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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
 

letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat, ale o to větší 

radost nám přineslo…   

Nabízíme Vám shrnutí toho, co proběhlo v zimních měsících 

a informace o připravovaných akcích během jara a léta. 

 

KANALIZACE A ČOV DOLNÍ HEŘMANICE 
 

Již v zimním období od 1. února 2013 započala dlouho 

plánovaná výstavba nové kanalizační sítě včetně nové čističky 

odpadních vod. Staveniště bylo předáno 28. ledna starostou 

obce firmě SYNER VHS Vysočina, za přítomnosti stavebního 

dozoru, který bude provádět pan. Bohumír Inwald z Vodárenské 

akciové společnosti a.s. Žďár nad Sázavou. Autorský dozor bude 

provádět autor projektu ing. Miloš Charvát z Velkého Meziříčí, 

koordinátorem bezpečnosti práce BZOP bude ing. František 

Komínek z Velkého Meziříčí a archeologický dozor zajišťuje 

Ústav archeologické památkové péče Brno. Ještě pro úplnost -

vedoucím stavby za dodavatele je ing. Tomáš Kocman, který má 

kancelář v obecním domě naproti kanceláři OÚ.  

V případě jakýchkoli dotazů ohledně stavby se obracejte na 

něj. 

Výkopové práce započaly na hlavní stokové síti v celkové 

délce 4500 metrů od místa plánované výstavby čističky 

odpadních vod pod jatkami „u Obůrky“. K dnešnímu dni je hotovo 

45 % celkového hlavního vedení. V průběhu roku budou 

prováděny přípojky k rodinným domům, které budou ukončeny 

šachtou na hranici vašeho pozemku, do kterých se budete v 

průběhu roku 2014 napojovat. Celková délka těchto přípojek po 

veřejném prostranství je 880 m. 
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Od 1. dubna započaly práce v hlavní krajské komunikaci II. tř. 

392, která bude postupně uzavřena ve třech úsecích. Nyní - od 

8. dubna do 14. června 2013 - je uzavřen úsek od hasičky 

směrem na Tasov po konečnou ceduli obec Dolní Heřmanice. 

Od 17. června do 26. července bude uzavřen střed obce a od 

29. července - 30. srpna bude uzavřena část od „Peterkovy 

zátočiny“ směrem na Velké Meziříčí po ceduli konec obce Dolní 

Heřmanice. Na tyto uzavírky bylo vydáno „Rozhodnutí“, které 

vydal odbor dopravy a silničního hospodářství ve Velkém 

Meziříčí. V průběhu jednotlivých uzavírek bude provoz omezen 

pomocí semaforů po místních komunikacích. 

Celkové náklady stavby díky zvýšenému DPH na 21% od 

nového roku činí 56 440 000,- Kč. Financování je zajištěno za 

pomoci I. části dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 65 % 

celkových nákladů, která nám byla přidělena v prosinci minulého 

roku. O druhou část dotace ve výši 15 % bude požádáno 

v průběhu stavby a to v průběhu měsíce května. Zbytek - 20 % 

nákladů je povinný podíl obce Dolní Heřmanice, na který na 

posledním zasedání Zastupitelstvo obce schválilo úvěr ve výši 10 

mil. Kč se splatností 10 let. Výběrové řízení na dodavatele úvěru 

vyhrála Česká spořitelna, která nabídla nejlepší podmínky a úrok 

ve výši pouze 1,35 %. 

V současné době probíhají jednání s krajským úřadem Kraje 

Vysočina - odborem dopravy a se Správou a údržbou silnic Kraje 

Vysočina, středisko Žďár nad Sázavou o konečných opravách 

povrchů krajských komunikací II. tř. 392 průtah obcí od cedule od 

Velkého Meziříčí po ceduli konec obce k Tasovu a komunikace 

III. tř. 3922 od hasičky po křižovatku u obecního domu směr 

Oslava. Dle posledních dohod by mělo dojít k opravě v celé šířce 

krajské komunikace. Obec si zajistí úseky navazujících místních 

komunikací. Ostatní místní komunikace budou opraveny dle 

projektu v šíři výkopů pro kanalizaci. 
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Celá stavba má být dokončena a zkolaudována do konce 

měsíce listopadu 2013. Měla by být zkolaudována dočasně na 

zkušební dobu jednoho roku. V průběhu roku 2014 budou 

občané napojovat svoje rodinné přípojky za kontroly stavebního 

dozoru pana Inwalda z VAS Žďár nad Sázavou. 

Na závěr bych chtěl firmě Syner VHS Vysočina a všem 

dozorům stavby poděkovat za vstřícné jednání a vzájemné 

pochopení při řešení problémů, které se v průběhu stavby 

vyskytují. 

Občanům bych chtěl znovu připomenout fakt, že tato stavba 

je realizována a dotována včetně přípojek k rodinným domům 

v celkové délce 880 m o nákladech na přípojky asi 3 mil Kč. 

U obcí jako Oslavice, Mostiště, Bory, které také provádí výstavbu 

kanalizace, ale na rozdíl od naší obce mají dotace z Ministerstva 

životního prostředí, nejsou tyto přípojky součástí stavby. V tomto 

případě se dotace týká jen hlavních řádů a vývodů přípojek za 

sítě a mimo komunikace. Ostatní vedení hradí obce nebo občané 

sami. 

 

ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Na podzim roku 2012 nám byla také potvrzena dotace na 

zateplení obvodového pláště budovy Základní školy v Dolních 

Heřmanicích. Přes zimní období až do dnešního dne probíhá 

neustále administrativa s fondem životního prostředí a stále není 

podepsaná smlouva o přidělení dotace. Obec musela povést 

znovu výběrové řízení na dodavatele stavby, kde z 12 účastníků 

podal nejnižší nabídku pan Jiří Bednář z Dolních Heřmanic, který 

celou stavbu dle projektu provede za částku 852.000,- Kč. 

Smlouva s dodavatelem byla podepsána a bylo započato 

v zateplování stropu v půdních prostorech budovy ZŠ. Zateplena 

bude celá budova včetně školního bytu, který je součástí budovy. 
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Obvod zdiva bude zateplen v průběhu VI. – VIII. měsíce tak, aby 

na nový školní rok bylo vše hotovo. 

 

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II. TŘ. 392 A III. TŘ. 3922 
 

Třetí významnou akcí letošního roku je příprava provozu 

okružní křižovatky na krajské komunikaci II. tř. 392 a III. tř. 3922 

před hasičkou v obci Dolní Heřmanice. Projektové práce jsou 

hotovy a v průběhu kanalizačních výkopů budou provedeny 

drobné úpravy, které jsou zapotřebí k realizaci okružní 

křižovatky. Práce probíhají v součinnosti s kanalizací tak, aby 

v podzimních měsících mohl být položen asfaltový povrch na již 

připravenou okružní křižovatku. Poté bude provedeno dopravní 

značení na zkušební dobu jednoho roku. Po roce proběhne 

vyhodnocení stavby, a pokud se okružní křižovatka osvědčí, 

bude moci být upraveno okolí křižovatky, jako jsou chodníky, 

zeleň i možnost nové úpravy celé návsi středu obce, na což by 

se také daly zajistit dotace z evropských peněz pomoci 

„Regionální rady Jihovýchod“. Této možnosti využila letos řada 

obcí i z našeho okresu. To bude ale již úkol pro nově zvolené 

Zastupitelstvo obce, které se bude volit na podzim roku 2014. 

Náš úkol je dokončit kanalizaci a zajistit dle možností úpravu 

povrchů komunikací. 

 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCE DOLNÍ HEŘMANICE 

„ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ HEŘMANICE“ 
 

Také zde došlo během prvních měsíců roku 2013 k výrazným 

změnám. Zastupitelstvo obce dne 6. 2. 2013 na základě 

zjištěných okolností v porušování rozpočtových pravidel 

v hospodaření příspěvkové organizace Základní školy 

a Mateřské školy Dolní Heřmanice její ředitelkou rozhodlo o jejím 
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odvolání z funkce ředitelky. ZO jmenovalo dočasnou ředitelkou 

učitelku ZŠ Mgr. J. Nevrklovou do doby jmenování nové 

ředitelky, která vzejde z konkursního řízení a vyhlásilo nové 

konkursní řízení na místo ředitelky Základní školy a Mateřské 

školy v Dolních Heřmanicích. Do konkursního řízení se přihlásilo 

celkem šest uchazeček. 

Dne 15. dubna 2013 při konkursním řízení byla sedmi- 

člennou konkursní komisí doporučena na 1. místě paní 

Mgr. Pavla Kamanová z Velkého Meziříčí, která v současné době 

učí na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí. Do funkce ředitelky 

bude jmenována dne 1. května 2013. 

ZO na svém dalším jednání dne 17. 4. 2013 při projednávání 

účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní školy 

a Mateřské školy Dolní Heřmanice zjistilo, že k porušování 

rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně ze strany bývalé 

ředitelky docházelo i v minulých letech. Jelikož se jedná o státní 

prostředky, které jsou zasílány z Krajského úřadu kraje Vysočina 

na mzdy zaměstnanců školy, rozhodlo ZO požádat Krajský úřad 

kraje Vysočina o provedení kontroly v hospodaření s těmito 

prostředky za celé období působení bývalé ředitelky ve funkci. 

 

FOTBAL NA CESTĚ ZPĚT VZHŮRU 
 

Rozpis OP starší přípravky – jaro 2013 

Datum  Zápas Začátek sraz/odjezd 

21. 4. 2013 neděle Ujčov - D. Heřmanice 10:00 odjezd 8:30 

28. 4. 2013 neděle D. Heřmanice – Křižanov 10:00 sraz 9:30 

1. 5. 2013 středa D. Heřmanice – V. Bíteš 10:00 sraz 9:30 

5. 5. 2013 neděle D. Rožínka – D. Heřmanice 9:00 odjezd 7:45 

8. 5. 2013 středa Měřín – D. Heřmanice 14:00 odjezd 13:00 

19. 5. 2013 sobota Křoví – D. Heřmanice 10:00 odjezd 9:00 

26. 5. 2013 neděle D. Heřmanice – Nedvědice 10:00 sraz 9:30 

2. 6. 2013 neděle Bory – D. Heřmanice 10:00 odjezd 8:10 
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Rozpis mistrovských utkání – jaro 2013 

Datum  kolo Zápas  

4. 5. 2013 sobota 14. Bory „B“ – D.Heřmanice 15,15 odjezd  z DH, 16,30 výkop 

12. 5. 2013 neděle 15. D.Heřmanice – Křoví „B“ 15,30 sraz, 16,30 výkop 

19. 5. 2013 neděle 16. Březí – Březské – D.Heřmanice 15,15 odjezd z DH, 16,30 výkop 

26. 5. 2013 neděle 17. D.Heřmanice – Olší 15,30 sraz, 16,30 výkop 

2. 6. 2013 neděle 18. Nedvědice „B“ – D.Heřmanice 14,45 odjezd z DH, 16,30 výkop 

9. 6. 2013 neděle 10. Tasov – D.Heřmanice 15,30 všichni sraz v DH!! 16,30 výk. 

16.6.2013 neděle 11. D.Heřmanice – Osová Bítýška 16,30 výkop 

Kamil Krejčí – telefon:  734 557 607, 773 623 400                        Náhradní termín 1.5. a 8.5.2013!! 

 
 
 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI 

 

Vážení občané, dovolte mi, abych vás seznámila s nabídkou 
kulturních akcí pořádaných v naší obci. 

Za sebou máme ples obce, dětský karneval a jednodenní 
lyžovačku v Koutech nad Desnou. V sobotu 27. 4. 2013 se 
uskutečnil zájezd do termálních lázní GYÖR. 

Poslední dubnový den budou v areálu výletiště sportovci 
pořádat pálení čarodějnic. 

V sobotu 11. 5. 2013 pojedeme na zahrádkářský zájezd 
tentokrát až do Kroměříže. Důvodem je zrušení zahrádkářských 
výstav ve Věžkách, kam jsme dosud jezdili. Odjezd bude 
z Dolních Heřmanic v 6:30 hod. a z Oslavy v 6:35 hod. Obyvatelé 
obou obcí budou mít dopravu zdarma. Pokud by chtěl někdo vzít 
své známé, tak tyto osoby zaplatí 150,- Kč příspěvek na dopravu. 

V neděli 2. 6. 2013 v 12:15 hod. odjíždíme od kapličky na 
muzikál AIDA do pražského divadla Karlín. Zájemci se mohou 
hlásit na Obecním úřadě v úředních hodinách. Cena představení 
je 590,- Kč. Občanům Dolních Heřmanic a Oslavy hradí dopravu 
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obec, ostatní přispívají na dopravu 200,- Kč. Začátek představení 
je v 15:00 hod.  

Na sobotu 25. 5. 2013 plánujeme uspořádat dětský den. 
V červnu uspořádáme zájezd pro seniory, ale i pro ty, kteří by 

se rádi podívali na Veselý kopec. Společně poobědváme a na 
zpáteční cestě se podíváme do Sněžného na japonskou zahradu 
manželů Šimonových. Příspěvek pro všechny účastníky bude 
200,- Kč a termín konání upřesníme. Zájemci se mohou hlásit na 
Obecním úřadě opět v úředních hodinách. 

V neděli 14. 7. 2013 bude Heřmanická pouť. Mše bude 
sloužena v Obecním domě. Ostatní akce spojené s poutí budou 
upřesněny s dostatečným časovým předstihem. 

Na všechny akce se můžete podívat na 
www.dolnihermanice.cz nebo na plakátech ve vývěskách 
a v obchodě u paní Chytkové. 

Těšíme se, že akce podpoříte svojí účastí. 
 

Za kulturní komisi Marie Krištofová 
 

 

HASIČI 
 
Vážení spoluobčané, 
v posledním ohlédnutí za činností našeho Sboru jsme Vás 

informovali o konání výroční schůze SDH, kde jsme, tradičně, 
hodnotili uplynulý rok, splnění našich cílů a zároveň definovali 
naše plány na období následující. V rámci výroční schůze byl 
přijat nový člen, pan Z. Hejátko, který se stal 28 aktivním bratrem 
našeho sdružení.  

Letošní rok jsme, společně s Vámi, odstartovali Masopustním 
průvodem. Ideální počasí v kombinaci s vynikajícími koblížky, 
slivovicí a rejem mnoha pestrých masek, učinily z tohoto ročníku 
úspěšnou akci. Další aktivity se týkaly standardního zapojení 
vedení našeho Sboru do okrskových i okresních schůzí 
pořádaných vždy počátkem roku. V rámci jarní činnosti nás určitě 
uvidíte při úklidu zbrojnice a techniky, v neděli 14. 4. 2013 se 
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setkali naši zasloužilí členové hasičů s ostatními pamětníky 
okrsku Velké Meziříčí, v sobotu 4. 5. 2013 uctí naši zástupci 
památku sv. Floriana při tradiční vzpomínkové akci ve Velkém 
Meziříčí a v neděli 26. 5. 2013 se konají v Hrbově první okrskové 
závody v požární klasice, kde určitě nebudeme chybět. Již nyní 
Vás také zveme na tradiční hasičskou zábavu a to v sobotu 
1. 6. 2013. Nezapomeňte, že hasičům vždy přeje počasí 
a nenechte si ujít první taneční večer na výletišti!  

 
Krásné jaro plné slunce přejí Hasiči Dolní Heřmanice 

 

VÍTE, ŽE… 
 
První písemná zmínka o Dolních Heřmanicích a Oslavě je 

z roku 1349. V roce 2015 tomu bude již 666 let. V tomto roce 
také proběhne 4. setkání rodáků a při této příležitosti chceme 
zachytit události těchto let v písemné formě. Vytvoření publikace 
je záležitost dlouhodobá, proto je třeba shromažďovat podklady 
již nyní. Prosíme ty z vás, kteří by se chtěli podílet na spolupráci 
při přípravě publikace, aby kontaktovali obecní úřad. 

 

 

PRODEJ OBECNÍCH BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ Č. 104  
 
Záměr obce Dolní Heřmanice: 
- pro současné nájemníky cena snížena o 20 % 
- pro ostatní zájemce cena snížena o 10 % 
- datum podání žádostí o koupi bytu do 30. 4. 2013 
 

číslo bytu cena pro nájemníky cena pro ostatní zájemce 

104/1 729.707,-- Kč 820.920,-- Kč 
104/2 709.180,-- Kč 797.828,-- Kč 
104/3 724.240,-- Kč 814.770,-- Kč 
104/4 695.314,-- Kč 782.228,-- Kč 

 


