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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

     

       „Obecní zpravodaj“  obce Dolní Heřmanice pro Vás připravil  

souhrn informací, které nás provázely v průběhu  letního období 

a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích, které 

proběhnou do konce letošního roku  letošního roku 2017. 

 

     Rybník „Stará podniva“ : 

           Na plánovanou rekonstrukci rybníka  byly dokončeny 

veškeré projektové práce, které se týkají  oprav výpustného 

objektu,bezpečnostního přelivu a oprava vlastního tělesa hráze. 

V současné době  k této rekonstrukci probíhá vodoprávní řízení. 

          Nakonec  Ministerstvo zemědělství nevyhlásilo v letošním 

roce žádnou výzvu k podávání žádostí o datace na opravy 

rybníků, které jsou v majetku obcí, fyzických osob či právnických 

osob a to pravděpodobně z důvodů mimořádných výdajů úhrady 

škod vlivem sucha a výskytu prasečího moru. 

       Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že rybník nezůstane dále 

bez vody a vypuštěn. Obec rozhodla využít vlastních prostředků, 

které jsou plánovány v rozpočtu obce 2017 na odbahnění  tohoto 

rybníka. Byla podána žádost na odbahnění a uložení tohoto 

sedimentu na sousední pozemky. MěÚ Velké Meziříčí odbor 

životního prostředí určil pozemky, které odpovídají svým 

složením a rozbory půdy. Byly vybrány pozemky 3 majitelů, se 

kterými byl podepsán souhlas s uložením a zaoráním sedimentu 

do orné půdy.  Na ostatní pozemky, i když byly v přímém 

sousedství nebylo možno vyvézt sediment a to z důvodů velkého 
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množství prvku “Chrom“, který zde zůstal pravděpodobně 

z období socializace, kdy se zde zaorávaly zbytky z koželužny ve 

Velké Meziříčí. 

     Odbahnění probíhalo v průběhu měsíce září a to tak, aby se 

stihl termín vypouštění horního rybníka „Nová podniva“, který je 

v majetku HOD Dolní Heřmanice a leží nad obecním rybníkem . 

Nakonec se odbahnění i přes špatné deštivé počasí podařilo 

dokončit  před vypouštěním  rybníka „Horní podniva“ a během     

3 dnů byl obecní rybník „Dolní podniva“ opět plný vody. 

     V průběhů září a října prováděli obecní zaměstnanci úpravu 

břehů a výřez náletových rostlin. V současné době jsou břehy 

upraveny, rybník napuštěn bez rybí osádky. V příštím roce se 

bude opět čekat na výzvu a možnost podání žádosti o dotaci na 

celkovou opravu hráze, výpusti a bezpečnostního přelivu.  

Rybník bude příště vypuštěn až těsně před uváděnými pracemi. 

Kdy to bude, ukáže až čas až budou hotovy veškeré úřední 

procedury. Stavební povolení platí 2 roky a v případě je možno 

prodloužit o další dva roky. 

    Jen pro informaci uvádím, že poslední odbahnění a úpravy 

břehů probíhaly dle místních pamětníků kolem roku 1980. Během 

těchto asi 40 let rybník užívalo několik vlastníků či nájemců a 

nikdo neřešil odbahnění či úpravu břehů , rybník byl využíván je 

ke komerčním účelům k produkci ryb. 

      Je proto dobré, že se pozemek pod rybníkem včetně rybníka 

opět vrací  zpět obci, který bude po několika desetiletích opět 

složit opět obci a zpětně obec bude zajišťovat řádné hospodaření  

a údržbu svého majetku. 
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Pozemkové úpravy obce Dolní Heřmanice 

 

Zemědělské pozemky: 

               V současné době probíhá dokončení jednoduchých     

pozemkových úprav v katastru obce Dolní Heřmanice      

(Digitalizace katastru obce). Jedná se o zemědělské pozemky 

v extravilánu obce, kromě lesních pozemků. 

             Firma  Agroprojekt PSO s.r.o. provádí tato úpravy na 

základě objednávky Pozemkového úřadu ve Žďáru nad Sázavou. 

Proto jsou k zahlédnutí pracovníci této firmy, zaměřují v katastru 

naší obce.  

  Lesní pozemky : 

      Současně s těmito úpravami zemědělských pozemků provádí 

Katastrální úřad ve Velkém Meziříčí dokončení obnovy 

katastrálního operátu (digitalizaci) – lesních pozemků. 

   Od 13. 10. 2017 visí na úředních deskách obce „Oznámení“ o 

dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení 

k veřejnému nahlédnutí. 

    V pondělí dne 20. 11. 2017 od 13.00 hod do 17.00 hod. bude 

veřejnému nahlédnutí v Dolních Heřmanicích, v zasedací 

místnosti Obecního úřadu přítomen zaměstnanec katastrálního 

úřadu, který majitele lesních pozemků seznámí se současným 

stavem  katastrálního operátu či případnými  jednotlivými 

změnami. Kdo z majitelů lesních pozemků má zájem, ať se 

dostaví v tuto dobu k případné konzultaci. Po této době bude 

možno nahlédnout do operátu na webových stránkách Českého 

úřadu zeměřického a katastrálního- www adresa (v oznámení na 

úřadní desce). 
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    Důležitým sdělením pro majitele lesních pozemků je, že i přes 

naši hromadnou žádost většiny majitelů těchto lesních pozemků, 

nebude  katastrální úřad či pozemkový úřad zajišťovat vyměření 

hranic pozemků přímo v terénu. Po dokončení  digitalizace bude 

mít možnost si zaměřit skutečné hranice v terénu každý sám na 

vlastní náklady. 

 

Stavební pozemky k výstavbě rodinných domků 

       Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v kostce seznámil 

s novým investičním záměrem  obce Dolní Heřmanice. 

Zastupitelstvo obce na záměru pracuje  již po dobu jednoho roku 

a nyní dochází k prvním krokům toho, abychom umožnili další 

růst a rozvoj  naší obce a vytvořili naší mladé generaci možnost  

vlastní výstavby rodinného domku. 

     V současné době dochází k projektovým přípravám a 

územním řízením pro výstavbu rodinných domků na dvou 

lokalitách obce Dolní Heřmanice. 

 

Katastr Dolní  Heřmanice : 

         Lokalita 1 –  „zahrady“,  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 st. parcel  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“. 
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Výběrové řízení vyhrála firma ATYKA s.r.o. Velké Meziříčí  za 

nejnišší částku 1.459 470,-Kč.  Jelikož se jedná o soukromé 

pozemky, musí obec  tuto částku rozdělit mezi zbývajících 9 

vlastníků těchto st. parcel, sepsat dohodu o příspěvku na 

výstavbu  vodovodu a kanalizace a po té podepíše obec dohodu 

se Svazkem o příspěvku na  prodloužení vodovodního  a 

kanalizačního řádu. 

     Investor je sice svazek, ale v případě nové výstavby požaduje 

100% příspěvek od obce a obec jelikož se jedná o soukromé 

stavební parcely požaduje tento příspěvek po majitelích 

pozemků.  Tento majetek bude poté vložen k ostatnímu majetku 

obce do užívání „Svazku vodovodů a kanalizací „Žďársko“, 

kterého jsme členem. 

    Pro normálního občana je to trochu nelogické, ale bohužel je 

to tak !!!. 

 

           Lokalita 2 – obecní pozemky, jedná se o pozemky, které 

jsou v majetku obce Dolní Heřmanice. Jelikož se jedná o obecní 

pozemky, obec tyto pozemky  kompletně zasíťuje – vodovod, 

kanalizace, plyn, el.vedení, veřejné osvětlení, výstavba nové 

komunikace. Po té nabídne k prodeji jako již hotové zasíťované 

stavební parcely k prodeji. Zde bude cena samozřejmě 

stanovena zastupitelstvem obce, až po stanovení všech  

celkových nákladů na novou obecní lokalitu výstavby rodinných 

domků. V současnosti probíhají projektové přípravy a stavební 

řízení dle jednotlivých projektů. 

     Tímto projektem vznikne  13 nových obecních stavebních 

parcel o výměře kolem 700 m2 na jednu parcelu. 
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      Předpoklad je, že s výstavbou  inženýrských sítí by se mohlo 

po všech územních, stavebních a výběrových řízeních započít 

asi za rok na podzim roku 2018. 

Katastr Oslava: 

         V místní části Oslava jsou k dispozici  4 stavební místa na 

pravé straně při příjezdu do Oslavy od Dolních Heřmanic, nad  

domem rodiny Večeřových. Jedná se o stavební parcely, které 

ovšem jsou zasíťovány jen z poloviny. Je zde přístup pouze k 

elektrické síti a plynovému vedení. Není zde vodovod a 

kanalizace. Stavět je možno jen s možností vlastní studny a 

jímky na vyvážení. V dohledné době se počítá s možností 

prodloužení vodovodu z Dolních Heřmanic do místní části 

Oslava, ovšem dle zájmu místních občanů. Tento plán zde byl již 

několik let zpátky a pro nezájem občanů Oslavy se od výstavby 

vodovodu ustoupilo. Proto byl u každého domu  na náklady obce 

vyvrtán nový vrt. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 – září, říjen   

Drakiáda 

    V září jsme měli v mateřské škole projektový den " Vyletěl si 
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pyšný drak". Děti si od rána vyráběly papírové draky, 

vymalovávaly si omalovánky, stavěly si létající draky z kostek, z 

vršků od PET lahví a různých dalších stavebnic. Ve třídě jsme si 

udělali výstavku draků a poté je donesli na  tradiční „Drakiádu".  

     Během pouštění draků nám přálo krásné slunečné počasí 

s modrým nebem, vítr příliš nápomocen nebyl, ale děti ani rodiče 

se nevzdávali a s draky si alespoň pořádně zaběhali. Mladší děti 

si pak společně se školáky zahrály pohybové hry „Na ježečka" a 

" Dráček ztratil mašličku".Také přednesly všem básničku "Vyletěl 

si pyšný drak" a pak už nás čekalo slavnostní vyhlášení 

výsledků. Děti dostaly diplomy a odměny. 

 

 

 

Zpívání  

     V říjnu jsme měli v mateřské škole projektový den " Zpívá celá 
rodina ". Nejdříve si děti rozcvičily a uvolnily pusy za využití 
dechových cviků a gymnastiky mluvidel. Následně jsme společně 
zpívali známé lidové písně s klavírním a kytarovým doprovodem. 
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Předškolní děti pak vystoupily s krátkým pásmem písniček a 
básniček, které předvedly odpoledne na pěvecké a recitační 
soutěži "Hledáme talent", do které se zapojili i školáci.  

    Píle všech byla odměněna nejenom potleskem, ale 
i upomínkovým diplomem  a malým dárkem na památku. Celý 
den se vydařil a všichni zúčastnění odcházeli domů s úsměvem 
na tvářích a dobrou náladou. 

  

 
 
 
 
Výstava drobného zvířectva 
 
     Na pozvání pana starosty se předškoláci společně s dětmi ze 
školy vypravili na výstavu drobného zvířectva v Bohdalově. Děti 
obdivovaly výstavu holubů, králíků, kachen a dalších domácích 
užitkových zvířat. 
     Nadšení dětí nebralo konce, neboť vyšlechtěná plemena byla 
opravdu zajímavá. V tělocvičně místní školy bylo možné sledovat 
i sportovní disciplínu určenou králíkům nazvanou „Zaječí hop“. 
Cvičitelka předvedla dětem, jak se dá vycvičit králík, aby skákal 
do výšky i do dálky a mohl tak jezdit po soutěžích. Zajímavá 
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výstava prohloubila  znalosti dětí v oblasti prvouky. Těšíme se, 
že akce se stane pravidelnou, neboť zcela splnila svůj účel.   
 
Školní družina  

     Začátek školního roku jsme zahájili také ve školní družině, 

kterou v letošním roce navštěvuje 11 dětí. 

 

      Vzhledem k tomu, že se děti navzájem dobře znají, adaptace 

byla podstatně jednodušší a proběhla naprosto bez problému. 

V průběhu uplynulých měsíců – září a října jsme se zaměřili 

především na pozorování měnící se přírody kolem nás.  

 

     Přicházející podzimní čas je kouzelný především v tom, že na 

první pohled uvidíte změny, které nám příroda utváří. 

Zbarvujících se listů či dozrávajících plodů jsme si proto všímali 

již od počátku. A abychom nebyli pouze v roli pozorovatelů, 

využili jsme tyto přírodniny také ke tvoření. Ze zralé kukuřice 

jsme si udělali podzimní skřítky, listy jsme obtiskovali, malovali a 

vytvořili také krásné frotáže. 

 

      V neposlední řadě jsme sbírali kaštany, šípky a další 

přírodniny. V polovině října přišlo na řadu také poznávání ovoce. 

A aby to neměly děti tak jednoduché, poznávaly skrze chuť. Se 

zavázanýma očima zkoušely rozeznat, které ovoce zrovna jedí. 

Mohu vám potvrdit, že i pro dospělého to není úplně jednoduchý 

úkol. Využili jsme jak ovoce, které si můžeme natrhat na 

zahradě, jako jsou jablka, hrušky, blumy, tak i exotické ovoce 

jako například kaki nebo kiwi. Všichni jsme se opravdu bavili a je 

třeba pochválit děti, protože tento úkol zvládly na jedničku. 
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Poznáváním ovoce jsme zahájili další téma, kterému se budeme 

věnovat v průběhu měsíce listopadu, nesoucí název „Žij zdravě“. 

 

 
 

Aktuality:  

Od konce předešlého školního roku má naše škola nové 

webové stránky a nové logo.  

V září nastoupilo do základní školy 12dětí a do mateřské 

školy 25dětí.  

V mateřské škole byla během prázdnin  obnovena šatna pro 

děti (podlaha – nové lino a šatní skříňky).  

                                                       Mgr. Pavla Kamanová 
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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

     Rok 2017 se přehoupnul do své poslední třetiny a mě 
nezbývá než se ohlédnout za létem a akcemi, které jsou již za 
námi. 
 
    Kromě heřmanické pouti máme za sebou i 9.ročník 
Heřmanických dechovek a setkání Heřmaňáků a Oslaváků u 
prasete. 
Počasí nám na tyto akce vyšlo, takže kdo tam byl určitě si přišel 
na své. Ti, kteří odjeli na  Zemi živitelku byli jistě také spokojeni. 
 
 

 
 
 
V neděli 1.října se konaly v tasovském kostele dožínky. 
Krojovaná heřmanická a oslavská mládež přinesla krásný 
dožínkový věnec a dary země. Věřím, že to bylo důstojné 
poděkování za letošní úrodu. 
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V neděli 5. listopadu jsme odjeli do naší stověžaté matičky 
Prahy na muzikál Muž se železnou maskou. Věřím, že účastníci 
byli také spokojeni. 
 
V sobotu 2. prosince v 16,00 hod. budeme rozsvěcovat v 
předvečer první neděle adventní vánoční strom u kapličky. Od 
15,30 hod. začnou vánoční trhy. 
S programem vystoupí opět naši žáci ze ZŠ a MŠ z Dolních 
Heřmanic. Po vystoupení přijde mezi děti anděl a vyzvedne  si 
dopisy pro Ježíška. 
Dospělí se mohou těšit na vánoční punč a děti na čaj. 
 
V pátek 29. prosince se s Vámi sejdeme v sále obecního domu 
na společné večeři. 
 
31. prosince se o půlnoci opět sejdeme u Obecního domu u 
silvestrovského ohňostroje a ukončíme slavnostně rok 2017 a 
vstoupíme za bujarého veselí do roku 2018. 
 
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 6. 1. 2018 v Oslavě a v 
neděli 7. 1. 2018 v Dolních Heřmanicích. 
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Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste naše 
akce podpořili svojí návštěvou. 
Dále bych ráda poděkovala svému týmu z kultury a všem 
ostatním ochotným lidem, kteří nám vypomáhali. 
 
Závěrem bych chtěla Vám Všem popřát klidné prožití adventní 
doby, krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2018. 
 
PS: V novém roce se opět rádi s Vámi sejdeme na akcích, 
které připravujeme. 

 
 

 Za členy kulturní komise Marie Krištofová 

 
                                            

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Vážení a milí spoluobčané, 

     na tomto místě vždy tradičně bilancujeme a hodnotíme 

uplynulé období z pohledu naší činnosti. Musíme přiznat, že letní 

– okurková sezóna se nevyhnula ani našemu Sboru a také díky 

absenci požárů a krizových situací, za což jsme velmi rádi, se 

toho u Hasičů příliš nedělo. Je pravdou, že některé akce, které 

jsme připravovali, negativně ovlivnilo buď počasí nebo jiné 

okolnosti. 

      V ročním plánu, který můžete sledovat také na webových 

stránkách obce, jsme měli uvedenou organizaci Dětské hasičské 

olympiády. Po dohodě s „Bratrstvem odvážných“, skupinou 

mladých lidí, která má chuť udělat něco pro naše děti, jsme se 

rozhodli, místo olympiády, podpořit jejich akci – Stezku odvahy, 

která se měla konat 16.9. u velké Podnivy. Tato akce měla 

navázat na velmi úspěšnou první Stezku konanou před 2 lety. 
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Všechny přípravy, všechny masky i úkoly v terénu však zhatil 

celodenní déšť, který znemožnil děti na trasu vpustit.  

     Další, tradiční podzimní aktivitou našeho Sboru, je organizace 

hasičských závodů pro celý okrsek Velké Meziříčí. Bohužel, 

v tento termín se v areálu konalo dvou denní natáčení filmu, což 

by znemožnilo hladkou přípravu i plynulý průběh závodů. 

Chápeme, že pro obec je přítomnost filmového štábu i desítek 

komparsistů vítanou reklamou a nevšední událostí, uvítali 

bychom však včasnější komunikaci ze strany obce a upozornění 

na kolizi termínu, který je na webových stránkách vyvěšen již od 

začátku roku.  

     Naštěstí v sobotu 1.10. nám počasí přálo a tak jsme mohli, 

jako každý podzim, obejít Oslavu a Dolní Heřmanice se sběrem 

železného odpadu. Děkujeme všem občanům za podporu. 

     Akce, které nás čekají do konce roku, nevybočují ze 

standardního scénáře. V úterý 5.12. bude po vesnici opět chodit 

Mikuláš s čerty a v případě vašeho zájmu nadělí vašim dětem 

Mikulášskou nadílku se špetkou čertovského strachu. V sobotu 

9.12. se hasiči sejdou na výroční členské schůzi, na kterou 

budou pozváni nejen zástupci okrsku Velké Meziříčí, ale i 

zasloužilý členové Sboru a zástupci vedení naší obce. Rádi 

bychom uvítali také nové členy – zájemce o vstup do 121 let 

trvající organizace.  

     Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidný a pohodový konec 

roku, krásné prožití vánočního období a především mnoho 

zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku! 

Váš Sbor Dobrovolných Hasičů 

vz. Nikola Kříž 

místostarosta 
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VÍTE, ŽE … 
 

… v katastru obcí Dolní Heřmanice a Oslava se nachází několik 
krásných starých stromů.  
 
     Jedním z nich byla lípa, která po dlouhá léta zdobila Řihákův 
mlýn. Kdo a kdy lípu zasadil se v kronikách nepodařilo zjistit, ale 
podle informací, předávaných z generace na generaci vyplývá, 
že její věk byl nejméně 300 let. Celá staletí odolávala rozmarům 
počasí, ale v červnu letošního roku při noční bouřce podlehla 
silnému větru.  

 

 
 

... na stejné zemi co my – žijí tu s námi stromy.  
Mlčí a hledí si svého listíčka zeleného ...  
 
Ale i stromy mají svůj vyměřený čas ...                 kronikářská komise 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci říjen oslavili: 

p. Alena Březová D.H. č. 14 75 let 
p. Vladimír Zezula              D.H. č.96                       65 let 
 
V měsíci listopad oslavili:          

p. Božena Požárová          D.H. č. 74                       75 let 
 
V měsíci prosinec oslaví: 

p. Dagmar Pavlíčková        D.H. č. 24                      75 let 

p. Milada Prudíková           D.H. č. 93                       83 let 

  

 
 

 
 

 

Přejeme Vám radostné a pohodové prožití vánočních svátků a 

v Novém roce hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i 

pracovních úspěchů 

 
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 


