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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

    

  

 

 

 

    Opět nastává čas vánoční, čas pohody a klidu, doba 

splněných přání a rozzářených dětských očí. Konec roku je jako 

každoročně časem bilancování, rozjímání a příprav na rok příští. 

 Paní ZIMA nám prozatím zaspala, počasí připomíná spíše jaro, 

nežli zimu, ale i přesto se všichni na nejkrásnější svátky roku 

velice těšíme. 

Přejeme Vám prožití svátků vánočních v co největší pohodě, 

klidu a míru a do Nového roku úspěšné vykročení, pevné zdraví 

po celý rok a spokojenost celé Vaší rodině. 
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   Jednoduché pozemkové úpravy – nedokončené scelení 

v k.ú. Dolní Heřmanice. 

     Katastrální úřad, pracoviště ve Velkém Meziříčí nechalo 
zanést do celostátní databáze Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního naše katastrální území Dolní Heřmanice jako území 
s nedokončeným scelovacím řízením.  
Smyslem této evidence je potřeba dořešit původní řízení a 
hlavně zpracovat takové výstupy písemné a grafické (digitální 
katastrální mapu), které budou odpovídat dnešním zásadám  a 
požadavkům katastru nemovitostí. Dokončením původního řízení 
a tedy organizací celé akce je pověřený Státní pozemkový úřad, 
Pobočka ve Žďáře nad Sázavou. 
Dle vedoucího pobočky ing. Jiřího Klusáčka bude řízení zahájeno 
v únoru 2016 a ukončeno k 31.12.2017. Řízení o nedokončeném 
scelení bude tedy probíhat z moci úřední a bude se týkat pouze 
původního rozsahu scelení, tj. zemědělských pozemků v rozsahu 
asi 627 ha bez zastavěné části obce a pozemků dnes určených 
k zastavění. Dle názoru vedoucího pobočky bude po zaměření 
skutečného stavu celého dotčeného území zachován původní 
záměr  i návrh scelení a na tento stav bude proveden návrh nové 
digitální mapy. 
  Pokud se v tomto řízení ukáže potřeba vlastníků pozemků a 
Obce Dolní Heřmanice k nějakého dalšímu řešení s využitím 
potupu dle zákona č. 139/2002 Sb. v úplném znění (zákon o 
pozemkových úpravách), bude toto řešeno již samostatným 
řízením dle žádostí vlastníků pozemků dle cit. zákona. Dalším 
návrhem pozemkového úřadu je vytyčení a zaměření hranic 
lesních pozemků v k.ú. Dolní Heřmanice jako samostatná, ale 
souběžně prováděná akce, čímž by se docílilo nového mapování 
na celé katastrální území mimo zastavěnou část obce.   
 
 
Celková délka hranic lesních pozemků v našem katastrálním 
území je dle pozemkového úřadu asi 115 km a pro zahájení této 
akce vyžaduje pozemkový úřad souhlas či žádost většiny 
vlastníků lesních pozemků, tj. řízení by bylo zahájeno na základě 
žádostí vlastníků pozemků, neboť s původním řízením o 
scelování nesouvisí. 
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 Pozemkový úřad zajistí do konce roku 2015 hromadnou žádost 
s údaji o vlastnících a jejich lesních pozemcích, která bude 
uložená a přístupná na obecním úřadě, kde by ji vlastníci podle 
svého uvážení podepsali. 
 Zásadní informací od vedoucího pobočky je skutečnost, že 
veškeré finanční náklady na popsané činnosti nese stát. Náklady 
jsou odhadovány na 2,5 – 3 mil. Kč. 
O dalším postupu řízení budete ze strany pozemkového úřadu a 
obecního úřadu Dolní Heřmanice vyrozuměni. 
                                                                                   

 

starosta Josef Prudík 

Informace z obce: 

     - obec Dolní Heřmanice zajišťuje autobusový spoj na 

Půlnoční mši svatou 24. 12. 2015, odjezd autobusu 23.25 hod. 

z Dolních Heřmanic, 23.30 hod z Oslavy. 

- od 5. ledna 2016 vybírá OÚ poplatky za svoz komunálního 

odpadu 400 Kč/ osoba, 100 Kč poplatek za psa, 400 Kč 

poplatek za rekreační objekt (chata, chalupa). Poplatky prosíme 

uhradit do konce ledna 2016.  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

 AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 – září – prosinec  

Dopravní hřiště : 

     V září se předškoláci a školáci vydali na dopravní hřiště do 

Velkého Meziříčí. Zde byly děti krátce seznámeny s teorií 

dopravní výchovy a pak už si mohly vybrat vhodný dopravní 

prostředek /koloběžku nebo kolo/ a vyzkoušet si, jak by asi 

uspěly v dopravním provozu, kde jsou již křižovatky, semafory, 

přechody pro chodce a vše, co musí účastník silničního provozu 
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sledovat. Jezdilo se dobře i rychle, naštěstí vše proběhlo bez 

nehody. Dětem zbyla i chvíle času na to, aby se mohly 

dostatečně vyřádit na houpačkách, lanech a různých 

„prolézačkách“, které jsou v areálu umístěny. Protože bylo 

mimořádně krásné počasí, vydaly se paní učitelky s dětmi i na 

náměstí, kde se konaly „Dny zdraví“. Při té příležitosti probíhal 

program pro děti na pódiu a nechyběl ani hojně využívaný 

skákací hrad. Do odjezdu autobusu zbyl i čas na občerstvení 

v cukrárně. Výlet byl přímo nabitý zážitky.    

 

Drakidáda 

Začátkem října proběhla v areálu mateřské školy a na fotbalovém 

hřišti drakiáda. Počasí bylo slunečné, vítr nefoukal tak silně, jak 

je třeba na pouštění draků, ale přesto se mnohým dětem i jejich 

rodičům podařilo draky velmi dlouho udržet ve vzduchu. Některé 

děti si draky pouštěly samy, některé se střídaly s rodiči. Během 

drakiády si mohly děti zahrát i různé hry v areálu školky. Na 

závěr bylo vyhodnocení nejlepších draků. Oceněny byly ty děti, 

které měly draka vyrobeného doma, ale i tací, kterým létal drak 

nejvýše a nejdéle se udržel ve vzduchu.  

 

Hudební vystoupení  

Děti ze základní školy se vypravily do Tasovské školy, kde byl 

připraven hudební pořad s cimbálovou muzikou „Réva“. Všichni 

posluchači se mohli aktivně zapojit do programu: zpívat, 

odpovídat na soutěžní otázky i tancovat. Po skončení programu 

byli rozhodně všichni nabití energií, proto se školáci z Heřmanic 

rozhodli, že zpátky půjdou pěšky. Počasí bylo již podzimní, 

přesto velmi příjemné na vycházky krásnou přírodou.  
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Další hudební program, kterého se zúčastnily děti ze ZŠ i MŠ 

bylo vystoupení pana Vojkůvky s názvem „Hudba pro radost“. 

Název plně korespondoval s nadšením diváků, neboť celý pořad 

byl opravdu vtipný a veselý.   

Zdravý životní styl: 

Děti ze základní školy absolvovaly v říjnu program „Zdravý 

životní styl“, který vedly zaměstnankyně Střediska výchovné 

péče. Program byl zaměřen na uvědomění si skladby jídelníčku a 

celkového péče o tělo i zdraví. Všechny aktivity byly vedeny 

individuální i skupinovou formou a pro školáky to byla vítaná 

změna v denním rozvrhu a velmi přínosné zpestření výuky.  

Svatý Martin: 

Na svátek svatého Martina proběhla v mateřské škole „dílna“ pro 

děti i rodiče.  Překvapením byly perníčky v podobě koníka , které 

provoněly celou místnost a děti dostaly za úkol krásně si je 

vyzdobit samy – případně s pomocí rodičů. Jako občerstvení se 

podávaly svatomartinské rohlíčky, které ten den na stole nemohly 

chybět. Po skončení „dílny“ se rodiče i děti vypravily na 

lampiónový průvod obcí. U základní školy předvedly děti ze ZŠ 

v Tasově krátkou scénku a poté ředitelka heřmanické školy 

seznámila děti i všechny přítomné s krátkým životopisem svatého 

Martina. Lampiónový průvod pak pokračoval zpátky do areálu 

školky, kde se všichni zúčastnění mohli ještě občerstvit.  

Den otevřených dveří:  

V listopadu nás na den otevřených dveří navštívili někteří rodiče, 

prarodiče, pan starosta i bývalá paní učitelka, která se přišla 

podívat na to, jak dnes malotřídní školy fungují. Díky přítomným 

návštěvníkům panovala ve škole i školce dobrá nálada, klid a 

pohoda.   
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Pěvecká soutěž:  

V listopadu jsme si ve školce vyzkoušeli nultý ročník pěvecké 

soutěže. Letošními vítězi se stali:  

MŠ – Dorota Pospíšilová, Šárka Bartáková, Adéla Gajdáčová 

ZŠ – Barbora a Honzík Novotní, Natálie Dobiášová, Nikola 

Zezulová 

Program na Ostrůvku  

V prosince se školáci vydali na Ostrůvek, kde byl pro ně 

připraven program „Vlněné Vánoce“. Děti si pod odborným 

vedením vyzkoušely spřádat vlnu na ručním přadénku, ale také 

na kolovrátku. Poté si z vlny vyrobily ovečku a andělíčka. 

Všechny výrobky si děti zakomponovaly do kulis Betléma, které 

si připravily společně. Na závěr předaly Ježíškovi svetr z pravé 

vlny, aby mu nebyla zima. K dokonalému naladění vánoční 

nálady stihli školáci ještě nakupovat na vánočním jarmarku na 

náměstí. Pro chvilkové zahřátí sloužila i místní cukrárna. Výlet se 

vydařil a děti se těší, až zase budou moci absolvovat další 

program na Ostrůvku.  

Vánoční besídka  

Kalendářní rok zakončíme besídku 17. 12. v kulturním domě. 

Srdečně vás zveme!  

 

Poznámky:  

V současné době navštěvuje mateřskou školu 23 dětí a 

základní školu 15dětí.   
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Zveme celou veřejnost na všechny akce pořádané školou, 

které probíhají ve veřejných prostorách /v kulturním domě – 

případně v areálu školky/. Těšíme se na vás!          

 

ZPRÁVY ZE SPORTU       

Soupis OKRESNÍ PŘEBOR – Starší přípravka 

 DRUŽSTVA Záp. + 0 - Skóre Body 

1. Měřín 12 11 0 1 69:14 33 

2. Dolní Heřmanice 12 10 1 1 58:17 31 

3. Počítky 12 10 0 2 108:24 30 

4. Bobrová 12 6 3 3 36:37 21 

5. Bory 12 5 5 2 42:32 20 

6. Křižanov 12 5 3 4 41:41 18 

7. Rožná 12 5 0 7 28:40 15 

8. Velké Meziříčí B 12 5 0 7 23:37 15 

9. Hamry nad Sázavou 12 4 2 6 28:44 14 

10. Osová Bítýška 12 3 3 6 21:34 12 

11. Radešínská Svratka 12 3 1 8 26:42 10 

12. Herálec 12 1 1 10 9:38 4 

13. Jimramov 12 0 1 11 4:93 1 

 

Trenéři:Vala Martin, Barták Vladimír       
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Soupiska hráčů:  

Beránek Michal,Bednář Adam, Musil Jakub, Pelánek Leoš, 

Barták Daniel,  Vala Martin,  Šlapal Michal, Tichý Dominik, 

Vejmělek Štěpán, Pelánek Vítek, Matuszek Marek, Večeřa 

Šimon.           

Střelci: M.Vala 18 branek, L.Pelánek 15 branek, D.Barták 8 

branek, A.Bednář 5 branek, M.Šlapal 4 branky, J.Musil 2 branky, 

D.Tichý 1 branka, Š.Vejmělek 1 branka, M.Matuszek 1 branka. 

     Letošní podzim 2015 jsme zahájily bez čtyř hráčů základní 

sestavy z loňské sezóny, kteří přestoupili do mladších žáků. 

Našim letošním cílem bylo pohybovat se ve středu tabulky, ale 

po výborných výkonech kluků jsme se umístili na druhém místě. 

V týmu se dobře rozehrávají mladí hráči, kteří věkem spadají do 

mladší přípravky. Zimní přípravu zahájíme v druhé polovině 

ledna v tělocvičně.  

Za podzimní část bych chtěl poděkovat klukům za odvedené 

výkony, podporu rodičů a také fanoušků, kteří nám fandili.  

                                                                              Martin Vala 

                                                                   

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

     Vstupujeme do poslední části roku 2015 a mě nezbývá než se 

opět ohlédnout za akcemi, které jsou již minulostí. 

V říjnu jsme se s dětmi rozjeli na lední revue do Brna na 

představení „Jen počkej zajíci“. 

V podvečer 28. listopadu jsme společně u kapličky za zvuku 

koled rozsvítili vánoční strom. O krásný kulturní program se 



9 
 

postaraly děti ze zdejší základní a mateřské školy. Za to jim 

mnohokrát děkuji. Na vánoční trhy, které byly součástí 

rozsvěcování, zapůjčily k prodeji svoje výrobky p. A. Prudíková z 

Dolních Heřmanic, p. Pospíšilová a p. Kundelová z Tasova a 

Květiny Verunka z Velkého Meziříčí. Osobně pak prodávala své 

výrobky p. Prehradná z Oslavy a středisko Klokánek Březejc. I 

jim patří vřelý dík. Děti se dočkaly i anděla, který si odnesl dopisy 

pro Ježíška. 

A nyní to co máme ještě před sebou. 

     Na neděli 27. prosince je na 18,00 naplánovaná večeře se 

spoluobčany. Pohoštění letos nachystá již nový nájemce 

zdejšího pohostinství. K tanci a poslechu zahraje skupina 

Blíženci. 

31. 12. ve 24,00 hod bude odpálen slavnostní ohňostroj u 

obecního domu. 

Na sobotu 2. ledna 2016 je na 13,00 hod v Oslavě naplánovaná 

Tříkrálová sbírka. 

V neděli 3. ledna 2016 ve 13,00 hod proběhne Tříkrálová sbírka 

v Dolních Heřmanicích. Skupinky koledníků s dospělým 

doprovodem se rozejdou obcemi, aby podpořili celostátní akci. O 

výsledku sbírky budeme informovat. Předem děkujeme za 

štědrost a vstřícnost. 

Na konci ledna se uskuteční vítání občánků. Dotčené rodiny 

dostanou od Obecního úřadu pozvánku. Zváni jsou kromě rodičů 

a sourozenců i ostatní členové rodin. 

V únoru uspořádáme dětský karneval. 

Na 3. března je plánován ples obce. 
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Koncem března bychom navštívili termální lázně Györ ve 

spolupráci s p. Kujalem, s nástupem v Dolních Heřmanicích. O 

termínu budeme informovat. 

Na sobotu 14. května je již objednán muzikál „Ať žijí duchové“, 

na který pojedeme do divadla Karlín do Prahy. 

 Toto je stručný program plánovaných akcí. O ostatních Vás 

budeme informovat prostřednictvím dalšího zpravodaje, plakátů 

ve vývěskách, rozhlasem, e-mailem. 

    Nyní mi už jen zbývá popřát Vám krásné prožití svátků 

vánočních a mnoho zdraví štěstí a spokojenosti v novém roce. 

                                          Za všechny členy kulturní komisi 

 Marie Krištofová 

                    

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Milí spoluobčané, 

rád bych Vás provedl činností Sboru dobrovolných hasičů za 

poslední kvartál tohoto roku a za všechny jeho členy Vám popřál 

klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví a štěstí 

do nového roku 2016. 

Již tradicí, v celém okrsku Velké Meziříčí, se stala organizace 

podzimních hasičských závodů ve štafetě a v klasickém útoku, 

které připravujeme v obecním sportovním areálu. Letos se konaly 

v sobotu 19.9. za účasti 5 mužských a 2 ženských Sborů. Naši 

muži se umístili na 3. místě a naše ženy, stejně jako 

v Martinicích, závody vyhrály. Společně s dobrou organizací, 

počasím a příjemným zázemím jsme letošní ročník hodnotili jako 

velmi zdařilý.  
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Železnou sobotu jsme pro Vás organizovali 24.10. a mnoho 

občanů využívá této možnosti k úklidu a likvidaci starého, 

nepotřebného železného odpadu, který vynosíme ze sklepů, 

odneseme z půdy nebo ze staré stodoly. 

V neděli 8.11. se vedení našeho Sboru účastnilo aktivu ve 

Velkém Meziříčí, kde jsme byli seznámeni s aktuálním děním 

v HZS České republiky. Zároveň jsme, jako SDH Dolní 

Heřmanice, podpořili charitativní projekt „Popálky“, který pomáhá 

získat finanční prostředky na léčbu popálených dětí. Peníze jsou 

získávány formou prodeje speciálních náplastí na popáleniny a 

jedním z partnerů je právě Sdružení hasičů ČR. 

V sobotu 5.12. procházel naší obcí, pod záštitou Hasičů, Mikuláš 

se svojí družinou čertů i andělem a všechny hodné děti 

obdaroval sladkým balíčkem.  

Naši poslední letošní aktivitou bude společné bilancování, 

poděkování a setkání se zasloužilými členy při slavnostní večeři 

na výroční schůzi Sboru, kterou pořádáme v sobotu 19.12. 

v místním hostinci. Rádi bychom znovu pozvali případné zájemce 

o členství, aby se naší schůze zúčastnili. 

Vážení spoluobčané, rok 2016 bude pro náš Sbor výjimečný tím, 

že si připomeneme 120. let od jeho založení. Jsme jeden 

z nejstarších Sborů hasičů v regionu a je nutné si tato výročí 

s úctou připomínat. Všechny aktivity příštího roku se ponesou 

v duchu těchto oslav, které vyvrcholí v polovině května 

celodenním hasičským programem určeným nejen pro hasiče 

okrsku, ale také pro Vás všechny. 

Krásné vánoce! 

 

                                                                                   Nikola Kříž 
                                                                             SDH Dolní Heřmanice       
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HOSTINEC „U DĚDEČKA“ 

     Srdečně Vás zveme do nově otevřeného hostince „U 

DĚDEČKA“  s dřívějším provozním názvem „Na DéHáČku“.  

    Dne 4. 12. 2015 ve zdejším hostinci byla provedena kontrola 

pracovníků KHS Jihlava a po provedené kontrole byl schválen 

provoz hostince a zkontrolován provoz: 

1.) hotová jídla typu „denní menu“ 

2.) jídla na objednávku (minutkový charakter a pizza) 

3.) externí stravovací služby (pizza na objednávku s rozvozem) 

4.) doplňkový prodej balených potravin 

 

Tedy nic nám nebrání v tom, abychom se pustili do plnění Vašich 
přání a podnětů, které nám můžete zasílat na kontaktní 
email:hostinec.u.dedecka@seznam.cz, nebo FCB  HOSTINEC 
DĚDEČEK, popř. tel. 606 544 608, který je přímo na hostinec a 
na tomto čísle se těšíme na Vaše objednávky, připomínky či 
zvídavé dotazy. 
     Dále si Vás dovolíme pozvat na společný „SILVESTR 2015“, 
kde na Vás čeká pohoštění studeného bufetu, slaných dobrot na 
stůl a zábavný program. Cena je 170,- Kč za osobu. Rezervace 
a zálohu je nutno zakoupit na baru v hostinci do 28. 12. 2015, 
případně na tel. 721 287 767, 722 040 045. 
 
Poděkování:  
     Děkujeme zdejšímu zastupitelstvu, které nám vychází ve 

všech směrech vstříc a za ochotu. Do budoucna plánujeme 

zdejším občanům různé zábavné akce ve spolupráci s obcí Dolní 

Heřmanice. Připravujeme společný Novoroční ohňostroj, který 

odpálíme společně s ohledem na všechny zúčastněné a jejich 

mazlíčky. 

Těšíme se na Vás a Vaši návštěvu. 

                                           Kolektiv „Hostince U DĚDEČKA“ 

mailto:hostinec.u.dedecka@seznam.cz
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VÍTE, ŽE … 
 

 ... následující informace Vám můžeme poskytnout díky 

soustavné, dlouhodobé a pečlivé práci paní Boženy Požárové 

z Dolních Heřmanic č. 74? Data o počasí jsou součástí 

každoročního zápisu v kronice obce. Pokud se seřadí k sobě za 

delší časové období, podají nám zajímavý přehled a porovnání.  

 

 

 

 

 

 

Nastalo další zimní období a mnoho sněhu se zatím neukázalo...  

Vzpomenete si ještě, jak vypadala sněhová nadílka o vánocích 

v posledních patnácti letech? Připomeňme si to! 

Rok 2000  – první sníh napadl 19. prosince, brzy roztál, vánoční 

svátky beze sněhu 

Rok 2001  – první sníh napadl 23. listopadu, vydržel  

a vánoce byly bílé a mrazivé 

Rok 2002  – prosinec byl mrazivý se spoustou sněhu, který 

vydržel až do 20. ledna 

Rok 2003  – první sníh napadl 15. prosince, vydržel  

do konce roku 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju16383MzJAhWDHg8KHbwqDH8QjRwIBw&url=http://xmas-2010.blog.cz/1011/snehove-vlocky&psig=AFQjCNFbmGNiGqZNSbGvjFFTzX-4nTRceA&ust=144967993224241
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Rok 2004  – slabé sněžení se objevilo 19. listopadu, sníh 

nevydržel, do konce roku beze sněhu, deštivo 

Rok 2005  – 20. listopadu napadl první sníh, mrzlo  

do konce roku, sníh vydržel 

Rok 2006  – 14. prosince jednodenní sněžení, sníh  

se rozpustil, vánoce beze sněhu 

Rok 2007  – 11. listopadu první sníh 

Rok 2008  – 22. listopadu první sníh, celá zima beze sněhu 

Rok 2009  – první sníh padal od 14. do 17. října, celou zimu se 

střídaly sněhové kalamity 

Rok 2010  – první sníh napadl 27. listopadu, vydržel  

přes vánoce 

Rok 2011  – slabé sněžení 18. a 22. prosince, sníh se hned 

rozpustil, vánoce beze sněhu, slabě sněžilo poslední den  

v roce 

Rok 2012  – slabší sněžení s mrazy koncem října, ale sníh 

dlouho nevydržel, mráz se sněžením a ledovkami byl  

i v prosinci. Sníh vydržel přes vánoce a navíc se  

před svátky přidaly mlhy s deštěm, které namrzaly  

a způsobily silnou ledovku a polomy v lesích. 

Rok 2013  – 6. prosince napadl první sníh, přes vánoce však 

nevydržel, teploty byly kolem + 3o C 

Rok 2014  – vánoce beze sněhu, první sníh napadl  

až 27. prosince 

Rok 2015  – jaká bude letošní sněhová nadílka ukáže nejbližší 

doba ... 
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Úhrn dešťových srážek v Dolních Heřmanicích za jednotlivé roky 

za posledních 15 let 

rok mm/m2 rok mm/m2 

2000 591,- 2008 444,5 

2001 542,9 2009 725,1 

2002 780,5 2010 865,3 

2003 413,3 2011 470,4 

2004 599,0 2012 473,6 

2005 609,5 2013 613,7 

2006 578,5 2014 625,5 

2007 602,3 2015 ? 

 

Přejeme Vám krásně prožité a zasněžené vánoční svátky  

a štěstí ve všem, co si člověk může jen přát ... 

Kronikářská komise 
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„ NA  SPOLEČNOU  VÁNOČNÍ  VEČEŘI  SE  

SPOLUOBČANY“ 

       Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice si Vás dovoluje pozvat 

na  společnou vánoční  večeři  Zastupitelstva obce Dolní 

Heřmanice se spoluobčany, která se bude konat  : 

 

 v neděli  27.12. 2015  od 18.00 hodin v sále obecního domu 

 

Program  :  1) Zhodnocení roku 2015, výhled na rok 2016 

                   2) Promítání – z  historie okolí naší obce      

                   3) Diskuse se spoluobčany 

                  4) Společná večeře 

                  5) Volná zábava a poslech hudby 

V průběhu celého večera bude možnost shlédnout výstavu – 

„Portréty všech našich presidentů a cenin, které platily v době 

jejich funkčního období.  

Od 20.00 hodin hraje k poslechu a tanci hudba  „Blíženci“! 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci listopadu oslavil: 

p. Ladislav Zezula D.H. č. 5  70 let 
 

V měsíci prosinci oslavili:          

p. Vlastimila Novotná          D.H. č. 137      65 let 
p. Anna Malcová                 Oslava č. 11                 65 let     
p. Milada Prudíková            D.H. č. 93                     81 let 
 
V měsíci lednu oslaví: 

p. Marie Suchánková         D.H.  č. 92     82 let 
 
V měsíci únoru oslaví: 

p. Věra Skryjová                 Oslava č.12                  90 let 

p. Anna Babáčková            D.H. č.72                      84 let 

p. Karel Kotík                      D.H. č.33                      65 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 


