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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

    

    „Obecní zpravodaj“ obce Dolní Heřmanice pro Vás připravil  

souhrn informací, které nás provázely v průběhu  zimního období 

a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích, které 

proběhnou na počátku letošního  roku 2018. 

 

     Rybník „Stará podniva“: 

           Na plánovanou rekonstrukci hráze rybníka byly dokončeny 

veškeré projektové práce, které se týkají oprav výpustného 

objektu, bezpečnostního přelivu a oprava vlastního tělesa hráze. 

Bylo vydáno vodoprávní stavební povolení a předán projekt pro 

provádění stavby. V současné době máme k dispozici veškerou 

dokumentaci k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

zemědělství. Jediné, na co čekáme je termín vyhlášení výzvy 

k podávání žádostí.  

Poté pokud bude naši žádosti vyhověno, bude provedeno 

výběrové řízení na dodavatele stavby. Z těchto důvodů nebude 

ještě rybník i když je odbahněn osazen rybí osádkou, jelikož se 

stavbou se může započít kdykoliv během roku, pokud bude 

dotace přidělena 

 

Stavební pozemky k výstavbě rodinných domků 

       Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás seznámil s novými 

skutečnostmi v investičním záměru obce Dolní Heřmanice. 

Zastupitelstvo obce na záměru pracuje již delší dobu a nyní 
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dochází k prvním krokům toho, abychom umožnili další růst a 

rozvoj naší obce a vytvořili naší mladé generaci možnost vlastní 

výstavby rodinného domku.   

 Během dvou let 2018–2019 bude v katastru obce Dolní 

Heřmanice zasíťováno a předáno do užívání novým zájemcům o 

výstavbu rodinných domů celkem 32 nových stavebních 

pozemků. 

 

Katastr Dolní Heřmanice: 

 

         Lokalita 1 „Zahrady“ (10 ks stavebních pozemků) jedná se 

o pozemky dle územního plánu obce ke stavebním účelům pro 

výstavbu rodinných domů, které jsou v soukromém vlastnictví. 

Jedná se o lokalitu 10 ks stavebních pozemků podél obecní 

místní komunikace směrem k rybníku „Nová podniva“. 

V současné době je zde ve výstavbě již jeden rodinný dům – 

majitel pan Peterka Michal. 

     V této lokalitě jsou projekty pro zasíťování pozemků (vodovod, 

kanalizace, el. síť) hotovy, vydáno stavební povolení a 

provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které prováděl 

jako investor „Svazek vodovodů a kanalizací „Ždársko“. 

Výběrové řízení vyhrála firma ATYKA s.r.o. Velké Meziříčí za 

nejnižší částku 1.459 470,-Kč.  Obec Dolní Heřmanice má 

sepsány dohody o příspěvku na výstavbu inženýrských sítí se 

všemi majiteli soukromých stavebních pozemků v této lokalitě a 

s výstavbou se započne hned v jarních měsících. 
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           Lokalita 2 „Obecní stavební pozemky“ (13 ks obecních 

stavebních pozemků + 1 soukromý). Jelikož se jedná o obecní 

pozemky, obec tyto pozemky kompletně zasíťuje – vodovod, 

kanalizace, plyn, el. vedení, veřejné osvětlení, nová místní 

komunikace. V současnosti probíhají projektové přípravy a 

stavební řízení dle jednotlivých projektů. 

   Dne 1.3.2018 byl vyhlášen záměr obce Dolní Heřmanice 

č.1/2018, kde je nabízeno k prodeji 13 ks stavebních pozemků, 

které jsou v majetku obce Dolní Heřmanice. Zastupitelstvo obce 

na svém zasedání 31.1.2018 odsouhlasilo cenu těchto 

stavebních pozemků ve výši 700,- Kč za 1 m2. Se záměrem 

č.1/2018 a s pravidly prodeje pozemků se můžete seznámit na 

úřední desce obce Dolní Heřmanice. 

 

      Předpoklad je, že s výstavbou inženýrských sítí by se mohlo 

po všech územních, stavebních a výběrových řízeních započít 

asi na podzim roku 2018. 

 

Lokalita 3 „Za Janovýma“ (8 stavebních pozemků) 

      Tato lokalita se začíná projektově připravovat. Zastupitelstvo 

obce Dolní Heřmanice odsouhlasilo koupi  pozemků p.č. 70/15 – 

výměra 378 m2 a p.č. 70/16 o výměře 392 m2 pro budoucí 

výstavku místní komunikace a uložení inženýrských sítí.   

Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice zde 

zlikvidovalo starý silážní žlab a na tomto místě jim vznikne 

5 stavebních pozemků. Zbylé 3 soukromé stavební pozemky 

budou ve špici pozemku za budoucí místní komunikací. 
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Lokalita 4 „Za Kubíčkovýma a Procházkovýma 

      V současné době je zpracován nový Územní plán obce Dolní 

Heřmanice, který bude projednáván se všemi dotčenými orgány 

a s veřejností v průběhu letošního roku 2018. V tomto novém 

územním plánu se počítá s další výstavbou rodinných domů    

s lokalitou č.4 „Za Kubíčkovýma a Procházkovýma“.  

Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví, které leží na druhé 

straně místní komunikace směr křižovatka k Řihákův mlýn, vedle 

lokality č.3. Zde by se započalo s projektovou přípravou až po 

schválení a nabytí právní moci nového „Územního plánu obce 

Dolní Heřmanice“ 

 

Vodovod -  nová tlaková stanice 

      Z důvodů rozšíření vodovodu a zvětšení počtu odběratelů 

bude nutno zbudovat novou tlakovou stanici vodovodu, která 

bude udržovat stálý tlak ve vodovodním potrubí v horní části 

obce. Víte, že v období sucha při větším odběru, právě tyto oba 

horní konce obce, které jsou na kopci měli s dodávkou pitné vody 

problémy.  Jelikož se jedná o novou investici, nejedná se o 

opravu původního vodovodu bude muset tuto investici uhradit 

obec – což je o další 1 mil Kč navíc. 

 

Hloubková inspekce v Základní škole a mateřská škole v 

Dolních Heřmanicích. 

     Zde mi dovolte, abych za provozovatele místní Základní školy 

a Mateřské školy v Dolních Heřmanicích, jimž je Obec Dolní 

Heřmanice, vás informoval nezávisle na vedení a zaměstnancích 

naší základní a mateřské školy o provedené hloubkové inspekci, 

která proběhla ve dnech 19.3 – 23.3.2018.  
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Tuto hloubkovou inspekci prováděly 3 pracovnice Krajské školní 

inspekce po dobu celého týdne a byla zaměřena na všechny 

stránky činnosti a   kvality výuky žáků v naší základní malotřídní 

škole a také v naší mateřské škole.  Se zápisem se budete moci 

seznámit po nabytí právní moci na www stránkách Krajské školní 

inspekce, tak i na www stránkách naší Základní školy. 

 

    Jako starosta obce jsem se zúčastnil závěrečného zhodnocení 

prováděné inspekce těmito 3 pracovnicemi a musím Vám všem 

sdělit, že jsem byl velmi mile překvapen pozitivním hodnocením 

všech zaměstnanců této školy. Velmi pozitivně byla hodnocena 

kvalita výuky v naší malotřídní základní škole a vedoucí inspekce 

byla přirovnána ke kvalitě výuky na soukromých školách, které 

jsou zřizovány ve větších městech a bohatí rodiče za ní platí 

vysoké částky. Zde je tato kvalita výuky na stejné úrovni a 

zadarmo. 

   Na základě osobního přístupu a kvality našich učitelek zde 

dochází ke kvalitní výuce a tím vytváření dobrých základů pro 

další vývoj dětí ve vyšších ročnících na ostatních školách. 

 

   Velmi příznivě byly hodnoceny také učitelky školní družiny a 

učitelky v Mateřské školy.  Taktéž příznivé hodnocení měli 

zaměstnanci provozu školní kuchyně. Zde je vidět práce naší 

paní ředitelky, která všechny posty jak na základní škole, tak i 

v mateřské školy obsazuje kvalitními zaměstnanci 

 

   Jen pro informaci ještě uvádím, že obec bude v letošním roce o 

prázdninách provádět kompletní rekonstrukci sociálního zařízení 

v budově Mateřské školy za podpory dotace z „Programu obnovy 
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venkova“ (POV) a pravděpodobně pokud dostaneme dotaci 

z grantu kraje Vysočina „Naše škola“ se provede kompletní 

rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní školy. 

                                                         

                                                             starosta obce Josef Prudík          

                                 

        

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 –  listopad–

leden    

V tomto období dodržujeme jako každoročně tradiční akce, které 

zatím nezevšedněly a všichni se na ně těšíme. Většina z nich je 

již důvěrně známá, proto je pouze zmíníme a dovolíme si nastínit 

dvě akce, které byly tentokrát nové a netradiční:   

Svatomartinská dílna a svatomartinský průvod po obci  

Den otevřených dveří  

Program na Ostrůvku „Moje zvířátko“  
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Rozsvěcování vánočního stromu u kapličky  

Mikulášská nadílka  

Vánoční besídka  

Projektový den: „Vánoční těšení“  

Tříkrálový koncert  

Hudební vystoupení „Dětským srdíčkům“  

Bruslení, návštěva loutkového divadla  

Projektový den: „Pyžamový den“.  

 

Tříkrálový koncert v Brně  

 

Dostali jsme možnost vybrat některé tříkrálové koledníky a 

pozvat je tak do Brna, kde jsme se mohli zúčastnit přímého 

televizního přenosu Tříkrálového koncertu v Městském divadle. 

Koncert byl pro koledníky za odměnu a díky tomu si tak mohli 

zpestřit nedělní odpoledne. Podmínkou pro účast bylo obléci se 

do tříkrálového kostýmu a královské koruny. V prostorách celého 

divadla tak bylo možné potkat jenom samé „krále“ a na publikum 

byl opravdu zajímavý pohled. Pro děti vystupovali: pěvecký sbor 

Kantiléna, Hana Zagorová, kapely Kryštof a Jelen. Koncert 

uváděli moderátoři Jan Čenský a Martina Kociánová. Díky 

vstupům moderátorů a jednotlivým klipům bylo možné dozvědět 

se, jakým způsobem se peníze z tříkrálové sbírky používají.  

Přímý přenos bývá naplánovaný na sekundy, takže pro diváky 

v sále bylo zajímavé pozorovat, jak rychle „kmitají“ kameramani a 

všichni ostatní pracovníci při natáčení. Kromě kulturního zážitku, 
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jsme mohli sledovat zároveň i zákulisní prostředí, dozvěděli se 

mnohé o dobročinné akci a v neposlední řadě se všichni doslova 

„nasytili“ vynikající atmosférou i muzikou.  

Než jsme stihli vstřebat všechny zážitky a dojmy, zjistili jsme, že 

už se koncert blíží ke konci. Uběhl nečekaně rychle a hezkou 

tečkou byla autogramiáda účinkujících pro děti. Dětem bylo 

nabídnuto i občerstvení, takže výlet se opravdu vyplatil a vydařil.  

 

 

Bruslení, návštěva loutkového divadla  

V letošním roce nebylo možné kvůli nepřízni počasí využít rybník 

na obci, tak jsme se vydali na stadion do Meziříčí. Ke školákům 

jsme ještě přibrali předškoláky, aby si mohli také příjemně 

zasportovat. 



8 
 

 Stadion jsme měli zamluvený jen pro sebe. Vzhledem k tomu, že 

nás bruslilo pouze čtrnáct, měli jsme pro sebe spoustu místa a 

děti se tak nebály, že by mohly do někoho narazit a všechni 

bruslící se pustili do bruslení s odvahou, protože měli k dispozici 

velký prostor. Zabruslili jsme si opravdu vydatně.  

Venku byla zrovna pořádná „chumelenice“ a ostrý ledový vítr, tak 

jsme ještě využili možnosti navštívit zákulisí loutkového divadla. 

Ředitel Jupiter Clubu nám pověděl něco o tom, jak se loutky 

vodí, kde bývají herci, kde vypravěči a pak nás zavedl přímo do 

hereckého prostředí. Tam byly uschovány loutky a rekvizity jako 

např. minikřesílka, minižidličky, minikulisy apod. 

 Prostředí dělalo dojem spíše trpasličí domácnosti. Loutky byly 

pečlivě zabalené a uklizené, ale naštěstí kašpárek byl stále 

připravený. Mohli jsme si ho tedy prohlédnout zblízka. Bylo 

zajímavé poznat, jak stísněné a náročné prostory mívají 

„loutakři“, kteří však pro svůj koníček žijí tělem i duší.  
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Zveme vás na:  

- 30. 4. 2018 Čarodějnický den  

- 9. 5.  2018 Besídka ke Dni matek 

- 25. 6. 2018 „Pasování“   

                                                       Mgr. Pavla Kamanová 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Vážení spoluobčané, ráda bych Vás seznámila s přehledem 
kulturních akcí na rok 2018. 
 
Vzhledem k tomu, že část roku je již za námi, i některé akce jsou 
již minulostí. 
 
 
7. a 8. ledna 2018 proběhla Tříkrálová sbírka. 
V Dolních Heřmanicích a Oslavě se vybralo přes 19.000,- Kč. 
Děkujeme, že jste přispěli na dobrou věc. Velké díky také patří 
koledníkům za jejich skvělou práci. 
 
 
3.února se uskutečnil již v pořadí osmý obecní ples. 
Společně členové kulturní komise a sbor dobrovolných hasičů z 
Dolních Heřmanic se postarali o skvělou zábavu, jídlo, pití a 
tombolu. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina Credit. Také 
bych ráda touto cestou poděkovala všem organizátorům plesu. 
 
 
11.února jsme měli dětský karneval. 
Ten se letos nesl v duchu kouzel a her kouzelníka Haryho. 
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15.dubna pojedeme do Prahy na muzikál Mamma Mia. 
Odjezd autobusu bude: 
 
 z Oslavy v 9,45 hod, 
 z Dolních Heřmanic – Obecní dům 9,55 hod 
 a od kapličky 10,00 hod. 
 
 
 
22.dubna proběhne ve 14,00 hod. Vítání občánků. 
Rodiče dětí obdrží pozvánky. 
 
 
 
28.dubna v sobotu pojedeme na zahrádkářský zájezd. 
Letos bych společně s Vámi ráda navštívila výstavu Zahrada 
Havlíčkův Brod. Pokud by byl zájem o jinou výstavu, můžeme 
termín i lokalitu změnit. Vše záleží na Vás, zahrádkářích. 
 
 
26.května uspořádáme pro naše děti dětský den. 
Děti stráví dopoledne soutěžemi a zábavou. 
 
 
Na červen plánujeme výlet pro seniory. 
Kam pojedeme je ještě překvapení, ale termín i cíl cesty bude 
brzy zveřejněn. 
 
 
 
 
Víkend 7. a 8. července bude v Dolních Heřmanicích a 
Oslavě pouťový. 
V sobotu odpoledne proběhne fotbalové derby. Večer bude 
pouťová zábava se skupinou ADRIANA. V neděli bude v 11,00 
hod v obecním domě pouťová mše svatá a v 15,00 hod na 
tanečním parketu zahraje dechová hudba Ladislava Prudíka. 
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11.srpna se uskuteční 10.ročník Heřmanických dechovek 
 
 
 
25.srpna se bude konat setkání heřmaňáků a oslaváků u 
prasete. 
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina M.E.Š 
 
 
27.nebo 28.srpna pojedeme na zájezd Země živitelka 
 
 
Na 20. října plánujeme zájezd na muzikálové představení do 
Kongresového centra v Praze -  
TŔI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
cena vstupného je 890Kč. Zájemci se můžou nahlásit v úřední 
hodiny na Obecním úřadu.  
 
 
30.října budou Dožínky 
Naše mládež ponese dary země a budeme děkovat za úrodu v 
tasovském kostele. 
 
 
 
1.prosince rozsvítíme vánoční strom 
V předvečer první neděle adventní se opět sejdeme u kapličky a 
rozsvítíme vánoční strom, dáme si skvělý punč a potěšíme se 
koledami. 
 
 
Na 28.prosince je naplánovaná večeře se spoluobčany. 
 
 
31.prosince nás čeká silvestrovský ohňostroj 
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Tříkrálová sbírka proběhne v Oslavě 5. ledna 2019 a v 
Dolních Heřmanicích v neděli 6.ledna 2019 
 
 
Přeji Vám krásný kulturní rok 2018 
 
                                 Za členy kulturní komise Marie Krištofová 
                                 

 

 

  

ZPRÁVY Z HASIČKY  

 

Vážení a milí Heřmaňáci, 

obvykle začínáme výčtem aktivit, které Hasiči v uplynulém 

období připravili nebo kterých se, v rámci vnitřní organizace, 

účastnili. Dnes chceme začít trochu jinak…  

Hasiči plnili historicky vždy roli ochránce před ohněm a 

přírodními živly, ale zároveň byli garanty společenského dění 

v obci. Tato role dobrovolným Hasičům, s ohledem na rozvoj a 

profesionalizaci hasičského řemesla, zůstala i nadále. I my se 

hrdě hlásíme ke společenskému odkazu SDH a snažíme se 

v naší obci podporovat setkávání, komunikaci a občanské 

soužití. 

Chápeme a rozumíme, že celá naše společnost se mění a vyvíjí. 

Chápeme, že lidé dnes mají méně volného času, že každý má 

své denní starosti a prostor pro setkání se zmenšuje… 
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Ale je to tak správně? Chceme žít v obci, kde se za chvíli 

nebudeme znát, kde horní a spodní konec již nebude mít žádnou 

vazbu? Chceme anonymní obec bez ducha, bez atmosféry, bez 

společných zážitků a bez tradice předků, kterou bychom měli 

podporovat? 

Hasiči tohle nechtějí! A nechce to také spousta spoluobčanů, 

kteří přijdou a podpoří místní spolky v jejich snaze pořádat 

kulturní akci, kteří se nestydí vzít na sebe masopustní kostým 

nebo šaty na společenský ples. Ale kolik nás je? A kolik nás tu 

žije? Ten poměr je žalostný! 

Kde jste, Heřmaňáci? 

Kolem nás je spousta podobných obcí a my máme to štěstí, že 

jsme vždy byli považováni za akční a kulturní komunitu, ale je jen 

na NÁS, jestli tomu bude tak i do budoucna.  

Žijme, setkávejme se, podporujme tradice, poznávejme 

se…žijeme v jedné vesnici. 

 

Na viděnou, Vaši Hasiči 

 

Nikola Kříž 

místostarosta SDH 
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VÍTE, ŽE … 

… počet obyvatel obcí Dolní Heřmanice a Oslava se oproti 

předchozímu roku snížil  

o 11 osob.  Ke konci roku 2017 žilo 251 mužů a 253 žen – 

celkem 504 osob. 

 
… v roce 2017 se v Dolních Heřmanicích narodilo šest dětí, 

v Oslavě žádné. 

Vávra Filip  Dolní Heřmanice 128 

Doležal Jan  Dolní Heřmanice 16 

Hladík Vítězslav Dolní Heřmanice 137 

Muchová Elena  Dolní Heřmanice 9 

Bednářová Sofie Dolní Heřmanice 143 

Prudík Jakub  Dolní Heřmanice 145 

 

 

 

… během minulého roku zemřeli: 

Polák Jan  Dolní Heřmanice 13 

Havlátová Marie Oslava 6 

 

Všem zemřelým věnujme tichou vzpomínku! 

kronikářská komise 



15 
 

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci lednu oslavili: 

p. Jarmila Nestrašilová D.H. č. 4 60 let 
p. Pavel Malec D.H. č.17 80 let 
p. Anežka Péťová Oslava č.24 81 let 
p. Marie Suchánková D.H. č. 92 84 let 
p. Marie Poláková D.H. č. 98 70 let 
 
V měsíci únoru oslavili:          

p. Věra Skryjová Oslava č. 12 92 let 
p. Anna Babáčková D.H. č. 72 86 let 
p. Růžena Rohovská  D.H. č. 52 70 let 
p. Bohumila Zezulová D.H. č. 34 75 let 
 
V měsíci březnu oslaví:          

p. Jaroslav Krejčí  D.H. č.65 65 let 
p. Jarmila Zezulová  D.H. č.8 80 let 
  
 
 

 
 

 
 

 

 
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


