Životní jubilea
V měsíci listopadu oslavili:
p. Božena Požárová
p. Josef Zezula

D.H. č. 74
D.H. č. 64

70 let
83 let

D.H. č. 94
D.H. č. 24
Oslava 21
D.H. č. 6
D.H. č. 44

81 let
70 let
80 let
86 let
60 let

V měsíci prosinci oslaví:
p. Marie Suchánková
p. Dagmar Pavlíčková
p. Ludmila Dvořáková
p. Jan Studený
p. Miloš Bednář

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví
a rodinnou pohodu
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ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ HEŘMANICE
VÁM PŘEJE
RADOSTNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE HLAVNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
poslední obecní zpravodaj letošního roku 2012 vychází až
v tomto předvánočním období, a to z důvodu, že jsme stále
čekali na potvrzení určitých informací a zpráv. Nyní je můžeme
celé obci předložit jako „vánoční dárek“, ať už pro někoho
příjemný nebo pro někoho nepříjemný.

KANALIZACE A ČOV DOLNÍ HEŘMANICE
Hlavní informací tohoto zpravodaje je zajisté přidělení první
části dotace ve výši 65 % od Ministerstva zemědělství na
výstavbu nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Výše této dotace činí 36,5 mil Kč. Dne 5. 12. 2012 starosta obce
podepsal v Praze na ministerstvu zemědělství rozhodnutí
o přidělení dotace. Tato částka může být čerpána od prvních
měsíců roku 2013.
O druhou část dotace 15 % - ve výši 8,5 mil Kč bude obec
žádat v průběhu roku 2013 na dofinancování akce. Maximální
výše dotace ze všech možných zdrojů může být 80 %.
Obec musí z vlastních zdrojů zafinancovat 20 % celkových
nákladů. Proto bude nutno vzít úvěr ve výši 10 mil. Kč na
dofinancování vlastního podílu obce.
Jelikož se jedná doslova o poslední žádost, které byly
přiděleny prostředky z Ministerstva zemědělství z programu
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, který
končí v roce 2013, bude nutno stavbu dokončit a zkolaudovat do
konce roku 2013. Původní plánovaný termín výstavby byl na 1,5
roku. Je možno zkolaudovat jak ČOV, tak i kanalizaci na 1 rok
zkušebního provozu. V tomto zkušebním provozu – rok 2014 –
bude každý rodinný dům povinen se připojit na tuto novou
splaškovou kanalizaci. Vyzývám proto všechny občany, aby si již
v roce 2013, dle svých možností, pomalu připravovali svoje
vnitřní přípojky a v době otevření zkušebního provozu (rok 2014)
jen přepojily vývody do nové šachty, kterou bude mít každý
zbudovanou na hranici svého pozemku, tak jak si naplánoval při
přípravě projektu.
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Doporučuji, aby toto připojení nikdo nepodceňoval
a neodkládal na pozdější dobu, jelikož na toto připojení se
vztahuje zákonná povinnost. Nejdéle během roku 2014 ve
zkušebním provozu mají povinnost se napojit všechny
nemovitosti v obci. Není to jak při plynofikaci, kde se každý
mohl připojit, kdy chtěl.





Technické ukazatele
čistička – OMS Walter pro 610 EO
hlavní stoky DN 300 – délka 3.927 m
přípojky DN 150 – délka 880 m
odtok z ČOV DN 300 – délka 453 m

Stavbu bude provádět vítěz výběrového řízení z roku 2011
firma „SYNER VHS Vysočina, a.s.“ za vysoutěženou cenu
55.973.880,- Kč včetně DPH 20 %.
Díky nově schválenému daňovému balíčku, kde se počítá
s nárůstem DPH na 21 %, se nám stavba prodraží o 560.000,Kč.
Závěrem k této akci bych chtěl požádat občany o trpělivost
s problémy, které nastanou v průběhu příštího roku 2013 při
vlastní realizaci stavby. Bude se pracovat od prvních dnů roku
2013, tak jak umožní počasí. Jelikož, jak jsem již zmínil, na
stavbu máme pouze 12 měsíců, bude se pracovat na více
místech v obci najednou. Výkopy budou zasypány provizorně, tak
aby se po nich dalo jezdit, a vlastní asfaltové povrchy se
pokusíme realizovat až po příští zimě na jaře 2014.
Jen pro informaci uvádím, že první dokument, který byl přijat k
této akci je ze dne 10. ledna 2005, kde ZO schválilo záměr
novostavby. Je to výsledek osmileté mravenčí práce, na jejímž
konci je tento výsledek a další 3 roky budou probíhat další práce
na realizaci a dokončení stavby, poté závěrečné vyhodnocení
celé akce, kontroly FÚ na správné využití dotací atd.
Útěchou nám může být, že jsou to dotace ze státního
rozpočtu ČR z kapitoly Ministerstva zemědělství a ne
z prostředků EU, kde je několikanásobně složitější celá
administrativa, kontroly, a kde si není nikdo ničím jistý.
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ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
I v této žádosti o dotaci na zateplení obvodového pláště
budovy základní školy v Dolních Heřmanicích jsme byli úspěšní
a po dvou letech od podání žádosti nám byla přidělena dotace
50 % z celkových nákladů, a to ve výši 680.000,- Kč.
Předpokládám, že veškerá administrativa bude probíhat přes
zimní období a na jaře roku 2013 bychom mohli započít práce.
Stavbu bude provádět firma RV stavby Třebíč, za vysoutěženou
cenu 1.298.000,- Kč (včetně DPH), pokud bude uznáno dva roky
staré výběrové řízení, které se provádělo na podzim roku 2010
v době podání žádosti. Od té doby byl již dvakrát novelizován
zákon o výběrovém řízení. Vlastní podíl obce 618.000,- Kč bude
hrazen z rozpočtu obce na rok 2013.
Technické údaje:
 plocha zateplení obvodového zdiva - 355 m2
 plocha zateplení stropu, půdní podlaha - 462 m2

DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení těchto
pozemků:
 p. č. 1044, 452 m2, ostatní komunikace v k. ú. Dolní
Heřmanice, od majitele Lesy ČR - jedná se o část místní
komunikace nad domem rodiny Malcových č. 115.
 p. č. 211/1, 782m2, ostatní komunikace v k. ú. Dolní
Heřmanice, od majitele Lukáše Hanáka, Bezděkov 1689/63,
Velké Meziříčí. Jedná se o místní komunikaci – příjezd do
rodinného domu č. 38.
 p. č. 71, 5819 m2, orná půda, starý silážní žlab v k. ú. Dolní
Heřmanice, od majitele HOD Dolní Heřmanice – zde ZO
doporučuje směnu za některý obecní pozemek, dle dohody.
Jedná se o pozemek včetně starého silážního žlabu na konci
obce za domem rodiny Jánových č. 66.
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Záměrem obce je likvidace staré zátěže, využití pozemku,
a soustředění zemědělské výroby na pozemky dle platného
schváleného územního plánu obce Dolní Heřmanice.

VYHLÁŠKA Č. 3/2012 SB., O MÍSTNÍM POPLATKU ZA
PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ.
Na základě novelizace zákona byly obce povinny předělat
vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálních odpadů.
ZO Dolní Heřmanice schválilo tuto novou vyhlášku na svém
zasedání dne 29. 11. 2012. Celé znění můžete najít na úřední
desce a na www stránkách obce Dolní Heřmanice
www.dolnihermanice.cz, kde je v současné době zveřejněna.






Některé nové změny:
poplatníky jsou i cizinci s trvalým i přechodným pobytem
v obci Dolní Heřmanice
poplatníky jsou nově i majitelé nemovitostí, které neslouží
k individuální rekreaci a kde není nikdo hlášen k trvalému
pobytu
sazba pro všechny poplatníky je jednotná a to ve výši
400,- Kč na osobu s trvalým pobytem a na jednu nemovitost v
obci
splatnost poplatku zůstává stejná – do 31. ledna
kalendářního roku
platnost nové vyhlášky 3/2012 je od 1. 1. 2013.

Při této příležitosti upozorňujeme občany, že svoz
komunálního odpadu na štědrý den v pondělí 24. prosince 2012
bude probíhat, ale v dřívějších hodinách. Proto připravte
popelnice již večer v neděli 23. 12. 2012.
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ZŘÍZENÍ NOVÉHO BYTOVÉHO ÚVĚROVÉHO FONDU
ZO schválilo na svém zasedání 29. 11. 2012 návrh na zřízení
nového bytového úvěrového fondu. Tento bytový fond u nás již
před několika lety existoval a po navrácení zapůjčených
finančních prostředků zpět státu po 10 letech zanikl. Podotýkám,
že byl plně občany využíván.
Naskytla se nová možnost půjčky od Státního fondu rozvoje
bydlení se splatností za 10 let s 3% úrokem. Tyto prostředky
budou sloužit k poskytování půjček občanům na modernizaci a
opravy bytů a rodinných domů - s 3% úrokem. Zastupitelstvo
odsouhlasilo půjčku ve výši 1 mil Kč.
Na příštím zasedání budou předložena pravidla poskytování
půjček občanům, kde bude stanoveno maximum půjčky, délka
splatnosti, záruky půjčky a ostatní záležitosti.
Z tohoto fondu nelze vybírat hotovost, slouží k proplácení
provedených prací na modernizovaném bytu či domu. Tento fond
bude sloužit jen pro trvale bydlící majitele bytů a domů.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
V tomto příspěvku bych chtěl občany informovat také
o činnosti, která není vidět, a kterou je nutno provádět. Málo kdo
z občanů ví, že obec vlastní kolem 50 ha lesa, kde se provádí
pravidelné ošetřování lesa – případná těžba, vysazování stromů,
prořezávka, vyžínání, nátěry proti okusu, výstavba oplocenek
proti zvěři atd.
Z převážné části výsadbu provádí brigádnicky místní
Myslivecké sdružení a z části zaměstnanci obce. Ošetřování
provádí místní lesní hospodář pan Antonín Zedník se svými
zaměstnanci. Výsadba se musí po dobu 5 let udržovat, vyžínat,
provádět nátěry proti okusu zvěří a proti klikorohu.
Za poslední 2 roky se provádí výsadba a ošetření v lokalitě
u „Hradu“, asi 2 ha pozemku. Při procházce na kopec „Klenůvka“
a při pohledu ke zřícenině hradu „Templštejn“ uvidíte v hustém
lesním porostu nově vysázený les, který je z části obecní
a z části hraběcí.
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V místní části Oslava se poslední dva roky vysazuje
a obnovuje obecní les směrem k obci Klementice. I zde dochází
každoročně k pravidelné údržbě.
V nově vysázených obecních lesích před 10 - 12 lety
v lokalitách „Kříže“ a „Klenůvka“ se provádí první prořezávka.
V letošním roce zde byly zbudovány nové oplocenky, kde zvěř
pravidelně výsadbu okusovala a nebylo možno docílit hustého
porostu.

OBECNÍ RYBÁŘSKÝ SPOLEK
provedl výlov rybníka u obory, kde zůstalo po sezoně asi
70 větších kaprů a 40 štik. Výlov byl odvezen na přezimování do
komorového rybníka a na jaře bude zase vrácen zpět do
mateřského rybníka u obory. Z příspěvku za rybářské lístky bude
dokoupena menší kaprovitá osádka o váze 2-2,5 kg.
Část štik bude vyměněna za candáty, kteří rozšíří místní
spektrum osádky. Výlovem bylo zjištěno, že velká voda, která
byla v roce 2011, kdy voda přetékala přes přepad, odplula
veškerá osádka amura a i část kapří osádky.
Jelikož rybník slouží již 7 let, bylo nutno provést částečné
odbahnění, hlavně před výpustným roštem, který byl již pod
hladinou naplaveného sedimentu.

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Oznamujeme všem členům Honebního společenstva Dolní
Heřmanice, že Valná Hromada se bude konat v sobotu 9. března
2013 v místním hostinci od 18:00 hod. Všichni předem dostanou
písemné pozvánky včetně volebního lístku s počtem hlasů dle
vlastnících ha.
Tento rok bude volební. Bude se volit nový výbor HS, který si
pak zvolí svého starostu a hlavně se bude hlasovat o nové
nájemní smlouvě o pronájmu honitby. Stará končí 31. 3. 2013.
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Výbor HS vyzývá všechny své členy, u kterých došlo
k nějakým změnám, ať už v počtu ha, či došlo ke změně majitele
pozemků, ať tyto změny nahlásí v úředních hodinách na obecním
úřadě v Dolních Heřmanicích.
Josef Prudík, starosta obce

FOTBAL NA CESTĚ ZPĚT VZHŮRU
Muži
Pro fotbalisty SK Dolní Heřmanice byla podzimní část sezóny
2012/2013 nanejvýš úspěšnou. Po třech výhrách v přípravných
zápasech dokázal tým mužů vyhrát i ve všech mistrovských
utkáních a obsadit jednoznačně první místo ve žďárské IV. třídě,
skupiny B. Vedle maximálního možného bodového zisku je
ojedinělé i skóre 30 vstřelených branek v poměru k pouhým 4
obdrženým.
Nejtěžšími utkáními byly bezpochyby úvodní derby
s Tasovem, kdy jsme museli obracet nepříznivý stav, duel
s druhým týmem tabulky Strážkem a překvapivě i domácí utkání
s týmem Březí-Březské, který nás velmi potrápil. Oproti tomu
nejvyšší výhry jsme dosáhli proti nekompletní borské rezervě.
Z úspěšných výsledků rezultuje jedenáctibodový náskok před
jarní částí soutěže. V ní má naše mužstvo velmi obtížný los,
hned pětkrát zajíždí na hřiště soupeřů, a to právě těch
obtížnějších. Aktuální tabulka ale hovoří za vše:
1.
D. Heřmanice
2. Strážek
5 1 3 41: 21 16
3. Měřín C
5 0 4 19: 16 15
4. Bory B
5 0 4 25: 31 15
5. Nedvědice B
4 2 3 19: 15 14
6. Křoví B
4 1 4 26: 33 13
7. Tasov
3 1 5 23: 27 10
8. Březí-Březské
3 1 5 15: 22 10
9. O. Bitýška B 2 1 6 21: 30 7
10. Olší
0 3 6 8: 28 3
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9 0 0 30: 4 27

Nejlepším střelcem mužstva je Lukáš Homola se sedmi
vstřelenými brankami, těsně následovaný Tomášem Hrabálkem
(6) a Josefem Kafkou (5). Za zmínku stojí i 100% bilance
brankáře Jana Prokeše, který ve všech mistrovských zápasech,
v nichž nastoupil, udržel čisté konto. Kapitánem a hlavní vůdčí
osobností týmu byl zkušený Zdeněk Šlapal.
Výkony našeho celku nezvedl jen příchod posil či nového
trenéra, ale i zejména výrazně zlepšená tréninková docházka,
která v průměru činila více než 11 hráčů na trénink a jejíž základ
položili místní, tedy z Dolních Heřmanic a Oslavy pocházející
hráči. Není proto divu, že v téměř všech zápasech tvořili
nadpoloviční část sestavy, což zde v minulosti nebývalo
pravidlem.
Od přístupu k tréninku a podmínek pro něj se v amatérském
fotbale odvíjí vše. Fotbalisté proto děkují obci Dolní Heřmanice
v čele se starostou a předsedou SK v jedné osobě Josefem
Prudíkem za skvělé vytvoření těchto podmínek. Jen je škoda, že
fotbal není vedle obce výrazněji podporován místními drobnými
podnikateli a živnostníky, což je v mnoha vesnicích naší velikosti
obvyklé.
Postupná cesta zpět do okresního přeboru, kam mužstvo
patří, zejména díky pěknému sportovnímu areálu, a která je nyní
naším cílem, se tak může stát záhy velmi obtížnou. Věříme proto
v ještě větší materiální podporu od všech Heřmaňáků či
Oslaváků, kteří mohou pomoci a takto se (chtějí-li) navenek
prezentovat. Třeba už při derby s Tasovem, které zahájí jarní
část soutěže a které se tentokrát odehraje na půdě tradičního
rivala.
Přípravka
Zahanbit se od svých starších kolegů nenechala ani
heřmanická přípravka. Pod vedením trenérů Martina Valy
a Vladimíra Bartáka, spolu se zdatnou pomocí dalších tatínků
obsadila hezké třetí místo v OS starších přípravek (děti narozené
v r. 2002 a později), skupiny B, když nedosáhla jen na čelná
umístění Velké Bíteše a Borů.
Vezmeme-li v úvahu fakt, že drtivá většina našich hráčů
spadala věkem ještě do kategorie mladší přípravky (ročník 2004
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a mladší), je nutno výsledek považovat za výborný. Posuďte
sami perspektivu našeho kádru:
 Matěj Janšta (brankář – ročník 2004),
Hráči do pole:
Jan Ovečka (2002)
 Adam Bednář (2005)
Vojtěch Axmann (2003)
 Daniel Barták (2005)
Vít Musil (2003)
 Martin Vala (2005)
Tomáš Neufuss (2004)
 Leoš Pelánek (2006)
Vojtěch Večeřa (2004)
 Jakub Musil (2006)
Petr Švejda (2004)
Marie Axmanová (2001 – dívky mají pro start v soutěži
věkovou výjimku).
Nejlepšími střelci týmu se stali se 17 brankami Vít Musil
a Petr Švejda.








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. Bíteš
Bory
D. Heřmanice
Měřín
Křižanov
D. Rožínka
Nedvědice
Křoví
Ujčov

7 0 1 52: 12 21
7 0 1 49: 9 21
5 0 3 52: 18 15
5 0 3 41: 17 15
4 0 4 37: 15 12
4 0 4 26: 25 12
3 0 5 32: 32 9
1 0 7 6: 52 3
0 0 8 0:115 0

Jak na tom přípravka z malých Dolních Heřmanic
výkonnostně může být v porovnání s dětmi stejně starými
jednoznačně dokázal turnaj mladších přípravek ročník 2005 ve
Velkém Meziříčí, kde náš tým nastoupil bez hráčů věkově
spadajících do starší přípravky. Naši chlapci zde dosáhli
skvělého druhého místa, když v celém turnaji nepoznali hořkost
porážky (s jedinou obdrženou brankou a celkovým skóre 14:1)
a o prvenství je připravily dvě remízy s Třebíčí!, která nakonec
turnaj vyhrála a Znojmem!!!, které se svými desítkami tisíc
obyvatel skončilo za Dolními Heřmanicemi, stejně jako
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reprezentanti Velkého Meziříčí (jež malí Heřmaňáci dvakrát
porazili) a Radostína.
U týmu se naplno projevila časově náročná skvělá práce, za
kterou trenéři zaslouží absolutorium! Ničeho ale nedosáhnou,
nebudou-li mít plnou podporu rodičů svých hráčů zejména co se
týče tréninkové docházky, neboť i u té zde vše začíná i končí.
V drtivé většině se jim jí dostalo, za což rodičům náleží dík.
Pořád zde jde hlavně o to, aby hoši aktivně a zdravě trávili
svůj volný čas a nezabíjeli jej u ohlupujících počítačových her či
vymýšlením více či méně nebezpečných alotrií. Takto se ale SK
Dolní Heřmanice o svoji budoucnost rozhodně nemusí obávat.
ing. Kamil Krejčí

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
„Září, září, na léto jde stáří…“, „Prázdniny u babičky…“
písničky, které se 3. září nesly rozhlasem, nám připomněly, že
prázdniny uběhly jako voda a nastává čas povinností pro malé
i velké. Velcí musí do práce, školáci do školy a školkáčci do
školky mezi kamarády.
Paní učitelky připravily a vyzdobily obě budovy, aby se tam
nám všem a hlavně dětem líbilo. Obec investovala do nové
zástěny v MŠ, kterou vyrobil a instaloval pan Brabec. Nová
zástěna rozděluje denní místnost na jídelnu a místnost na
odpolední odpočinek dětí. Je pro nás velkým přínosem a moc za
ni děkujeme. Velký dík patří také p. Polákovi za opravu tříkolek,
které budou děti na zahrádce MŠ opět s chutí projíždět. Paní
učitelka Hejátková nakreslila v celém interiéru MŠ krásné
obrázky a tím zútulnila prostory školky.
V ZŠ paní učitelka Nevrklová společně s paní vychovatelkou
zpestřily vkusnými obrázky stěny nejen tělocvičny, ale i školní
družiny. Oddychový koutek doplnila k velké radosti dětí pohodlná
sedací souprava, kterou škola dostala sponzorským darem.
Děkujeme také panu Z. Hejátkovi za soustavné zásobování
dřevěným materiálem, který slouží žákům a dětem k pracovním
činnostem.
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Jako každý rok tak i letos nesmíme zapomenout poděkovat
firmě POEX za sladkosti pro děti do mikulášského balíčku, firmě
Content Velké Meziříčí – panu Čamkovi, HOD Dolní Heřmanice,
obchodu paní Chytkové a firmě JATKY Dolní Heřmanice za
sponzorský příspěvek na hračky a pomůcky pro děti a žáky. Dále
pak děkujeme manželům Šilhanovým za umělý vánoční stromek,
který jsme umístili v základní škole.
K předškolnímu vzdělávání 2012/2013 je zapsáno 28 dětí
(15 děvčat a 13 chlapců). Do školních lavic usedlo 14 dětí
(1. ročník – 7, 2. ročník – 3, 3. ročník – 4). Školní rok slavnostně
zahájila paní ředitelka Bc. Martina Patáková za přítomnosti
rodičů, kteří přivedli nové žáčky. Každý prvňáček byl slavnostně
přivítán, obdržel kromě pamětního listu, učebnic a sešitů i drobné
dárky.
Opět funguje školní družina, kterou žáci navštěvují denně od
11:10 hod. do 14:45 hod. Nově byl otevřen kroužek anglického
jazyka pro žáky ZŠ, pod vedením Mgr. Jaroslavy Nevrklové
a náboženství vedené Mgr. Pavlem Krylem. Nabídka kroužků
byla širší, ale z důvodu malého zájmu se neotevřely.
V listopadu došlo v mateřské škole k personálním změnám –
na MD odešla školnice paní Kateřina Pelánková a na její místo
nastoupila paní Jaroslava Dobiášová, která od 1. prosince
převzala i místo vedoucí ŠJ po paní Marii Procházkové.
K témuž dni zahájila svoji pracovní činnost i nová kvalifikovaná
pracovní síla slečna Bc. Jana Drápelová z Martinic, která
převzala uvolněné místo učitelky mateřské školy po slečně Janě
Procházkové. Přejeme, ať se jim v naší organizaci líbí.





Akce za měsíc září – listopad 2012:
20.9. Ke kořenům potravin – beseda, kde se žáci dozvěděli
o původu potravin a odkud různá jídla pocházejí.
27. 9. Projektový „Sluníčkový den“ v ZŠ i MŠ – obě školy se
rozzářily žlutou barvou všech odstínů. Děti i učitelé přišli ve
žlutém oblečení. Den byl plný výtvarných, pohybových,
hudebních a dramatických aktivit.
3. 10. Divadelní představení „Křoupat zdravě – dá se hravě“
shlédly děti ZŠ i MŠ v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Pořad uváděla a zpívala Michaela Dolinová s Milanem
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Duchkem. V tento den probíhal ve Velkém Meziříčí 10. ročník
Dnů zdraví a hlavním tématem byl „Zdravý životní styl“. Děti si
tak mohly prohlédnout sladkovodní ryby v akváriu, květinové
dekorace, práci asistenčních psů z ligy vozíčkářů, zdravé
pochoutky a jiné zajímavosti.
Na 4. 10. připadá „Den ochrany zvířat“. Ani školáci nezůstali
pozadu a udělali si projektový „Zvířátkový den“. Školu
navštívila domácí zvířata a mazlíčci dětí. Sešli se 3 andulky,
křeček, morče, kočička, pejsek, kobylka zelená, sklípkan
a rybičky. Téma zvířátek se objevovalo ve všech předmětech
(ČJ, MAT, PRV, AJ).
19. 10. „Drakiáda“ – S dobrou náladou, úsměvem na tváři, ale
bez větru, děti společně s rodiči vyrazili pouštět draky na
fotbalové hřiště. Za svoji vytrvalost a úsilí děti obdržely
diplomy a sladké odměny. Příjemné dopoledne zpestřilo
opékání buřtů.
Koncem října všechny děti navštívily keramickou dílnu paní
Magdy Šilhanové. Podle předem připravených šablon si
vyrobily krásné mističky s motivem kapříka, které kreativně
ozdobily lístečky, motýlky a kytičkami. Tímto děkujeme paní
Šilhanové nejen za příjemné pracovní prostředí, ale i za
sladké občerstvení a srdečnou atmosféru.
5. 11. „Hudební radovánky“ Bel canto – Všechny děti shlédly
vystoupení pana Vojkůvky. Téma hudebního pořadu bylo
„Zvířátka na louce“. Program byl plný hudebních hádanek,
písniček a tanečků.
11.11. Navštívili žáci ZŠ Horácké divadlo v Jihlavě. Divadelní
představení „Alenka v říši za zrcadlem“ bylo pro všechny
nevšedním kulturním zážitkem.
14. 11. Byl na obou školách „Den otevřených dveří“, což
využili nejen zvídaví rodiče, ale i širší veřejnost. Se zájmem si
prohlédli všechny školní prostory a zúčastnili se i vyučování.
S velkým zájmem si prohlédli kroniku a fotografie. Nostalgicky
tak zavzpomínali na svá uplynulá školní léta.
19. 11. Výtvarná dílna paní Oldřišky Matouškové opět
překvapila. Děti si mohly podle vlastní fantazie vyzdobit
polštářek pejska nebo kočičku. S velkou chutí se děti pustily
do práce a výrobky byly opravdu originální.
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27.11. „Vánoce s kamarády“ – vystoupení trojice kamarádů
z Brna v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, kteří dětem zahráli
pohádky s vánoční tematikou a přiblížili dětem čas vánoční.
30.11. Fotografování dětí a žáků s vánočním motivem.
1. 12. Zpívání koled u příležitosti rozsvěcování vánočního
stromu.
4.12. Návštěva MIKULÁŠE A ČERTŮ v mateřské škole.
Dále nás v měsíci prosinci ještě čeká:
19. 12. Zpívání vánočních písní a koled v kostele v Tasově
v 15:00 hodin.
21. 12. Vánoční besídka dětí MŠ a žáků ZŠ, s plánovaným
začátkem v 14:30 v MŠ, na kterou tímto všechny SRDEČNĚ
ZVEME.

Akce pro veřejnost
29. 11. proběhla adventní dílna s paní Klímovou. Zájemci
z řad rodičů i veřejnosti si mohli vyrobit adventní věnce, vazby
a svícny dle vlastní představy. Předvánoční atmosféru navodila
vůně jehličí, vánoční hudba a voňavý čaj.
Kurz anglického jazyka a cvičení power jógy se z důvodu
velmi nízkého počtu zájemců nezahájil!
Projekty, ve kterých jsme zapojeni
EU peníze školám, Recyklohraní, Zdravé zoubky, M.R.K.E.V.,
Školní mléko, Ovoce do škol Tvorba nových interaktivních
materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách
ZŠ Les ve škole (sdružení TEREZA), Malotřídky společně
Alfašrot – sběr papíru, PET víček, elektrospotřebičů, Léčivé
byliny – sběr sušené pomerančové a citronové kůry,
LOGOPEDICKÁ PREVENCE – pod záštitou PPP ve Velkém
Meziříčí
Soutěže
Výtvarná soutěž o strom roku 2012 s podtématem „Strom
a jeho energie“, vyhlášená ZŠ Zvole. Z přihlášených 22 škol jsme
obsadili dvakrát 1. místo – v kategorii mladší žáci – Michal
Šlapal, v kategorii starší žáci – Matyáš Hejátko.
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Charitativní činnost
Stejně jako v loňském roce jsme se zapojili do programu
Sdružení ŠANCE. Zakoupením Vánočních hvězd pomáháme
těžce nemocným dětem. Výtěžek z prodeje bude věnován
Dětskému hemato-onkologickému oddělení v Olomouci.
Děkujeme všem rodičům, široké veřejnosti a paní Marii
Krištofové za pomoc při sběru papíru a PET víček. Utržené
peníze budou využity k zakoupení nové LCD televize pro děti
MŠ, ale také na nové učební a pracovní pomůcky pro děti ZŠ. Ve
sběru samozřejmě i nadále pokračujeme, proto prosíme,
jakékoliv množství papíru noste do boudy na zahradě MŠ.
K dnešnímu dni jsme utržili 4.900,- Kč.
Dále jsme se zapojili do sběru pomerančové a citronové kůry.
Opět se na vás obracíme s prosbou, nevyhazujete tyto kůry do
koše, ale sušte je a noste do základní školy. Děti budou mít zase
více prostředků na pomůcky. Děkujeme.
Přejeme všem krásné a pokojné prožití adventního času
a v novém roce hlavně hodně zdraví a štěstí!
Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Bc. M. Patáková,
Mgr. J. Nevrklová, L. Hejátková
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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Léto a podzim jsou nenávratně pryč a mě nezbývá, než se
ohlédnout za akcemi, které jsou již za námi: Heřmanické
dechovky, Setkání Heřmaňáků a Oslaváků u prasete, návštěva
Národního divadla. To jsou akce, které se uskutečnily a těšily se
vašemu zájmu.
Pro nedostatek zájemců jsme nakonec odvolali návštěvu
vinného sklepa – snad někdy příště.
V předvečer první neděle adventní, za zpěvu koled našich
dětí, jsme rozsvítili Vánoční strom.

V pátek 28. 12. 2012 se uskuteční „Večeře se spoluobčany“.
Začátek je v 18:00 hod. Je pro Vás nachystán zajímavý program,
společná večeře a k tanci a poslechu zahraje skupina SIGITA.
Na silvestra o půlnoci rozzáří oblohu tradiční ohňostroj
a přivítáme nový rok 2013.
V sobotu 19. ledna 2013 Vás srdečně zveme na ples.
Připravíme pro Vás tombolu, zvěřinové pochoutky, kulturní
program a k tanci a poslechu zahraje skupina M.E.Š.
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V únoru pro naše děti uspořádáme dětský karneval.
Na jaře (duben – květen) si zajedeme na muzikál. Termín
bude upřesněn.
V měsíci dubnu zopakujeme návštěvu termálních lázní
v maďarském Györu.
Určitě nezapomeneme na milovníky květin, zahrad
a zahradničení a zajedeme na nějaký zahradnický zájezd.
To je v krátkosti vše, co na Vás čeká v průběhu zimy a jara.
My, členové kultury, se budeme těšit, že akce, které
připravíme, podpoříte svojí účastí. Svým kolegům z kulturní
komise děkuji za jejich celoroční píli a pracovní nasazení při
uskutečňování všech akcí.
Na úplný závěr bych Vám všem chtěla za všechny členy
kulturní komise popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2013.
Marie Krištofová

HASIČI
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Heřmanice děkuje všem
občanům, kteří přispěli a podpořili sběr železného odpadu, který
jsme organizovali dne 20. 10. 2012. Výtěžek z této aktivity je
výraznou součástí našeho vlastního příjmu sloužícího na nákup
potřebného technického materiálu.
Hasiči Dolní Heřmanice, jako každý rok, organizovali průvod
Mikuláše a čertů, který obcí prošel dne 5. 12. 2012 v podvečer.
Vedení SDH Dolní Heřmanice pořádá dne 15. 12. 2012 od 18:00
hodin výroční schůzi, na které bude probíhat také zápis nových
členů Sboru. Zveme všechny zájemce o vstup do týmu
dobrovolných hasičů, aby kontaktovali jednatele Sboru na
telefonním čísle 733 626 983.
Hasiči Dolní Heřmanice přejí všem občanům krásné vánoce
a šťastný vstup do nového roku!
Nikola Kříž
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HOLUBÁŘSKÉ OKÉNKO
Pro nás, chovatele poštovních holubů, skončila sezona 2012.
Proto mi dovolte malé shrnutí.
V mistrovství oblasti Vysočina se chovatel z Dolních
Heřmanic Milan Dvořák umístil na 1. místě a stal se mistrem
OVS. Na 8. místě skončil Jan Polák, na 14. místě Josef Dvořák,
na 30. místě Nikola Poláková, na 41. místě M. a M. Chmelíčkovi,
na 43. místě Zdeněk Průša a Lucie Sedláčková, na 54. místě
František Zezula a na 66. místě Bohuslav Švejda. Závodů se
zúčastnilo 93 chovatelů.
V mistrovství holoubat se umístili na 12. místě M. a M.
Chmelíčkovi, na 22. místě Josef Dvořák, na 37. místě Jan Polák,
na 53. místě Milan Dvořák, na 55. místě Z. Průša
a L. Sedláčková.
Tipovací mistrovství: 10. místo Josef Dvořák, 11. místo
Milan Dvořák, 19. místo Z. Průša a L. Sedláčková, 22. místo Jan
Polák, 35. místo Nikola Poláková, 38. místo M. a M. Chmelíčkovi,
54. místo František Zezula, 65. místo B. Švejda.
Mistrovství krátkých a středních tratí: 6. Milan Dvořák,
10. Josef Dvořák, 16. Jan Polák, 33. Chmelíčkovi, 41. Nikola
Poláková, 48. Z. Průša a L. Sedláčková, 52. František Zezula,
62. Bohuslav Švejda.
Mistrovství dlouhých tratí: 2. Milan Dvořák, 4. Jan Polák,
15. J. Dvořák, 22. N. Poláková, 23. Z. Průša a L. Sedláčková,
49. Chmelíčkovi, 60. F. Zezula, 74. B. Švejda.
Olympijská kategorie A: 30. J. Dvořák, 44. M. Dvořák.
Olympijská kategorie B: 5. M. Dvořák, 13. Z. Průša
a L. Sedláčková, 34. J. Polák, 38. M. Dvořák, 39. J. Polák,
45. J. Dvořák, 46. M. Dvořák, 60. N. Poláková.
Olympijská kategorie C: 2. J. Polák.
Olympijská kategorie D: 14. M. Dvořák, 32. J. Dvořák,
47. J. Polák, 48. J. Polák, 50. M. Dvořák, 54. M. Dvořák,
58. J. Polák.
Olympijská kategorie H: 4. a 28. místo J. Polák,
11., 16. a 29. místo M. Dvořák, 26. místo N. Poláková.
Kategorie ESO HOLUBICE: 4., 10., 11. a 19. místo J. Polák,
5., 7., 8., 17. a 20. místo M. Dvořák, 15. a 18. místo N. Poláková.
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ESO časopisu Sportovní holub: 8., 11., 12. a 16. místo
M. Dvořák, 9. místo N. Poláková, 13. místo J. Polák.
ESO HOLUB MIS. MORAVY KST: 19., 24. a 33. místo
M. Dvořák, 30. místo N. Poláková.
Výkon holubů 2012: 30., 34. a 40. místo J. Dvořák,
51. místo M. Dvořák.
Výkon holubic 2012: 2., 3., 10., 13., 21., 44. a 58. místo
M. Dvořák, 4., 5., 6., 9., 24., 30., 31., 33., 35., 39., 47., 48., 56.
a 57. místo J. Polák, 14. a 18. místo N. Poláková.
V roce 2012 náš chovatel Milan Dvořák vyhrál závod Achen,
vzdálenost 726,18 km. Jeho holubice letěla průměrnou rychlostí
1440,05 m/min = 86,4 km/hod.
Také jsme se zúčastnili soutěže Super Cup v rámci Pásmo
Západ MSS, kde naši chovatelé skončili: 4. místo M. Dvořák,
11. místo J. Polák, 32. místo J. Dvořák, 70. místo N. Poláková.
Tohoto závodu se zúčastnilo asi 310 chovatelů z oblastí Brno,
Jižní Morava, Brno-venkov, Znojmo a Vysočina.
27. prosince se koná oblastní výstava v Černé Hoře. Této
výstavy se zúčastní i někteří naši chovatelé.
Jan Polák
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VÍTE, ŽE…
…se podařilo od roku 1990 do současnosti získat pro obec
dotace ve výši 25.585.000,- Kč?
Na co byly dotace použity, v jaké výši a kdo je poskytl, uvádí
následující přehled:
Akce
Školní budova
Chodníky v obci
Byt v základní škole
Bytový dům č. 104
Bytový dům č. 137
Infrastruktura 10 stavebních míst
Obecní dům
Obecní dům
Projekt čistička
kanalizace
Územní plán obce
Hřiště
Mateřská škola
Požární nádrž
Komunikace
Plynofikace – Dolní
Heřmanice, Oslava
Rozhlas a veřejné
osvětlení
Hasiči
Obecní úřad
Rybník –
vybudování
Lesy

Částka Dotace
1.200.000,- Okresní úřad
760.000,- Program obnovy vesnice
Státní fond životního
500.000,prostředí
Státní fond rozvoje
2.000.000,bydlení
Státní fond rozvoje
10.000.000,bydlení
Státní fond rozvoje
400.000,bydlení
550.000,- Program obnovy vesnice
500.000,- Okresní úřad
300.000,- Krajský úřad
Krajský úřad
Program obnovy vesnice
Program obnovy vesnice
Okresní úřad
Okresní úřad
Státní fond životního
3.100.000,prostředí
150.000,1.200.000,410.000,300.000,1.000.000,-

300.000,- Program obnovy vesnice
15.000,- Krajský úřad
100.000,- Krajský úřad
Ministerstvo životního
1.800.000,prostředí
Ministerstvo životního
1.000.000,prostředí
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I když se jedná o velké částky, v celkovém součtu nedosahují
výšky dotace, kterou se panu starostovi podařilo zajistit na
výstavbu nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Kronikářský výbor

PŘIDĚLENÍ DVOU NOVÝCH BYTŮ:



1x bytový dům č. 104 – manželé Šulovi
2x bytový dům č. 137 – Michal Peterka a Eva Pelánková
- Petr Novotný a Martina Dvořáková

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice zve občany na
každoroční „Společnou večeři Zastupitelstva obce se
spoluobčany“, která se bude konat v pátek 28. 12. 2012 od
18:00 hod. v sále obecního domu.
Program:
 zhodnocení letošního roku 2012
 výhled a předpoklady na rok 2013
 prezentace „Obory“ spojená s promítáním
 beseda s majiteli obory sourozenci Podstatzkými
 společná večeře
 společná zábava s hudbou
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