ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

JARO 2015

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Po delší době Vám Obecní úřad v Dolních Heřmanicích přináší
nové informace z počátku letošního roku 2015.
Soutěž „Vesnice roku 2015“
Letos nás čeká několik významných akcí, které začnou již
v úterý 26. 5. 2015 návštěvou komise pro hodnocení soutěže
„Vesnice roku 2015“.
Krajského kola soutěže o Vesnici roku Vysočiny 2015 se
účastní 15 obcí, v celé republice je to asi 320 obcí. Komise bude
hodnotit nejen vzhled obce, ale hlavně celoroční dění v obci.
Budou předvedeny ukázky z některých akcí, které se konají
v průběhu celého roku. Příjezd komise je naplánován na úterý
26. 5. 2015,14.10 hod. a odjezd 15.40 hod. Nejprve bude komisi
promítnut krátký film, který natáčel v průběhu minulých let
kameraman pan Smejkal z Velkého Meziříčí. Po té bude
následovat prohlídka obce. Ve sportovním areálu předvedou
hasiči a sportovci své ukázky a v přírodním areálu bude
předvedena ukázka „Srazu Heřmaňáků a Oslaváků u prasete“,
“Heřmanické dechovky“ a na závěr proběhne vystoupení dětí ze
Základní školy a Mateřské školy Dolní Heřmanice. Občané, kteří
mají zájem, mohou přijít podpořit účast všech účinkujících od
15.00 hod. do 15.40 hod. do sportovního a přírodního areálu.
Sraz rodáků Dolních Heřmanic a Oslavy
Druhou významnou akcí letošního roku bude již 4.„Sraz
rodáků z Dolních Heřmanic a Oslavy“, který se bude konat
v sobotu 6. 6. 2015. Zváni jsou všichni rodáci nad 50 let včetně,
kteří se v naší obci narodili.
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Program bude začínat v 11.00 hod. mší svatou za všechny
rodáky z Dolních Heřmanic a Oslavy v kostele v Tasově. Po té
bude následovat prohlídky hřbitova a rotundy, která byla
odhalena v blízkosti kostela.
Od 13.00 hod. proběhne v sále Obecního domu slavnostní
přivítání rodáků se křtem nové knihy s názvem „ Dolní Heřmanice
a Oslava dávno i nedávno“, kterou zpracovala kronikářská
komise společně s několika dobrovolníky, určenou ke srazu
rodáků. Kniha bude nabízena k prodeji za 300,-Kč. Tuto knihu si
bude moci zakoupit po srazu rodáků každý zájemce na Obecním
úřadě v úřední hodiny.
Po přivítacím programu a obědě bude následovat prohlídka
obce. Otevřeny budou všechny obecní budovy ZŠ, MŠ, Hasička,
Obecní dům se síní historie, sportovní areál.
Od 16.00 hod bude v přírodním areálu probíhat kulturní
vystoupení, kde k poslechu a posezení bude hrát dechová
kapela Ladislava Prudíka. Odpoledního programu se mohou
zúčastnit i ostatní občané naší obce, kteří neobdrželi pozvánku.

Kompostárna Dolní Heřmanice
Od 1. 5. 2015 byla zprovozněna „ Kompostárna – malé zařízení
pro zpracování 150t biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
ročně.
Po obci jsou rozmístěny hnědé kontejnery, které slouží právě ke
sběru těchto odpadů. Co do BRO patří je možno přečíst na
letácích přímo na těchto kontejnerech. Patří tam převážně zbytky
rostlinného původu, nepatří tam živočišné odpady.
Pokud má někdo větší množství, např. posečenou trávu, větvě
většího průměru, je možno po dohodě se starostou dovézt přímo
odpad do kompostárny.
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Na skládce budou tvořeny měsíční zakládky, se kterými se bude
pracovat, ty budou drceny a provzdušňovány, po 3 měsících by
se měl vytvořit kompost k expedici na pole nebo zahrady.
Musím poděkovat za disciplínu občanů, kde kromě výjimek jsou
do kontejnerů ukládány jen určené odpady, zatím nebylo
zneužito k odložení ostatního odpadu.
Dne 8. 4. 2015 byla Zastupitelstvem obce schválena nová
obecně závazná vyhláška č.1/15 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Dolní Heřmanice. Stará vyhláška z roku
2007 byla upravena a doplněna o nové odpady BRO a kovy.
Tato vyhláška je umístěna na stránkách obce Dolní Heřmanice
www.dolnihermanice.cz v odkazu - ke stažení - vyhlášky. Zde
si můžete pročíst celé znění.
Od měsíce června 2015 bude v rohu kompostárny umístěn
kontejner na kovový odpad, kde bude možno odložit menší
kovový odpad, jako jsou plechovky apod. Velký kovový odpad
budou, tak jako doposud každoročně sbírat místní hasiči.

Přechody pro chodce
V těchto dnech bude provedeno vodorovné značení nově
vybudovaných přechodů pro chodce. Celkem se jedná o 8
přechodů po celé délce krajské silnice II/392. Bude tím
zabezpečen přechod chodců přes silnici, tak aby chodec mohl
bezpečně projít přes celou obec Dolní Heřmanice. U ZŠ bude
přechod pro chodce zajišťovat bezpečný přechod žáků
z chodníku u školy na protější chodník.

starosta Josef Prudík
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Akce od začátku kalendářního roku 2015
Miniškolička + zápis do základní školy
Během ledna opět proběhla na naší škole MINIŠKOLIČKA, kde
jsme naše budoucí prvňáčky seznámili s budoucími spolužáky,
budovou školy a společně jsme si nejen zahráli různé hry,
soutěže, ale také jsme se něco naučili, pracovali jsme na
interaktivní tabuli a vyrobili si valentýnské srdíčko.
Po ukončení miniškoličky přišly děti k zápisu do již známého
prostředí, takže atmosféra byla velice klidná a dětem příjemná.
Zápis do MŠ
Dne 14. 4. 2015 proběhl zápis dětí do mateřské školy. Stav dětí
zatím ještě není konečný.

Sport
Většina z nás je fandou nějakého sportu – převládají samozřejmě
fotbal a hokej, proto ani my nezahálíme. Hned jak to počasí
dovolilo, vrhli jsme se na bobování, koulování, bruslení (na
zimním stadionu ve Velkém Meziříčí).
Někteří žáci 3. ročníku se také zúčastnili lyžařského výcviku
spolu se ZŠ Tasov na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
Koncem dubna začnou děti z mateřské i základní školy jezdit na
plavání do Třebíče.
Dne 30.března proběhla ve školní družině beseda s hokejistou
Ondrou Malcem. Děti měly možnost vyzkoušet si jeho dresy,
prohlédnout fotky a položit mu zajímavé otázky.
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Kultura
V lednu jsme přivítali malé občánky Dolních Heřmanic. Děti ze
školky i ze školy předvedly kulturní vystoupení /hudební pásmo
s básničkami/.
19. února proběhl již tradiční karneval v MŠ, kam zamířily i
známé pohádkové postavičky - Bob a Bobek z klobouku z DDM
Velké Meziříčí. Děti si s nimi zatančily a zasoutěžily.
Také v základní škole byl ve školní družině připraven karneval
pro všechny děti ze školy.

Děti ze základní školy navštívily ekologické centrum Ostrůvek,
kde byl pro ně připraven program s názvem „Zvířata v zimě“ a
knihovnu ve Velkém Meziříčí s programem na téma
„Večerníčky“, kde si děti vyzkoušely svou znalost českých knížek
a pohádek.
V březnu jsme spolu s dětmi z mateřské školy přivítali jaro, každý
si vynesl svojí Morenu, zpěv jarních písniček rozhodně
nechyběl.
Projektové dny
Novou zkušeností byl pro děti „DEN NARUBY“, který proběhl
v netradičním oblečení (v pyžamech) a výsledky dětí byly
hodnoceny „ZLATÝMI PĚTKAMI“.
Také preventivní program „VESELÉ ZOUBKY“ byl nejen vtipný,
ale velice poučný. Programem nás provázel Hurvínek.
V dubnu proběhl projektový den „DOPRAVNÍ VÝCHOVA“.
Největší zájem si získali dopravní policisté z Velkého Meziříčí s
ukázkou policejního auta.
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Připravujeme také "Den knihy" v MŠ - v tento den si děti
přinesou svoji nejoblíbenější knihu z domu. Představí ji ostatním
dětem a pomocí obrázků prozradí, o čem kniha je.
Nakonec dubna jsme připravili „ČARODĚJNICKÝ DEN“ – plný
her a zábavy.
Mgr.Pavla Kamanová

ZPRÁVY ZE SPORTU
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

1.

D. Heřmanice

2.

Rad. Svratka

19

18 0 1

105: 22

54

( 21)

18

13 0 5

73: 42

39

( 12)

3.

Nová Ves

17

12 0 5

98: 42

36

( 9)

4.

Žďas Žďár B

18

11 1 6

77: 35

34

( 10)

5.

Měřín

19

11 0 8

57: 50

33

( 3)

6.

Rozsochy

17

10 0 7

49: 41

30

( 0)

7.

Křižanov

18

9 1 8

46: 40

28

( 1)

8.

Os. Bitýška

17

6 2 9

27: 49

20

( -4)

9.

V. Meziříčí

18

5 1 12

44: 63

16

(-14)

10.

Bobrová

19

4 1 14

26: 78

13

(-14)

11.

Radostín

19

2 3 14

22: 93

9

(-15)

12.

Bory

17

2 1 14

21: 90

7

(-14)

+ 0
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PK

(Prav)

TABULKA STŘELCŮ ke dni 18. 05. 2015
Jméno

Oddíl

Počet

Švejda Petr

D. Heřmanice

46

Pulkrábek Martin

Rad. Svratka

35

Starý Adam

Nová Ves

28

Horák Ondřej

Žďas Žďár B

24

Procházka Martin

Křižanov

20

Padrtka Radek

Rozsochy

19

Vala Martin

D. Heřmanice

19

Blažek Roman

Žďas Žďár B

16

Novotný Marek

Nová Ves

16

Zdvihal Šimon

Měřín

16

Barták Daniel

D. Heřmanice

14

Janšta Matěj

D.Heřmanice

10

Bednář Adam

D.Heřmanice

7

Pelánek Leoš

D.Heřmanice

4

Neufuss Tomáš

D.Heřmanice

3

Trenéři:Vala Martin, Barták Vladimír

Soupiska hráčů:
Beránek Michal, Neufuss Tomáš, Musil Jakub, Janšta Matěj,
Pelánek Leoš, Barták Daniel, Bednář Adam, Axman Vojtěch,
Vala Martin, Švejda Petr, Šlapal Michal, Tichý Dominik.
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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI V ROCE 2015
Jaro máme v plném proudu a mně nezbývá než se poohlédnout
za zimními akcemi.
Nejdříve bych chtěla poděkovat všem štědrým dárcům tříkrálové
sbírky. Velké díky patří koledníkům, kteří za nepříznivého počasí
vyrazili do našich obcí, aby pomohli dobré věci.
V neděli 25. ledna jsme přivítali v sále obecního domu tři nové
občánky. O kulturní program se postarali děti ze MŠ a ZŠ pod
vedením jejich pedagogů.
15. února se uskutečnil dětský karneval. Sál našeho obecního
domu se na celé odpoledne proměnil v pohádkovou říši dětských
masek. Děti si také zasoutěžily a k poslechu a tanci zahrála živá
skupina EXPRES.
Plánované lyžování se nakonec nemohlo uskutečnit z důvodu
nedostatečného počtu zájemců.
V sobotu 28. února se konal ples obce, letos již v pořadí pátý.
Hudba i nálada všech zúčastněných byla skvělá.
Na sobotu 25. dubna se sešly hned dvě akce. Část občanů
odjela do termálních lázní v maďarském Györu, a část odjela do
Prahy na muzikálové představení Adam´s Family.
V sobotu 2. května milovníci zahrádkaření odjeli do Věžek u
Kroměříže.
V neděli 31. května v 15 hod proběhne v rámci dětské dne
v sále obecního domu divadelní představení brněnského
souboru Slunečnice. Již teď srdečně zveme všechny děti.
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Na sobotu 6. června je naplánovaná velká akce setkání rodáků
Dolních Heřmanic a Oslavy s bohatým programem.
Z tohoto důvodu jsme odvolali letošní výlet pro seniory, který byl
také původně plánován na červen. Zřejmě ho přesuneme až na
příští rok.
V neděli 12. července bude v Dolních Heřmanicích pouť. Mše
svatá proběhne opět v sále obecního domu. Na nedělní
odpoledne je plánováno fotbalové derby ženatí vs. svobodní.
V sobotu 8. srpna ožije naše obec heřmanickými dechovkami.
Na sobotu 22. srpna je naplánováno setkání „Heřmaňáků a
Oslaváků u prasete“.
Ráda bych Vás na všechny pořádané akce co nejsrdečněji
pozvala.
Na závěr bych Vás chtěla informovat o jedné změně, která
nastala od 1. ledna 2015. Jedná se o blahopřání našim
jubilantům. Od ledna již jubilanty nenavštěvují členové kulturní
komise, ale oslavenec dostává do schránky blahopřání společně
s poukázkou v hodnotě 300,- Kč dle svého výběru do COOP
Velké Meziříčí (,,do Kotvičky“).

Za kulturní komisi: Marie Krištofová
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ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
v rámci pravidelných Obecních zpravodajů Vás pravidelně
informujeme o dění ve Sboru dobrovolných hasičů, který oslaví
příští rok 120 let od svého založení.
Začátkem roku jsme se zúčastnili všech pravidelných setkání,
školení či shromáždění delegátů SDH v rámci okrsku Velké
Meziříčí či okresu Žďár nad Sázavou. Nechyběli jsme na žádném
aktivu, který se týkal činnosti a plánů pro letošní rok. I to je
důkazem, že hasiči Dolní Heřmanice jsou aktivním spolkem
v rámci okrskové organizace.
Jednou z našich stěžejních aktivit, kdy spoléháme na Vaši
podporu, je organizace Masopustního průvodu. Tento rok jsme
jej připravovali již po desátá v novodobé historii a věříme, že
tradice koblížků a slivovice zůstane, i díky Vašemu nadšení,
nadále živá.
V neděli 5. 4. jsme, v Obecním domě, velkoplošně promítali
dětské filmy a zájem dětí i rodičů potvrdil, že tento druh zábavy je
vítaným zpestřením končícího zimního období.
Sbor dobrovolných hasičů podporuje také setkávání zasloužilých
a dlouholetých členů a proto se i naši zástupci zúčastnili zájezdu
do hasičského muzea v Přibyslavi.
Již tradiční akcí je organizace exkurze do regionálního pivovaru,
která se konala 18. 4., byla směřována do pivovaru Rychtář
v Hlinsku. Účastníci zájezdu hodnotí akci jako velmi zdařilou, i
když samotná účast nás vybízí posunout tuto aktivitu více do
zimních měsíců.
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Samotný SDH čeká celá řada dalších aktivit pro nadcházející
období, ale již nyní bychom Vás rádi pozvali na první výletní
zábavu, která se koná v pátek 22. 5. 2015, kdy k tanci i poslechu
hraje skupina Accord.
Děkujeme za přízeň, Hasiči Dolní Heřmanice

Za SDH N. Kříž

VÍTE, ŽE …
Ke konci roku 2014 žilo v Dolních Heřmanicích a Oslavě 510
obyvatel v následujícím složení:

ženy

Dolní
Heřmanice
233

muži
celkem
průměrný věk:

Oslava

celkem

26

259

229

22

251

462

48

510

39 let

48 let

39,84 let

Oproti minulému roku se průměrný věk zvýšil.
Nejstarší občankou je paní Anežka Hrnčířová, Dolní Heřmanice
č. p. 97, která se v roce 2014 dožila 91 let.
Nejstarší občankou Oslavy je paní Marie Kalinová, č. p. 20,
která se v roce 2014 dožila 92 let.
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V loňském roce se narodil pouze jeden občánek:
Petr Liška

Dolní Heřmanice 104

Věnujme tichou vzpomínku těm, kteří během loňského roku
zemřeli:
Hedvika Mrňová
Ing. František Zezula
Jan Kučera
Marian Kubíček
Zdenka Zavřelová

Dolní Heřmanice 80
Dolní Heřmanice 34
Dolní Heřmanice 15
Dolní Heřmanice 118
Dolní Heřmanice 142
kronikářská komise
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci únoru oslavili:
p. Věra Skryjová
p. Anna Babáčková

Oslava č. 12
D. H. č. 72

89 let
83 let

D. H. č. 77
D. H. č. 6

70 let
87 let

D. H. č. 134
D. H. č. 106
D. H. č. 54
D. H. č. 65

70 let
75 let
88 let
86 let

D. H. č. 95
D. H. č. 74
Oslava č. 4
D. H. č. 31

70 let
75 let
87 let
85 let

V měsíci březnu oslavili:
p. Božena Dvořáková
p. Božena Studená
V měsíci dubnu oslavili:
p. Jiří Bartušek
p. Jiřina Němcová
p. Arnošt Slováček
p. Milada Zezulová
V měsíci květnu oslaví:
p. Jana Jánová
p. Ladislav Požár
p. Božena Zezulová
p. Božena Dvořáková

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví
a rodinnou pohodu
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích
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