti za účetní období rok 2019 ve výši 
335 771,04 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých 
let, bude součástí závěrečného účtu obce za r.2019

Usnesení č.152/2020
ZO Heřmanov schvaluje „Plán společných zařízení“ (PZS) v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fojtovice

Usnesení č.153/2020
ZO Heřmanov schvaluje cenovou nabídku na projekční práce 
na „Heřmanov zpevněné plochy“ s projektantkou ing. Martinou 
Hřebřinovou v ceně 65 582 Kč včetně DPH

Usnesení č.154/2020
ZO Heřmanov souhlasí se zahrnutím území obce Heřmanov. do 
územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály z.s. 
pro období 2021 -2027 a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021 – 2027 
a zmocňuje starostu obce Františka Davida zastupováním v MAS 
Labské skály

Usnesení č.155/2020
ZO Heřmanov schvaluje odpuštění nájemného pro nebytové prostory 
restaurací Heřmanov čp. 113 a Fojtovice čp. 66 od 1. 3. 2020 do 
31. 12. 2020 z důvodů pandemie „COVID 19“

informace z usnesení z 2. veřejného jednání dne 28. 5. 2020 v blankarticích
Starosta určil ověřovateli zápisu Karla Helebranta a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní Mirku Černou

  František David       Josef Kučera
  starosta obce Heřmanov      místostarosta obce Heřmanov

rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku ve škole heřmanov



červenec na 
zahradě

sportovní okénko 

Červenec je první celý měsíc kalendářního a astronomického léta. 
Také prvním měsícem prázdnin a dovolených. K dovolené vybízí svými 
již příjemnými teplotami jak ve dne, tak i v noci. A pokud na dovolené 
nebudeme, budeme mít i tento měsíc hodně práce se zahrádkou. Aby 
i v horkých dnech zůstala zahrada nádherná a měla své kouzlo, čeká 
nás i nyní spousta zahradnických prací. 
Budou nám v tom pomáhat i dlouhé dny, 
kdy je vidět do pozdního večera. Zahrada 
samotná je již plná barev z rozkvetlých 
květin a pokud se o ní staráme pravidelně, 
odvděčí se nám po celý rok svojí krásou.

V první řadě nesmíme zapomenout na 
udržovací práce, mezi něž v první řadě 
patří neustálé odstraňování plevele, což 
rozhodně nepatří k příjemným a snadným 
pracím. V horkých dnech nesmíme 
zapomínat rovněž na vydatnou zálivku mimo přímý slunečný svit, 
zpravidla po ránu či k večeru. Bude-li léto suché tak, jako v minulých 

letech, neměli bychom opomíjet na 
shromažďování dešťové vody a využít 
tak to minimum, které nám asi 
příroda poskytne. U rozkvetlých květin 
sestřiháváme a vyštipujeme odkvetlá 
květenství. Jednak nepůsobí v květině 
hezky a rostlinu také vysilují. Rostliny 
v květináčích a truhlících jedenkrát do 
týdne přihnojujeme vhodným hnojivem. 
I pokojové květiny můžeme přesunout 
v hezkých dnech na zahradu. Je nutné 
je ale chránit před přímým sluncem 
a udržovat je v polostínu. K tomuto 

účelu je opět vhodné umístit pokojové rostliny do pergoly či altánu, 
kde jsou chráněny před sluncem a možným průvanem.

’Máme-li na zahradě jezírko, může se v horkých letních dnech voda 
z jezírka odpařovat více než v jiných měsících a proto ji pravidelně 
doplňujme. Letní období je vrcholným obdobím květů leknínů a jiných 
vodních rostlin. Průběžně odstraňujeme uschlá květenství a suché 
listy. Kontrolujeme čistotu vody a průběžně

V červenci je taktéž ideální čas k výsadbě cibulí podzimních květin. 
A pokud zvažujeme odjezd na prázdninovou dovolenou, je dobré se 
o zahradu náležitě postarat. Zahrada by měla být vydatně zavlažená. 

Odpařování vody z půdy zabráníme tak, že okolí keřů a záhonů 
zkypříme a posypeme rašelinou nebo čerstvě posekanou trávou. 
Během delší dovolené, je vhodné zajistit si někoho buď z rodiny nebo 
sousedů, kdo vám zajistí alespoň minimální nutnou závlahu. Pokud 
máte skleník, požádejte, aby se postarali o trvalé vlhko, protože 

rostliny ve skleníku, které již určitě plodí, 
by déletrvající sucho nemusely vydržet

Nezapomínejme také tento měsíc 
pečovat o ovocnou zahradu. Ovocné stromy 
zalévejte vydatně, ale s delšími odstupy, 
půdu kolem kořenů kypřete a zbavujte od 
plevele. Poškozené a zakrnělé plody včas 
otrhávejte. Pokud se pod stromy hromadí 
spadané ovoce, sesbírejte ho, aby zbytečně 
nehnilo a nepodporovalo šíření plísní 
a dalších škůdců. Větve, které se ohýbají 

pod tíhou plodů, dostatečně podepřete. Rovněž je ošetřete postřikem 
proti mšicím, sviluškám, obalečům a padlím.V červenci se již můžete 
těšit z bohaté úrody. Nastává vhodná doba pro sklízení drobného 
ovoce, jako jsou např. třešně a višně. Při jejich česání dbejte na to, 
abyste nevytrhávali pupenové lůžko spolu se stopkou. Péči si zaslouží 
také uzrálé jahodníky. Po jejich sklizni jim zastřihávejte rozrostlé 
šlahouny, aby rostlinám neubíraly zbytečnou sílu. Pěstujete-li angrešt, 
maliny, rybíz a ostatní keříkové druhy ovoce, ochraňte je preventivním 
postřikem před houbami a plísněmi.

Královnu květin, která v červenci jde do 
plného květu a vydrží s námi až do prvních 
mrazíků, jsem si nechal nakonec. Ano, je 
to růže mnoha druhů a barev a jako řezaná 
květina používána ke každé příležitosti. Je 
rovněž vhodná doba pro jejich očkování 
a řízkování. Chraňme růže postřikem před 
mšicemi, neboť jsou k tomu velice náchylné. 
Opatřeme je také preventivním postřikem 
před černou skvrnitostí listů.

V létě potřebuje nejenom naše zahrada, 
ale veškerá příroda k vedrům, které se dají 
očekávat i dostatek vláhy, hlavně té nejlepší ve formě deště. Přejme si, 
ať jí tedy má dost a můžeme si pak naplno vychutnávat krásu a všechny 
barvy, které nám naše zahrádka poskytuje.

fk junior děčín – tj heřmanov 5:2 (2:1)
V pořadí třetí utkání uspořádaného turnaje „COVID CUP“ 

s mužstvem FK Junior Děčín již heřmanovští fotbalisté nebyli 
tak úspěšní, jako v předchozích zápasech, ale za výkon se určitě 
stydět nemusí. Zvlášť v prvním poločase byli více než vyrovnaným 
soupeřem nejvýše postavenému mužstvu na Děčínsku. Dvě branky, 
které Heřmanov v první půli obdržel (2.a 40.min.) padly po chybách 
záložníků a Junior je beze zbytku potrestal. Heřmanov krátce po první 
brance vyrovnal zásluhou Kamila Danča, který po úniku zleva rozvlnil 
síť.

Krátce po zahájení druhé půle Junior zvýšil na 3:1 po pěkné kolmici 
mezi beky Heřmanova a tím vzal vítr z plachet hostům. Běžela 55. 
minuta O. Cimpl ztratil uprostřed míč a z rychlého protiútoku zvýšili 
domácí na 4:1. Pátá branka Junioru padla z PK za faul ve vápně 5:1. 
Poslední slovo měli hosté 10 minut před koncem, když Matys zatáhnul 
po levé straně, po zemi namazal P. Kolárikovi, jenž do protipohybu 
brankáře upravil na konečných 5:2. Práce na hřišti ve Fojtovicích - příprava na uložení zavlažování

FD

JZ
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noc kostelŮ

sportovní okénko ii FD

Letošní Noc kostelů byla odložena o týden z důvodu doznívajících 
dílčích opatření kvůli koronaviru, přesto se však již mohla uskutečnit. 

Na rozdíl třeba od Dětského dne, který vždy 
zahajoval kulturní akce měsíce června. V pátek 
dvanáctého tak mohl každý, kdo měl zájem, 
navštívit nějakou církevní památku třeba ve 
svém nedalekém okolí, přihlášenou letos do této 
mezinárodní každoroční akce.

Myšlenka Noci kostelů vznikla v roce 2001 
v Německu a k nám se rozšířila z Rakouska. První 
ročník u nás se konal koncem května roku 2009. 
Od té doby každým rokem na přelomu května či 
začátkem června se akce zúčastňuje u nás více 
než tisíc kostelů a klášterů. Akce se koná rovněž 

kromě uvedených zemí ještě na Slovensku a v Holandsku.
V rámci této akce jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny 

některé vybrané kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zcela 
zdarma pořádají rovněž koncerty, prohlídky s komentáři pořadatelů 
a dokonce i někde divadelní představení. Návštěvníci mají možnost 
podívat se i do jindy veřejnosti nepřístupných různých částí kostelů, či 
klášterů, klášterních zahrad, do věží nebo starodávných krypt a kochat 
se krásou, kterou vytvořili před staletími stavitelé těchto krámů, skvostů 
různých dobových slohů architektury. Navíc je 
to určitým nezávazným setkáním s křesťanstvím 
samotným.

Nejbližším nám letos zpřístupněným místem byl 
kostel sv. Anny v Malé Veleni – Jedlce, nacházející 
se při silnici z Benešova nad Ploučnicí do Děčína. 
Jeho počátek se datuje rokem 1234, kdy na tom 
místě stál nejdříve kříž, pak kaplička a v onen 
rok už dřevěný kostelík, povýšený z poutního na 
kostelík farní. Od roku 1460 se pak místo něj začal 
stavět zděný, gotický kostel, který se s více úpravami 
dochoval do dnešní doby. O několik let později byla 

přistavěna dřevěná fara. Po půl století se k původnímu kostelíku postavila 
velká chrámová loď, aby pojala zvětšující se počet věřících a obyvatel obce. 
Dokončena byla v roce 1511 s mohutnou gotickou klenbou. Velkých změn 
se dostalo kostelu počátkem 18. století, kdy ho poničila mohutná bouře 
se silným větrem. Několik let po skončení 2, světové války se v kostele 
stále ještě konaly bohoslužby, po nástupu komunistů k moci nebyl však 
již udržován a nakonec v dezolátním 
stavu skončil jako skladiště. Jako 
jeden z mála kostelů nejbližšího okolí 
(Valkeřice, Merlbortice, Rychnov) 
unikl však coby nestarší gotická 
památka zbourání. Renesance se 
mu však dostalo až po devadesátém 
roce minulého století změnou 
společenského řádu. Zásadních oprav 
se mu však dostalo až počátkem 
tohoto století, kdy v obci vzniklo Kulturně-historické sdružení, později 
přejmenované na spolek. Tito nadšenci pod vedením místního historika, 
autora publikace o historii Malé Veleně a redaktora místního periodického 
tisku pana Jaroslava Dostála pomohli faráři Mgr. Marceli Hrubému ze 
Srbské Kamenice a mnoha dalším obětavcům z řad jednotlivců i firem 
zařídit postupnou opravu a dnešní podobu této krásné sakrální stavby. 
Kostel byl slavnostně otevřen a znovu vysvěcen litoměřickým biskupem. 
Pan Dostál i letos coby hlavní pořadatel ochotně návštěvníkům odpovídal 
na každý dotaz a historii kostela jim přibližoval.

V poslední době se mezi lidmi začal hojně používat termín „vyčistit si 
hlavu“, jinými slovy vykompenzovat něčím únavu a celkové vyčerpání, 
zejména po duševní namáhavé práci. Někdo to řeší procházkou do klidu 
a krásy přírody, někdo třeba běháním, či jízdě na kole. Naše Noc kostelů 
k něčemu takovému dobře vybízela. Posadit se do lavičky v kostele 
a užívat si neskutečné ticho s pohledem na sakrální relikvie, staré třeba 
i několik století. Nebo zas později zaposlouchat se do krásné, chrámové 
varhanní hudby.

Pro příště – vřele doporučuji!

union děčín – tj heřmanov 4:10 (3:5)
V dalším zápase turnaje zajížděl Heřmanov na výborně připravené 

hřiště Unionu Děčín, které mu v poslední době svědčí. Zrodil se divoký 
výsledek, ale pro Union to byl doslova šok a nikomu z děčínských 
fotbalistů se po zápase moc mluvit nechtělo. Do 20. minuty to bylo 
0:5 a do této chvíle byli bynovští hráči v roli diváků. Heřmanov značně 
polevil a Union do poločasu korigoval výsledek třemi brankami. Za 
Heřmanov stříleli v prvním poločase A. Čapek, 2 x M. Kolárik Cimpl, 
a Matys.

Druhé dějství odstartoval brankou Dančo, postupně přidal góla 
Cimpl, osmou branku technickou střelou k tyči vstřelil P. Kolárik. 
Za tohoto stavu se nepovedl odkop brankáři Topolančinovi, nastřelil 
soupeřovo tělo, který vrátil míč do sítě 4:8. O 5 minut se Topolančin 
postavil k zahrání PK a ten bezpečně proměnil 4:9. Kulatou desítku 
zajistila bratrská dvojice Koláriků, Patrik našel kolmicí Martina, který 
tímto gólem uzavřel i účet celého zápasu.

sk dobkovice – tj heřmanov 4:2 (2:0)
V sobotu 13. 6. se zápas odehrál za vyšších teplot, které nesvědčily 

hlavně Heřmanovu. Do zápasu vstoupil Heřmanov hodně vlažně 
a nehrál svojí hru, proto nebylo z jeho strany v prvním poločase nic 
k vidění. Domácí byli daleko aktivnější s častou střelbou. Výsledkem 
bylo poločasové vedení 2:0, když obě branky padly po kopu z rohu 
a následných hlavičkách.

Druhý poločas se vyvíjel ze strany hostí o poznání lépe. Nejprve 
chybovali domácí ve středu hřiště a z následného protiútoku snížil 
Cimpl na 2:1. Tentýž hráč v 70. minutě srovnal na 2:2, když zůstal 
na malém vápně zcela nekrytý. O výsledku rozhodla 80. minuta a byl 
u toho opět Cimpl, když v útočném pásmu přišel o míč a Dobkovice 
nabídnutou šanci využili ke vstřelení třetí branky. Navíc v poslední 
minutě Dobkovice pojistily po samostatné akci výsledek 4:2.

tj heřmanov – fk malšovice 4:1 (1:1)
Předposlední zápas turnaje zajížděl Heřmanov na hřiště do Malšovic. 

Pomalu se rozjíždí i divácká atmosféra, na zápas se přišlo podívat 
150 spokojených diváků, sice ne s výsledkem, ale s předvedenou 
hrou Malšovic. Paradoxně měli více ze hry malšovičtí, ale výsledek 
vyzněl lépe pro Heřmanov. Lví podíl na výsledku má heřmanovský 
brankář Topolančin, který přiváděl malšovické fotbalisty k zoufalství. 
Bravurními zákroky chytil minimálně 5 čistých gólovek.

Skóre otevřel již ve 2. minutě Majerik po ideální přihrávce A. Čapka 
1:0. Vyrovnání přišlo ve 25.minutě z rychlého průniku malšovických 
útočníků 1:1. Ve druhém poločase v 65. min šel Heřmanov do vedení 
po chybě obránce, kterého obral o míč A. Čapek a umísil míč do sítě 
2:1. Hřebíček do rakve Malšovic zatloukl kapitán R. Rojko dvěma 
brankami pojistil šťastné vítězství Heřmanova 4:1.

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton JZ


