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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

   Jaro bývá symbolem probuzením přírody ze svého dlouhého 

zimního spánku.  

Přinášíme Vám jarní zpravodaj, ve kterém jsme se pro Vás 

snažili přehledně sepsat veškeré důležité informace spojené 

s nadcházejícím jarním obdobím, chystané kulturní i sportovní 

akce. 

 

  Pozemkové úpravy 

 
 V katastru obce Dolní Heřmanice, bude probíhat v průběhu roku 
2016 - 2017 z moci úřední dokončení pozemkových úprav, které 
zadává Pozemkový úřad ČR a budou se týkat pouze 
zemědělských pozemků v rozsahu asi 627 ha. 
   V průběhu tohoto řízení může obec společně s vlastníky 
lesních pozemků na katastru obce Dolní Heřmanice požádat o 
vytyčení a zaměření hranic lesních pozemků v k.ů. Dolní 
Heřmanice. 
    Obec Dolní Heřmanice bude společně s vlastníky lesních 
pozemků podávat hromadnou žádost o vytyčení a zaměření 
těchto lesních pozemků. Vyzýváme proto všechny majitele 
lesních pozemků na katastru obce Dolní Heřmanice, kteří mají 
zájem o bezplatné zaměření a vytyčení svých lesních pozemků, 
aby přišli osobně na obecní úřad v Dolních Heřmanicích 
v úředních hodinách do 10. dubna 2016 podepsat tuto  žádost. 
  Žádost se netýká majitelů lesních pozemků na katastru místní 
části Oslava. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgudue8NnLAhUE2xoKHeiOAxwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/tothne_gyongyi/tavasz/&bvm=bv.117604692,d.d24&psig=AFQjCNFY0en1NaSQ3TDUZ6av1On9v22CqQ&ust=1458927928759131
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Čistá  Vysočina 2016 
Obec Dolní Heřmanice se již druhým rokem přihlásila do akce 
kraje Vysočina, při které se provádí jarní úklid kolem krajských 
komunikací. 
     Jarní úklid Vysočiny bude probíhat v týdnu od 11.4.- 
20.4.2016. Úklid podél komunikace II. tř. 392 směr Tasov a směr 
Velké Meziříčí po hranice katastru obce, budou provádět 
zaměstnanci obce a podél komunikace III.tř  3922 směr Oslava 
budou provádět žáci ze Základní školy v Dolních Heřmanicích. 
Občané, kteří by měli zájem připojit se k jarnímu úklidu, můžou 
se přihlásit na OÚ v Dolních Heřmanicích, kde budou informováni 
o termínech a úsecích úklidu. 
    Obec obdrží od kraje Vysočina barevné pytle na plasty a 
ostatní odpad, které poté odvezou zaměstnanci  správy a údržby 
silnic kraje Vysočina. 
 
Závěrečná vyhodnocení akcí : 
     V průběhu prvních měsíců letošního roku bylo zpracováno a 
předáno poskytovatelům dotací závěrečné vyhodnocení akcí 
(ZVA), na které naše obec v posledních letech obdržela 
milionové dotace. 
 
Kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice  
      Na ministerstvo zemědělství bylo po poslední platbě 
dodavateli, která proběhla v prosinci minulého roku, předáno 
ZVA. Byly splněny všechny tyto  technické parametry: 
délka kanalizace, délka veřejných přípojek, počet připojených 
domácností. Potom veškeré doklady stavebního a kolaudačního 
řízení, fotodokumentace z průběhu stavby a  hlavně proplacení 
veškerých faktur všem dodavatelům prací spojených s touto akcí. 
         Závěrem chci zmínit nejdůležitější informaci -  bylo 
napojeno 100% všech domácností a nemovitostí v obci Dolní 
Heřmanice. Tímto chci poděkovat všem majitelům rodinných 
domů a chalup za vzornou spolupráci a dosažení takového 
výsledku. Není tomu v jiných obcí vždy tak  !!! 
  Minulý týden obdržela naše obec dokument od Ministerstva 
Zemědělství  „Definitivním přiznání dotace“. 
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    Tímto končí několikaletá etapa výstavby nové splaškové 
kanalizace a nové ČOV v obci Dolní Heřmanice, která se 
vyšplhala na 60 mil. Kč, veškerá agenda je předána do archivu 
obce Dolní Heřmanice a již Vás více nebudeme v naších 
zpravodajích touto akci zatěžovat. 
 
Nakládání s BRO v Dolních Heřmanicích 
     I druhý projekt  „sběr biologicky rozložitelných odpadů (BRO) 
a jejich kompostování na Kompostárně malého zařízení v 
Dolních Heřmanicích“ byl  úspěšně dokončen registrací hnojiva 
(kompostu) a tímto se vyrobený kompost oficiálně může používat 
k hnojení všech pozemků v katastru obce Dolní Heřmanice. 
 Státním fondem životního prostředí byla definitivně přiznána 
dotace a celkové náklady se pohybují kolem 2,5 mil.Kč. 
   Podmínkou přiznání dotace je udržitelnost projektu po dobu 5 
let. Tedy od roku 2015 do konce roku 2019. Po té se nové 
Zastupitelstvo obce, může rozhodnout zda bude pokračovat 
v tomto projektu, anebo bude řešit sběr BRO jinou cestou. 
 
Kompostárna  Dolní Heřmanice: 
  Od 1.dubna bude opět zprovozněn sběr BRO (biologicky 
rozložitelných odpadů). Kontejnery budou přistaveny na stejných 
místech jako vloni. 
Zájemci o kompost z minulého roku se mohou přihlásit u 
starosty.  Současně bude v prostorách kompostárny v rohu u 
brány přistaven kontejner na drobnější kovový odpad. 
 
 
Veřejně prospěšné práce. 
      Od 1. dubna obec příjme 4 zaměstnance na veřejně 
prospěšné práce. Jedná se o úklid, údržbu obce a jejího majetku. 
Abychom obdrželi dotaci z úřadu práce, musí být tito 
zaměstnanci dlouhodobě nezaměstnaní a musí být úřadem 
práce doporučeni. 
 

                                                                       starosta Josef Prudík 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 –  prosinec - březen 

 

Ohlédnutí za starým rokem - vánoční besídka: 

Před Vánoci byla v Obecním domě vánoční besídka. Celý 

program se nesl v tematickém duchu: malé děti ze školky se 

oblékly jako pasáčci, kteří se jdou podívat do Betléma. 

Nechyběla samozřejmě ani příhodná kulisa prostředí jesliček. 

Děti ze školy se převlékly za anděly a sehrály vtipnou scénku, 

která rozesmála všechny přítomné. Během celého vystoupení 

zazněly vánoční básně, koledy, starší děti ze školy se přidaly i 

hrou na flétnu, xylofon, rytmické nástroje a v závěru celé besídky 

vystoupila kapela vytvořená z učitelského sboru v podání kytar a  

kláves. Všechny děti vytvořily pěvecký sbor a ke zpěvu zvládly i 

velmi pěkně doprovázet na rytmické nástroje. Společným 

zpěvem koled jsme se tak rozloučili se starým rokem. Na závěr 

děti předaly rodičům vánoční přání a všichni jsme tak vykročili do 

klidného a dlouho očekávaného vánočního období.    

 

  Miniškolička  

V novém kalendářním roce byly děti příjemně odpočaté, proto 

paní učitelky využily maximální koncentrace a nasazení dětí a 

uspořádaly miniškoličku pro předškoláky. Během měsíce ledna 

děti z mateřské školy navštěvovaly základní školu, aby se tak 

předškoláci mohli lépe seznámit se školním prostředím a poznat, 

že ve škole je čeká nejen práce, ale i příjemné činnosti jako je 

např. malování, práce se stavebnicí, práce na interaktivní tabuli 
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či na počítači. Děti si tak mohly vyzkoušet různé činnosti, ve 

kterých projevily již značnou samostatnost a školní zralost, takže 

se na ně těšíme, až za námi v září přijdou do školy.   

 

Vystoupení v domově důchodců   

Děti ze základní školy a předškoláci z mateřské školy se 

vypravily do Domova důchodců ve Velkém Meziříčí, aby udělaly 

radost starším lidem, na které se někdy trochu zapomíná. Pro 

zdejší klienty si děti připravily zpívané hudební pásmo 

s doprovodem kláves a zobcové flétny. Vystoupení se těšilo  

velké pozornosti a úspěchu. Ten spočíval především v tom, že se 

dětem podařilo vykouzlit starým lidem spokojený úsměv na tváří. 

Nepochybně byly děti ze školy velkým oživením pro obyvatele 

domova. Vystoupení pojali malí zpěváci zcela spontánně, bez 

trémy a s veselou, což se podařilo přenést i na všechny 

zúčastněné posluchače. Odměnou byla nejen sladká dobrota, 

ale hlavně potlesk a úsměv spokojených lidí.   

 

Karneval  

V únoru proběhl v mateřské škole i ve školní družině karneval. 

V mateřské škole paní učitelky vyzdobily třídu a pak už jen 

zbývalo, aby se děti s chutí zhostily soutěžních úkolů. Podobně 

probíhal i karneval ve školní družině: začalo se výzdobou třídy a 

poté se již všichni těšili na odpoledne, během kterého si každý 

mohl vyzkoušet svou šikovnost v různých soutěžních úkolech a 

také zatancovat. Děti ve školní družině se do svých „převleků“ 

natolik vžily, že dokázaly vymyslet a sehrát improvizovanou 

scénku. Využily tak dokonale krásně připravené kostýmy z domu.  
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Zdravé zoubky: 

V únoru se zapojila naše školy do projektu „Zdravé zoubky“, který 

je určen žákům z 1. tříd. Děti byly hravou formou seznámeny se 

zásadami správného stravování, životního stylu a v neposlední 

řadě se naučily i správnou techniku čištění zubů. K tomu vhodně 

posloužily i sponzorské dárky: zubní pasta, kartáček, žvýkačky a 

přesýpací hodiny, které odměřují dobu určenou k čištění chrupu.   

Divadlo „Zlatá rybka“  

V únoru nás navštívila divadelní společnost z Hradce Králové 

s pohádkou „Zlatá rybka“. Zdánlivě jednoduché téma bylo pojato 

velmi vtipnou a poutavou formou, takže malí diváci byli plně 

zaujati dějem a opravdu dobře se bavili. Dobrý dojem 

z vystoupení umocnilo i to, že si děti mohly některé loutky 

vyzkoušet, „osahat“ a zblízka si prohlédnout kulisy. Těšíme se na 

další vtipný strhující příběh, který nenechá nikoho na pochybách, 

že divadlo může být pro naše nejmenší i ty větší stále ještě 

poutavější než imaginární svět televize a počítačů.  
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Pyžamový den:  

Jeden z projektových dní v základní škole byl „Pyžamový den“. 

Tento den si všichni donesli do školy svoje nejoblíbenější 

plyšáky, se kterými usínají a pyžama. V nich strávili celý den a  

díky tomuto převleku byla všechna témata dne věnována: 

Večerníčku, pohádkám na dobrou noc, ukolébavkám, veršům 

k usínání a relaxaci. Ve chvíli, kdy už byli všichni ze samého 

ukolébávání unavení, nastoupily pohybové aktivity. Celý den 

strávený s pohádkami se líbil naprosto všem, o čemž svědčil 

jednak zájem ze strany všech zúčastněných, ale také jejich 

„ukázněnost“ a schopnost nechat se pohltit tématem. 

 

Šikana :  

V základní škole jsme pružně zareagovali na hojně diskutované 

téma šikana a pozvali jsme si ze Střediska výchovné péče 

psycholožky, které v rámci prevence seznámily děti s danou 

problematikou.  Děti vydržely dlouho diskutovat a ptát se na dané 

téma – dle jejich reakcí bylo vidět, že se naštěstí s šikanou ještě 

nesetkaly. Pro případ, že by se něco takového přihodilo, byly děti 

poučeny, jak postupovat a obdržely i kartičku pro „první pomoc“, 

na které je napsáno, na koho se obrátit v případě setkání se se 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwici-LbjebLAhWKcRQKHQmpCYIQjRwIBw&url=http://msbarbanek.cz/domu/skolka/&psig=AFQjCNGlifMK3JgU8S7rcUWia8nojLjdZw&ust=1459348105689230
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šikanou – jsou zde doporučené osoby i telefonní číslo na linku 

bezpečí.  

Tomuto tématu ve škole věnujeme průběžně a snažíme se dbát, 

aby děti navštěvovaly školu, kde je nastavené přívětivé klima.  

Většina akcí probíhá ve spolupráci školy a školky. Některé akce 

mají školy rozdělené vzhledem k věku dětí a jejich vzdělávání. 

V základní škole bylo specifické např. téma šikany, v mateřské 

škole připravují paní učitelky projektové dny na různá témata – 

např.: „Mezinárodní den žen“, „Den mozku“, „Ukliďme si svět“, 

„Den vody“, „Den učitelů“ a další…. 

 

Srdečně vás zveme na besídku ke Dni matek, která bude 5. 

května v Obecním domě!  

                                                    Mgr.Pavla Kamanová 

        

 

Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ Dolní 

Heřmanice pro školní rok 2016/2017 

KDY?             27.dubna 2016 

KDE?             v budově MŠ Dolní Heřmanice 

V KOLIK?      od 8.30 do 12.00 hod 

Pokud se potřebujete domluvit osobně, volejte: 566 547 527, 

popř. 566 547 251 
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ZPRÁVY ZE SPORTU       

 

     Skončil podzim a po chvilce odpočinku jsme zahájili jarní 

přípravu turnaji v tělocvičně. Byli jsme pozváni na turnaj v Novém 

Veselí, Bystřici nad Pernštejnem  a na 6.ročník Bítešské halové 

zimní ligy přípravek, která se konala v Osové Bítýšce pod 

záštitou FC Spartak Velká Bíteš. 

Umístění:  

Nové Veselí  5.místo ze 6ti účastníků 

Bystřice nad Pernštejnem 2.místo ze 6ti účastníků 

Osová Bítýška 2. místo ze 6ti účastníků 

Ještě nesmíme zapomenout na pěkně obsazený turnaj v Borech 

– Memoriál p.Ochrany, zde jsme obsadili opět 2. místo za velmi 

dobře hrajícím Měřínem. 

Tímto děkujeme všem hráčům SK Dolní Heřmanice za 

předvedené výkony.  

Soupiska hráčů:  

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

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

Vejmělek Štěpán, Pelánek Vítek,  Večeřa Šimon.           

 

                                         trenéři Martin Vala a Vladimír Barták 
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ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ 

  MUŽI     

Datum ZÁPASY Zač.utkání sraz - odjezd 

 9.4.so Křoví "B" - Dolní Heřmanice 15.30 14.30 DH 

17.4. ne Olší nad Oslavou - D.Heřmanice 16.00 15.00 VM 

24.4. ne Dolní Heřmanice - Bory "B" 16.00 15.15 

30.4. so Osová Bitýška "B" - D.Heřmanice 16.30 15.30 DH 

 8.5. ne D.Heřmanice - Velké Meziříčí "C" 16.30 15.45 

15.5. ne Tasov - Dolní Heřmanice 16.30 15.45 DH 

22.5. ne volno     

29.5. ne Měřín "C" - D.Heřmanice 16.30 15.30 VM 

 5.6. pa D.Heřmanice - Březí - Březské 16.30 15.45 

     

  FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA     

Datum ZÁPASY Zač.utkání sraz - odjezd 

10.4. ne D.Heřmanice - Osová Bitýška  10.00 9.30 

16.4. so Měřín - D.Heřmanice   12.00 11.00 

24.4. ne volno     

 1.5. ne Rožná - D.Heřmanice  14.00 12.45 

 8.5. ne D.Heřmanice - Jimramov 10.00 9.30 

13.5 pa Hamry - D.Heřmanice 17.30 16.00 

15.5. ne D.Heřmanice - Bobrová 10.00 9.30 

20.5. pa D.Heřmanice - Bory 17.30 17.00 

22.5. ne Rad.Svratka - D.Heřmanice 10.30 9.00 

29.5. ne D.Heřmanice - Herálec 10.00 9.30 

 3.6. pa Křižanov - D.Heřmanice 17.30 16.30 

 5.6. ne V.Meziříčí - D.Heřmanice 10.00 9.00 

12.6. ne D.Heřmanice - Počítky 10.00 9.30 
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     Sportovní klub ACTION RACING TEAM            

Kalendář závodů v motoareálu v DH: 

16.4.2016  Dětské závody malých motorek (PITBIKE) 

17.4.2016  Motokros Chalupa Cup     

30.4.2016  Motokros přebor jižní Moravy „METEORIT CUP“ 

18.6.2016  Horská kola „Závod horských kol“        

 3.9.2016  Motokros přebor Vysočiny „Vysočina Cup“ 

8.10.2016  Motokros přebor jižní Moravy „METEORIT CUP“       

                               

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

    Před námi je krásné roční období, jaro. 
 
V krátkosti se tedy ohlédneme za akcemi, které jsou již minulostí. 
2. a 3. ledna v našich obcích Dolní Heřmanice a Oslava proběhla 
Tříkrálová sbírka. V obou obcích chodily skupinky koledníků s 
doprovodem. V Dolních Heřmanicích se vykoledovalo 13.772,-Kč 
a v Oslavě 1.800,- Kč. 
Všem dárcům a koledníkům mnohokrát děkujeme. 
 
V neděli 24. ledna jsme přivítali čtyři nové občánky narozené v 
roce 2015, dvě děvčátka a dva chlapce. Veroniku Martincovou, 
Emmu Janštovou, Ladislava Prudíka a Jana Šmída. 
V neděli 28. února se obecní dům naplnil pohádkovými bytostmi, 
měli jsme totiž dětský karneval. 
V sobotu 5. března jsme společně s členy sboru dobrovolných 
hasičů uspořádali Společenský ples. Myslím si, že i tentokrát se 
ples vydařil, a tudíž bych ráda touto cestou poděkovala všem, 
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kteří na ples přišli, ale i těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na jeho organizaci. 
Toto bylo krátké ohlédnutí a nyní na co se můžete těšit. 
 
Kdo bude mít zájem o jednodenní zájezd do termálních lázní 
GYOR, pravděpodobný termín by byl v sobotu 23. dubna. 
Pokud by bylo alespoň 10 zájemců z našich obcí, je možné 
domluvit nástup přímo z Dolních Heřmanic. Případní zájemci se 
mohou hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách. 
 
Na zahrádkářský zájezd pojedeme letos do Kroměříže v sobotu 
7. května. Zájemci se opět mohou hlásit na obecním úřadě v 
úředních hodinách. Pro občany z Dolních Heřmanic a Oslavy je 
zájezd zdarma, ostatní přispívají na dopravu částkou 150,- Kč. 
 
V sobotu 14. května pojedeme do Prahy na muzikál „Ať žijí 
duchové“. S hodinou odjezdu budou účastníci dopředu 
seznámeni. Zároveň prosíme ty, kteří si na muzikál objednali 
vstupenky, aby si je vyzvedli na obecním úřadě. 
 
V sobotu 4. června se bude konat dětský den v areálu mateřské 
školy. Začátek bude již v 9,00 hod. Pro děti budou připraveny 
různé dovednostní soutěže. Občerstvení budou mít děti zdarma. 
Zhruba v 11,30 se přesuneme do sálu obecního domu, kde bude 
pro všechny připraveno vystoupení p.Hořáka ze záchranné 
stanice Vysočina s kožešinovými druhy zvířat a s plazy. 
 
V červnu se mohou senioři, ale i ostatní zájemci těšit na zájezd. 
Přesný termín a cíl zájezdu bude upřesněn. 
 
                                           Za kulturní komisi Marie Krištofová   

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkIuHztvLAhUGShQKHXGhDpYQjRwIBw&url=http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/fotoalbum/...omalovanky.../...omalovanky...kvetiny.../...15....html&psig=AFQjCNGh12x3G1WPToDjBjLkSWco1CW5eg&ust=1458987475116266
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ZPRÁVY Z HASIČKY  

Milí spoluobčané, 

zdravíme Vás, touto pravidelnou formou, v novém roce a chceme 

Vám nastínit, co pro Vás v nejbližším období připravujeme.  

V podzimním vydání zpravodaje jsme zvali, na naši výroční 

schůzi, všechny zájemce o členství v našem Sboru. Jsme rádi, 

že jsme mohli v našich řadách přivítat dva nové bratry a to 

Vojtěcha Ondráčka a Milana Kaštana. Tímto má Sbor 

dobrovolných hasičů celkem 26 mužských členů a 10 členů 

ženského družstva.  

Akcí, kterou, společně s Vámi, startujeme nový rok již několik let, 

je pořádání tradičního Masopustu. Počasí tentokrát připomínalo 

spíše jaro, průvod 28 masek za doprovodu kapely L. Prudíka 

navštívil Oslavu a Dolní Heřmanice a společně s Vámi jsme užili 

příjemný den. Děkujeme všem, kteří podpořili průvod a nebojí se 

zapojit do skvělé lidové tradice! 

Začátek roku patří také bilancování a určení cílů pro nadcházející 

období. S tímto účelem se naši hasiči účastnili výroční schůze 

okrsku Velké Meziříčí a starosta SDH se rozjel na okresní aktiv 

do Nového Města na Moravě.  

Společenskou událostí konce letošní zimy byl bezesporu ples, 

který jsme, společně se zastupitelstvem obce, pořádali. Hasiči se 

postarali o skvělou večeři a o dobré pití a všichni ti, kteří akci 

podpořili, jistě potvrdí, že se letošní společenský ples vydařil. 

Naše síly se v nadcházejícím období budou soustředit především 

na přípravu oslav 120. let od našeho založení. Čeká nás oprava 

hasičské zbrojnice, její úklid, komunikace se všemi Sbory okrsku 

a s jejím vedením, organizace doprovodných aktivit. Zveme 

všechny občany, aby s námi oslavili toto významné výročí a 
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zúčastnili se našich oslav. Podrobný program včetně časových 

posloupností obdrží každý občan do poštovní schránky. 

 Výročí 120. let od založení SDH Dolní Heřmanice:                

neděle 15. 5. 2016 

- Slavnostní mše svatá 
- Svěcení nového praporu Sboru 
- Vyznamenání členů Sboru 
- Slavnostní průvod obcí, uctění památky zesnulých 

světových válek 
- Okrskové hasičské závody 
- Doprovodný program v průběhu celého dne 

   

Těšíme se s Vámi na viděnou u všech akcí pořádaných Vašimi 

Hasiči! 

                                                                                   Nikola Kříž 
                                                                             SDH Dolní Heřmanice       

 

VÍTE, ŽE … 

     Ke konci roku 2015 žilo v Dolních Heřmanicích a Oslavě 516 

obyvatel v následujícím složení: 

 

 Dolní 
Heřmanice 

Oslava celkem 

ženy      239 24 263 

muži 234 19 253 

celkem 473 43 516 

průměrný věk: 39,23 let 47,23 let   39,89 let 

 

Oproti minulému roku se průměrný věk zásadně nezměnil. 
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Během roku se narodily čtyři děti: 

Emma Janštová  Dolní Heřmanice 108 

Veronika Martincová  Dolní Heřmanice 17 

Ladislav Prudík   Dolní Heřmanice 93 

Jan Šmíd   Dolní Heřmanice 137 

 

 

Věnujme tichou vzpomínku těm, kteří nás opustili: 

 

František Dvořák Oslava 21 

Marie Kalinová  Oslava 20 

Božena Zezulová Oslava 4 

Marie Suchánková Dolní Heřmanice 92 

Jaroslav Mynář  Dolní Heřmanice 100 

Josef Polák  Dolní Heřmanice 98 

Josef Zezula  Dolní Heřmanice 64 

 
kronikářská komise 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.samo-lepky.sk/data/6/ornament kvety/orn-flwrs-01.png&imgrefurl=https://www.samo-lepky.sk/ornament-042-n3240.html&h=400&w=1140&tbnid=OizSCgnr31k_lM:&docid=_z9psanWklesDM&hl=cs&ei=wXbgVsWvJML8ygO7i6igDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiFlM7gqLTLAhVCvnIKHbsFCuQQMwhSKBYw
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci březnu oslavili: 

p. Věra Bednářová D.H. č. 44  65 let 
p. Stanislav Vala                D.H. č. 81                       60 let 
p. Božena Studená            D.H. č. 6                         88 let           
 
V měsíci dubnu oslaví:          

p. Vladimír Semerád           D.H. č. 59      60 let 
p. Marie Jaseňáková           D.H. č. 25                     65 let     
p. Arnošt Slováček              D.H. č. 54                     89 let 
p. Jiří Hnízdil                       D.H. č. 22                     80 let 
p. Milada Zezulová              D.H. č. 65                     87 let         
 
V měsíci květnu oslaví: 

p. Marta Bednářová            D.H. č. 71                     70 let 

p. Alena Kotíková               D.H. č. 33                      65 let 

p. Božena Dvořáková         D.H. č. 31                      86 let         

 
 

 
 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a rodinnou 

pohodu 

 
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 
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