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Významné životní 

jubileum slaví
helebrantová Věra - fojtovice
Schneider Jaromír - heřmanov

blahopřejeme

Salon Leontýnka
Heřmanov 66

+420 774 864 880
www.salon-leontynka.cz

salon.leontynka@email.cz

Vše pro Vaše domácí mazlíčky

služby: koupání, stříhání, trimování, SPA, 
aromaterapie, péče o uši a oči a další 
prodej: antiparazitika, krmiva a konzervy, 
potřeby pro chovatele, pamlsky, kosmetika

„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl 
změnit svět.  
Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“

po vybudování základového podstavce pro dřevěnou sochu do parku v Heřmanově naproti •	
škole byla postavena socha
spolupráce na navržení trasy pro vybudování vodovodní přípojky pitné vody pro kabiny TJ •	
práce na lesních pozemcích při odstraňování klestí pro následnou výsadbu nových stromků•	
ukončeny zemní práce na odvodnění západní stěny budovy restaurace v Heřmanově•	
dne 25.9.2021 se uskuteční v obci svoz nebezpečných a objemných odpadů, harmonogram •	
svozu bude vyvěšen ve skříňkách, na obecních stránkách a sdělen rozhlasem
provedeny práce na čištění 32 ks laviček a jejich nátěru ve sportovním areálu ve Fojtovicích•	
proveden postřik proti dvouděložným rostlinám v části parku naproti škole, na a v okolí •	
hřbitova, kolem OÚ, kolem kabin TJ, kolem požární nádrže ve Fojtovicích, kolem rybníčku 
v Heřmanově  
zajištění sekání příkopů SÚS DC u asfaltové komunikace nad Fojtovicemi od lip směr Harta•	
dokončení malé plochy zámkové dlažby v dolním rohu hřbitova  •	
průběžné sekání zeleně kolem silnice III. tř. ve všech místních částech obce včetně sečení •	
veřejných prostranství
pokračování v úpravách místních komunikací a odstavných ploch, které bylo provedeno •	
zásypem broušenky s válcováním
ve spolupráci s blankartickými občany příprava rynku pro uspořádání kulturní akce: •	
„Rozloučení s létem“ a uspořádání samotné akce dne 21.8.2021 (viz níže)

 rozloučení S létem V blankartIcích
Ani covid nezabránil tomu, aby se v Blankarticích neuskutečnilo tradiční rozloučení 

s létem v podobě country večeru v prostorách Blankartického rynku. Posezení proběhlo 
tradičně třetí srpnovou sobotu a k tanci a poslechu již pátým rokem hrála country kapela 
Kliďánko z Ústí nad Labem. Počasí nám i tentokrát přálo, a tak se párty stan začal po 17 
hodině rychle zaplňovat. V 19 hodin spustila kapela úvodní sérii táborákových písní a první 
tance chtiví návštěvníci zaplnili parket. Jedna taneční série střídala druhou, a než jsme se 
nadáli, byl tu závěrečný rock´n roll od Ivana Hlase s příznačným názvem „Táhněte do háje," 
který vždy přivede na parket i ty největší odpůrce tanečních kreací. 

O občerstvení se v nových, rozšířených prostorách rynku opět postarala Renata Urbanová 
a zvláště Kamenické klobásy z jejího sortimentu, byly obzvlášť dobře vypečené. 

Zábava trvala ještě dlouho po půlnoci, ale nedělní ráno a následující dny nám se svým 
chladným a deštivým počasím ukázaly, že loučení s létem tentokrát bylo asi opravdové... 
Přesto doufáme, že pokud nám to situace kolem covidu dovolí, určitě se ještě na 
Blankartickém rynku v 
babím létě sejdeme. A pokud 
se kdokoli z vás přijde za 
námi podívat, budeme rádi 
a pohostíme ho, jak se na 
pořádné sousedy sluší a patří.  

M. Houška

Pozn. Poděkování za 
spolupráci: Týden před 
samotnou akcí uspořádali 
místní občané Blankartic 
brigádu na úpravě okolí Rynku 
a pomohli při stavění párty 
stanu a rozmístěním stolů a 
lavic. 

starosta



Ukliďme svět
Ukliďme Česko

sobota 17. září 2021  
v 9:00 hod.

sraz na parkovišti  
pod mysliveckou chatou 

Úklid je opět přihlášen do republikové akce 
Ukliďme Česko.

Přijďte pomoci dobré věci. 
Děkujeme

SVatoVáclaVSká pouť 2021

 Dne 28.9.2021(út. Státní svátek) se uskuteční již 7. Svatováclavská 
pouť v areálu ZŠ a MŠ. Vzhledem k nejisté situaci s pandemií se 
neuskuteční průvod a večerní zábava. Z předběžného programu 
uvádím následující: ve 12:00 hodin Slavnostní zahájení pouti, 
vystoupení ZŠ a MŠ Heřmanov na pódiu u školy, koncert skupiny 
Claymore, výstup amatérské party z blízkého okolí (scénky, hudba),  
Barnett – imitátor, koncert Standa Hložek, vítání občánků do 
života, výstava panenek, ukázka řemesel, koncert skupiny Holokrci, 
vystoupení talentované zpěvačky Elišky Halgašové, koncert 
Heidi Janků, vystoupení Bolly Ladies – kankán, harmonikář a 
vozembouchář, flašinetář, na závěr kolem 20:00 hodin,  světelná show 
– Postrpoi.

Moderovat bude náš známý Jiří Werich Pertášek, u pultu 
disdžokej Jan Novotný. Pro děti budou připraveny kolotoče, pro 
návštěvníky stánky se suvenýry a občerstvením. Organizátorem pouti 
je tak jako každý rok obec Heřmanov za velkého finančního přispění 
ing. Jiřího Moravce. Doufám, že se po delší době opět sejdeme 
v hojném počtu a žádná mimořádná situace nám tuto akci nezmaří, 
tak jako v loňském roce. Všichni, kteří se podílejí na přípravách, se 
těší na vaší účast.

starosta

Svatováclavská pouť
v úterý 28. září 2021 od 12:00 hod.

v Heřmanově (okolí školy)
již 7. ročník



naše škola

         

Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje 
ředitelka školy zápis dětí do 1. ročníku školního roku 

2021/2022 základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské 
škole Heřmanov. 

Zápis se bude konat distanční formou
Povinnost zapsat své děti k zápisu mají 

1. Zákonní zástupci dětí narozených od 1. září 2014 do 31. 
srpna 2015.

2. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2020/2021
povolen odklad školní docházky. 

3. Zákonní zástupci dětí, u kterých budou žádat o odklad 
PŠD.

Organizace zápisu se řídí vnitřní směrnicí č. 01/2021 k zápisu
žáků do 1. tříd.

září 2021

heřmanoV

17. od 9:00 UKLIĎME ČESKO

28. od 12:00 SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

benešoV nad ploučnIcí

5. od 14.00 ROZLOUČENÍ S LÉTEM koupaliště
 Soutěže, atrakce, tvořivé dílny, malování na obličej, 

hudba, občerstvení (vstupné: zdarma)

19. od 16:00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE Městské kino
 Jen počkej, zajíci (vstup 50,- Kč)

24. od 19:00 MATKY Městské kino
 Komedie - Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, 

chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a 
sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě 
porodily, případně jsou těhotné. 

děčín

4. od 14:00 SLAVNOSTI VÍNA Zámek Děčín
 Ochutnávka vín přímo od vinařů, cimbálová muzika 

Jiřího Janouška, stánky s občerstvením.
 (vstupné: zdarma)

16. a 17. ENERGIE PRO KULTURU Mariánská louka
 Druhý ročník dvoudenního putovního festivalu 

Ve čtvrtek vystoupí mimo jiné herec Jaroslav Dušek s 
dnes už legendárním představením Čtyři dohody.  
V pátek jako hlavní vystupující dne jsou Jaroslav Uhlíř 
a zpěvák David Koller!  (vstupné: zdarma)

17. od 17:00 TŘI SESTRY  Letní kino Bažantnice
 Sex, drógy rokenról tour 2021

17. - 19.  VÝSTAVA LIBVERDA areál školy 
tradiční zahradnická a zemědělská výstava

 součástí je i výstava floristů „Děčínská kotva“

18. od 11:00 TYRŠFEST Smetanovo nábřeží
 Majk Spirit, Lenka Filipová, Visací zámek, The Remedy, 

Vomiště, A New Chapter (vstupné: zdarma)

21. od 19:00 CAVEMAN Zámek Děčín
 Slavná one man show Roba Beckera, která vás 

rozesměje až k slzám. O tom, co dělá muže mužem a 
ženu ženou, o rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

čeSká kamenIce

3.-4. KAMEN!CE FEST 
 Druhý víkend Mezinárodního hudebního festivalu 

koncerty, tanec, přednášky, worshopy, dobré jídlo a 
pití a spousta dalšího! Vstup volný 
www.festivalceskakamenice.cz/

U všech kulturních akcí si raději před začátkem ověřte, zda nebyly 
zrušeny. Dále sledujte vždy platná proticovidová opatření.

kalendář akcí

bezpečnoSt proVozu V naší obcI 
Již několikrát jsem upozorňoval řidiče, aby dodržovali v celém 

úseku od Benešova do Fojtovic předepsanou rychlost, protože téměř 
v celém úseku není komunikace způsobilá na vyšší rychlost. Dne 
4.8.2021 došlo k dopravní nehodě, když osobní auto nepřizpůsobilo 
rychlost, vyjelo ze silnice a skončilo na boku půl metru za 
odstaveným osobním autem u RD č.p.26. Shodou okolností se žádná 
osoba v trase podél vozovky nenacházela. 

Opětovně varuji před rychlou jízdou, protože již rychlost 50 km/h 
je některých úsecích hraniční.

text + foto: starosta

začátek školního roku 2021/2022
Letošní školní rok začne ve středu 1. září 2021 uvítáním všech 

žáků ve škole a hlavně slavnostním šerpováním nových prvňáčků. 
Žáci dostanou úvodní balíček plný učebních pomůcek a na nové 
prvňáčky čekají krásné dárky od starosty obce. 

Školní rok budeme začínat s hygienickými pravidly, jako byly loni. 
Všechny osoby vstupující do školy musí mít ochranu úst a nosu ve 
společných prostorách. Žáci, kteří se podrobí testování, budou moci 
roušky ve třídách odložit. Pokud žáci testování odmítnou, vzdělávat 
se budou po celou dobu s ochranou nosu a úst. Děti v mateřské škole 
jsou z povinnosti nošení roušek vyjmuty. Pedagožky i nepedagogičtí 
pracovníci jsou očkováni, mohou tedy roušky ve třídách také 
sundávat. 

Ve škole jsou k dispozici antibakteriální gely, mýdla a jednorázové 
papírové ručníky.  Místnosti a třídy se nyní připravují na nový školní 
rok. Po celé škole probíhá velký úklid, desinfekce hraček, pomůcek 
i nábytku a veškerých ploch. Třídy se budou pravidelně větrat a při 
příznivém počasí, se žáci mohou vzdělávat ve venkovním areálu 
školy. 

Všichni doufáme, že školní rok začne úspěšně a také tak bude 
pokračovat. Přejeme všem hezký konec léta. 

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková



•	Periodický	tisk	územního	samosprávného	celku	•	Vydává	OU	Heřmanov	•	MK	ČR	E19827	•	OU	Heřmanov;	Heřmanov	13,	405	02	Děčín	• 
•	tel.:	412	586	403	•	www.hermanov.cz	•	info@hermanov.cz	•	Předseda	redakční	rady:	František	David	(FD)• 

•	příprava	do	tisku:	Martin	Kout	(MK)	•	Tisk:	tiskárna	Slon	•	www.tiskslon.cz	•	Uzávěrka	příštího	čísla	je	20.	9.	2021	•

fotbal tJ heřmanoV FD

Heřmanov zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hermanov.mobilnirozhlas.cz

Obec Heřmanov zavádí mobilní rozhlas

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy 
o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, 
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího 
pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Nejdůležitější informace vám zašleme formou SMS, hlasové 
zprávy nebo do mobilní aplikace

Ostatní informace dostanete formou e-mailů nebo do mobilní 
aplikace

Pokud budete potřebovat pomoci s registrací nebo 
nastavením, obraťte se na nás. Na úřadě Vám s tímto pomůžeme.

Jak se mohu ZDARMA zaregistrovat?

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.

 podzImní čáSt I. b. tř. byla zaháJena
Před prvním mistrovským zápasem si naši fotbalisté pozvali 

k přátelskému zápasu soupeře ze SRN, příhraniční klub z Bad 
Schandau. Naši kluci si z chutí zastříleli a nasázeli soupeři 14 gólů a 
na kontě domácích zůstala 0.

Dne 8.8.2021 se naplno rozjela soutěž I. B. třídy a naším prvním 
soupeřem bylo mužstvo ze Svádova.  

tJ heřmanoV – tJ SVádoV olšInky  
5:1 (2:1)

   První branka na sebe nenechala dlouho čekat a prvním střelcem 
v nové sezóně byl M. Kolárik, který pohotově vrátil míč do sítě po 
předchozí vyražené střele brankářem hostí. O 6 minut později se 
skóre měnilo opět ve prospěch domácích. Dančo dostal centr z pravé 
strany, šikovně si připravil míč a do protipohybu brankáře zvýšil 
vedení na 2:0. Po půlhodině hry snížili hosté po přečíslení domácí 
obrany na 2:1. Po obrátce hosté faulovali ve vápně Danča a nařízenou 
penaltu s přehledem proměnil A. Čapek 3:1. Běžela 55. minuta, M. 
Kolárik si obhodil beka, přesně našel Danča, který z první střelou 
pod břevno zvýšil na 4:1. Na konečných 5:1 završil vysoké vítězství 
domácích skvělý Dančo, jenž zužitkoval přistrčení míče od Cimpla a 
nedal brankáři hostí šanci. Stínem utkání bylo vyloučení P. Kolárika, 
když se nechal soupeřem vyprovokovat k oplácení.   

Sokol unčín  - tJ heřmanoV 
0:6 (0:3) hřIště krupka

   V dalším mistrovském zápase zajížděl Heřmanov do regionu 
Teplic a domácí za velkého vedra mají domácí hřiště v Krupce. Velké 
hřiště paradoxně sedělo více našim klukům a zrodilo se vysoké 
vítězství hostí z Heřmanova. Po čtvrthodině hry udeřili hosté poprvé, 
to A. Čapek nacentroval z přímého kopu míč do vápna a Cimpl 
hlavou otevřel účet 0:1. Druhá branka padla po faulu na Danča ve 
vápně, A. Čapek PK bezpečně proměnil 0:2. O třetí zářez se postaral 
Dančo, když uniknul obraně a navýšil vedení na 3:0. Po poločasové 
pauze Heřmanov přidal v závěru ještě 3 branky, na 4:0 zvyšoval 
Dančo, když se G. Čapek probil do vápna, vypíchnutý míč se dostal 
k Dančovi, který udělal kličku a zavěsil. Pátou branku zařídil M. 
Kolárik z tr. kopu nechytetatelnou střelou a v závěru opět M. Kolárik 
utekl obraně a umístěnou střelou dokonal dílo 0:6. Pochválit lze celý 
tým a vyzdvihnout výkony K. Danča a M. Kolárika.

tJ heřmanoV – Sk hoStomIce 2:1 (2:0)
Ve třetím kole mistrovských zápasů hostil Heřmanov mužstvo 

Hostomic. Utkání se od samého začátku hrálo s velkým nasazením a 
hosté byli vyrovnaným soupeřem. Domácí Heřmanov si ale vytvářel 
na rozdíl od Hostomic gólové šance. Běžela 20. minuta, když Matys 
překonal brankáře z velmi ostrého úhlu poprvé. Poté začali hosté 
s větším důrazem, ale do šancí je heřmanovští nepouštěli, naopak se 
otevírala okénka v obraně hostí. Další branka domácích padla z TK 
po faulu na K. Danča. Míč si postavil kapitán Rojko a přesnou střelou 
do růžku zvýšil na 2:0. Druhá půle byla méně fotbalová, ale nasazení 
a bojovnost obou mužstev byla příkladná. Heřmanov promarnil dvě 
tutovky (Rojko a Havlíček st.) a po kontaktním gólu Hostomic na 2:1 
v 82.minutě se musel obávat o výsledek. Nakonec vše dobře dopadlo 
a body zůstaly doma. Pochvala opět celému mužstvu a excelentnímu 
výkonu M. Kolárika a K. Danča.  

SloVan chabařoVIce – tJ heřmanoV 
3:1 (0:1)

Velký otazník byl, jak se s brzkým začátkem zápasu (10:30 hod.), 
na který nejsou heřmanovští zvyklí, vyrovnají. Bohužel se předpovědi 
potvrdily, navíc mužstvo přijelo oslabeno o stabilní beky. Hosté šli 
do vedení ve 13. minutě po samostatné akci Rojka, který si všimnul 
špatně postaveného brankáře domácích a střelou z 18. metrů ho 
překvapil. 

Druhé dějství bylo zcela v režii Chabařovic, kteří třemi brankami 
otočili celý zápas ve svůj prospěch. Naděje na dobrý výsledek ještě 
za stavu 1:1 vysvitla Heřmanovu, kdy Majerik spálil čistou gólovku. 
V poslední minutě dostal Martin Kolárik druhou ŽK a byl vyloučen. 
Tímto výsledkem přišel Heřmanov o vedení tabulky soutěže I. B.


