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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

na jaře letošního roku budou provedeny poslední práce na 
výstavbě nové splaškové kanalizační sítě a ČOV Dolní 
Heřmanice.  

Kolaudace stavby se plánuje na měsíc duben až květen 2014 
a to z důvodu nesouladu některých parcel v katastru nemovitostí, 
kde musí být provedeno nové zaměření a na základě 
souhlasných prohlášení majitelů těchto parcel bude zapsáno dle 
skutečnosti do katastru nemovitostí. Poté může být vyhotoveno 
geometrické zaměření skutečného provedení kanalizačního 
vedení a předloženo ke kolaudaci. 

Dále budou provedeny povrchové úpravy místních komunikací 
včetně úprav některých kanalizačních vpustí a výstavby nových 
kanalizačních vpustí tak, aby dešťová voda byla řádně odváděna 
do staré dešťové kanalizační sítě a nevytvářela po obci velké 
laguny a kaluže. 

Od listopadu 2013 byl spuštěn zkušební provoz nové 
kanalizační sítě a také provoz nové čističky odpadních vod. 
Občané již postupně napojují své rodinné domy a chalupy. 
V současné době je napojeno 20 rodinných domů a všechny 
obecní budovy – ZŠ, MŠ, hasička, Obecní dům s hostincem, 
bytové domy č. 104 a 137. 

Upozorňujeme občany, že termín pro napojení všech 
nemovitostí je do 31. 10. 2014, kdy končí zkušební provoz 
a všechny domácnosti jsou ze zákona povinny se připojit k nové 
kanalizaci. Poté budou nepřipojené nemovitosti řešeny 
individuálně pracovníky VAS, a. s., Žďár nad Sázavou. 

Pro úplnost opět informujeme občany jak postupovat při 
napojování na novou kanalizační síť článkem z minulého 
zpravodaje, který vydal provozovatel nové kanalizační sítě VAS, 
a. s., Žďár nad Sázavou. 
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Informace majitelům nemovitostí 

k postupu při realizaci kanalizačních přípojek 

V současné době jsou v obci Dolní Heřmanice dokončovány 
splaškové kanalizační stoky. Předpokládá se, že od listopadu 
2013 bude možné zahájit připojování všech nemovitosti v obci 
přes revizní šachtu na připravená odbočení z hlavního řadu 
a zajistit tak řádné čištění odpadních vod z domácností v souladu 
s platnou legislativou. Současně bude možné zrušit stávající 
septiky a jímky u napojených nemovitostí. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár 
nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.) jako provozovatel kanalizace 
v Dolních Heřmanicích, která bude pro vlastníky nemovitostí 
zajišťovat odvádění a čištění splaškových odpadních vod, 
doporučuje při realizaci stavby „kanalizačních přípojek“ 
následující postup:  

1. Stavby „kanalizačních přípojek“ musí být provedeny v souladu 
s platnou technickou normou ČSN 75 6101 pro provádění 
kanalizačních přípojek, zejména musí být zajištěna jejich 
vodotěsnost. 

2. Montážní práce stavby „kanalizačních přípojek“ VAS, a. s. 
nezajišťuje, lze je provést dodavatelsky nebo svépomocí. Jako 
materiál potrubí lze také použít: 

- hladké PVC SN 8 či PP SN 8 (DN 150 při minimálním spádu 
potrubí 2 % či DN 200 při minimálním spádu potrubí 1 %). 
3. Kritéria pro napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci: 

 do přípojky splaškové kanalizace mohou být zaústěny: 
-  splaškové vody z WC, koupelen, prádelen a kuchyní – přímo 
 bez předčištění 

 do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny: 
 - vody dešťové, 
 - vody podzemní – drenážní, 
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 - vody z chlévů a hnojišť, 
 - látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé a žíravé, alkohol. 

4. Součástí řešení napojení na novou kanalizaci musí být 
i likvidace stávajících septiků a žump. Likvidaci obsahu septiků 
a jímek zajišťuje VAS, a. s. na základě podkladu o jednorázovém 
vývozu na ČOV Velké Meziříčí. Lze požádat i místní HOD 
o vyvezení septiku či jímky na pole před orbou. 

Staré septiky a jímky nelze přečerpávat do nové 
kanalizační sítě – dochází k poruše činnosti čističky 
odpadních vod!!! 

Smlouvy na jednorázový vývoz septiků a jímek: 
-  pro fyzické osoby p. Milena Prchalová, 
 telefon 566 651 147 

-  pro právnické osoby Ing. Marta Janečková, 
 telefon 566 651 113. 
5. Po dokončení montáže potrubí stavby před jejich 
záhozem je nutno přizvat ke kontrole odpovědného 
pracovníka VAS, a. s. pana Bohumíra Inwalda, 
tel. 566 651 117, mob. 602 171 265, který odsouhlasí správnost 
technického provedení stavby „kanalizačních přípojek“ a povolí 
provedení obsypů a zásypů. O těchto kontrolách budou sepsány 
zápisy.  
6. Před provedením obsypů a zásypů dokončených trubních 
částí stavby „kanalizačních přípojek“ doporučujeme u delší nebo 
větvené domovní přípojky po pozemku vlastníka připojované 
nemovitosti zajistit geodetické zaměření směrové a výškové 
polohy potrubí oprávněným geodetem.  

7. Zahájení odvádění splaškových odpadních vod ze 
stávajících nemovitostí, pozemků do nově vybudované 
stoky kanalizace ve správě VAS, a. s. je podmíněno: 
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- podpisem pověřeného pracovníka VAS, a. s. v zápisu 
o správnosti technického provedení a vodotěsností 
„kanalizačních přípojek“ dle bodu 5. tohoto dopisu, 
- předáním geodetického zaměření stavby „kanalizační 
přípojky“ provedeného dle bodu 6. tohoto dopisu pověřenému 
pracovníkovi VAS, a. s. – pokud bylo vyhotoveno, 
- uzavřením smlouvy na odvádění odpadních vod z nemovitosti 
(pouze v případě, že se jedná o nově napojovanou nemovitost, 
která smlouvu na odvádění odpadních vod doposud nemá 
uzavřenou). 

Smlouvy na odvádění odpadních vod na dobu neurčitou: 
-  pro fyzické osoby p. Milena Prchalová, 
 telefon 566 651 147 

-  pro právnické osoby Ing. Miroslava Pitrunová, 
 telefon 566 651 151. 

Pro Obecní zpravodaj Dolní Heřmanice připravila:  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., 
divize Žďár nad Sázavou 

 
 

Financování stavby 

Jak jsme vás informovali v minulém zpravodaji, obdržela naše 
obec od Ministerstva zemědělství v roce 2013 základní dotaci na 
výstavbu nové kanalizační sítě a ČOV ve výši 65 % z celkových 
nákladů, což činilo 36,5 mil. Kč. Druhou část dotace ve výši 
15 % (8,5 mil. Kč) jsme do konce roku 2013 již neobdrželi. 
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Proto naše obec Dolní Heřmanice požádala kraj Vysočina 
o příspěvek na dofinancování stavby z programu „Podpora 
infrastruktury vodovodů a kanalizací z rozpočtu kraje Vysočina“. 

Na kanalizace má kraj Vysočina vyčleněno v rozpočtu kraje na 
rok 2014 částku 39 mil. Kč. Výběrová komise dle požadavků 
18 obcí přidělila naší obci částku 3,9 mil. Kč (což je desetina 
z celkové částky). I když jsme požadovali částku 6 mil. Kč, dle 
zásad kraje Vysočina můžeme být rádi aspoň za to, co jsme 
dostali. 

Další příspěvek v celkové výši 1,6 mil. Kč jsme jako členové 
svazku vodovodů a kanalizací „Žďársko“ obdrželi od svazku za 
projektové práce a inženýrské činnosti během výstavby. 

Závěrem lze konstatovat, že se nám do dnešního dne podařilo 
zajistit 42 mil. Kč dotací, což činí 74 % z celkových nákladů. 
Zbytek – 26 % nákladů – obec zajistí ze svých zdrojů z rozpočtu 
roku 2014 a úvěrem od České spořitelny na dofinancování 
stavby. 

Maximální podíl dotace může být 80 %. Podíl obce musí být 
vždy min. 20 %. Proto se obec ještě pokusí požádat současné 
Ministerstvo zemědělství o dotaci ve výši 4,5 mil. Kč (6 %) ze 
státního rozpočtu na rok 2014. 

 
Ostatní investice 

V současné době probíhá výstavba chodníků podél obrub, 
které byly zbudovány před asfaltováním na podzim loňského 
roku. V průběhu první poloviny roku 2014 budou dokončeny 
chodníky k Tasovu, Velkému Meziříčí a kolem okružní křižovatky. 

Dále bude zřízeno několik přechodů pro chodce tak, aby 
chodci mohli přecházet z jednoho chodníku na druhý. Tři 
přechody budou na okružní křižovatce, jeden u ZŠ, dva 
k Velkému Meziříčí a jeden k Tasovu. 
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Dále budou na obou koncích obce, od Tasova a od Velkého 
Meziříčí, umístěny rychlostní radary. Doufáme, že tyto investice 
budou dalším opatřením obce ke snížení rychlosti projíždějících 
vozidel obcí Dolní Heřmanice a zlepšením bezpečnosti chodců. 

Dále probíhá úprava povrchů parků a zeleně v centru obce 
Dolní Heřmanice, které byly výstavbou kanalizace dotčeny. 

 
Místní část Oslava 

Pro občany místní části Oslava mám jednu zásadní dobrou 
zprávu. Krajská správa a údržba silnic, středisko Žďár nad 
Sázavou, má ve svém rozpočtu na rok 2014 schválenu částku ve 
výši 5 mil. Kč na opravu komunikace III. tř. 362/2 Dolní 
Heřmanice – Oslava. 

Stavba bude realizována v druhé polovině roku 2014 po 
zaměření a souhlasu majitelů některých pozemků. 

Odpadové hospodářství 

Na sběrná místa byly přistaveny hnědé kontejnery na BIO 
odpady. Jedná se o odpady rostlinného původu a z kuchyní 
domácností. Tyto kontejnery budou vyváženy 1× týdně. 

V sobotu 10. května 2014 proběhne mobilní sběr 
nebezpečných odpadů: 

Dolní Heřmanice 9.25 – 9.35 před obecním domem 
Oslava   9.40 – 9.45 na návsi 

Při svozu nebudou od občanů vybírány traktorové pneumatiky!!! 

Svozová firma žádá občany, aby odkládali jednotlivé komodity 
na jedno místo vedle sebe. Dále žádá, aby oleje a barvy byly 
řádně uzavřeny v nádobách. Dále prosí, aby do lednic a mrazáků 
nebyly vkládány jiné odpady. 
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro jarní úklid: 

24. – 26. 3. – Obecní dům Dolní Heřmanice, 
26. – 28. 3. – Pomník padlých Dolní Heřmanice, 
28. – 31. 3. – Oslava – náves. 

 
Výzva pro všechny zemědělské subjekty 

Obecní úřad v Dolních Heřmanicích žádá všechny zemědělce, 
aby si během tohoto roku 2014 dořešili své odpadové 
hospodářství a nevypouštěli do staré dešťové kanalizace 
močůvku ze svých jímek a hnojišť. 

Po vyčištění obce od odpadních vod nebude problém zjistit 
provozovnu, která vypouští tyto odpadní vody do toku pod obcí, 
který dále teče do řeky Oslavy. V případě nedodržení 
hospodářských odpadových plánů bude majitel provozovny brán 
k zodpovědnosti. 

 
Požární nádrž 

Dále prosíme majitele rodinných domů horního konce obce, 
zdali by mohli provést realizaci svých přípojek v měsíci dubnu 
2014, a to proto, že v současnosti je vypouštěna a bude 
vyčištěna požární nádrž ve středu obce. Jelikož jako přítok do 
této požární nádrže slouží stará dešťová kanalizace, je zapotřebí, 
aby do této dešťové kanalizace nebyly vypouštěny odpady 
z domácností a přilehlých jímek a septiků. Jedině tak je možno 
zajistit čistou vodu v požární nádrži a následně nasadit rybí 
osádku k čištění rybníku. 

starosta Josef Prudík 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Akce od začátku kalendářního roku 2014: 

Miniškolička 

V základní škole připravujeme budoucí prvňáčky na vstup do 
školy. Již několikrát zde proběhla “miniškolička“. Děti z mateřské 
školy si přišly vyzkoušet, jak se ve škole učí. Některé z nich si již 
donesly novou aktovku a potřebné vybavení jako jsou přezůvky, 
svačina či něco na psaní. Ve škole se seznámily s novým 
prostředím, dětmi i učitelkami. Seznámení se školou proběhlo 
především formou her a zábavných úkolů, které se střídaly 
i s výukou. Děti svoji adaptaci na školu zvládají na výbornou, do 
školičky chodí rády a už se těší na září, až to bude doopravdy. 

 
Zápis 

Dne 6. 2. proběhl v základní škole zápis dětí do prvních tříd 
a v dalším školním roce se můžeme těšit na šest budoucích 
prvňáčků. Zápis v mateřské škole proběhne 3. dubna 2014. 

 
Sport 

Letos v zimě školáci bruslili i na stadionu ve Velkém Meziříčí. 
Společně s Tasovskou školou se dvakrát vydali autobusem na 
stadion, kde se mnozí teprve učili bruslit, ale našli se dobří 
a ohleduplní kamarádi, kteří jim, kromě paní učitelek, při bruslení 
také pomáhali. V odpolední školní družině jsme využili zamrzlý 
rybník a vyzkoušeli přírodní led i větší možnost volného prostoru.  

 
Projekty 

V základní škole probíhají během školního roku dva projekty: 
„Les ve škole“ – děti se učí v přírodě i o přírodě. Celou akcí 

je provází lesní skřítkové a zadávají jim různé úkoly. Děti se tak 
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postupně seznamují s ročními obdobími, s rostlinami i zvířaty, učí 
se o ně pečovat, zkouší si vypěstovat svoje rostlinky, vyrábět 
výrobky z přírodnin a také se v přírodě orientovat. 

„Dopravní výchova“ – během celého roku se děti učí 
dopravní značky, v terénu a především na silnici se učí správně 
a bezpečně chovat. Školu navštívil také pracovník z BESIPU, 
který si pro děti připravil program a věnoval jim velmi potřebné 
reflexní vestičky. 

 

Představení 

„Já nic – já muzikant“ – v březnu se děti z mateřské i základní 
školy zúčastnily hudebního představení. Během tohoto 
představení si děti vyzkoušely hrát na některé nástroje, vcítily se 
do role hráčů orchestru i do role diváků a hlavně se dobře 
pobavily.  

 

Karneval 

Nezapomnělo se ani na tradiční karneval, který proběhl 
v únoru v mateřské škole pro všechny děti. Paní učitelky si 
připravily pro děti soutěže a tancování. Děti si tak užily 
dopoledne se svými kamarády ve veselé náladě.  

Mgr. Pavla Kamanová 
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

Fotbalové vystřízlivění 

Po nevalných výsledcích z přípravy a úvodu sezóny se 
podařilo notně oslabený kádr přeci jen doplnit. Z Náměště nad 
Oslavou posílil tým mužů kanonýr David Jirgl, jehož 15 branek 
v deseti zápasech bylo hlavní silou, která pomohla SK Dolní 
Heřmanice ze dna tabulky na deváté místo při skóre 29:30 po 
podzimní části soutěže, s bilancí 5 výher, 1 remíza a 7 porážek. 
Osvědčily se pak i další, na poslední chvíli sehnané posily, 
zejména zkušený univerzál M. Nováček z Vladislavi, útočník 
M. Vítek z Křižanova a pohyblivý záložník J. Kadlec z Velké 
Bíteše.  

Poslední dva jmenovaní však na jaře v našem celku již působit 
nebudou. Připočteme-li k jejich odchodům ještě dlouhodobou 
zahraniční misi J. Prudíka a pro fotbalový klub krajně nevhodně 
načasovanou operaci ramenního kloubu J. Skryji, jež ho vyřadí 
pro celou jarní část soutěže, vstupujeme do jarní části soutěže 
opět s obrovskou dírou v kádru. Situace kolem D. Jirgla totiž 
zůstává nadále nejasná a do poslední chvíle nebude jisté, zda se 
v našem dresu objeví. 

Nově zvolenému výboru SK Dolní Heřmanice, v čele 
s předsedou Jiřím Prokešem ml. a starostou obce J. Prudíkem, 
přesunuvším se na post „ministra financí“, tj. pokladníka, se 
podařilo prozatím přivést na hostování z Radostína nad Oslavou 
brankáře Michala Kubíčka, bydlícího v Tasově, na přestup 
z Velkého Meziříčí přichází „znovuoživený“ místní hráč Matěj 
Krištof, jenž byl hráčem FC Velké Meziříčí a dosud 
upřednostňoval házenou. Na půlroční hostování přichází 
z FC Velké Meziříčí mladý šikovný záložník Patrik Liška. 
Náhradou za příchod obou těchto hráčů bude určitý objem využití 
našeho hřiště velkomeziříčským klubem, zejména mládeží. 
O dalších několika hráčích z různých oddílů se horečně a složitě 
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jedná, neboť není třeba nahrazovat pouze ty, jimž skončilo 
hostování. 

Přístup některých našich stávajících hráčů bohužel 
nadále působí dojmem, že heřmanský fotbal je pro ně až na 
posledním místě a s takovými lidmi je nadále lépe nepočítat. 
Bohužel se jedná i o některé místní mladé hráče, na které 
jsme nejen nyní, ale i do budoucna velmi spoléhali. Hlavně 
díky nim dosud náš kádr není ve stavu, kdy bychom do jarní 
části soutěže, kterou zahájíme v neděli 6. 4. 2014 na 
domácím hřišti s neporaženým lídrem soutěže z Dolní 
Rožínky, mohli vstupovat bez obav nejen o udržení, ba 
dohrání celé soutěže. 

Nově zvolený výbor Sportovního klubu Dolní Heřmanice 
zvolený na Valné Hromadě SK 31. 1. 2014: 

Jiří Prokeš ml. – předseda SK 
Ondřej Mucha  – místopředseda SK 
Martin Vala – fotbalová přípravka 
Michal Vejmělek  – stolní tenis 
Zdeněk Šlapal – správa hřiště 
Zdeněk Nováček – spolupráce s FC Velké Meziříčí 
Josef Prudík – pokladník 

Ing. Kamil Krejčí 
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SK Dolní Heřmanice - PŘÍPRAVKA STARŠÍ 

Rozpis zápasů – JARO 2014 

 

 

DATUM DEN DOMÁCÍ HOSTÉ 

SRAZ / 

ODJEZD 

ZAČÁTEK 

ZÁPASU 

13. 4. 2014 NE Sokol Bobrová SK Dolní 
Heřmanice 9:00 10:00 

20. 4. 2014 NE SK Dolní 
Heřmanice Jiskra Měřín 9:30 10:00 

27. 4. 2014 NE Baník Dolní 
Rožínka 

SK Dolní 
Heřmanice 8:00 9:00 

4. 5. 2014 NE SK Dolní 
Heřmanice Sokol Křoví 9:30 10:00 

11. 5. 2014 NE SK FC Křižanov SK Dolní 
Heřmanice 9:00 10:00 

18. 5. 2014 NE SK Dolní 
Heřmanice SK Ujčov 9:30 10:00 

25. 5. 2014 NE SK Osová Bitýška SK Dolní 
Heřmanice 9:15 10:00 
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Kamil Musil 

TABULKA STŘELCŮ ke dni 21. 03. 2014 

Poř. č. Jméno Oddíl Počet 

1 Švejda Petr D. Heřmanice 22 

2 Hubený Michal Měřín 16 

3 Bednář Adam D. Heřmanice 10 

4 Vala Martin D. Heřmanice 9 

5 Dobejval Lukáš Měřín 8 

6 Musil Vít D. Heřmanice 8 

7 Procházka Martin Křižanov 8 

8 Fendrych Adam Os. Bitýška 7 

9 Jaša Michal Měřín 7 

10 Navrátil Petr Křižanov 6 

14 Barták Daniel D. Heřmanice 4 

23 Janšta Matěj D. Heřmanice 2 

31 Axman Vojtěch D. Heřmanice 1 

42 Neufuss Tomáš D. Heřmanice 1 

T                                                                                                                             
ABULKA G1B – OP přípravek starší sk. B (podzim 2013) 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK 
(Prav

) 

1. D. Heřmanice 7 6 1 0 57:7 19  -7 

2. Měřín 7 6 1 0 53:7 19  -7 

3. D. Rožínka 7 4 1 2 20:12 13  -1 

4. Os. Bitýška 7 3 1 3 15:24 10  -1 

5. Křoví 7 2 2 3 9:17 8  ( -1) 

6. Křižanov 7 2 1 4 18:33 7  ( -2) 

7. Ujčov 7 1 1 5 8:30 4  ( -5) 

8. Bobrová 7 0 0 7 2:52 0  (-12 
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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI V ROCE 2014 

Jak ten čas utíká, první třetina roku 2014 je téměř pryč. Takže 
zase malé poohlédnutí. 

Na začátku ledna, přesně v neděli 4. ledna, v naší obci 
proběhla Tříkrálová sbírka. Vybralo se bezmála 12.000,- Kč. 
Mnohokrát děkujeme všem občanům za jejich štědrost, a dětem, 
které chodily za Tři krále, za jejich mimořádné nasazení. 

V lednu jsme navštívili muzikál AIDA v pražském divadle 
Karlín. Musím říci, že tak pěkné muzikálové a kostýmní 
zpracování jsem již dlouho neviděla a myslím si, že kdo byl 
s námi, byl spokojen. Kdo váhá, jestli muzikál navštívit, mohu jen 
vřele doporučit. 

V neděli 16. února odpoledne sál Obecního domu ožil 
karnevalovým rejem našich dětí. Všechny soutěžily a tančily celé 
odpoledne. K tanci jim k tomu hrála živá hudba – skupina 
Blíženci. Děti se určitě vyřádily a nikomu se ani nechtělo domů. 

Abychom se jenom nechválili, tak jednodenní lyžařský zájezd 
do Koutů nad Desnou jsme byli nuceni zrušit nejen kvůli nepřízni 
počasí, ale i z bezpečnostních důvodů. 

Bohužel letošní zima milovníkům zimních sportů příliš nepřála. 

V sobotu 15. března se konal Obecní ples, letos již po čtvrté. 

Hrála nám skupina 4 Sýkorky. Ples svým tanečním 
vystoupením zpestřil taneční mistr Jan Medek s partnerkou. 
O pochoutky se postarala děvčata z DéHáčka. 

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem organizátorům 
za jejich pracovní nasazení. Poděkování také patří všem 
sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Jejich darů si 
vážíme a rozhodně to nebereme jako samozřejmost. 

Ve čtvrtek 27. března proběhne v 17.00 hod. v sále 
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Obecního domu školení řidičů osobních vozidel a motocyklů. 
Školení provede p. Ripper z Velkého Meziříčí. Školení pro 
občany obcí Dolní Heřmanice a Oslava bude zdarma. Zájemci se 
mohou přihlásit na Obecním úřadě v úředních hodinách.  

V případě malého počtu zájemců se školení nebude konat. 

Na sobotu 26. dubna plánujeme návštěvu termálních lázní 
v GYÖRU v Maďarsku. Kdo má koupání v termálech rád, vřele 
doporučuji. Cesta trvá zhruba 3 hodiny, ale ten, kdo již termály 
navštívil, ví, že se to dá vydržet. Zájemci se opět mohou přihlásit 
na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

V květnu navštívíme určitě nějakou zahrádkářskou a hobby 
výstavu, buď v nově zrekonstruovaných prostorách ve Věžkách, 
nebo pojedeme do Kroměříže. Na dopravu opět přispěje 
občanům Dolních Heřmanic a Oslavy obec, ostatní bude doprava 
stát 150,- Kč. 

Dětský den se bude konat v neděli 1. června odpoledne. 
Soutěže proběhnou v areálu přírodního parketu. Po skončení 
soutěžního odpoledne bude pro děti připraveno překvapení 
v sále Obecního domu. 

Setkání seniorů se uskuteční některou červnovou neděli 
odpoledne. Termín bude upřesněn. Čeká na Vás veselé povídání 
a hraní herce Městského divadla Brno Zdeňka Junáka, který je 
znám z Četnických humoresek jako praporčík Josef Ambrož. 

Toto je plán kulturních akcí na první pololetí roku 2014. Věřím, 
že snad je z čeho si vybrat.  

Budeme se těšit na Vaši účast. 

Za kulturní komisi: Marie Krištofová  
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ZPRÁVY Z HASIČKY  

Vážení spoluobčané, 

i když nám uběhly teprve necelé 3 měsíce nového roku, 
různorodé aktivity našeho sboru dobrovolných hasičů se rozběhly 
již naplno. 

Koncem roku pořádáme tradiční výroční schůzi, na které 
bilancujeme uplynulé období a plánujeme cíle a aktivity do 
nového roku. Zároveň je aktualizována členská základna 
a potvrzeno vedení sboru pro nadcházející období. Náš sbor nyní 
tvoří 27 aktivních členů, starostou je M. Hakl, velitelem J. Bednář, 
zástupcem velitele M. Požár, jednatelem sboru N. Kříž 
a pokladníkem L. Polák. Zájemci o členství v nejstarší organizaci 
s bohatou historií se mohou hlásit v průběhu celého roku 
u starosty či jednatele SDH. 

Počátek roku, již tradičně, patří okrskovým i okresním 
setkáním zástupců SDH, kterého se naše vedení vždy účastní. 
Tentokrát jsme se rozjeli do Mostišť a Nového Města n. Moravě. 
Zároveň se naši velitelé účastnili tematického školení v Bobrové, 
na kterém se sešlo až 150 velitelů družstev. 

Dlouhé zimní večery jsme v únoru zpestřili našim dětem 
velkoplošnou projekcí pohádky, kterou si samy vybraly a skvělá 
účast na prvním „zimním kině“ v Obecním domě nás mile 
překvapila. Děkujeme OÚ za propůjčení sálu a vstřícný postoj. 

Odcházející zimu již tradičně vyprovází Masopustní průvod, 
který jsme pořádali v novodobé historii již 8 rok. Opravdu jarní 
počasí, muzika p. Ambrože z Vídně, vstřícnost obyvatelů naší 
vesnice i sousední Oslavy, ale především zapálení 30 účastníků 
v pestrých maskách, to jsou pro nás důvody, proč chceme tuto 
tradiční lidovou slavnost organizovat. Škoda jen, že se nezapojí 
více mladých lidí, kteří by měli chtít, nejen v této tradici, 
pokračovat i pro své děti. Tak snad příště. 
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V nadcházejících týdnech nás čeká jarní úklid hasičky, 
příprava techniky, provedení TP na našem vozidle a generální 
oprava stříkačky PS12. Plánujeme také výměnu oken 
i vchodových dveří a v rámci kulturně-společenských aktivit 
bychom Vás rádi pozvali na tradiční výlet po okolních pivovarech. 
Ten letošní se koná v sobotu 12. 4. 2014 a na exkurzi i dobré 
pivko Vás zveme do Dalešic. 

Děkujeme za podporu a těšíme se na viděnou na akcích 
pořádaných SDH! 

N. Kříž, jednatel 

VÍTE, ŽE … 

… v malebném údolí řeky Oslavy, asi 1600 m západně od 
návsi v Dolních Heřmanicích, se nacházejí zříceniny hrádku. 
Starší název, uváděný již v tereziánském katastru roku 1750, 
zněl jednoduše „Hrad“. Lidový název hrádku „Templštejn“ je 
zřejmě novějšího původu a je dáván do souvislosti se založením 
Velkého Meziříčí templáři. 

Co píší o tomto objektu historici a badatelé? Citujeme s článku 
J. Sadílka – Strážní hrádek u Dolních Heřmanic a jeho analogie: 

„Zkoumaná lokalita se nachází přímo v centru původního 

dominia Tasovců, mezi jejich nejstaršími sídly – Velkým 

Meziříčím a Tasovem. Podél spojnice těchto dvou center – řeky 

Oslavy – procházela v minulosti jedna z důležitých obchodních 

komunikací, spojující Brno s Prahou. Tato cesta vystupuje 

v písemných pramenech poprvé roku 1125 pod jménem Libická.“  

Josef Mikulášek, další z badatelů, popisuje pověst, která se 
k hrádku váže. Citujeme z článku: 

„O malém hrádku Templštejně u Dolních Heřmanic praví 

pověst, že sloužil jako předsunutý strážní bod a hláska pro pány 

na meziříčském hradě. Měl hlídat důležitou obchodní stezku, 
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probíhající údolím řeky Oslavy. Ze strážce hrádku (strážného) se 

prý časem stal lapka, který přepadal kupecké povozy se zbožím. 

Aby mu bylo v této nekalé činnosti zabráněno, rozhodla vyšší 

moc rozbořit hrádek Templštejn za pomoci poddaných z okolních 

vesnic, kteří si mohli odtud odvézt stavební materiál.“ Tolik stará 
pověst. 

Zřícenina byla uznána jako kulturní památka, kterou Vám 
všem vřele doporučujeme ke zhlédnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřícenina hradu Templštejn, Dolní Heřmanice 

Kronikářská komise 

 

PŘEHLED MOTOKROSOVÝCH ZÁVODŮ 

V DOLNÍCH HEŘMANICÍCH V ROCE 2014 

 12. 4. Pitbike (malé motorky) 
 13. 4. Crossracing (čtyřkolky) 
 3. 5. Vysočina cup (motokros) 
 25. 5. Meteor cup (motokros) 
 6. 9. Vysočina cup (motokros) 
 11. 10. Meteor cup (motokros) 
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ  

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku 
použitého ošacení, která se uskuteční 3. dubna 2014 na 
Obecním úřadě v Dolních Heřmanicích od 16.00 do 19.00 hodin. 

Mají zájem o: 
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
- látky (minimálně 1m2), 
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky nepoškozené), 
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 
- obuv veškerou nepoškozenou, 
- hračky (nepoškozené a kompletní), 
- peří, péřové přikrývky a polštáře, 
- menší funkční elektrospotřebiče, 

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme občany, že jako každoročně bude svoz 
komunálního odpadu od května 2014 probíhat 1 x za čtrnáct dní. 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

V měsíci lednu oslavili: 

p. Marie Suchánková D. H. č. 92 80 let 
 
V měsíci únoru oslavili:          

p. Věra Skryjová                Oslava č. 12      88 let 
p. Anna Babáčková             D. H. č. 72       82 let 
p. Olga Hlaváčová              D. H. č. 75       65 let 
p. Jana Bartušková             D. H. č. 134      65 let 
 
V měsíci březnu oslavili: 

p. Hedvika Mrňová              D. H. č. 80       94 let 
p. Josef Zezula                 D. H. č. 110      60 let 
p. Božena Studená             D. H. č. 6        86 let 
p. František Zezula             D. H. č. 34      84 let 
 
V měsíci dubnu oslaví:      

p. Arnošt Slováček             D. H. č. 54      87 let 
p. Milada Zezulová             D. H. č. 65       85 let 
p. Miroslav Hrnčíř              D. H. č. 97     65 let 
 
V měsíci květnu oslaví: 

p. Božena Zezulová            Oslava č. 4    86 let 
p. Božena Dvořáková          D. H. 31        84 let 
 
V měsíci červnu oslaví: 

p. Milan Kaštan                D. H. č. 6      65 let     
             
                                        

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví 
a rodinnou pohodu 

 
 

Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 
 



22 

 

 

POZVÁNKA 

Stolní tenisté si Vás dovolují pozvat 

ve středu 30. dubna 2014 v 18:00 hodin 

na pálení čarodějnic, 

které se koná tradičně v areálu školky. 

 Občerstvení bude zajištěno. 

Přijďte s námi oslavit čarodějnice a posedět  

u příjemného ohně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


