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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

    

    Zpravodaj obce Dolní Heřmanice pro Vás připravil souhrn informací, 

které nás provázely v průběhu letního období a zároveň přináší nové 

informace o plánovaných akcích v průběhu druhé poloviny roku 2018. 

Nový územní plán obce Dolní Heřmanice 2018 

        Jelikož pomalu končí platnost platného územního plánu naší 

obce z roku 2008, schválilo Zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 3.2.2017 „Návrh zadání nového územního plánu 

obce Dolní Heřmanice“. 

       V polovině roku 2017 byly zahájeny přípravné práce na 

návrhu zadání projektovou firmou „Studio P Ing. Marie Psotová 

Žďár nad Sázavou“. Tato projektantka realizovala i minulý 

územní plán v letech 2006-2008. 

        Nový návrh územního plánu obce byl dne 21. 8. 2018 

projednávám s dotčenými orgány, sousedními obcemi, Krajským 

úřadem Kraje Vysočina, ostatními státními úřady a institucemi. 

    V současné době je od 17. 8. 2018 zveřejněna na úředních 

deskách obce „Veřejná vyhláška – oznámení o projednání 

návrhu územního plánu Dolní Heřmanice. Do 3. 10. 2018 od 

zveřejnění této vyhlášky mohou občané nahlédnout do návrhu 

ÚP Dolní Heřmanice na obecním úřadě v Dolních Heřmanicích, 

nebo na odboru výstavby a regionálního rozvoje na MěÚ ve 

Velké Meziříčí. V průběhu této doby mohou občané uplatnit u 

pořizovatele písemné připomínky k návrhu Územního plánu Dolní 

Heřmanice. Veškeré požadavky občanů, kteří podali požadavky 

v průběhu příprav návrhu územního plánu, byli do návrhu 

zahrnuty. 



 
 

        V návrhu jsou veškeré volné plochy v intravilánu (uvnitř) 

obce uvedeny jako zastavěná plocha, takže se dá kdykoli na nich 

zastavit nový rodinný dům. 

    V extravilánu obce jsou v návrhu ÚP zahrnuty k výstavbě naše 

již zmiňované čtyři lokality, na kterých se již nyní začíná 

s výstavbou nových rodinných domků. Celkem je zde plánováno 

s výstavbou kolem 40 rodinných domků. Výše počtu nových 

stavebních parcel musí odpovídat určitému % velikosti obce, 

takže to je v současné době maximum co legislativa umožňuje. 

 

Pozemkové úpravy  

         V loňském roce byla dokončena digitalizace místní části 

Oslava. V jarních měsících letošního roku, jste byli všichni 

majitelé pozemků v extravilánu obce zváni k dokončení 

jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dolní Heřmanice. 

V současné době se dokončuje operát extravilánu obce, který 

bude použit pro digitalizaci obce. 

        V podzimních měsících od 10. 10. 2018 bude zahájeno 

v intravilánu (uvnitř) obce Dolní Heřmanice zjišťování průběhu 

hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu 

katastrálního operátu novým mapováním. Vlastníci nemovitostí 

budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně 

týden předem. Ostatní podrobnosti najdete v „Oznámení“, které 

je zveřejněno na úředních deskách obce Dolní Heřmanice. 

           Zjišťování průběhu hranic bude provádět komise složená 

ze zástupce Katastrálního úřadu, zástupce MěÚ Velké Meziříčí a 

zástupce obce Dolní Heřmanice. V komisi obec Dolní Heřmanice 

bude zastupovat vždy jeden z těchto jmenovaných zástupců. 

Starosta Josef Prudík, p.Dagmar Pavlíčková, p.Milan Cendelín.  



 
 

Tato komise započne pracovat od 10. 10. 2018 a předpoklad 

dokončení všech zjišťování je v červnu 2019. 

 

Výstavba inženýrských sítí pro stavební pozemky: 

Lokalita 1 : „Zahrady“ 

      V současné době zde byla dokončena výstavba nové 

splaškové kanalizace a vodovodního vedení včetně veřejných 

přípojek po hranice pozemku soukromých majitelů. Na výstavbě 

těchto sítí se podíleli všichni majitelé dotčených soukromých 

pozemků stejným příspěvkem. 

        Nyní provádí dodavatel elektrické energie firma E-on na 

vlastní náklady rozvod elektrických sítí k jednotlivým stavebním 

parcelám. Stavba bude dokončena do konce měsíce září a 

stavebníci se mohou připojovat na nově zbudované inženýrské 

sítě. Současně s elektrickým vedením je pokládáno vedení 

místního osvětlení. V ulici budou zřízeny 4 nové body veřejného 

osvětlení. Místní komunikace bude prozatím potažena škrabanou 

obalovanou směsí a v příštím roce společně s komunikací 

v lokalitě 2 položen nový asfaltový povrch. 

 

Lokalita 2: „Obecní stavební parcely“ 

    V současné době byl Zastupitelstvem obce schválen prodej 10 

stavebních parcel. Zbývají k prodeji poslední 3 obecní stavební 

parcely. 

      Zde se projektové práce protáhly z důvodu nutnosti výstavby 

nové tlakové vodovodní stanice. V podzimních měsících 

proběhne stavební řízení na tyto tři projekty.         



 
 

1. Splašková a dešťová kanalizace, vodovodní vedení, včetně    

    veřejných přípojek 

2. vedení plynovodu  

3. nová místní komunikace včetně veřejného osvětlení. 

        Pokud bude vše pokračovat dle představ budou do konce 

roku 2018 vydána stavení povolení na všechny tři projekty. Se 

stavbou by se mohlo začít v jarních měsících roku 2019. 

Finanční prostředky má obec zajištěny z prodeje st. pozemků.  

Lokalita 3:  „Za Jánovýma“ 

         Zde jsou projekty také připraveny pro stavební řízení a 

čekají na dořešení projektu tlakové vodovodní stanice. Je 

předpoklad, že bude probíhat současně s Lokalitou 2 jak 

stavební řízení, tak i výběrové řízení na dodavatele stavby.     

           Jelikož se jedná o soukromé stavební pozemky sepsala 

obec s těmito majiteli smlouvu o smlouvě budoucí o příspěvku na 

výstavbu inženýrských sítí a místní komunikace mezi těmito 

pozemky. 

 

Rybník „Stará podniva“ 

     Ministerstvo zemědělství konečně vyhlásilo výzvu pro příjem 

žádostí na výstavbu nových rybníků a rekonstrukce stávajících 

rybníků. Naše obec má připraveny veškeré podklady, stavební a 

vodoprávní řízení pro podání žádosti o dotaci. Maximální možná 

dotace je ve výši 80 % uznatelných nákladů. Pokud vše dopadne 

a naše žádost bude schválena, mohlo by se s rekonstrukcí hráze 

započít v jarních měsících roku 2019. 

 



 
 

Ostatní Investiční akce 2018 

   -  V průběhu prázdnin 2018 byly kompletně zrekonstruovány 

sociální zařízení v budově Mateřské školy a v budově Základní 

školy. V každé budově nákladem kolem 500.tis Kč. 

    Na rekonstrukci soc. zařízení v MŠ byla čerpána dotace 

z „Programu obnovy venkova“ ve výši 127 tis. Kč a na 

rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ bude čerpána dotace z grantu 

Kraje Vysočina „Naše škola“ ve výši 120 tis. Kč. Kromě těchto 

oprav byly vymalovány některé prostory a místnosti obou budov. 

- U bytového domu č.137 bylo zbudováno zázemí pro 
kontejnery na tříděný a komunální odpad. 

 

- Na hřišti pro matky s malými dětmi u budovy ZŠ byl 
vybudován přístřešek pro případ špatného počasí. 

- V podzimních měsících bude zbudována nová dřevěná 
autobusová zastávka u obecního domu a přístřešek na popelnice 
u MŠ. 
V místní části Oslava – byly v jarních měsících odkryty základy 

a podlaha místní Kaple – kulturní památky. Dle požadavků 

památkářů po celoročním vyschnutí základů a podlah kaple, 

budou provedeny izolace základů a podlahy kaple. Dále budou 

opraveny vnitřní a vnější omítky vápennou asanační omítkou a 

položena nová vzdušná podlaha. 

        Budou usazeny nově repasované vstupní dveře do kaple.  

Vnější a vnitřní malby se pravděpodobně provedou na jaře 

příštího roku po řádném vyschnutí a promrznutí. 

     Oprava střechy a vazby kaple je plánována v příštích letech. 

 

 



 
 

 Kominické služby 

        Obec Dolní Heřmanice zajistila novou firmu pro provádění 

kominických služeb – pravidelné kontroly a revize spalinových 

cest a čištění komínů dle vyhlášky 34/2016 ze dne 22.1.2016. 

       Širší nabídku služeb najdete na úředních deskách v obci. 

Obec již nebude zajišťovat společné kontroly komínů. Občan je 

povinen sám si zajistit a objednat kontrolu a revize komínů. 

 Kontakt : Adam Bártl, Velké Meziříčí .          Tel. 732 168 754, 

                                                            e-mail: bartl@cz-sing.cz 

Prodej palivového dříví: 

     Jelikož kůrovcová kalamita postihla i obecní lesy, je obec 

povinna vytěžit kůrovcové dřevo. Kulatina jde na prodej a 

palivové dříví nabízí obec k prodeji. Cena za 1 běžný m2 

s dopravou do domu 500,-Kč. Dále nabízíme samovýrobu za 

100,- Kč za běžný m2 a vyčištění lesa po samovýrobě. 

Zdarma nabízíme suché větve na štěpkování. Objednávky 

přijímá starosta obce. 

Svoz komunálních odpadů: od 1.října 2018 – každý týden 

 

 

Volby do Zastupitelstva obce 

na další volební období 2018 – 2022 

5. a 6. října 2018 

 

mailto:bartl@cz-sing.cz


 
 

    Volební místnost bude opět v zasedací místnosti obecního 

domu v Dolních Heřmanicích. Občané mají možnost jít volit 

v těchto termínech. 

        Pátek       5.října 2018   od 14.00  -  22.00 hod 

        Sobota    6.října 2018   od    8.00  - 14.00 hod. 

Kandiduje 27 občanů z obou obcí ve 3 sdruženích. Bude se volit 

9 členů nového Zastupitelstva obce, kteří si potom zvolí starostu, 

místostarostu a ostatní orgány obce. 

Upozornění pro voliče: 

- kandidují 3 sdružení 
- volič může zakřížkovat 1 – 9 kandidátů 
- v různých sdruženích 
- volič může zakřížkovat jedním křížkem celé sdružení 
- ostatní případy jsou neplatné 
- k volbám vezměte sebou občanský průkaz 

 

Volby do senátu ČR se v našem okrsku nekonají  !!! 

 

Slovo starosty na závěr volebního období 

         V minulém volebním období 2014 – 2018 byly dokončena a 

zprovozněna největší investice v historii obce Dolní Heřmanice a 

to Splašková kanalizace a Čistička odpadních vod. Celkové 

náklady dosáhly necelých 60 mil. Kč. V současné době funguje 

síť splaškové kanalizace samospádem bez závad, tak i ČOV po 

počátečních problémech, kdy nám někteří občané přečerpaly 

staré jímky do nového vedení splaškové kanalizace, pracuje bez 

větších závad. 



 
 

     Dalším úspěchem tohoto volebního období byla pomoc obce 

při výkupu pozemků pro Kraj Vysočina k opravě silnice II.tř. 602 

z Velkého Meziříčí do Tasova. Při společném tlaku obcí 

Petráveč, Dolní Heřmanice, Tasov se nakonec podařilo Kraj 

přesvědčit o nutnosti opravy této komunikace. Zde se náklady 

kraje Vysočina pohybovaly kolem 50 mil. Kč 

     Dále obec opravila několik km místních komunikací jak v obci, 

tak i v extravilánu obce. A to hlavně díky nabídce firmy GOLAS, 

která opravuje oba dálniční pruhy u Jabloňova. Za užívání místní 

komunikace směr Jabloňov – D.H.“ nám darovali asi 2000 t 

škrabané obalované směs. 

    Krom těchto větších investic probíhaly drobnější investice, 

v řádu statisíců, do oprav a zhodnocování obecního majetku, 

zařízení a budov. 

   Vážení spoluobčané, rozhodl jsem se kandidovat na starostu 

obce ještě v příštím volebním období 2018 – 2022. 

       A to hlavně z důvodu, že mi do důchodu zbývají ještě 4 roky 

a moji nástupci se necítí ještě plně připraveni tuto funkci 

vykonávat, z důvodu náročnosti legislativy spojené s touto funkcí.  

Chtěl bych dokončit rozdělané projekty investic na rozšíření 

stavebních míst, vybudování infrastruktury k této nové výstavbě a 

tím umožnit další růst obce, aby mladí měli kde založit své 

domovy a neutíkali nám do měst. Dále bych chtěl dokončit 

rekonstrukci obecního rybníku „Stará podniva“. 

         Kromě těchto rozdělaných projektů je zde řada dalších 

nových záměrů, které je zapotřebí již nyní připravovat projekčně, 

územní a stavební řízení, která někdy probíhají více jak 2 roky. 

To samozřejmě určí nově zvolení Zastupitelé obce. 

    Jediné co mne mrzí, že do Zastupitelstva obce opakovaně 

kandidují někteří občané jen pro vlastní prospěch a neuvědomují 



 
 

si, že zvolením do Zastupitelstva obce“ pro ně nastává povinnost 

vůči občanům pro tuto obec něco udělat i ve vlastním volnu. 

                                                         

                                                             starosta obce Josef Prudík          

                               

    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 – únor - červen    

Vybrali jsme některé z akcí, jež považujeme za zajímavé:  

Akce MŠ: 
Březen: 
Projektové dny - 11.3. Den mozku, 22.3. Den vody, 27.3. Den 
divadla, 
28.3. Žlutý den- tento den jsme s dětmi oslavili ochutnáváním a 
poznáváním žlutého ovoce a zeleniny, soutěžili jsme a hráli 
různé společné hry. Děti program velice  bavil. Všechny děti 
včetně paní učitelek se oblékly do žlutých barev, někteří si 
tematicky přinesly i žluté hračky a doplňky.  
Duben: 
7.4. Den zdraví, 12.4. Den kosmonautiky, 22.4. Den země, 23.4. 
Den knihy-jako každý rok jsme s dětmi v MŠ oslavili Den knihy. 



 
 

V tento den si děti přinesly do školky svoji oblíbenou knihu, 
kterou jsme si společně prohlédli, přečetli a každý nám ji sám 
představil. Prohlíželi jsme si encyklopedie, obrázkové a 
pohádkové knihy. 
26.4. Pálení čarodějnic v MŠ. 
Květen:  
4.5.  Moje rodina, 9.5. Besídka, 10.5. zápis do MŠ, 22.5. Focení. 
31.5. Oslava dne dětí- Den dětí jsme v letošním roce oslavili 
pozvání ZZS (Zdravotnické záchranné služby) z Velkého  
Meziříčí, piknikem na zahradě MŠ a společnými hrami. Členové 
ZZS připravili dětem pestrý program. Děti se svezly na vozíku, 
vyzkoušely si různé pomůcky a dozvěděly se spoustu zajímavých 
informací.  
Červen: 
12.6. Školní výlet Baliny, 17.6. Den otců, 26.6. Slavnostní 
pasování předškoláků. 
 

Akce ZŠ:  

Planetárium   

V únoru se předškoláci a děti ze základní školy a s některými 

dětmi z tasovské školy vydaly do planetária v Brně. Program, 

který byl pro děti připravený se jmenoval „Se zvířátky o 

vesmíru“. Děti byly seznámeny formou promítání s hvězdnou 

oblohou a poté zhlédly pohádku, ve které je zvířátka 

seznamovala se základními poznatky o vesmíru. V areálu 

planetária byl i zajímavý hrací koutek pro děti, který poskytnul 

příjemnou zábavu. Děti si tak odnesly zajímavé zážitky 

z netradičních prostor.  

 

Bruslení, návštěva knihovny  

V březnu jsme využili možnosti bruslení na zimním stadiónu. Při 

menším počtu dětí v naší malotřídce bylo velice příjemné využít 

velkou plochu stadionu. Děti se tak mohly lépe a v klidu učit 



 
 

bruslit, mnohé z nich to však už výborně ovládaly. Po sportování 

jsme navštívili knihovnu, kde byl připraven program „O mlsném 

jazýčku“. Paní ředitelka knihovny s dětmi pracovala hravou 

formou a program byl velice vtipný a byl naplněn veselými 

jazykolamy, hrami, kreslením i poučením. Do útulně vybaveného 

oddělení pro děti se teď můžeme vracet něco si vypůjčit, nebo si 

jen tak něco přečíst a u toho si odpočinout v příjemném 

prostředí. 

Divadlo – „Povídejme si děti“  

Tentokrát jsme se rozhodli, že nepozveme divadlo do školky, jak 

bývá zvykem, ale navštívíme divadelní prostory ve Velkém 

Meziříčí. Celé představení „Povídejme si děti“ bylo protkáno 

spoustou krásných písniček a vhodné kulisy připomínaly i 

nejznámější příběhy z knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. 

Zazpívali jsme si, zatančili a hlavně se hodně nasmáli. Ve 

výstavní síni Jupiter clubu jsme také navštívili výstavu Ludmily 

Dohnalové. Malířky známé milými kresbami Vysočiny a 

ilustracemi knih Vlasty Javořické.  

Ukázka dravců  

Začátkem června se naše malotřídka vydala do tasovské školy, 

kam jsme byli pozváni na ukázku dravých ptáků.  Měli jsme 

možnost si dravce prohlédnout, potěžkat, ale také dozvědět se 

spoustu zajímavostí. Představil se nám obrovský sup, výreček 

malý, rorýs i mládě sovy pálené. Vtipně a aktivně vedený 

program se dětem moc líbil. Oslavu Dne dětí jsme zakončili v 

jídelně naší školy. Paní kuchařky nám připravily slavnostní oběd 

– řízek s bramborami a jako zákusek výbornou bábovku.  

Besídka ke Dni matek  

Na tradiční besídce ke Dni matek předvedli děti z mateřské školy 

roztomilé vystoupení, ve kterém nechyběly básničky, písničky i 



 
 

tancování. Děti ze školní družiny předvedli svůj um hrou na 

boomwhackers. Nakonec vystoupili školáci s pohádkou Šípková 

Růženka. Na závěr besídky byly maminkám předány 

vlastnoručně vyrobené dárky. 

Školní výlet – Baliny  

Na školní výlet jsme se vydali do ekologického centra Ostrůvek 

v Balinách. Děti z mateřské školy absolvovaly svůj vlastní 

program, ve kterém se seznamovaly s přírodou a aktivně hledaly 

některé zajímavé živočichy a učily se je poznávat.  

Děti ze školy zvolily program nazvaný „Země skřítků“. Během 

celého dopoledne jsme se „toulali“ přírodou a hledali skřítky, 

vzácné kytičky, vyráběli domečky z přírodnin, lovili vodní 

živočichy a poznávali přírodu Balinského údolí. V závěru cesty se 

dětem podařilo najít oblečení po skřítcích, které si mohly 

vyzkoušet a také vyluštily, jak takoví skřítci vypadají. Veškeré 

aktivity děti velice bavily a zapojily se tak, že si vysloužily 

pochvalu nejlepších účastníků.   

Cyklovýlet  

Na konci školního roku jsme v základní škole uspořádali 

cyklovýlet a vydali se do Petrávče. V Petrávči jsme navštívili 

zahradnictví, kde nám majitelka představila lesní koutek, stepní 

koutek, rybníček, francouzskou zahradu a bylinkovou zahrádku. 

Děti se učily poznávat bylinky podle vůně, ochutnaly bylinkový 

čaj a dostaly také možnost pochutnat si na malinách a jahodách. 

 

  

Olympiáda v Tasově  



 
 

Letos jsme se těšili na olympiádu v Tasově, kde jsme mohli 

změřit své sportovní výkony a porovnat s tasovskými žáky nebo 

žáky z Pyšelu. Přesvědčili jsme se, že i v malotřídní škole při 

menším počtu žáků může být mnoho talentů. Vynikající sportovní 

výkony předvedly všechny děti, neboť nikdo z nich žádnou 

sportovní disciplínu nevzdával, závodil s chutí a vytrval až do 

konce. Odměnou za toto snažení nám byly 3 zlaté medaile a     

1 stříbrná:  

Tomáš Zezula – 1. místo  

Tamara Horká – 1. místo  

Dorota Pospíšilová – 1. místo  

Aneta Poláková – 2. místo  

Mimo soutěžení mohly děti vyplnit volný čas i v tělocvičně, kde 

pro děti byly připraveny různé sportovně-dovednostní úkoly. 

Všichni také mohli využít pohostinnosti v místní škole a vydatně 

se občerstvit. Za skvěle připravené dopoledne patří velké 

poděkování učitelům ZŠ Tasov v čele s paní ředitelkou 

Martincovou. Spolupráce s touto školou je pro nás inspirativní, 

přínosná a vždy se těšíme srdečnému přijetí i velké 

pohostinnosti.  

Děti byly nadšené z krásného sportovního dopoledne a těšíme 

se na další ročník. 

Plavání  

I v letošním roce absolvovali školáci kurz plavecké výuky. Během 

devíti lekcí, které si děti opravdu poctivě „odplavaly“ byl znatelný 

pokrok obzvláště u dětí, které ještě měly z vody ostych. Na konci 

výuky tak všichni mohli odjíždět s pocitem, že se vody nebojí a 

těšit se tak na prázdniny, kde budou moci využít toho, že se 



 
 

naučili plavat nebo se v plavání zdokonalili. Autobus byl od 

letošního roku hrazen z dotací ministerstva.  

 

                                                      Mgr. Pavla Kamanová 

 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Přehled kulturních akcí v našich obcích Dolní Heřmanice a 

Oslava 

Vážení spoluobčané, vstupujeme do druhé půle roku 2018, a 

proto mi dovolte malé poohlédnutí za akcemi letošního jara. 

 

V neděli 15. dubna jsme se rozjeli na muzikál Mamma Mia. 

Protože bylo velmi pěkné počasí, stihli jsme se před vystoupením 

ještě projít po Vyšehradě. Věřím však, že se i muzikál všem 

účastníkům líbil. 

V neděli 22.dubna jsme přivítali osm nových občánků mezi 

občany Dolních Heřmanic a Oslavy. Filipa Vávru, Jana Doležala, 

Vítězslava Hladíka, Jakuba Prudíka, Elenu Muchovou, Sofii 

Bednářovou, Romana Krátkého a Emu Kvasničkovou. 

V sobotu 28.dubna jsme navštívili zahrádkářskou výstavu 

Zahrada Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Musím však přiznat, že 

jsme shlédli asi nejhorší zahrádkářskou výstavu. Počasí bylo 

krásné, ale zahrádkářského sortimentu velmi málo. Říká se, že i 

špatná zkušenost je zkušenost. Příště musíme jinam. 

 



 
 

V sobotu 26.května jsme pro naše děti uspořádali dětský den. 

Měli jsme pěkné počasí, děti si zasportovaly, takže jsme si 

všichni užili pěkné dopoledne. 

Ve čtvrtek 28.června se uskutečnil výlet pro seniory, ale i pro 

ostatní zájemce, kteří chtěli shlédnout kousíček naší krásné 

země. Výprava čítala celkem 46 účastníků ve věku 0 – 82 roků. 

Nejmladší účastnicí byla osmiměsíční holčička. Navštívili jsme 

Archeoskanzen a Živou vodu (podvodní sladkovodní svět) v 

Modré u Velehradu. Zde jsme také měli společný oběd. Protože 

nám zbylo trochu času, nad rámec výletu jsme navštívili ještě 

nově zrestaurovanou baziliku na Velehradě. Odtud jsme přejeli 

do Veselí na Moravě, kde na nás čekala výletní loď. Plavili jsme 

se částečně po Baťově kanále a částečně po řece Moravě. 

O víkendu 7. a 8. července jsme měli heřmanickou pouť. V 

sobotu bylo již tradiční fotbalové derby mezi muži ženatými a 

svobodnými. Následovala pouťová zábava se skupinou 

ADRIANA. V neděli jsme navštívili pouťovou mši svatou a 

odpoledne nám zahráli Muzikanti Ladislava Prudíka. 

V sobotu 25. srpna jsme se sešli u prasete. K tanci a poslechu 

hrála skupina M.E.Š. I přes nepříznivé počasí se akce nakonec 

vydařila.  

Termín na Zemi živitelku byl v letošním roce 28. srpna. 

Na neděli 30.září připadají Dožínky. Při ranní mši svaté v 8,00 

hod bude naše krojovaná mládež přinášet plody země letošní 

úrody a děkovat za ně. 

20. října pojedeme na Muzikál Tři oříšky pro Popelku do 

Kongresového centra v Praze. Odjezd autobusu bude upřesněn. 

Budeme se na Vás těšit. 

                                     Za členy kulturní komise Marie Krištofová 



 
 

                     

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Milí spoluobčané, 

v minulém Zpravodaji jsem apeloval na naši Heřmanickou 

soudržnost a vzájemnou podporu společensko-kulturních akcí 

v naší obci všemi občany. 

Nyní mi, již tradičně, dovolte, abych shrnul naši činnost za 

uplynulé období. Rád bych zmínil, že tento rok se nám daří 100% 

naplňovat schválený kalendář společensko-kulturních aktivit 

našeho SDH, který je prezentován také na internetových 

stránkách obce.  

Letošní březnová poznávací exkurze do lokálních pivovarů nás 

zavedla do postřižinských Dalešic. Vynikající účast, skvělá 

atmosféra, výborné pivo i zajímavá prohlídka nám potvrdila, že 

tento projekt má stále mnoho fanoušků a to nejen mužského 

pohlaví. 

V květnu jsme pořádali Hasičskou taneční zábavu se skupinou 

Anna. Bohužel, taneční zábavy nemají v naší obci velkou tradici 

a také konkurence akcí v okolí byly příčinou, že taneční parket 

nebyl nijak přeplněn. Nicméně ti, kdo přišli, si užili pěkného 

počasí, klobásek na grilu i cigáry z udírny a dobré muziky. Tady 

máte, Heřmaňáci, ještě velkou šanci se polepšit! Děláme to pro 

Vás. 

Počátkem července jsme poprvé pořádali Country večer 

posezení s kytarou a i přes slabou účast asi 50 fanoušků jsme se 

samotnou akcí velmi spokojeni. Celý večer se nesl v duchu 

klasických melodií, všichni přítomni si společně zazpívali a 

atmosféra byla velmi pohodová. Věřím, že příště bude nabito… 



 
 

Každý Zpravodaj se zmiňuji o tom, že jsme nemuseli plnit své 

hlavní poslání a to pomáhat při likvidaci požárů nebo přírodní 

katastrofy. Tentokrát je to jinak. Všichni zřejmě víte o požáru lesa 

nad Řihákovým mlýnem, ke kterému došlo počátkem července. 

Díky charakteru požáru, kdy hoří podzemní části kořenů se 

hašení provádělo dokonce dvakrát v průběhu 3 dnů. U obou 

zásahů byla přítomna naše jednotka, která zásobovala 

profesionální hasiče vodou, což je pro úspěch likvidace požáru 

klíčové. Následně jsme zajišťovali noční pozorování požářiště.  

Potvrdilo se, že naše starost a péče o cisternu Liaz Caz má 

smysl. K čerpání vody použili naši hasiči hydrant v kruhovém 

objezdu a hydrant u kapličky. Obou zásahů se aktivně účastnili 

bratři Kubíček M., Bednář J., Kaštan M., Hanák M., Hanák L., 

Janšta T., Polák L., Dvořák P., Martinec M., Hrnčíř R. a Hakl M.  

Horké léto a lidská neopatrnost zapříčinily požár střechy 

v nedalekém Jabloňově, kterého se naše jednotka SDH rovněž 

účastnila. Opětovně jsme zásobili profesionály vodou z naší 

cisterny a byli tak nedílnou součástí týmu likvidace požáru. Zde 

patří poděkování bratrům Janštovi T., Kaštanovi M., Kubíčkovi 

M., Hanákovi M., Hanákovi L. a Polákovi L.  

Z událostí posledních týdnů je zřejmé, že Váš sbor Dobrovolných 

Hasičů neplní jen funkci organizátora společensko-kulturních 

aktivit, ale je i platným spolkem při likvidaci požáru a to je ten 

jeho hlavní, historický odkaz. Jsme rádi, že jsme, jsme rádi, že 

nás podporujete! 

 

N. Kříž 
Místostarosta SDH 
 



 
 

VÍTE, ŽE … 

... koncem června se uskutečnil zájezd do archeoskanzenu 

Modrá u Velehradu,  
do podvodní expozice Živá voda tamtéž, na poutní místo 
Velehrad, výlet zakončila plavba lodí po Baťově kanálu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátili jsme se v čase do raného středověku, do 9. století – do 

období Velké Moravy. Archeologický skanzen v Modré 

představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště. Je 

tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy 

ve skutečných archeologických objektech. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Živá voda – největší expozice 

přirozených mokřadních  

a sladkovodních ekosystémů. 

Seznamuje s životem ve vodě  

i kolem vody, s živočichy  

i rostlinami vodních toků a tůní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý rok kolem 

svátku svatých Cyrila 

a Metoděje se obec 

Velehrad ve Zlínském 

kraji začne plnit 

poutníky, kteří se sem 

sjíždí z celé republiky, 

aby se zúčastnili 

duchovního i 

kulturního programu 

ke cti moravských 

věrozvěstů.  

S malým předstihem 

jsme toto poutní místo 

navštívili i my. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř dvouhodinová plavba po Baťově kanále zakončila velmi 

zdařilý výlet. 

 

Velké poděkování patří paní Marii Krištofové, která zájezd 

programově bezchybně připravila tak, že jej bez problémů zvládli 

i účastníci méně fyzicky zdatní. 

 

kronikářská komise 
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