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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

            „Obecní zpravodaj obce Dolní Heřmanice pro Vás opět 

připravil souhrn informací, které nás provázely v průběhu zimního 

období a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích v 

průběhu letošního roku 2019. 

       Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice na počátku roku 2019 

schválilo rozpočet na rok 2019. Příjmy a výdaje na letošní rok 

2017 jsou plánovány ve výši 8 mil. 632 tis Kč,-.  Z toho provoz 

obce obnáší 3,3 mil. Kč, splátky úvěrů 1,8 mil. a 3,5 mil. ještě 

zbývá na investiční akce. 

 

Investiční akce: 

Inženýrské sítě v obecní obytné zóně 2 (OZ2). 

     Letos bude beze sporu největší investiční akcí obce výstavba 

inženýrských sítí v nové obytné zóně (OZ2) obecní pozemky, kde 

bylo k dnešnímu dni prodáno všech 13 obecních stavebních 

pozemků. Na počátku května budou zahájeny práce na výstavbě 

splaškové kanalizace včetně přípojek po té vodovodní vedení 

včetně přípojek.  

      Při výběrovém řízení, které prováděl „Svaz vodovodů a 

kanalizací „Žďársko“ (jehož je naše obec členem), byla z pěti 

oslovených firem vybrána jako dodavatel stavby firma s nejnižší 

nabídkou 2.653 tis. Kč bez DPH firma ATIKA-LYSÝ s.r.o. 

z Velkého Meziříčí, (rozpočtová cena činila 3.100 tis. Kč). 

     Po té bude probíhat výstavba plynového vedení včetně 

přípojek, na které je v současné době vyhlášeno obcí Dolní 

Heřmanice výběrové řízení.  



 
 

         Tyto akce mají termín ukončení srpen 2019. V září 2019 

bude firma E-on provádět výstavbu elektrického vedení včetně 

přípojek a výstavby nového trafa. 

      Výstavba nové asfaltové komunikace včetně dešťové 

kanalizace a veřejného osvětlení je plánovaná na počátek roku 

2020.           

       Na tuto komunikaci bude obcí Dolní Heřmanice vyhlášeno 

další výběrové řízení a požádáno o dotaci z Ministerstva 

místního rozvoje (MMR), která by měla činit asi 2,5 mil Kč. 

Rozpočtové práce této komunikace včetně obrubníků jsou ve 

výši kolem 4. mil, -Kč. Výběrovým řízením se částka sníží. 

      V současné době začínají první stavebníci s projektovou 

přípravou a se stavebním řízením svých budoucích rodinných 

domů. První stavba v obecní OZ2 byla zahájena s příslibem obce 

s napojením inženýrských sítí kromě místní komunikace na 

podzim letošního roku. 

       Obec má na tuto výstavbu všech inženýrských sítí již nyní  

zajištěn dostatek finančních prostředků, které má k dispozici 

z prodeje stavebních pozemků ( 8 mil. Kč,-) 

      Jak bylo uvedeno výše, bude požádáno o dotaci MMR a 

v případě přidělení dotace bude možno opravit povrchy místních 

komunikací i u soukromých stavebních zón OZ1 a OZ3. 

 

Obytná zóna 3 (OZ3) – soukromé stavební pozemky 

     I zde proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby výstavby 

hlavních řádů splaškové kanalizace a vodovodu. Nejnižší 

nabídku z pěti oslovených firem opět podala firma ATYKA-LYSÝ 

s.r.o. Velké Meziříčí ve výši 1.829 tis.- Kč bez DPH (rozpočtová 

cena činila 2.520 ti. Kč). 



 
 

    V tomto případě si majitelé soukromých stavební pozemků 

rozdělí tuto částku poměrným dílem a uzavřou s obcí Dolní 

Heřmanice smlouvu o příspěvku na zbudování těchto 

inženýrských sítí. Obec poté uzavře smlouvu se Svazkem 

vodovodů a kanalizací „Žďársko“ na vysoutěženou cenu a 

prostředky přepošle svazku, jakožto investorovi stavby. 

Vybudované sítě v obecním pozemku (místní komunikaci) se 

stanou majetkem svazku „Žďársko“. 

        Tato stavba bude dokončena do konce srpna 2019. V září 

opět firma E-on provede výstavbu elektrických sítí včetně 

přípojek. 

 

Veřejně prospěšné práce  

        Obec Dolní Heřmanice požádala úřad práce ve Žďáru nad 

Sázavou o příspěvek na zřízení pracovních míst VPP (veřejně 

prospěšné práce). Naše žádosti byly kladně schváleny a ÚP nám 

přidělil příspěvek na 2 pracovní místa na 6 měsíců a to do 30. 9. 

2019. Měsíční příspěvek činí 15.000,-Kč na jednoho 

zaměstnance. Podmínkou úřadu práce je, že uchazeč musí být 

delší dobu evidován v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. 

 

                                                           Rybářské povolenky 2019 

     Na obecní rybník „U obory“ jsou vydávány od 1. dubna 2019 

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 povolenku na dva dny za 400,- Kč.  



 
 

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 starostu, který Vám doporučí 

místo bezplatného uložení tohoto materiálu (obecní polní a lesní 

komunikace). 

 

Komunální odpad – popelnice. 

         Zimní svoz komunálního odpadu bude naposledy 

uskutečněn v pondělí 29. 4. 2019. Od této doby začíná letní svoz 

1x za 14 dní tedy až 13. 5. 2019. 

   Vyzýváme občany k většímu třídění komunálních odpadů, 

který dávají do popelnic, kde se nachází stále velké množství 

odpadů, které se dají vytřídit. Papír 22%, bioodpady 18%, plasty 

13% , sklo 9%, nebezpečné odpady 3 %. 

         Z daného průzkumu je vidět, že se dá ještě 60 % 

komunálního odpadu vytřídit a po vytřídění vám bude jedna 

popelnice v letním období stačit na 14 dní. 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů: 

Sobota 20. dubna 2019: 

9.15 – 9.25   -   Dolní Heřmanice před obecním domem   

9.30 – 9.35   -   Oslava  u čekárny   

Podotýkáme, že nejsou sváženy pneumatiky, které likvidují 

příslušné pneuservisy. 

                                                                                                                           

                                                           starosta Josef Prudík 



 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 – listopad - duben    

Akce MŠ: 

Projektový den – oranžový den     

Barevný den se v naší škole stal tradicí. Tentokrát mu vévodila 
oranžová barva a ta vládla pro tento den v mateřské i základní 
škole. S dětmi v mateřské škole jsme poznávali věci, které mají 
svoji přirozenou oranžovou barvu, rozvíjeli tento jev i výtvarnou 
činností, soutěžemi a také speciální oranžovou miniškoličkou s 
dětmi ze základní školy. Děti v obou školách byly tematicky 
oblečené do oranžového oblečení, měly oranžové hračky, 
oranžovou svačinku či oranžové nehty a jiné doplňky v podobě 
sponek, slunečních brýlí aj. Tento barevný den jsme si jako 
každý rok velmi užili. Do oranžového dne se zapojila i kuchyně, 
kdy si pro nás paní kuchařka připravila svačinku v podobě 
strouhané mrkve s ovocem, na oběd jsme měli bramborovo-
mrkvovou polévku a kuře na paprice, odpolední svačinka hrála 
také oranžovou barvou v podobě meruňkové marmelády. 
Společně jsme si zahráli různé hry, splnili barevné úkoly a 
přečetli si pohádky o lišce, veverce i voňavém osmaženém 
koblížku. Už teď se děti těší, jaká barvička nás bude provázet v 
příštím školním roce.  

 



 
 

Divadlo Polárka – „Pohádky 1000 a jedné noci“   

Letos jsme s dětmi ze školky i ze školy poprvé vyrazili do divadla 
Polárka v Brně. Přidaly se k nám také děti ze základní školy 
Tasov a společně jsme si výlet velmi užili. Atmosféra divadla děti 
nadchla. Komorní pohádka o Šeherezádě byla plná písniček, 
vtipů i poučných okamžiků. Seděli jsme opravdu na dosah jevišti 
a mohli se tak do představení zapojit. Ocenění zasloužila 
nápaditě připravená scéna i jednotlivé výstupy herců. Krásný 
zážitek nás provázel i do školy, kde jsme si o divadelním 
představení dlouho povídali.  

Karneval  

Karneval jsme jako každý rok oslavili tancem, zpěvem a dnem 
plným zábavy. Děti měly krásné masky, které svým kamarádům 
ukázaly a celý den si v nich hrály.  

 

 



 
 

Miniškolička  

Předškolní děti navštěvovaly každou středu na hodinu základní 
školu, kde se seznamovaly s prostředím, zapojovaly se do aktivit, 
které si pro ně paní učitelka společně s dětmi připravila. Měly tak 
možnost vyzkoušet si nanečisto školní vyučování a prostředí, do 
kterého vstoupí po prázdninách.   

Další projektové dny: Masopust, Den mateřského jazyka, Den 
mozku, Den vody, Den divadla, Den dětské knihy, Den 
kosmonautiky a letectví.  

Akce ZŠ:  

Adventní dílna     

Dne 29. listopadu jsme se sešli ve školní družině s dětmi a rodiči, 

kde jsme vyráběli adventní věnec. Na toto příjemně strávené 

adventní odpoledne jsme se těšili již delší dobu. Děti byly do 

výroby velmi zapálené a společnými silami udělaly krásné 

adventní věnce. Strávili jsme velmi příjemné odpoledne při 

horkém čaji a vánoční atmosféře. 

Kultura  

Děti ve škole vedeme i k tomu, jak se chovat v kulturním 
prostředí kina či divadla. Proto jsme v prosinci navštívili kino ve 
Velkém Meziříčí, kde nám byl promítnutý příběh „Grinch“. 
     Tento příběh byl pro děti i výchovný, neboť ukazoval, že 
hořkost, závist a pomstychtivost nejsou dobrým řešením lidských 
vztahů, ale spíše kamarádství a ochota pomáhat druhým. 
Společně s dětmi z mateřské školy jsme navštívili i brněnské 
divadlo Polárka.                            
     Dalším kulturním vystoupením, které jsme absolvovali, byl 
hudební program skupiny „Marbo“ v Tasově. Toto vystoupení 
živé hudby je pro děti vždy veselé a aktivně zapojuje dětského 
diváka do písní potleskem či zpěvem. Písně jsou neotřelé, 
textově přiblíženy dětskému divákovi a z vystoupení vždy 



 
 

obdržíme CD s písničkami, abychom s nimi mohli i nadále 
pracovat v hudební výchově.    
 
Projektový den: Vánoční potěšení   

Na tento projektový den se děti vždy velmi těší. Celý den nás 
provázely koledy a ochutnávka cukroví, které nám maminky 
napekly. U hrnečku teplého čaje jsme si povídali o tom, jak to u 
nás na Vánoce chodí. Nejvíce se děti samozřejmě těšily na 
rozdávání dárků. Každý našel pod stromečkem nějakou malou 
pozornost. Překvapením byl dárek společný pro všechny školáky 
- knihy a různé vzdělávací hry, které děti mohou o přestávkách 
využívat. Na závěr příjemného dne jsme si vyrobili voňavý 
svícínek z jablíček. Ten si děti odnesly domů, aby jim ozdobil 
štědrovečerní stůl.  

Lyžařský výcvik  

Díky spolupráci se Základní školou Tasov jsme se mohli 
zúčastnit lyžařského výcviku na Fajtově kopci. Je třeba zmínit 
také skvěle připravenou sjezdovku, ochotný personál a vstřícné a 
trpělivé instruktory. Díky nim i začátečníci byli schopni za týden 
sjet celou sjezdovku a zúčastnit se závěrečných závodů. Velká 
gratulace patří Jendovi Zezulovi z naší školy, který ve své 
kategorii obsadil krásné druhé místo. 

 



 
 

Ostrůvek – „Kouzelné bylinky“   

V únoru jsme navštívili dětmi oblíbené ekologické středisko 
Ostrůvek. Tentokrát se zde děti seznamovaly s vůní bylinek, učily 
se je poznávat, rozlišovat jednotlivé byliny, ochutnávaly různé 
bylinkové čaje a snažily se zapamatovat, k čemu která bylinka 
slouží. V neposlední řadě se vždy děti těší, až si budou moci 
pohladit morčata a někteří odvážlivci i hada (užovku červenou). 
Na Ostrůvku vždy strávíme příjemné chvíle v pěkném prostředí a 
se zajímavými lektory.   

Návštěva knihovny a hasičské zbrojnice   

Jakmile se ukázalo první jarní počasí, vydali jsme se opět na 
výlet do Velkého Meziříčí. Na většinu školních programů jezdí 
s dětmi i předškoláci, ale tentokrát jela celá mateřská škola i 
základní škola.  Navštívili jsme hasičskou zbrojnici 
profesionálních hasičů. Nejprve se děti dozvěděly něco o práci 
na hasičské ústředně, jak probíhá poplach a hasičské hlášení. 
Poté si mohly vyzkoušet i speciální hasičské helmy. Hasiči 
předváděli i způsob lezení na žebřík a veškeré vybavení aut, 
které používají při vyprošťování na dálnicích. V neposlední řadě 
se dostalo i na povídání o požárech, kterých obvykle bývá méně 
než dopravních nehod.  

Po návštěvě zbrojnice jsme se vydali do místní knihovny, kde pro 
děti ze základní školy bylo přichystáno divadlo „O perníkové 
chaloupce“. Velmi zábavnou a neotřelou formou byla dětem 
nabídnuta jedna z nejznámějších pohádek. Ani trochu však 
diváka nenudila a nenechala na pochybách, že Jeníček a 
Mařenka mohou vždy zažít velké dobrodružství. Vtipně a poučně 
připravená adaptace této pohádky nás vtáhla do děje. Radili 
jsme Jeníčkovi a Mařence kudy se vydat, ukázali jsme jim, jak se 
leze na vysoký smrk, ochutnali "žabí sliz" a za odměnu, že se 
nám podařilo Jeníčka i Mařenku vysvobodit, jsme si mohli sníst 
slaďoučké perníčky. Zbylý čas jsme vyplnili dováděním na 
„Pirátském hřišti“.   



 
 

 

Výlet vláčkem do Martinic  

V březnu jsme využili krásného jarního počasí a vypravili se na 
výlet vláčkem do Martinic. Speciálně chlapci se na výlet novým 
vláčkem moc těšili a užívali si jízdu po mostě či v tunelu. V 
Martinicích na nás čekalo překvapení v podobě devíti huňatých 
štěňátek. Paní učitelka Ambrožová, které tímto velice děkujeme 
za možnost návštěvy, nám vysvětlila spoustu věcí ohledně chovu 
tibetské dogy a připravila nám i bohaté občerstvení. Nejkrásnější 
ale bylo skotačení se štěňátky. V 11 hodin jsme se vypravili 
vlakem zpět do Velkého Meziříčí. 

 Zveme Vás na BESÍDKU KE DNI MATEK dne 15. 5. 2019 
 v Obecním domě v 16 hodin. 

                                                                  Mgr. Pavla Kamanová 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Zdravím Vás všechny po tříměsíční odmlce. Dovolte mi, abych 

se tedy ohlédla za akcemi, které se konaly v měsících lednu, 

únoru a březnu.   



 
 

5.  a  6. ledna 2019 proběhla v našich obcích tříkrálová sbírka. 
V Dolních Heřmanicích se vybralo 15.915,- Kč a v Oslavě 
2.150,- Kč. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem 
dárcům. Díky patří také koledníkům, kteří obcházeli Vaše 
domovy a koledovali. 
 
17. února jsme pro naše děti uspořádali dětský karneval. 
Soutěžili jsme, tančili a hráli si do pozdního 
odpoledne. K tanci a poslechu nám hrála skupina JP EXPRES. 
 
24. února jsme navštívili Prahu. V GOJA paláci jsme shlédli 
muzikál Fantom opery. Také jsme měli štěstí 
na počasí a prošli se po Matějské pouti. 
 
31. března jsme přivítali osm nových občánků Dolních Heřmanic. 
Johanku Havránkovou, Michalku Švecovou, Jakuba Korába, 
Dominika Kučeru, Jonáše Brabce, Valerii Trutnovou, Jakuba 
Šťastného a Terezku Mejzlíkovou. Rodiče dětí dostaly od 
představitelů obce dárky a kytičku. Kulturním programem 
zpestřily děti ze ZŠ a MŠ v Dolních Heřmanicích tento slavnostní 
okamžik. Rodičům dětí přejeme mnoho trpělivosti a sil při 
výchově. 
 
Nyní Vám seznámím s naplánovanými akcemi na měsíc květen, 
červen a červenec. 
 
8. května pojedeme do Kroměříže na zahrádkářskou výstavu 
FLORIA. Zájemci se mohou hlásit na obci 
v úředních hodinách.  
Odjezdy autobusu budou: 7,45 hod. od kapličky, 7,50 hod. 
od obecního domu a 7,55 hod. z Oslavy. 
 
V sobotu 1. června budeme pořádat k příležitosti Dne dětí 
dětský den. Uskuteční se v přírodním areálu. Pro děti budou 
připraveny různé soutěže a občerstvení. Na závěr děti shlédnou 
výcvik vodících psů cvičených speciálně pro nevidomé občany. 
 
 



 
 

V pátek 7. června uspořádáme pro větší děti  ( 8 – 15 roků ) od 
17,00  do  22,00 hod. dětskou diskotéku. 
 
 
Ve středu 12. června pojedeme se seniory na zájezd. Přihlásit 
se mohou ale i Ti, kteří nejsou z řad seniorů, ale mají zájem se 
podívat po vlastech českých. Pojedeme do Národního 
hřebčína Kladruby nad Vltavou. 
Areál si prohlédneme celý. Stáje, zámek, kočárovnu, lesovnu i 
rozhlednu.  Oběd bude tamtéž v Císařském hostinci. Je to krásný 
areál a vše je na jednom místě, žádné velké přesuny. Vhodné je 
to tedy i pro ty, kterým se hůř chodí. Příspěvek bude 250,- Kč. 
Termín a odjezd autobusu bude upřesněn. Zájemci se mohou 
hlásit na obci v úředních hodinách.  
 
 
Pouť letos připadne na víkend 13. a 14. července.  
V sobotu 13. 7. bude taneční zábava se skupinou JARDA Band. 
V neděli 14. 7. bude v sále obecního domu v 11,00 hod. mše 
svatá. V 15,00 hod na přírodním parketu zahrají muzikanti 
Ladislava Prudíka. 
 
Budeme se na Vás těšit. 
 
 
Za kulturní komisi Marie Krištofová 
          

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Milí spoluobčané, 

     v pravidelném Obecním zpravodaji bych vás rád seznámil 
s aktuálním děním ve Sboru dobrovolných hasičů, který již 154 
let patří k naší obci.  
Od našeho novoročního přání uplynuly teprve tři měsíce, ale vy 
jste se již mohli zapojit do dvou tradičních akcí, které pro vás 
organizujeme. V únoru jsme se, společně s vámi, vypravili na 
exkurzi do pivovaru Rebel v Havlíčkově Brodě. Organizovaná 



 
 

prohlídka areálu, ochutnávka místních pivních specialit a 
příjemné občerstvení v pivovarské restauraci, to byl program, 
který na účastníky zájezdu čekal. Všichni si příjemné prostředí a 
připravenost programu pochvalovali. 
 
     Začátkem března jsme vás všechny zvali do Masopustního 
průvodu a je velká škoda, že tuto dlouholetou tradici podpoří 
každoročně jen malá skupina zapálených obyvatel, kterým patří 
velké poděkování a obdiv. I díky nim se průvod 30 různorodých 
masek, za doprovodu živé muziky, prošel oběma obcemi a 
potěšil spoustu místních obyvatel, kteří na naši návštěvu celý rok 
čekají. I jim patří, za skvělé koblížky a občerstvení, velké 
poděkování. Tohle dělá Masopust, lidé dělají Masopust… 
 
     Začátek roku je také obdobím okrskových a okresních setkání 
vedení SDH, kterých se náš sbor pravidelně účastní. Jsme tak 
informováni o aktualitách, nových cílech a obecném dění v rámci 
celonárodního hasičského sdružení.  
 
     Díky odsouhlasení dotace zastupitelstvem obce, dojde 
v nejbližším období k dovybavení naší techniky novým 
zařízením, které nám pomůže lépe plnit úkoly spojené s likvidací 
požáru a podporou profesionální jednotky.  
  
     V květnu nás čeká také společné setkání se sbory hasičů 
celého okrsku v rámci uctění památky sv. Floriana ve Velkém 
Meziříčí. Po mši svaté v kostele sv. Mikuláše, položí zástupci 
slavnostního průvodu pamětní věnec k soše sv. Floriana na 
náměstí.  
 
     V červnu nás pak čekají každoroční okrskové hasičské 
závody, tentokrát v Oslavici.  
 
     Věřím, že společně s vámi se potkáme také na hasičské 
taneční zábavě, kterou pro vás připravujeme na sobotu 8.6. 
 
Krásné jaro vám všem! 
Nikola Kříž 
Místostarosta SDH 



 
 

Činnost mysliveckého spolku Dolní Heřmanice 
 
     Tímto článkem bychom Vás rádi seznámili s aktivitami 
mysliveckého spolku Dolní Heřmanice a poskytli Vám tak 
informace, které vám pomohou vytvořit si o činnosti našeho 
spolku vlastní, a doufáme, že pozitivní obrázek.  
 
Myslivost představuje „soubor činností prováděných v přírodě ve 
vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková 
činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a 
zvyků jako součást českého národního kulturního dědictví.“ (dle 
zákona o myslivosti). 
Myslivecký spolek Dolní Heřmanice hospodaří na ploše 1199 ha 
honebních pozemků a výkon práva myslivosti vykonává 23 členů. 
 
V honitbě je hlavní zvěří zvěř srnčí, pro kterou má honitba 
stanoveny minimální a normované stavy, tytéž stavy má 
stanoveny pro zajíce a bažanta, kteří se z důvodu navýšení 
počtu téměř neloví.  
Drobná zvěř v minulosti patřila k pilířům české myslivosti a byla 
nedílnou součástí zemědělské krajiny. V důsledku změn 
provedených v krajině v minulém století (zcelování pozemků do 
bloků, nástup chemizace, používání mechanizace) došlo 
k razantnímu úbytku drobné zvěře v krajině a tento stav trvá i 
přes snahy o zlepšení na většině území až dodnes. 
 
     Zvěří, která se dále v honitbě nachází je zvěř černá.  
     V loňském roce bylo uloveno 9 prasat, 18 srnců, 10 srn a 10 
srnčat, včetně úhynu na komunikacích, který tvoří téměř 50 %. 
 
     Nejvíce práce všichni členové odvádějí v honitbě, kdy tato 
činnost je většinou skryta očím široké veřejnosti. V prvé radě se 
jedná o přikrmování zvěře v době strádání, na které vlastně 
navazuje příprava dostatečného množství kvalitního objemového 
krmiva v letních měsících, jedná se o kvalitní seno a letninu, 
které si každý člen musí přichystat sám. Individuálně si ještě 
každý člen  zajišťuje jiné krmivo jako kaštany, jeřabiny atd. 
Myslivecký spolek každý rok zakoupí cca 60 q jadrného krmiva 
zpravidla ovsa, 20 q granulí pro spárkatou zvěř, 90 q řepy a 1 q 



 
 

kusové soli, kdy toto všechno krmivo je nutné během zimy 
dopravit zvěři.  
 
     S chovem a péčí o zvěř nesouvisí zdaleka jen přikrmování 
zvěře v době nouze, ale také mnoho dalších činností, které 
směrují k ochraně zvěře a ke zlepšování podmínek pro zvěř. 
Členové našeho spolku pravidelně budují a opravují myslivecká 
zařízení pro přikrmování zvěře, obnovují pachové ohradníky u 
silnic kvůli ochraně zvěře před motorovými vozidly, plaší zvěř při 
senosečích před sekačkami atd. 
Tak jako každý rok naši členové zorganizovali brigádu za účelem 
sběru kamení a výsadbu stromků pro obec. 
     Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním již 
tradiční Poslední leče, která se koná vždy na konci listopadu. 
     Je častým omylem nemyslivecké veřejnosti, že lov je hlavní 
náplní činnosti myslivců a že myslivci chovají zvěř, aby ji mohli 
lovit. Řada myslivců se aktivnímu lovu zvěře nevěnuje vůbec 
nebo jen okrajově. Lov přesto je nedílnou součástí myslivosti. 
Jeho funkce spočívá v prvé řadě v odstraňování jedinců 
nevhodných pro chov (slabých, nemocných, přenášejících 
nevhodné genetické znaky), tlumení zvěře škodící myslivosti 
(predátorů zákonem povolených), udržování populace zvěře ve 
stavu, který odpovídá úživnosti prostředí a teprve v poslední řadě 
jde o získávání výsledku hospodářské činnosti v podobě nutričně 
vysoce kvalitní zvěřiny a dalších produktů. 
     V kulturním přírodním prostředí myslivec nahrazuje funkci 
velkých šelem, které u nás přirozenou selekci a udržování stavů 
zvěře v minulosti zajišťovaly (medvěd, vlk, rys). Vzrůstající stavy 
černé zvěře v poslední době, jakkoliv je redukce populace 
divočáků problematická, ukazují na nezbytnost této činnosti v 
přírodě. 
     Průběrný lov zvěře podléhá přísnému systému pravidel 
ošetřujícímu nejen doby lovu v závislosti na biologii zvěře, ale 
rovněž kriteria chovnosti či průběrnosti konkrétního kusu zvěře. 
Není proto pravda, že myslivec „střílí po všem, co se pohne“, 
protože opravdový myslivec vždy střílí na kus dokonale 
„obeznaný“, v souladu s pravidly průběrného lovu, a tak, aby 
usmrtil rychle a zvěř nebyla trýzněna. Pouze takový lov je 
myslivecký. 



 
 

    Členové mysliveckého spolku se věnují jednak individuálním 
lovům, mezi které patří především čekaná a šoulačka, někdy 
doprovázené vábením, a dále lovům společným, mezi které patří 
hony na drobnou zvěř, a naháňky či nátlačky na černou. 
 
Členové MS Dolní Heřmanice 
 

 
Vzpomínka na bývalé členy MS 

 

 



 
 

VÍTE, ŽE … 

 
 kůrovcová kalamita pokračuje…  
 
Některé lesní parcely v katastru Dolní Heřmanice a Oslava, kde 
převládal smrkový porost, musely být totálně vykáceny. Začínají 
usychat i porosty borovicové. Kůrovec napadl i stromy ve stáří 15 
– 20 let, řádí nejen v lesích, pustil se i do smrků vysázených v 
zahradách u domů.  
 
Jak se situace bude vyvíjet nikdo nedokáže odhadnout.  
Dle vyjádření našeho nového revírníka pro odbornou správu 
lesů, Bohumila Teplého z Čikova, zničil zde kůrovec do současné 
doby cca 5 tis. m2 dřeva, pro které se jen těžko hledá odbyt. 
Kalamita postihla skoro celou Českou republiku. Cena dřeva 
klesla na nejnižší možnou mez, která nestačí pokrýt výdaje na 
obnovu lesa.  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

…tento brouk za to může… 
boj s ním příroda zatím prohrává 

 
 
 

 
 
 



 
 

… toto po něm zůstává … 
Je to ještě les? 

Tady toho houbaři v příštích letech moc nenajdou. 
 

 
 

některé lokality jsou už zlikvidovány, 
některé ještě na kácení čekají 
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…stromy se stěhují z lesa k vodě…. 

 



 
 

 
 
 

                                                            

   

 


