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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

předkládáme Vám přehled událostí, které proběhly během letních 

a podzimních měsíců roku 2011 a zároveň bychom Vás chtěli 

informovat o akcích, připravovaných na závěr roku.

 

INVESTIČNÍ  AKCE 

  V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o probíhajících 

investičních akcích, které probíhaly v letních měsících a  

k dnešnímu dni jsou již dokončeny.  

  Sociální zařízení - v plánovaném termínu byla dokončena 

přestavba sklepních prostor mateřské školy na sociální zařízení 

pro potřeby přírodního parketu. 

    Záměrem bylo zbudování nového sociálního zařízení pro 

přírodní parket a současně vyměnit dětské WC v 1. patře, včetně 

výměny veškerých starých odpadů, vedoucích z budovy 

mateřské školky.  

   Dále bylo upraveno plynové vedení, rozvody ústředního 

topení, zbudována nová místnost pro škrabku brambor dle 

požadavků hygienické stanice a v neposlední řadě byly svedeny 

spodní vody do nově zbudované zvláštní jímky. Tato spodní voda 

vytvářela ve sklepních prostorách značnou vlhkost a docházelo  

k poškození vlastního zdiva a podlah sklepních prostor, což bylo 

častou závadou při kontrole ze strany hygienické stanice. 

     Akce byla dokončena v požadovaném termínu do 10. srpna 

tak, aby sociální zařízení bylo v provozu při pořádání  

„3. ročníku Heřmanické dechovky“.  

Celkové náklady dosáhly 680 tis. Kč 

http://www.nalepky.net/detail.php?vzor=531


2 
 

Hřiště pro matky s dětmi - i tato akce je již převážně 

dokončena, i když na jaře příštího roku se počítá s doplněním  

některých prvků: nákupem a umístěním trampolíny pro děti, popř. 

výměnou plotu, zbudováním  přístřešku,  vytvořením kreslící  

stěny ze zdi garáže….. 

    Byla vysazena nová zeleň, která po vzrůstu oddělí hřiště od 

budovy školy a od silnice.  

Současné náklady této akce činí 275 tis. Kč.  

      

Zateplení budovy mateřské školy 

 Starosta obce požádal Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice   

o souhlas se zateplením budovy MŠ ještě v letošním roce - bez 

státní dotace, za použití vlastních prostředků, které jsou 

alokovány v rozpočtu obce na rok 2011. 

  Navrhl úspornější řešení zateplení stropu a střechy budovy. 

Obvodové zdivo se zateplí dle projektové dokumentace. Příznivé 

počasí letošního podzimu umožnilo celou akci realizovat a  

v současné době se práce dokončují.  

Celkové náklady budou činit 640 tis. Kč. 

 Do konce roku bude vyhlášena další výzva na zpracování 

žádosti o dotace na zateplení veřejných budov. Obec podá již 

třetí žádost o dotaci na zateplení budovy základní školy, jelikož 

se jedná o nákladnější projekt. 

 

Oprava komunikace II. tř. 392 k Tasovu 

 Obec Dolní Heřmanice společně se Správou a údržbou silnic 

kraje Vysočina se spolupodílely na rekonstrukci komunikace 

směrem k Tasovu. Byla provedena oprava krajnic vozovky  

včetně kanalizačních vpustí, které byly nefunkční. Dále byla 

opravena křižovatka na místní komunikaci před křížkem a 

vystavěn obrubník v délce asi 80 m.  Byla opravena nezpevněná 

komunikace u obrubníku před mateřskou školkou.  
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Celkové náklady na nové asfaltové povrchy činily 170 tis. Kč .  

Obec a SÚS se podílely každý 50% . 

      

ČOV, kanalizace Dolní Heřmanice 

 V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Obec oslovila společnost pro inženýrské a cenové 

poradenství „Stavební poradna, spol. s r.o.“ České Budějovice. 
  V prvním kole se přihlásilo 15 uchazečů, z kterých se losem 

před notářem v Českých Budějovicích vylosovalo 5 uchazečů  

do II. kola. 

     Ve čtvrtek 3. listopadu proběhlo v zasedací síni v obecním 

domě v Dolních Heřmanicích užší výběrové řízení, které provedla 

jmenovaná hodnotící komise složená z odborníků. Jako nejlepší 

nabídka byla komisí vyhodnocena firmy SYNER VHS – Vysočina 

a.s. 

    Do konce roku 2011 bude podána žádost o dotaci  na 

Ministerstvo zemědělství, kde bude uveden již vybraný 

dodavatel, který bude vybrán hodnotící komisí a doporučen ke 

schválení Zastupitelstvu obce. 

 

Most u Řihákového mlýna 

    V minulých dnech došlo k propadení dřevěných trámů  na 

mostě přes řeku Oslavu u Řihákového mlýna. Tento most je v 

majetku obce Dolní Heřmanice a proto  jsme byli nuceni most 

opravit novými dubovými trámy. 

    Tento most byl opraven naposled v roce 1998, kdy jsme 

položili na celém mostě nové modřínové trámy, které byly 

napuštěny nátěrem proti vlhkosti a hnilobě.  Vydržely pouze 

třináct roků. V příštím roce starosta navrhne do rozpočtu obce 

novou výměnu zbývajících trámů z dubových pražců, které se 

používají na železnici. Je to dražší, ale měly by vydržet déle. 
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Kulturní akce v naší obci 

Vážení občané, 

letní období je nenávratně pryč a proto můžeme jen zavzpomínat 

na to, co bylo: 

9. – 10. července 2011 jsme prožili krásný slunečný pouťový 

víkend. 

13.srpna 2011 jsme v naší obci měli již třetí ročník Heřmanických  

dechovek. Kromě pořadatelů a účinkujících kapel naši akci 

podpořilo 465 platících návštěvníků z širokého okolí.  

27. srpna 2011 jsme se sešli s Heřmaňáky a Oslaváky u prasete. 

I přes nepřízeň počasí dobrá nálada nikomu nechyběla. 

28. srpna 2011 nás navštívil p.Hořák  ze soukromé záchranné 

stanice dravců a sov a připravil zábavné a přitom velmi zajímavé 

povídání o dravcích, které zaujalo nejen děti, ale i dospělé. 

10. září 2011 se měl uskutečnit TRUCK FEST  v Hradci Králové. 

Vzhledem k tomu, že tato akce se organizovala velmi narychlo, 

nesehnali jsme dostatečný počet zájemců. Z tohoto důvodu se 

akce nekonala.  

30. září 2011 se v Třebíči konal galakoncert skladatelů Ladislava 

Prudíka - našeho rodáka, Václava Maňase mladšího a kapely 

Šohajka. Na tuto akci byl vypraven autobus z naší obce.  

2. října 2011 se v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově konaly 

tradiční Dožínky. Tato slavnost je vždy spojována se slavností 

sv. Václava, patrona České země. V tento den hospodáři  děkují 

za dary země. Letos tuto slavnost dostaly na starost Dolní 

Heřmanice a Oslava. Naše mládež v krojích a hospodář p.Prokeš 

se tohoto úkolu zhostili  na výbornou. 
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Fotky z akcí naleznete na webových stránkách naší obce 
www.dolnihermanice.cz. 
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Na závěr krátké rekapitulace bych ráda poděkovala všem, kteří 

se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci jednotlivých akcí.  

 

A co se připravuje? 

 

20. listopadu 2011 pojedeme do Prahy do divadla BRODWAY  

na muzikál  Kat Mydlář, cena vstupenky: 620,- Kč, odjezd 

autobusu v 9,45 hod. ze zastávky u kapličky, v 9,50 hod. ze 

zastávky u obecního domu, v 10,00 hod. z Oslavy. 

26. listopadu 2011 rozsvítíme vánoční strom u kapličky. 

Čeká na vás bohatý program. Od 16,00 hod. vánoční trhy,  

od 16,30 hod. kulturní program našich  dětí. 

10. prosince 2011 se pojedeme podívat do vánoční Vídně. 

Shlédneme historickou část Vídně a navštívíme vánoční trhy. 

Tento zájezd je s kvalifikovaným průvodcem od cestovní 

kanceláře. Cena 380,- Kč + doporučené kapesné 10 – 20 eur. 

Odjezd v 6,45 hod. ze zastávky u kapličky, v 6,50 hod. ze 

zastávky u obecního domu, v 7,00 hod. z Oslavy. 

21. prosince 2011 Základní škola a mateřská škola Tasov pořádá 

Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově. Se svým 

programem přispějí i děti ze Základní školy a mateřské školy 

z Dolních Heřmanic.  

Na tuto akci bude přistaven autobus, který bude v režii obce.  

29. prosince 2011 se uskuteční společná večeře s občany. 

31. prosince 2011 ve 24,00 hod.   OHŇOSTROJ 

 

Srdečně Vás zveme na všechny pořádané akce. 

 

Za kulturní výbor Marie Krištofová 
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Zprávy z knihovny 

 S blížící se zimou a dlouhými večery máme pro vás novou 

sadu knih z knihovny ve Žďáře nad Sázavou. Najdete zde různé 

žánry, počínaje knihami pro děti, detektivkami, zájmové i naučné 

knihy ze všech oborů. Pro studenty je zde klasika česká i 

světová.  

Knihovna pravidelně odebírá časopisy:  

GENERACE – časopis nejen pro seniory a dívčí BRAVO GIRLL. 

Dveře do knihovny jsou pro všechny občany otevřené. 

Půjčování v knihovně je bezplatné,  

půjčovní doba je v sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

 
 

Z naší základní a mateřské školy 

 Školní rok 2011/2012 jsme začali ve čtvrtek 1. září.   

Děti v mateřské škole přivítala nová paní učitelka Lucie 

Hejátková, která je zároveň vychovatelka ve školní družině při 

ZŠ. Asistentkou pedagoga u integrované dívenky i nadále 

zůstala sl. Jana Procházková, vedoucí školní jídelny a učitelkou  

v MŠ je p. Marie Procházková, kuchařkou p. Jana Valová a 

školnicí v MŠ p. Kateřina Pelánková.  

Další změny nastaly ve škole, kde nastoupila nová p. učitelka 

Mgr. Jaroslava Nevrklová, která byla vybrána v konkurzním řízení 

z 12 uchazeček. Ředitelkou i nadále zůstala p. Martina Patáková, 

školnicí p. Jiřina Dvořáková. Mateřská škola je otevřena od 6.30 

http://www.nalepky.net/detail.php?vzor=531
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hod. – 15.30 hod., základní škola od 7.00 hod. – 14.00 hod.  

V letošním roce zde máme 1.,2,. a 4. ročník. 

Základní škola je od letošních prázdnin  vybavena novými 

počítačovými sestavami, barevnou tiskárnou, fotoaparátem a 

interaktivní tabulí s dataprojektorem - vše pořízeno z dotace   

EU - peníze školám, o kterou škola v loňském roce zažádala a 

které byla schválena  částka 346.000,-Kč. 

 

OD KONCE ŘÍJNA MÁME SVOJE VLASTNÍ INTERNETOVÉ 

STRÁNKY, NA KTERÉ NÁM MŮŽETE PSÁT SVOJE NÁZORY A 

PŘIPOMÍNKY.: www.zsdolnihermanice.cz 

- stránky ještě nejsou úplné – doplňujeme. 

O naší činnosti se můžete dozvědět také na veřejné vývěsce na 

horní autobusové zastávce, nástěnkách školy a školky. 

 

Z NAŠÍ ČINNOSTI: 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 

ZŠ  – celodenní  návštěva Střediska environmentálního 

vzdělávání Lipka 

ZŠ – Recyklohraní – návštěva ZŠ Lhotky a zapojení se do 

projektu 

ZŠ + MŠ – Drakiáda – společně s rodiči na hřišti za školkou 

MŠ – celodopolední dovádění na zahrádce MŠ – loučení s 

létem , opékání buřtů, soutěže.. 

ZŠ + MŠ – fotografování vánoční kolekce 

ZŠ + MŠ – logopedická prevence – zapojení se do projektu SPC 

Velké Meziříčí 

MŠ – zapojení se do projektu ZDRAVÉ ZUBY 

ZŠ – návštěva ZŠ Ruda- vystoupení a autogramiáda známého 

ilustrátora dětských knih A.Dudka 

ZŠ + MŠ – dopravní výchova na dopravním hřišti ve Velkém 

Meziříčí 

http://www.zsdolnihermanice.cz/
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ZŠ + MŠ + okolí   - ZELENÝ DEN 

ZŠ + MŠ – malování na kachle pod vedením výtvarnice a 

kreslířky p. Oldřišky Matouškové 

ZŠ + MŠ – výroba  svítící dýně 

 Těsně před podzimními prázdninami se v ZŠ uskutečnil kurz 

pro dospělé i děti „Pletení věnečků ze zlatých stránek“ pod 

vedením p. Petry Bednářové – kurz měl veliký úspěch a všichni 

se už těší na další. 

 

PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD 

ZŠ + MŠ – projekt logopedická prevence 
 
16.listopadu 2011 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Zveme všechny, kteří mají zájem – PŘIJĎTE SE PODÍVAT 
 
ZŠ + MŠ – keramická dílna u p.Magdy Šilhanové  
ZŠ – bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí 
ZŠ + MŠ – návštěva Základní školy a mateřské školy Tasov – 
program „Poznáváme zvířata“ 
ZŠ + MŠ – zpívání koled u rozsvěcování vánočního stromu na 
návsi 
Výroba adventních věnců pro dospělé i děti – ve večerních 
hodinách – den a čas bude upřesněn 
 Na měsíc prosinec máme naplánováno spoustu dalších akcí, 
o kterých vám dáme vědět. 
 Krásné podzimní dny vám přeje  
kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice 

                                                                                                                  
Martina Patáková 
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Zprávy z hasičky 

 Milí spoluobčané,  
od posledních oficiálních „Zpráv z hasičky“ uplynul již nějaký čas 
a tak nám dovolte krátce Vás informovat o naší činnosti za 
poslední období. 
 Rádi bychom se nejdříve omluvili za zrušení avízovaných akcí 
v průběhu září. Letošní ročník „Dětské hasičské olympiády“ se, 
bohužel nepodařilo organizačně zajistit. Ale již nyní můžeme 
slíbit, že ten příští ročník, ve kterém bychom rádi více 
spolupracovali s kulturní komisí obce, bude o to zajímavější a 
pestřejší.  
 Co se týká 4. ročníku hasičských závodů, které pořádáme ve 
sportovním areálu, díky kolizi termínů s krajskými i republikovými 
soutěžemi, nám potvrdily účast pouze 2 sbory našeho okrsku, 
což byl důvod pro odložení tohoto ročníku na jaro 2012. 
 Každopádně náš sbor se letos účastnil dvou soutěží a to 
v areálu Letná a v Rudě. Na Letné jsme předvedli standardní 
výkon bez zjevných chyb a v Rudě jsme obsadili celkově  
3. místo. 
 V rámci naší kulturně-společenské aktivity jste měli možnost 
s námi poznat areál Jihlavského pivovaru s exkurzí a 
ochutnávkou piva a pobavit se na tradiční hasičské taneční 
zábavě. Naši zástupci reprezentovali naši obec i samotný sbor 
na oslavách 110 let od založení SDH v Jabloňově, ale také na 
pohřbu dlouholetého člena krajského vedení HZS bratra J. Ryby 
v Radostíně nad Oslavou. Zároveň se pravidelně účastníme 
všech aktivů a setkání vedení všech SDH v okrsku Velké 
Meziříčí. 
Letos opětovně proběhla technická kontrola na našem vozidle 
Liaz CAZ a do konce roku plánujeme investici v rámci zbrojnice a 
to do nového systému topení.  

 Již nyní bychom rádi upřesnili termín podzimního sběru 
železného odpadu v obci Oslava a Dolní Heřmanice a to 
v  sobotu 12.11.2011. 

Za SDH Dolní Heřmanice Nikola Kříž 
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Víte že ….. 

 Nejvíce obyvatel žilo v Dolních Heřmanicích a Oslavě v roce 

1930. Jejich počet byl 569, od tohoto roku se neustále snižoval. 

Rok 1991 byl rokem s počtem nejnižším a to 441. Až v roce 2007 

nastal obrat. Trvale bylo přihlášeno 510 občanů. S rostoucí 

výstavbou rodinných domků a s naplněnou kapacitou obecních 

bytů se počet obyvatel neustále navyšuje. K dnešnímu dni je 

trvale přihlášeno k pobytu 519 občanů, v Dolních Heřmanicích 

465 a v Oslavě 54.  

Průměrný věk je již několik let 37. Podle statistických údajů je 

průměrný věk obyvatel Vysočiny 40,8.  

 Je zajímavé si porovnat i údaje o počtu domů:  

rok 1930 – 92 domů, rok 2011 – 169 domů.  

Zatímco v roce 1930 byly všechny domy trvale obydlené, dnes  

spousta objektů slouží k rekreačním účelům. 
Kronikářský výbor 

 

Holubářské okénko 

 

 V minulém čísle zpravodaje jsem vás nabádal k tomu, abyste 

drželi palce holubům, kteří letí závod z Oostende. Závod  dopadl 

na výbornou. Na závěr sezony jsme letěli závod Brusel. Byl velmi 

těžký. Nalétání holubů do 20 % trvalo 4 dny. Byly i velké ztráty na 

životech. 

 Letošní sezona již skončila, zatím však nemáme konečné 

výsledky. Ale naši chovatelé se umístili na předních místech. Pan 

Milan Dvořák se umístil na 8. místě, Jan Polák na 10. místě a 

pan  Josef Dvořák ze Lhotek na místě 12. V dalším vydání 

zpravodaje upřesním výsledky všech našich chovatelů. 

Zúčastnili jsme se i závodů holoubat. Letěl se 2 x nácvik a 5 

závodů. 
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 Holubi se nyní připravují na zimní období a na výstavy, které 

budou v měsících prosinec, leden a únor. Ale i na novou sezonu 

2012. Doufám, že budou mít tak dobré výkony jako v sezoně 

letošní. 
                                                                                    Jan Polák 

 

Informace o bioplynové stanici 

 

 

 

 V měsíci dubnu Hospodářské obchodní družstvo Dolní 

Heřmanice zahájilo výstavbu bioplynové stanice. Jedná se o 

novostavbu kombinovaného zařízení k výrobě bioplynu a k jeho 

energetickému využití. Předkládaný záměr řeší problematiku 

zpracování statkových hnojiv a biomasy k jejich energetickému 

využití, což napomůže ke snížení produkce pachových látek 

z chovu zvířat a k hnojení zemědělských pozemků. Řízené 

zpracování biomasy fermentací s následným využitím bioplynu 

má i význam z hlediska omezení skleníkových plynů, 

odcházejících do volného ovzduší. Vyfermentovaný substrát je 

velmi přínosný v zemědělské sféře jako velmi kvalitní hnojivo. 
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Orientační údaje o stavbě: 

- technická budova s kogenerací 

- fermentor, nádrž na digestát 

- jímka na vstupní surovinu 

- silážní žlaby 

 Celkový využitelný elektrický výkon zařízení generátoru 

kogenerační jednotky je 526 kW a celkový tepelný výkon cca 558 

kW. S částí elektrické energie a tepla je třeba uvažovat pro 

vlastní chod bioplynové stanice. Přebytek elektrické energie bude 

dodáván do sítě. 

 Dále bude teplo využívané pro vytápění opravárenské dílny a 

administrativní budovy zemědělského družstva. I přes uvedené 

využití tepla HOD Dolní Heřmanice hledá další možnosti 

efektivního využití tepelné energie. 

 Předpokládané uvedení bioplynové stanice do zkušebního 

provozu bude v měsíci listopadu 2011. 

 
Jiří Prokeš, předseda HOD Dolní Heřmanice 

 

 

 

Pozvánka 

 Myslivecké sdružení Dolní Heřmanice zve občany naší obce a 

okolí na každoroční „Poslední leč“, která se bude konat  

v sobotu 26.11.2011 v sále obecního domu v Dolních 

Heřmanicích. 

Tak jako každoročně je připravena bohatá tombola a zvěřinové 

speciality.  

Srdečně zvou pořadatelé. 
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Životní jubilea : 

 

 

 

V měsíci říjnu oslaví:  

 p. Marie Losová              D.H.  č. 90           87 let 

 

V měsíci listopadu oslaví: 

p. Josef Zezula               D.H.  č. 64             82 let 

 

V měsíci  prosinci   oslaví: 

p.  Marie Suchánková      D.H.   č. 94          80 let 

p. Jan Studený                 D.H.  č. 6             85 let 

p. Albína Marková         Oslava  č. 2            88 let 

p. Eliška Zezulová           D.H.  č. 96           60 let 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a rodinnou 
pohodu . 

 

 

 
 

http://www.nalepky.net/detail.php?vzor=531
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Paní Marie Křivánková, Dolní Heřmanice 88 

 – nejstarší občanka naší obce, se dožila v měsíci září krásných 

98 let. 

Do dalších let jí přejeme vše nejlepší a pevné zdraví. 
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Jde krajem stařeček podzim a maluje 

barevně vše,  

co mu přijde do cesty…… 

 

 
 

 
 

Parčík u pomníku padlých 

 
 
 


