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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU

• v sobotu dne 14.5.2016 bude v obci proveden svoz nebezp.odpadů (info. na stránkách obce 
a vitrínách)

• ve čtvrtek 19.5.2016 se od 18:00 v pohostinství Heřmanov koná II. veřejné jednání ZO 
Heřmanov

• v sobotu dne 21. a 22.5. 2016 bude kominík v obci provádět čištění a kontroly spalinových 
cest, přihlášky na OÚ Heřmanov do středy 18.5.2015 

• po podané žádosti č. 82624 na MMR „Víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Heřmanov“ byla akce 
doporučena s možností získání dotace až 400 000 Kč

• po podané žádosti č. 81821 na MMR „Oprava místních komunikací v obci Heřmanov“ byla 
akce doporučena s možností získání dotace až 243 259 Kč (3x Heřmanov, 2x Blankartice a 
1x Fojtovice)

• práce spojené se žádostí a nutnými přílohami pro Ministerstvo zemědělství na „Revitalizaci 
a opravy rybníčku“ v dolní části Heřmanova s termínem podání žádosti do 29.4.2016

Duben, za kamny ještě budem. Na Svatého Jiří, vylézají z děr hadi a štíři. Jedno z těch přísloví říká o chladnu, to druhé zas o tom, že už by 
mělo být konečně teplo. Vždyť jinak by ti hadi ven nelezli a že příroda to na rozdíl od nás dovede poznat! Pravdou však zůstává, že duben začíná 
s Aprílem a to je vlastně samý špás. A tak to také bylo, že? Dámy – a to se těšte na poslední dubnový den, kdy budeme  pálit čarodějnice!

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM OSLAVIL

JINDRA ŠINDELÁŘOVÁ - BLANKARTICE

MARIE MELIŠOVÁ – BLANKARTICE

MILOSLAVA HÁJKOVÁ - FOJTOVICE

EVA ŠUBRTOVÁ - FOJTOVICE
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Citát měsíce
Abyste pochopili lásku svých rodičů, 

musíte sami vychovat své děti. Až pak zjistíte, 
čeho všeho se vaše rodiče báli. A vám se to 
zdálo být směšné…

autor neznámý

Ani se mě nechce věřit, že senior klubovna 
funguje více než 1,5 roku a nikdy není 
prázdno. Každou středu do 17-ti hodin patří 
klubovna dětem s rodiči a poté nastupují ti 
dříve narozené a stále je to fajn. Snažíme se, 
aby program byl pokaždé trochu jiný, vaříme, 
pečeme, vzpomínáme, soutěžíme a nutíme 
mozek, aby si na nás ten Alzheimer nepřišel. 
A pro ještě lepší pohodu byl starostou pozván 
na 13.4. pan Josef Škvára s harmonikou. 
Byl strašně fajn, písnička za písničkou, 

zazpívaly jsme si, zatančily. Přichystaly jsme 
si pohoštění, chlebíčky, chuťovky, koláčky 
a nechybělo ani vínečko. Později jsme se z 
klubovny přestěhovaly do hospody a zábava 
pokračovala. A tak jsme místo ve 20 hodin 
končily až v půl desáté. Byl to krásný večer 
a byly bychom rády, aby mohlo být repete. 
Jenom škoda, že nechodí více seniorů, 
však nás je na vsi dost. Děkuji i za kolektiv 
zúčastněných.

 POSEZENÍ PŘI HARMONICE

V uplynulém týdnu přišla policie s 
upozorněním na možné podvedení místních 
občanů od pofiderní firmy, která navštívila 
občany naší obce a nabízela klempířské služby 
(opravy okapů apod.) za velmi nízkou cenu. 

Do práce se po svolení k opravě pustili ihned, 
ale k překvapení občanů požadovali částku 
několikrát vyšší. Žádám občany, pokud se s 
takovým případem setkají, aby ihned volali 
POLICII č. 158, kteří okamžitě zasáhnou.

POZOR NA PODVODNOU „FIRMU“

starosta

JZ

starosta

Jaroslava Jarošová



INFORMACE PRO OBČANY

V  sobotu 9. dubna zorganizoval výbor 
Blankartického rynku brigádu na úklid 
Blankartic.  Součástí jarní očisty byl i úklid 
příkopů kolem silnic na Slukovou a do 
Heřmanova. Kolem silnic  se to odpadky jen 
hemží a pohled  do  krásné přírody to zbytečně 
kazí.  Lidí, kteří našli volný čas a byli  ochotni 
přiložit ruku k dílu, se nakonec sešlo osm, což 
na blankartické poměry vůbec není špatné, 
vzhledem k tomu, že většina chalupářů ještě 
„nedorazila“.

Dva brigádníci vyrazili směrem na 
Slukovou, kde sebrali plné dva pytle letitých 
odpadků. My ostatní jsme se pustili na 
opačnou stranu, směrem na Heřmanov. První 

tři pytle byly naplněny ještě dřív, než jsme 
opustili katastr obce. Stovky roztodivných 
předmětů naplnilo 13 pytlů během tří hodin 
a to před námi zůstala nevyčištěna ještě více 
jak polovina trasy. Je velmi smutné, jakým 
způsobem se lidé zbavují odpadu v době, 
kdy kontejnery na odpad má každý od svého 
bydliště vzdáleny jen pár desítek metrů.

Celou akci jsme zakončili posezením na 
rynku s doneseným občerstvením a příjemnou 
atmosférou při hraní deskových her.  Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se sobotní akce 
zúčastnili, ale také  těm, kteří o své okolí 
pečují po celý rok.

Miroslav Houška    (redakčně zkráceno)

 V souvislosti s dotazem na obec Heřmanov 
od Státního pozemkového úřadu ve věci 
pozemku p.p.č. 1114 v k.ú. Blankartice jsem 
zjistil, že na tomto pozemku bylo v roce 
2009 obcí Heřmanov financováno částkou
191 156,84 Kč položení asfaltového povrchu. 
Tyto informace jsem předal jak finančnímu
tak kontrolnímu výboru obce Heřmanov. Oba 
výbory celou záležitost důkladně prověřily, 
předložily zstupitelstvu obce zprávy, ze 
kterých vyplývá, že při realizaci asfaltového 
povrchu došlo v roce 2009 k pochybení.

Realizace položení asfaltového povrchu 
byla provedena na cizím pozemku a ne 
na pozemku obce p.p.č. 1079/17, jak bylo 
zastupiteli obce na veřejném jednání dne 
15.10.2009 v bodě 10 schváleno.

Tímto došlo k poškození obce a na tomto 
základě byl bývalý starosta vyzván k objasnění 
celé záležitosti. Bývalý starosta se nedostavil 
a celou záležitost předal svému právnímu 
zástupci.

Obec reagovala tak, že svěřila mimosoudní 
zastupování svému právnímu zástupci, který 
písemně vyzval k vyjádření:

• bývalého starostu
• projektanta
• zhotovitelskou firmu

Zkráceně předkládám odpovědi 
dotázaných :

Právní zástupce bývalého starosty uvedl, 
že je zřejmé, že vzniklá chyba nebyla na 
straně jeho klienta, který jednal v dobré víře 
k informacím, které mu byly poskytnuty 
řádně objednaným odborníkem, tedy 
projektantem.

Projektant se v dané věci vyjádřil, že v r. 
2009 byl vyzván bývalým starostou obce 
Heřmanov k vypracování jednoduché 
dokumentace na opravu místních komunikací 
v Heřmanově. Byly mu předloženy mapy a 
výpisy z KN.  Následně mu bývalý starosta na 
místě ukázal jednotlivé úseky, stanovil začátek 
a konec úpravy.

Jmenovaný úsek zaměřil a vypracoval 
rozpočet. Projektovou dokumentaci předal 
obci Heřmanov a tím to pro něj skončilo. O 
dalším průběhu realizace nebyl informován, 
ani to nebylo součástí objednávky.

Zástupce zhotovitelské firmy asfaltového
povrchu uvedl, že pověřený zástupce 
objednatele /bývalý starosta/ seznámil v 
souladu se smlouvou SOD zhotovitele se 
staveništěm a jeho podmínkami.

Zhotoviteli bylo staveniště předáno a 
tento jej následně převzal. Dílo bylo řádně 

dokončeno, předáno a bývalým starostou 
podepsáno.

Jak vyplývá z jednotlivých výpovědí, 
bývalý starosta od samého počátku uvažoval 
s položením živičného povrchu na cizím 
pozemku p.p.č. 1114. V tomto duchu předložil 
zadání projektantovi, který nezachytil toto 
pochybení, skutečnosti neprověřil a výsledkem 
této nedbalosti vznikla obci Heřmanov škoda 
191 156,84 Kč.

O dalším postupu vyřešení této záležitosti 
budou zastupitelé obce dále jednat.

BLANKARTIČTÍ  UKLÍZELI

Za několik dní oslavíme další dva jarní 
svátky – 30. duben a 1. květen. Tyto svátky 

mají přímo magickou příchuť a mystický 
základ. Poslední dubnový večer je ve znamení 
pálení čarodějnic, tento krásný zvyk se 
udržel v mnohých oblastech dodnes. Noční 
bdění,opékání všelijakých dobrot a popíjení 
u ohňů  je oblíbeným zvykem, na návsích či 
návrších mnoha vesnic  se můžeme v noci ze 
30. dubna na 1. května setkat s lidmi všech 
generací, kteří se po celou noc v družné 
zábavě baví, třeba u ozdobené březové májky, 
kterou hlídají, aby jim ji nepodřízla veselá 
partička z vedlejší vesnice. Tato noc se také 
nazývá „Noc lásky“. Má zajistit plodnost země 
a bohatou úrodu. Také se mají otvírat poklady, 
každý kdo má u sebe květ kapradí, má naději, 

že na nějaký narazí. Tak si letošní čarodějnice 
pěkně užijme a připomeňme si krásu tohoto 
působivého svátku.

Na prvního máje, nejen svobodná 
děvčata, ale všechny ženy mají být políbené 
pod rozkvetlou třešní, aby byly stále krásné. 
Pokud to nevyjde, tak si prý stačí umýt tvář 
v rose, to zajistí krásu po celý rok. A pokud 
máte nějaké přání, po kterém toužíte, najděte 
nejbližší menhir (velký kamenný blok svisle 
zasazený do země), vyslovte svou prosbu 
a přání se splní. Ať už oslavíte jarní svátky 
jakýmkoliv způsobem, nezapomeňte, že přišel 
čas veselení a radosti. Všechno zlé a temné je 
pryč, nadešel čas světla a tepla. 

JARNÍ ZÁBAVA

starosta

MV

MK



DIVADLO DĚČÍN

05.05. 19:00 Petra Janů a Amsterdam
Koncert velké zpěvačky. Vstupné 350- Kč

10.05. 19:00 Zpráva o zázraku
Hluboký příběh o životě a umučení 
faráře Josefa Toufara Na motivy událostí 
Toufarova života a smrti vznikla ve 
spolupráci s Centrem experimentálního
 divadla, p.o., v rámci Projektu ProEntree
 inscenace tvůrčí platformy DOK.TRIN
 Zpráva o zázraku (Josef Toufar). Inscenace 
má domovskou scénu na Sklepní scéně 
Divadla Husa na provázku.

22.05. 15:00 Velryba Lízinka
divadlo Krapet 
hudba a texty písní Marek Eben

          KAM ZA KULTUROU?
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, Heřmanov 120, Děčín 2, 40502, příspěvková 

organizace
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K 

PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ č. 01/2016
 Účinnost od: 22.2.2016

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, 
Heřmanov 120, Děčín 2, 40502,  příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí 
Heřmanov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanoví 
následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 

rok 20162017

Místo pro podávání žádostí: Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, Heřmanov 120, Děčín 
2, ředitelna školy
Termín: 18.5.2015     Doba pro podání žádosti: od 14,00 do 16,00 hodin.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce 
také potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo 
stanovenému pravidelnému očkování (evidenční list).  Formuláře jsou ke stažení na www.
skolahermanov.cz

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2016/2017 budou umístěny na nástěnkách v šatně dětí v mateřské škole, zveřejněny na stránkách 
mateřské školy – www.skolahermanov.cz a v místním tisku Heřmanovský zpravodaj

V Heřmanově dne 22.2.2016
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov
Heřmanov 120, Děčín 2
příspěvková organizace

TURNAJ V PEXESU
Ve středu 13.4.2016 se konalo zábavné klání dětí z naší obce ve hře „Pexeso“. Celkem se 

zúčastnilo 12 dětí ve věku od 5 do 13 let. Děti se při hře pekelně soustředily, vše braly velmi vážně 
a díky jejich dobré dětské paměti byl brzy znám vítěz turnaje. Na 1. místě se umístila Malvína 

Hilgerová z 2. ročníku ZŠ Heřmanov. Na 2. místě skončil 
Matyáš Poluda ze 4. ročníku naší školy a na krásném 3. 
místě stanula Tereza Tomšíková také z naší školy. Všichni 
si převzali krásné ceny a ti na prvních třech místech ještě 
letenky na vyhlídkový let.

Nabídka vyšetření zraku 
pro předškolní děti a žáky 1. tříd 

v ZŠ a MŠ Heřmanov

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ
VYŠETŘENÍ ZRAKU 

se uskuteční 
ve středu 11.5.2016 od 10.00 hodin

v budově ZŠ a MŠ Heřmanov

Cílem vyšetření je přesně, rychle a spolehlivě 
určit dioptrické vady očí dětí.

Poplatek za vyšetření 150,- za dítě.

Případní zájemci se nahlásí v ZŠ a MŠ 
Heřmanov u paní Jitky Chlumské.

Srdečně děkujeme
všem rodičům a přátelům školy

za hlasování v soutěži „Děti na hrad“.
Získali jsme 500 liků

a máme jistou padesátiprocentní slevu na 
zapůjčení dětských atrakcí. 

Dále postupujeme do slosování o 25 000,-Kč 
na uspořádání dětského dne.

PODĚKOVÁNÍ UČITELSKÉHO SBORU ZŠ A MŠ HEŘMANOV

STAVĚNÍ MÁJKY
30.4. 15.00 hod. Blankartický rynek

30.4.2016  Fojtovická kalírna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30.4.2016 18.00 Blankartický rynek

30.4. po setmění Fojtovická kalírna

G. Švandrlíková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

SVOBODA SLOVA

Mezi základní stavební kameny demokracie bezesporu patří svoboda slova. Právě dnes jsem při poslechu rozhlasu, kterému jsem nevěnoval 
zrovna velkou pozornost, zaslechl zprávu o tom, že naše země klesla v průzkumu dodržování svobody slova z 9. místa na světě až na 27. místo 
(mimochodem – na první místo se vyšvihlo Finsko).

Zůstaneme-li u tohoto tématu, pak je nutno si uvědomit, že i tato svoboda má zákonitě svoji mez. Svoboda slova, jinak svoboda projevu je 
svoboda vyjadřování bez cenzury a bez omezení. To je zakotveno jako právo člověka ve Všeobecné deklaraci lidských  práv. To právo ale samozřejmě 
nemůže být absolutní, zcela zákonitě musí podléhat omezení. Není totiž možné mít svobodu slova při projevech nenávisti a v některých dalších 
případech. Navíc z etického hlediska by slovo mělo být pravdivé a nemělo by urážet.

S tímto právem se stále ještě učíme žít a nakládat. Celé dvě generace, celých čtyřicet let totalitního  režimu jsme toto právo neznali. Navíc – absence 
tohoto práva dala vlastně vyniknout největší zrůdnosti, pojmu politický vězeň. Režim zavíral své občany za jakýkoliv verbální projev, namířený proti 
komunistické ideologii. A to nemluvím o vykonstruovaných procesech v polovině padesátých let minulého století, kdy padaly nejtěžší tresty.

Ten propad v tom žebříčku nás nemusí ani moc překvapovat, když si uvědomíme, jakým způsobem nás v poslední době informuje nejenom 
veřejnoprávní televize, ale i ty komerční, zvláště pokud jde o exodus migrantů ze  Severní Afriky. Zatajovaly špatnosti, kterých se migranti dopouštěli, 
což paradoxně pomohlo o to více jitřit city našich lidí, když se tyto věci dozvídali  ex post a z jiných zdrojů. Tady pravda své svobodné slovo asi 
nenašla.

Co k tomu závěrem dodat? Snad bude lépe a vrátíme se časem na to krásné, deváté místo. 

TJ PŘESTANOV – TJ HEŘMANOV 2:2 (0:1) NA PK 4:2
Ve 2. jarním kole I. B.tř. zajížděli fotbalisté Heřmanova do Ústí nad 

Labem na umělou trávu. Heřmanov měl od začátku převahu a kopal 
6 rohů, ale na první gól se čekalo do 23. minuty. Vlasák našel přesnou 
přihrávkou Majerika, ten ještě lépe postaveného Betyára, který otevřel 
skóre 0:1. Poté se hra vyrovnala se šancemi na obou stranách, ale skóre 
se do poločasu neměnilo.

Druhý poločas začal Přestanov s větší odvahou a do útočné fáze 
se zapojoval s větším počtem hráčů. V 50.min. kopal z pravé strany 
Přestanov TK, prudší centr přizvednul Čapek do vlastní sítě a bylo 
srovnáno 1:1. Dvě minuty poté byl ve vápně faulován Mataj a z nařízené 
penalty Vlasák dostal Heřmanov opět do vedení 1:2. Od této chvíle do 
samotného závěru promarnil Heřmanov dobré příležitosti k navýšení 
skóre, největší v 57.min. Betyár po samostatné akci jeho střela olízla 
tyč a v 65. min. nastřelil Vlasák z 25.metrů břevno. Další šance zůstaly 
nevyužity a naopak  Přestanov udeřil v 86.minutě a po nepřehledné 
situaci  srovnal na konečných 2:2. Na pokutové kopy měli přesnější 
mušku domácí v poměru 4:2. 

Sestava Heřmanova : M. Pospíchal , R. Majerik, Z. Čapek,  P. 
Havlíček, P. Líbal, M.Šturm, J. Mataj,  R. Rojko, R. Wenzel, T. Vlasák a  
M. Betyár, střídal:  K. Stehlík  

Po I. jarním kole je 1. FK Chuderov 29 b.,  2. TJ Heřmanov 28 b. a 
3. TJ Soběchleby 28 b.

TJ HEŘMANOV – TJ UNČÍN 0:0 NA PK 4:5
Třetí jarní kolo bylo ve znamení nepříznivého počasí. Po deštích 

byl terén podmáčený a náročný pro hráče po fyzické stránce. Přesto 
se bojovalo o každý metr a s velkým nasazením. Na kluzkém terénu 
se čekalo, že může dojít k chybám, ale obrany obou mužstev byly 
zodpovědné a soupeři nenabídly příležitosti ke skórování. Když už si 
mužstva vypracovala brankovou příležitost, jak domácí Pospíchal, tak 
unčínský Rouček podali bezchybný výkon a proto po posledním hvizdu 
rozhodčího byly na obou stranách nuly. Při penaltovém rozstřelu byli 
nakonec hosté šťastnější a zvítězili v poměru 5:4.

Sestava Heřmanova : M. Pospíchal , R. Majerik, Z. Čapek,  P. 
Havlíček, P. Líbal, M.Šturm, J. Mataj,  R. Rojko, R. Wenzel, T. Vlasák a  
F. Znamínko střídali:  K. Stehlík a V. Váňa 

TJ CHLUMEC – TJ HEŘMANOV 8:5 (4:1)
V dalším mistrovském zápase padlo celkem 13 branek a na obou 

stranách se dohrávalo o deseti hráčích. Domácí měli raketový nástup a 
do 30. minuty vedli 4:0. Branky padaly v pořadí 6, 8, 23 a 30. minuta a 
všechny po nedůsledném obsazování domácích hráčů. Poté se ke slovu 
dostali hosté a po biliárové akci  ve vápně Wenzel snížil ve 36. min.
hlavou na 4:1. Těsně před tím ve 33. a 35. min. ještě  Betyár spálil 2 
gólové šance.

Po obrátce ve 48.min. Wenzel přistrčil patou Líbalovi, který 
prostřelil domácího brankáře a snížil na 4:2. Poté si slabší chvilku 
vybral heřmanovský gólman Pospíchal, kterého předskočil Sak a zvýšil 
hlavou na 5:2. V 60.min.po zmatcích v obraně hostí Mrvečka vsítil 
šestou branku a o osudu zápasu se zdálo být rozhodnuto. Heřmanov 
ještě zdramatizoval zápas třemi brankami. Betyár v 67.min. Proměnil 
PK za ruku ve vápně 6:3, v 75.min. střídající Stehlík dotlačil míč do 
sítě 6:4 a v 81.min. Líbal po přesně zahraném rohu snížil na 6:5. V 
samotném závěru ještě Růžička a Mach pojistili dvěma brankami do 
otevřené obrany hostí divoké vítězství Chlumce 8:5.

Sestava Heřmanova : M. Pospíchal , R. Majerik (ČK), Z. Čapek, 
M.Šturm, P. Havlíček, P. Líbal,  V. Váňa, R. Rojko, R. Wenzel, M. Betyár, 
F. Znamínko, střídali K. Stehlík a M. Vašák.

JZ

FD

PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton



VÝSTAVBA MOSTKŮ PO POVODNI 2013
Po podané žádosti od obce Heřmanov na mostky poškozené při 

povodni v roce 2013 bylo nyní naší žádosti vyhověno. Ministerstvo 
místního rozvoje shromáždilo finanční prostředky (90%) z celkových
nákladů a doručilo obci Heřmanov: „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“. Celková částka dotací na výstavbu 5-ti mostků (4x Fojtovice 
a 1x Heřmanov) činí 3 454 506 Kč a vlastní zdroje obce Heřmanov 
činí 364 475 Kč. Stavba mostků musí být dokončena do 31.10.2016. 
Po dokončené stavbě až po závěrečnou fakturaci a ZVA budou obci 
finanční prostředky proplaceny. Žádám tímto všechny občany, kterých
se stavba mostků týká (přístup ke své nemovitosti), aby se v průběhu 
měsíce května dostavili na OÚ Heřmanov vzhledem k omezení 
provozu na místní komunikaci.

 PITNÁ VODA VE FOJTOVICÍCH
V lednovém čísle Heřmanovského zpravodaje byly nastíněny 

možnosti rozšíření Fojtovického vodovodu směrem až k čp. 75 
(Goldammerovi) . O uvažované prodloužení však nikdo neprojevil 
zájem, tudíž  obec se bude zabývat problémem se zvýšením objemu 
stávajícího vodojemu pro vyrovnání špiček při nárazovém odběru 
vody a zároveň rekonstrukcí propojovacích rozvodů mezi vodojemy, 
protože stávající stav nedovoluje vyčištění vodojemů za nepřerušeného 
provozu.

REDUKCE STAVU PSŮ V BLANKARTICÍCH
Po několikaletých útrapách místních obyvatel a škodách na lesní 

zvěři, kterých se dopouštěla smečka psů z Blankartic popisného č.89 se 
konečně pohnuly ledy a volně pobíhající psi našli svůj dočasný domov 
v Děčínském útulku. Souhlas dal majitel a po veškerých lékařských 
prohlídkách budou pejskové čekat na nové páníčky. Celkem bylo 
odvezeno 15 dospělých, 9 štěňat a jednoho psa si majitel ponechal. 
Můžeme jenom doufat, že celkový počet 25 psů je konečný, jinak to 
bude nekonečný příběh. Majitel psů dostal pokutu a veškeré náklady s 
odvozem a pobytem v útulku bude hradit ze svých prostředků.  

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  

PRO DĚTI - VE FOJTOVICÍCH

Dne 21.5.2016 od 14,00 hodin pořádá kulturní komise obce 

Heřmanov sportovní olympiádu pro děti od 4 do 14 let na hřišti 

ve Fojtovicích. Děti si mohou vyzkoušet běh na 60m., skok z místa 

do dálky, hod kriketovým míčkem, hod na cíl, běh přes překážky a 

další disciplíny. Nejlepší sportovci budou odměněni letenkami ve 

vrtulníku na připravovaný Den dětí ve Fojtovicích 4.6.2016

TJ HEŘMANOV- MSK BENEŠOV NAD PL.
Utkání se hrálo za velmi chladného počasí, ale klukům obou 

mužstev určitě zima nebyla. Od počátečního hvizdu se bojovalo o 
každý centimetr půdy. Domácí si vytvořili převahu, ale v koncovce 
nedokázali zužitkovat dobré příležitosti ke skórování. Naopak to byli 
hosté, kteří byli daleko produktivnější a z minima vytěžili maximum. 
Běžela 5.minuta, když domácí obrana se nestačila zformovat a Kolář 
otevřel skóre zápasu 0:1. Po čtvrthodině hry srovnal Vlasák na 1:1 po 
proměněném PK za faul brankáře Minaříka. Ve 25.min. šel Benešov 
do vedení po rychlém brejku a centrovaném míči na zcela volného 
Koláře, který se nemýlil 1:2. Ve 41. min. se opět měnilo skóre po zásluze 
Hory, který využil nedůrazného odkopu heřmanovského beka a zvýšil 
vedení Benešova na 3:1. Druhý poločas přinesl stejný obraz toho 
prvního. V 72. min.dostal do hry Heřmanov Šturm, který prostřelil z 
úhlu Minaříka podruhé 2:3. V nastaveném čase si Vlasák postavil míč 
a z trestného kopu našel přesně hlavu Mataje, který srovnal na 3:3. Při 
penaltovém rozstřelu měl Benešov přesnější mušku a zvítězil 3:1 a v 
derby si odváží 2 cenné body.

Sestava Heřmanova : M. Pospíchal , Z. Čapek, M.Šturm, P. Havlíček, 
P. Líbal, J. Mataj, R. Wenzel, R. Rojko, M. Betyár, F. Znamínko, T. 
Vlasák střídali K. Stehlík, V. Váňa, a M. Vašák.

Po zápase se konala výroční schůze TJ na kabinách.

ŠIPKAŘI MAMLAS TÝMU
V poslední době se našemu týmu moc nedaří, jakoby ho potkala  

nějaká hráčská krize. Zvítězili jsme sice nad Budyní nad Ohří 10:8, 
další zápas v neděli 17. dubna jsme však  prohráli s mužstvem Lkáně 
7:11.Přestože  jsme  prozatím na 7. místě, naděje  na udržení v soutěži 
stále ale žije a celé mužstvo udělá vše pro to, aby se záchrana podařila.

Jaroslav Chmelík

SPORTOVNÍ OKÉNKO - POKRAČOVÁNÍ



Obec Heřmanov ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s.
provedou BEZPLATNÝ 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH 
ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

V sobotu 14. května 2016 
nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou 
dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

1. Fojtovice - u Horů 08:00 – 08:15
2. Fojtovice - p. Okrouhlého 08:20 – 08:35
3. Fojtovice - u požární nádrže 08:40 – 09:00
4. Heřmanov - u pí Egrové 09:05 – 09:25
5. Blankartice - u Michálků 09:30 – 09:45
6. Blankartice - otočka autobusu 09:50 – 10:05
7. Heřmanov - u hospody 10:10 – 10:30
8. Heřmanov - u p. Procházky 10:35 – 10:50
9. Heřmanov - u odbočky na Mlatce 10:55 – 11:15

CO LZE ODEVZDAT?
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti 
škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté 
motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry,
znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové 
baterie..), zářivky, lednice, televize, vyřazené léky, teploměry……
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická 
zařízení, železný šrot, pneumatiky osobní a nákladové do výšky 120 
cm (TRAKTOROVÉ NE!).

!! POZOR !! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré 
autodíly a  pneumatiky vyšší než 120 cm.
Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

MAS Labské skály a 
Autodoprava Dalibor 

Hlavenka pořádá exkurzi do 
malebného podhůří Krušných 

hor a Děčínské vrchoviny.

Prožijte s námi krásný večer u 
příležitosti Noci kostelů 2016

Sejdeme se 10. 6. 2016  v  16,30 hod u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v  Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží).

Zahájení exkurze bude v 17,00 hod. V rámci večera navštívíme 
kostel sv. Havla v Chlumci, kapli Nejsvětější Trojice na kopci 
Horka v Chlumci, kostel sv. Josefa v Telnici, kostel sv. Tří králů 
v Libouchci a kostel Nejsvětější Trojice v Jílovém u Děčína.

Cena exkurze je 150,- Kč, příspěvek bude vybírán předem 
(místo výběru bude účastníkům včas upřesněno e-mailem).
Plánovaný konec je cca 23,00 hod u kostela se šikmou věží v 
Ústí nad Labem.  Rozvoz do čtvrtí dopravce NEZAJIŠŤUJE 
(v místě dojezdu opustí všichni účastníci autobus)

Přihlášky zasílejte na: kosikovaj250@seznam.cz (mobil 724 016 887

11.5.  10:00 - 16:30  Mistrovství floristů ČR (OC Pivovar)

12.5. 09:30 - 12:00  Mistrovství floristů ČR (zámecké zahrady)

13.5. 09:00 - 20:00  Výstava květinových dekorací (OC, zahrady)
 18:00 - 23:59  Deeper Gusto at the Kemp (Kemp Děčín)
 20:45 - 21:45  SLAVNOSTNÍ PRŮVOD S LAMPIONY
 21:45 - 22:00  SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

14.5. 09:00 - 20:00  Výstava květinových dekorací (OC, zahrady)
 10:00 - 17:00 ADRENALIN CHALLENGE MAIN EVENT
 10:00 - 14:00  Děčínská kotva (sportovní hala Riegrova)
 12:00 - 22:00  HUDEBNÍ FESTIVAL LABE
 13:00 - 16:30  Historický patrový autobus
 14:00 - 17:00  Běláskové klání v podzámčí
 14:00 - 23:59  Sochaři Děčínu 16

15.5. 09:00 - 20:00  Výstava květinových dekorací
 10:00 - 20:00  Sochaři Děčínu 16
 13:00 - 17:00  ADRENALIN CHALLENGE RACE
 13:00 - 16:30  Historický patrový autobus
 14:00 - 17:00  ADRENALIN CHALLENGE KIDS

21.5. 09:00 - 19:00  Historický trh májový (Zámek Děčín)
 09:30 - 16:00  Jízda na pohodu (historická vozidla)
 10:00 - 17:00  MLADÉ LABE
 11:00 - 17:00  1. DĚČÍNSKÉ KULEKLÁNÍ (kulečník)
 14:00 - 18:00  Labský streetballový pohár

22.5. 08:00 - 17:00  Den nejen pro seniory
 10:00 - 17:00  Historický trh májový
 16:00 - 22:00  1. DĚČÍNSKÉ KULEKLÁNÍ

28.5. 10:00 - 21:30  5. ročník festivalu Pouličního divadla  
memoriál Pavla Jarolíma (Husovo náměstí)

 17:00 - 00:00  Hudební festival Děčínské jaro IV.

29.5. 10:00 - 14:00  Den plný her – třetí ročník

kompletní informace na: www.slavnostidecin.cz

Měsíc květen patří v Děčíně již mnoho let Městským slavnostem.  
Nenechte si ujít například Soutěž floristů, Hudební festival Labe,
Adrenalin Challenge, velkolepý ohňostroj, Historický trh májový, 
Streetball a mnoho dalšího.

Hvězdou letošního Hudebního festivalu Labe je Miroslav Žbirka,  
skupina Mandrage nebo Tereza Kerndlová. Smetanovo nábřeží však 
začne již v poledne vystoupením děčínské kapely Los Pelotudos

PROGRAM
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