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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

     

 

 „Obecní zpravodaj“ obce Dolní Heřmanice pro Vás připravil  

souhrn informací, které nás provázely v průběhu  zimního období 

a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích v 

průběhu  letošního roku 2017. 

     

   Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice na počátku roku 2017 

schválilo rozpočet na rok 2017. Příjmy  a výdaje na letošní rok 

2017 jsou plánovány ve výši  8 mil. 507 tis.  Z  toho provoz obce 

obnáší asi 4 mil Kč, splátky úvěrů 2 mil. a  2,5  mil. ještě zbývá 

na drobnější investiční akce. 

 

      V letošním roce bude hlavní investiční akcí odbahnění a 

rekonstrukce v loni zakoupeného rybníka „Stará podniva“.      

Celkové náklady se budou pohybovat kolem 2,5 mil .Kč . Z této 

částky by 80 % (asi 2. mil. Kč) měla tvořit dotace z Ministerstva 

zemědělství.  Žádost bude podána v průběhu měsíce dubna a 

vlastní realizace stavby začne až po definitivním přiznání dotace, 

tedy nejdříve až v druhé polovině roku 2017. 

 

    Druhou větší investicí bude pokládka umělého povrchu na 

tenisových kurtech ve sportovním areálu v Dolních Heřmanicích. 

Pokládkou umělé trávy II. generace vznikne víceúčelové hřiště 

pro tenis, nohejbal a malý fotbal. Realizace pokládky začne 
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koncem dubna 2017 a bude dokončena do poloviny května 2017. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma „JM 

Demicarr s r.o.“, která podala nejnižší částku a to 883 000,- Kč. 

    Toto víceúčelové hřiště bude sloužit veškeré veřejnosti a 

hlavně našim malým fotbalistům, kteří zde mohou trénovat při 

nepříznivých podmínkách 

   Zároveň v jarních měsících proběhne základní generační 

úprava travnaté plochy na fotbalovém hřišti. 

 

Oprava  krajské komunikace II.tř. 392 mezi obcemi Petráveč -  

Dolní Heřmanice - Tasov. 

 

   Uzavírka této komunikace bude zahájena 1. 4. 2017. Bude 

uzavřen úsek od cedule Dolní Heřmanice – západ po křižovatku 

u  obce Petráveč (u lípy). Druhý úsek bude uzavřen od cedule 

Dolní Heřmanice –západ po ceduli obce Tasov. Objízdná trasa  

z obce Dolní Heřmanice bude oficiálně vedena přes místní část 

Oslava do Tasova. Do Velkého Meziříčí dále na Křeptov, Ruda 

,Jabloňov, Velké Meziříčí. 

   Obecní úřad pro naše občany, jak jsme již informovali 

v minulém zpravodaji připravuje dvě trasy po místních 

komunikacích do Velkého Meziříčí. 

Trasa 1. – souběžná místní komunikace s 392 do Petrávče.  

Trasa 2. - zkratka na Jabloňovskou  spojovací komunikací. 

Z Dolních Heřmanic odbočíte směr rybník „Nová Podniva“, 

v polovině kopce odbočíte vlevo na polní komunikaci „Nad 

remízkem“, která vás dovede až na Jabloňovskou spojovací 

komunikaci. U této objízdné trasy je výhodou, že je kratší, ale 
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nevýhodou je, že část je vedena po hliněné cestě, kdy v případě 

deštivého počasí bude cesta zablácená. 

   Celková uzavírka bude trvat do 30. 6. 2017. Dodavatelská 

firma přislíbila, zprovoznění úseku po Jabloňovskou spojovací 

komunikaci od začátku června 2017. 

    Autobusová doprava bude probíhat přes Tasov a od června 

2017 přes Jabloňovskou spojovací komunikaci. Po dobu objížďky 

přes Tasov bude podle posledních informací autobus zastavovat 

v Dolních Heřmanicích jen na zastávce u obecního domu. 

    Věříme, že tyto dva měsíce objížděk společně zvládneme a 

koncem června  2017 budeme projíždět po krásně upravené 

krajské komunikaci směrem jak na Velké Meziříčí, tak i na Tasov. 

  Tím skončí několikaleté společné úsilí našich obcí Petráveč, 

Dolní Heřmanice, Tasov ale i Velkého Meziříčí opravu této 

páteřní komunikace mezi našimi obcemi. 

 

Veřejně prospěšné práce . 

        Obec Dolní Heřmanice požádala úřad práce ve Žďáru nad 

Sázavou o příspěvek na zřízení 4 pracovních míst VPP – veřejně 

prospěšné práce. Naše žádost bude projednána na komisi při 

úřadu práce v úterý 14. 3. 2017.  Bylo požádáno o příspěvek na  

4 pracovní místa. 2 místa na plný úvazek a 2 místa na zkrácený 

úvazek. 

   Podmínkou úřadu práce je, že uchazeč musí být delší dobu 

evidován v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. 
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  Rybářské povolenky 2017 

     Na obecní rybník „U obory“ budou vydávány od 1. dubna 

2017 celoroční povolenky. Povolenku si může zakoupit každý 

občan naší obce, který je zde hlášen k trvalému pobytu. Cena 

celoroční povolenky je 1.400,- Kč. 

    Ostatní si mohou zakoupit jednodenní za 200,- Kč, nebo 

víkendovou na dva dny za 400,- Kč.  

            

 

Zájezd do termálních lázní v Maďarském městečku GYÖR 

    Zájezd se koná v  sobotu 25. března 2017. Jedná se o 

jednodenní zájezd s odjezdem v 5.00 hod. ráno a příjezdem ve 

20.30 hod. večer. 

   Teplá voda z termálního  pramenu (37 °C) má léčivé účinky a 

příznivě působí na kůži, klouby a pohybové  ústrojí.  Solné 

výpary v jeskyni na dýchací ústrojí a celkový pobyt na regeneraci  

organismu. 

   Cena :  doprava   autobusem   450,- Kč 

                 celodenní vstupné      250,- Kč 

Za tyto náklady prožijete od 9.00 do 17.00 hod. příjemnou 

regeneraci v krásném areálu, který obsahuje několik vnitřních 

bazénů, 3 venkovní bazény, 2 tobogány, různé střiky a 

bublinkové koupele. Každý má vlastní lehátko, v areálu je několik 

restaurací  na občerstvení. 

   Občerstvení a jídlo je  možno si vzít z domu vlastní.. V případě 

zájmu řidič autobusu vymění  naše Kč za maďarské forinty. 
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 Kurz 1:10    500,- Kč  =  5.000 ft .  ( oběd  3000 ft. ,  pivo 600 ft.) 

         Zájemci o zájezd se mohou hlásit  na tel. Čísle p. Kujala 

732 943 838. 

 

Výzva  starosty : 

    Starosta obce  žádá spoluobčany, kteří budou ve svém obydlí 

bourat  či likvidovat staré zdivo , kamení, betony nebo jiný inertní 

materiál , ať se obrátí  přímo na starosty, který Vám doporučí  

místo bezplatného  uložení tohoto materiálu ( obecní  polní a 

lesní komunikace). 

 

Očkování psů proti vzteklině: 

Proběhne v naších obcích v sobotu 18.3.2017 

Dolní Heřmanice   -  od 9.45 hod.  na návsi za školou 

místní část Oslava  -  od 10.30 hod. náves 

 

 

Jarní   úklid :   

Přistavení velkých kontejnerů  na směsný komunální odpad  

Od pondělí 27.3.  -  do středy 29.3   -  před obecním domem 

Od  středy   29.3.   -  do  pátku   31.3.  -  u pomníku padlých                                                             

Od pátku   31.3.  -  do  pondělí 3.4.  -  náves místní část Oslava 
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů : 

Sobota 15. dubna 2017 

9.35 – 9.45 hod -   Dolní Heřmanice před obecním domem   

9.50 – 9.55 hod  -  Oslava  u čekárny 

 

                                                                       starosta Josef Prudík 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 – listopad –  únor   

„Hudební potěšení“   

Tradicí v naší škole se stalo výše zmíněné vystoupení pana 

Vojkůvky. Děti si vystoupení mohou vždy užít vesele a aktivně  

se zapojit do nabízených písniček např. hrou na nástroje, 

mimikou, pohybem,  tancem apod. V muzice je zkrátka vždycky 

živo a nikdo nemá šanci se nudit.    

Projektový den: „Svatý Martin“  

I tento projekt se u nás stává každoroční akcí – je to pro nás 

svátek, který nekompromisně nahlašuje blížící se zimní období, 

ale také svátek vzpomínek na člověka, který dokázal dělat dobré 

skutky. Osobnost svatého Martina jsme si nejprve přiblížili ve 

škole formou povídání a kreseb. Odpoledne jsme pokračovali 

programem v mateřské školce, kde si děti i rodiče nejdříve 

ozdobili a poté ochutnali medové perníčky. Poté následoval 

očekávaný svatomartinský průvod ve spolupráci s paní ředitelkou 

a žáky z tasovské školy. Se setměním se průvod vydal 



7 
 

s rozsvícenými lampiony na obchůzku obcí. Své putování 

ukončili všichni na výletišti, kde děti zazpívaly píseň o sv. 

Martinovi a také sehrály situaci, která sv. Martina proslavila a 

zároveň změnila.  Na závěr se přítomní mohli lehce občerstvit.  

Návštěva ekologického centra v Balinách     

Svátkem svatého Martina začíná období různých zimních tradic a 

právě toto období si mohly děti užít v programu nazvaném „Od 

Martina k masopustu“, který byl připraven v Balinách. Do Balin 

jsme putovali společně s dětmi z tasovské školy. V rámci 

nabízeného programu tak žáci obou škol mohli aktivně poznat, 

jak lidé na vesnicích pracovali po večerech ve svých chalupách a 

staveních. Nejprve si všichni vyzkoušeli draní peří, poté si vyrobili 

tiskátka z brambor a svíčky ze včelího vosku. Velké oblibě se 

těšilo tkaní na tkalcovském stavu. Celý program vyvrcholil 

výrobou škrabošek na masopustní průvod. Pomocí těchto 

činností tak děti mohly putovat dávnými dobami svých předků a 

nahlédnout tak do toho, jak jejich předchůdci trávili dlouhé zimní 

večery.      

 

Den otevřených dveří     

Jeden listopadový den vždy náleží pozvánce rodičů a veřejnosti 

do naší školy. I v letošním roce na nás rodinní příslušníci 

nezapomněli a přišli se podívat na to, jak vypadá práce ve škole 

s dětmi ať už v jednotlivých skupinách či hromadně. Děti 

předvedly zcela spontánní zapojení bez trémy a některé z nich 

se upřímně radovaly  z přítomnosti svých nejbližších.   
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Období Vánoc : 

Těšení na nejkrásnější svátky v roce jsme si užili zpíváním při 

rozsvěcování vánočního stromu i vystoupením na vánoční 

besídce pro veřejnost. Během besídky zazněly koledy, na které 

se děti doprovázely různými rytmickými nástroji i flétničkou. Děti 

z mateřské školy předvedly taneček i některé básničky o zimě či 

Vánocích. K jejich roztomilosti přispělo i oblečení laděné do bílé 

zimní barvy. Žáci ze školy sehráli scénku, ve které vtipnou 

formou poukázali na tradiční předvánoční „běsnění“ 

v obchodních domech. Po společném zpívání koled děti rozdaly 

rodičům dárečky k Vánocům: přání, keramické svícny, které 

samy vyráběly. 

I v letošním roce provázela besídku výstava výtvarných prací 

dětí a tyto práce byly prezentovány i na tradiční vánoční výstavě 

v Jupiter clubu.  

V rámci předvánočních akcí navštívili ještě žáci ze školy 

Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a zde mohli nahlédnout do 

vánočních tradic v programu nazvaném „Poselství Vánoc“. 

Lektoři ekologického centra předvedli jako vždy vynikající skvěle 

připravený program prodchnutý pohodovou atmosférou. 

K umocnění této atmosféry jsme s dětmi navštívili i vánoční trhy 

na náměstí.   

 

Lyžařský kurz:  

Ve spolupráci s tasovskou školou se letos v lednu mohli zájemci 

ze druhých a třetích tříd zúčastnit základního kurzu lyžování 

v Meziříčí na Fajtově kopci. Celý kurz se obešel bez úrazu a 

hlavně probíhal za velice krásného slunečného a mrazivého 

počasí. Děti se každý den těšily na lyžování, začátečníci 

odbourali veškerý strach a s chutí a odvahou se pouštěli ze 
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svahu. Odměnou všem bylo příjemné sportování, dobrá nálada a 

na konci týdne už se všichni cítili jako opravdoví lyžaři.  

 

 

 

Péče o zdraví:  

V rámci zdravého životního stylu a otužování chodí děti ze školy 

a ze školky každý den ven. Děti z mateřské školy tráví čas na 

vzduchu formou vycházky nebo si hrají v areálu školky a děti ze 

školy sportují o přestávce i v hodinách tělesné výchovy co 

nejvíce venku. Co nejčastější pohyb na čerstvém vzduchu přinesl 

ve škole své ovoce: Děti nebývají tak často nemocné a chřipková 

epidemie většího rozsahu se škole prozatím vyhnula. V mateřské 

škole epidemie chřipky přeci jen udeřila, v raném dětském věku 

však organismus není příliš odolný a dalo se to očekávat. Vlivem 

této epidemie byl ve školce 3dny přerušen provoz.  

O zdraví se snažíme pečovat i formou různých tematických 

hodin, kdy se věnujeme zdravé výživě a péči o tělo.  
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Děti z prvních tříd se zapojily i do projektu „Zdravé zoubky“, 

v rámci kterého se naučili pečovat o chrup, zopakovaly si 

potraviny, které zubům škodí a které nikoli a vyplňovaly různé 

úkoly, pomocí kterých si připomenuly důležitost péče o chrup. 

V závěru obdržely za odměnu balíček plný překvapení, v němž 

byla  zubní pasta, kartáček, žvýkačka, přesýpací hodiny na 

odměření času čistění zubů, samolepka s návodem správného 

čistění zubů a informační letáček správné péče o chrup .  

Projektové dny ve škole:  

V listopadu jsme si s dětmi ve škole připomněli svátek Všech 
svatých. V rámci projektového dne Dušičky aneb Halloween se 
ve třídě sešla spousta čarodějnic a čarodějů, kteří si s chutí 
zatancovali, zazpívali, splnili řadu úkolů a nakonec si vyrobili 
vlastní svíčky. Děti se dozvěděly, jak se tradice Dušiček slaví u 
nás a jak se slaví v rámci Halloweenu ve světě.   

Prosincový projektový den Vánoční těšení byl prodchnut 
vánoční atmosférou a zpěvem koled. Jak se u nás slaví Vánoce? 
Co si dáváme k večeři? Jak to u nás chodí než se rozezní 
zvoneček? Jaké tradice doma dodržujeme? O tom všem jsme si 
s dětmi popovídali u šálku teplého čaje a výborného cukroví, 
které nám.  

maminky napekly. Tradiční svícen z jablíčka, hrozinek a hřebíčků 
si pak děti odnesly domů, aby jim provoněl krásné vánoční dny.  

Na Pyžamový den, který se konal v únoru se děti skvěle 
připravily. Oblékly si pyžamo, přinesly si oblíbenou knížku a 
plyšového kamaráda, se kterým usínají. Přes potok, hory a lesy 
jsme se v tělocvičně přesunuli do krásných pohádek. Přepočítali 
jsme trpaslíky, zařadili správná slova do pohádek, zazpívali si 
pohádkové písničky a se svými plyšovými kamarády se naučili i 
pohádkový taneček.   

Karneval ve školní družině:  
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Již tradiční karneval ve školní družině se konal ve středu 15. 
února. Na karneval jsou zvány všechny děti ze základní školy, 
tudíž o zábavu je postaráno už jenom plným počtem 
zúčastněných. Jako každý rok děti přišly v krásných kostýmech, 
kde nechyběly princezny, pohádkové postavičky, ale i sportovci. 
V průběhu odpoledne bylo pro děti nachystáno několik soutěží a 
úkolů, které jsme si všichni velmi užili. Po celou dobu nám hrála 
hudba a ve volných chvílích nechyběly ani taneční kreace, které 
jsou u dětí někdy velmi zajímavé. Karneval se velmi vyvedl a už 
se těšíme na příští rok.  

 

 

Projekt Les ve škole:  

Projektu Les ve škole se věnujeme v průběhu celého roku, kdy 
chodíme do přírody, pozorujeme a zkoumáme, jak se chovají 
rostliny, živočichové, ale také lidé. Letošní zima nám umožnila 
nový pohled na přírodu kolem nás. Mohli jsme vidět  jak lesy, 
louky, pole, tak i zvířátka čilá v tomto  ročním období, kdy 
napadne opravdu pořádná spousta sněhu. Na polích byly k 
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vidění cestičky ze stop od zvířátek a děti se učily rozeznávat 
jednotlivé stopy. V dalších aktivitách se v letošním roce opíráme 
o metodiku „Les všemi smysly“, kde plníme různé úkoly, 
vypracováváme pracovní listy či hrajeme hry. S přicházejícím 
jarem se blíží také náš celodenní výlet do okolí, kde si veškerou 
teorii vyzkoušíme v praxi a užijeme si „učení“ v lese.  

 

V mateřské škole proběhly tyto projektové dny: 

Svatý Martin, Den otevřených dveří, Den pozdravů,  Mikulášská 
nadílka, Vánoční besídka, Hračkový den, Karneval, Den 
mateřského jazyka.  

 

 Co nás  čeká: 

- Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 19. 4. 2017  

- Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY – 10. 5. 2017  

- Velikonoční výstava v Jupiter clubu /vystavujeme od 
10. 4. do 12. 4. 2017/ 

- Miniškolička   
- Návštěva Ostrůvku  
- Plavecký výcvik  

 

Srdečně vás zveme na: 

- Besídku ke Dni matek, která bude dne 4. 5. 2017v 

Obecním domě (ve čtvrtek). 

- „Pasování“ 27. 6.2017 v Obecním domě (v úterý)  
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Poděkování:    

-  ZŠ a MŠ v Tasově  za celoroční spolupráci 

- kulturní komisi za spolupráci při akcích /sv. Martin, 

vánoční jarmark/    

- za veškeré příspěvky do školního sběru /papír, 

plastová víčka a hliník/ 

                                                       Mgr. Pavla Kamanová 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Kulturní akce v prvním pololetí roku 2017 

 
Nejdříve bych Vás chtěla informovat o výsledcích charitativní 

tříkrálové sbírky, která proběhla v obcích Dolní Heřmanice a 

Oslava v sobotu a v neděli 7. a 8. ledna 2017. 

V Dolních Heřmanicích se vybralo 16.350,- Kč a v Oslavě 

2.300,- Kč 

Děkujeme všem dárcům, koledníkům i vedoucím skupin. 

 
V sobotu 28. ledna jsme společně s členy dobrovolných hasičů 

uspořádali obecní ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina 

M. E. Š. Kulturní program plesu oživily ženy z Tasova. Děkuje 

všem, kteří náš ples podpořili svojí návštěvou a také všem 

sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. 

 

 

V neděli 19. února jsme pro děti uspořádali dětský karneval. 

Děti si zasoutěžily a zatančily při živé hudbě JP EXPRES. 
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V neděli 12. března 2017 bude ve 14 hod. vítání občánků.  

Zváni jsou i rodinní příslušníci. 

 

Na jaře se chystáme do Olomouce na zahrádkářský zájezd. 

Termín je stanoven na sobotu 22. dubna 2017. 

Případní zájemci se již mohou hlásit na obecním úřadě. Občané 

Dolních Heřmanic a Oslavy budou mít dopravu zdarma. Ostatní 

budou přispívat na dopravu 200,- Kč. 

 
Dětský den se letos uskuteční v sobotu 25. května 2017 
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Na sobotu 24. června 2017 je naplánováno setkání seniorů.  

Senioři se letos sejdou v Obecním domě. Součástí programu 

bude divadelní vystoupení. Budou to scénky Felixe Holzmanna 

Včera, dnes a zítra. Toto vystoupení proběhne ve 

venkovním areálu mateřské školy. Vystoupení bude zároveň 

volně přístupné i pro všechny občany Dolních Heřmanic a 

Oslavy. 

 

Věřím, že Vás některá z akcí zaujme, a že nám zachováte Vaši 

přízeň. 

Zároveň Vám přeji krásné jarní dny. 

 

 Za členy kulturní komise Marie Krištofová 
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ZPRÁVY Z HASIČKY  

Vážení a milí spoluobčané, 

po čtvrt roce se s Vámi chceme opětovně podělit o informace 

z dění v našem Sboru a připomenout si uplynulé události. 

Před nástupem zimy jsme v sobotu 19. 11. posbírali nepotřebný 

železný šrot a odpad v rámci tradiční Železné soboty.  

Vaše děti mohly, dne 5. 12. přivítat Mikuláše i čerty s nadílkou, 

kterou pro Vás hasiči připravují, pod vedením M. Kubíčka, již 

několik let. 

V avízovaném termínu 10. 12. se konala výroční členská schůze 

našeho Sboru, kterého se účastnila i členka vedení okrskového 

sdružení SDH Velké Meziříčí. Ta opětovně ocenila organizaci, 

průběh výroční schůze, ale i činnost našeho Sboru za uplynulý 

rok. Bohužel, i přes naše pozvání, jsme nepřivítali nové zájemce 

o zapojení se do našeho týmu. 

Společensko-kulturní událostí zimy byl bezpochyby Obecní ples, 

do kterého jsme se, po loňské úspěšné premiéře, opětovně 

organizačně zapojili. Hasičky a hasiči pro Vás připravili večeři, 

tentokrát 3-chodové menu zahrnující tatarský biftek, hovězí 

svíčkovou a cheesecake, v šenku jsme pro návštěvníky čepovali 

pivo, rozlévali víno a jiné nápoje. Návštěvníci plesu jistě potvrdí 

dobrou organizaci a kvalitní úroveň celého večera.  

V sobotu 18. 2. jsme Vás pozvali na exkurzi do malého 

Radničního pivovaru v Jihlavě a letošní zájem potvrdil správnost 

zvoleného termínu. Charismatický majitel nás široce seznámil 

s historií vaření piva v Jihlavě, s historií samotné budovy 

minipivovaru, ochutnali jsme jejich produkty a v prostoru 

pivovarské restaurace strávili příjemný večer. 
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Na závěr jarních prázdnin jsme pro děti organizovali zimní kino 

v sále Obecního domu. Děti měly možnost shlédnout 

velkoplošnou projekci dvou dětských filmů, občerstvit se a zažít 

tak atmosféru podobnou velkým multiplexům.  

Vyvrcholením naší činnosti v tomto období je příprava a 

organizace tradičního Maškarního průvodu obcemi Oslava a 

Dolní Heřmanice. Tentokrát se vše odehrálo v sobotu 4. 3., kdy 

se,  za krásného, slunného počasí, sešlo úžasných 40 masek, 

což letošní ročník řadí mezi ty nejúspěšnější. Za to patří všem, 

kteří se nebojí udělat si ze sebe na chvíli legraci a potěšit 

především starší občany, kteří na průvod trpělivě čekají, 

obrovské poděkování a respekt. Děkujeme! Poděkování patří 

také novým muzikantům pod vedením J. Jůzka, kteří poctivě hráli 

až do podvečerních hodin.  

Vážení spoluobčané, v nadcházejícím období se s Vámi těšíme 

na viděnou na Hasičské zábavě na výletišti, která se koná 

v sobotu 10. 6. 2017. Věříme, že nás přijdete podpořit a pobavit 

se. 

Děkujeme za přízeň, přejeme hezké jaro a  pevné zdraví, 

Za Hasiče Dolní Heřmanice                  Nikola Kříž 

 
 
 
 

 

VÍTE, ŽE … 
 

... se nacházíme v oblasti, která vykazuje roční srážky téměř o 

200 mm na 1 m2 nižší, než je celorepublikový průměr?  

Pro zajímavost vám nabízíme přehled srážek za posledních 5 let.  
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Přehled srážek v mm/m2 

  2012 2013 2014 2015 2016 

leden 58,7 31,3 27,3 43,7 30,1 

únor 19 54,8 26,7 9,3 54,2 

březen 9,4 44,5 18,4 45 29,5 

duben 26,4 18,3 25,3 12,9 46,8 

květen 35,4 109,8 83 44,2 26,9 

červen 81,9 123,8 26,3 22,4 22,9 

červenec 57,6 21,6 80,4 47,2 78,8 

srpen 33,6 62,9 121 65,3 17,9 

září 37,3 55,9 106 29,6 9,8 

říjen 42,1 48,2 40,4 46,5 42,2 

listopad 18,5 22,2 33,4 47,4 33,2 

prosinec 53,7 20,4 37,7 28,2 32,9 

CELKEM 473,6 613,7 625,9 441,7 425,2 

 

Doufejme, že letošní rok bude příznivější a obejde se bez 

velkých výkyvů v počasí. 
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... počet obyvatel obcí Dolní Heřmanice a Oslava se oproti roku 

2015 v podstatě nezměnil – je nižší o 1 osobu  

 

 Dolní 
Heřmanice 

Oslava celkem 

ženy      239 22 261 

muži 231 23 254 

celkem 470 45 515 

 

... v loňském roce se v Dolních Heřmanicích narodilo sedm dětí, 

v Oslavě jedno. Slavnostně přivítáni byli v neděli 12. 3. 2017. 

Havlíček Eduard Dolní Heřmanice 137 

Liška Daniel  Dolní Heřmanice 104 

Mikulášek Vítek  Dolní Heřmanice 8 

Kučerová Michaela Dolní Heřmanice 15 

Brabcová Amálie Dolní Heřmanice 111 

Dufková Julie  Dolní Heřmanice 137 

Mejzlíková Anežka Dolní Heřmanice 18 

Kašpar Filip  Oslava 8 

 

 

 

... během minulého roku zemřeli: 

Jánová Helena  Dolní Heřmanice 66 

Studená Božena Dolní Heřmanice 6 

Hnízdil Jiří  Dolní Heřmanice 22 

Prokešová Marie Oslava 8 

Němec Libor  Dolní Heřmanice 106 

 

Věnujme jim tichou vzpomínku! 

 

kronikářská komise 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci leden oslavili: 

p. Zdeněk Paprskář D.H. č. 67  65 let 
p. Anežka Péťová              Oslava č.24                    80 let 
p. Růžena Vlčková            D.H. č. 102                     70 let       
p. Marie Pařízková             D.H. č.3                          75 let 
p. Marie Suchánková         D.H. č.92                        83 let     
 
V měsíci únor oslavili:          

p. Věra Skryjová                  Oslava č.12      91 let 
p. Anna Babáčková             D.H. č. 72                     85 let     
p. Marie Syslová                  D.H. č. 99                     75 let 
p. Marie Bartáková              D.H. č. 78                     70 let 
 
V měsíci duben oslaví: 

p. Božena Zezulová            D.H. č. 50                     80 let 

p. František Zezula             D.H. č. 29                     70 let 

p. Arnošt Slováček              D.H. č. 54                     90 let       

p. Milada Zezulová              D.H. č. 65                     88 let   

 
 

 
 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a rodinnou 

pohodu 

 
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 
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