ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

LÉTO 2016

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Oprava krajské komunikace II.tř. 362 Velkým Meziříčí –
Tasov
Konečně započaly práce na dlouho očekávané opravě
krajské komunikace II. tř. 362 mezi Velkým Meziříčím a
Tasovem, která vede také i přes naší obec. V jarních
měsících po výkupu posledních pozemků započal krajský
úřad s pracemi na stavebním povolení stavby a s realizací
výběrového řízení na dodavatele stavby. Vše proběhlo
v pořádku bez žádných odvolání jako v minulých letech a
proto mohlo být od počátku druhé poloviny roku 2016
zahájeny práce na rekonstrukci a opravách komunikace.
Současně s touto stavbou proběhly další tři stavební
řízení, které bude realizovat město Velké Meziříčí na ulici
Františkov. Bude zde realizována výstavba nové
kanalizace, nové vodovodní vedení včetně
nových
přípojek k jednotlivým nemovitostem. Současně bude
provedeno rozšíření ulice s výstavbou nové opěrné zdi
směrem do objektu „Kabla“ a výstavba nového chodníku
včetně cyklotrasy. To vše na úseku od kruhové křižovatky
u Kauflandu až po konec Velkého Meziříčí – železniční
most.
Jelikož tyto práce budou časově náročné, došlo
prozatím k uzavření komunikace do 31. 10. 2016 pouze
po most vedoucí přes řeku Oslavu u Poexu.
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- v průběhu října se bude provádět oprava krajské
komunikace až na kopec po obec Petráveč.
- v jarních měsících se bude pokračovat v opravách
komunikace až po ceduli obce Tasov.
Jedná se o opravu komunikace v extravilánu, tedy po
značky začátku a konce obcí.
Celkové náklady na opravu komunikace byly vysoutěženy
krajským úřadem a smlouva byla podepsána s nejlepší
nabídku kterou podala firma „Inženýrské stavby Brno“ za
38 mil Kč. Náklady na Františkově hradí město Velké
Meziříčí se Svazkem vodovodů a kanalizací, přibližně asi
8 mil.Kč. Výběrové řízení vyhrála také společnost
„Inženýrské stavby Brno“.
V současné době se nás celkem nic netýká, pouze slepou
komunikaci do Velkého Meziříčí objíždíme po místní
spojovací komunikaci směrem na Jabloňov. V Jarních
měsících lze na určité období předpokládat uzavírku až
po cedule obce na Dolní Heřmanice, jak od Velkého
Meziříčí, tak i od Tasova.
V současné době obec připravuji nouzové varianty
objížďky do Velkého Meziříčí. Oficiální objížďka bude
samozřejmě přes Oslavu, Tasov, Křeptov, Ruda,
Jabloňov, Velké Meziříčí.
Pro naše občany připravujeme variantu č.1 přes „Kříže“
do Petrávče, kde již letos proběhly opravy naši místní
komunikace, takže v současné době možno projet autem
až do Petrávče. Varianta č.2 k rybníku „Horní Podniva“ a
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odtud asi 500 m na spojovací komunikaci Dolní
Heřmanice –Jabloňov. Tento úsek není zatím pro osobní
automobily vhodný. Do uzavírky se obec pokusí tento
úsek opravit tak aby byl použitelný pro osobní automobily.
V současné době stojí za zmínku, že se společně s obcí
Jabloňov od příštího roku pokusíme zaměřit spojovací
místní komunikaci, odkoupit od majitelů potřebné pozemky
a společně postupovat při žádostech o získání finančních
prostředků s možných dotačních titulů a
výhledově
realizovat generální opravu této spojovací komunikace
mezi našimi obcemi.

Oslava – odvodňovací žlaby
V tomto týdnu proběhnou poslední práce na dokončení
investiční akce, kterou má obec naplánovánu v rozpočtu
obce na rok 2016.
Jedná se o výstavbu odvodňovacích žlabů
z kamenitých kostek podél krajské komunikace III.tř 3622
v délce asi 190 m včetně odvodňovací příkopy až do řeky
Oslavy v délce asi 200m. Záměrem je odvést dešťové
vody z komunikace do příkopy až do řeky Oslavy. Při
větších srážkách docházelo k promáčení a vytápění
přilehlých nemovitostí, které jsou pod úrovní komunikace.
Celkové náklady budou činit 442 550,- Kč bez DPH.
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Hostinec
ZO na svém zasedání dne 20. 7. 2016 odsouhlasilo
návrh starosty obce na ukončení nájemní smlouvy na
pronájem hostince v obecním domě. Hostinec přestal plnit
svoji funkci a se službami nájemce při pořádání obecních
akcí nebyla spokojenost. Byla odsouhlasena výpověď s 3
měsíční
výpovědní
lhůtou, dle uzavřené nájemní
smlouvy. Jelikož do týdne po této výpovědi byl porušen §
2 odst.3 této smlouvy, když byl hostinec uzavřen tím
neplnil účel pronájmu a nebyly placeny zálohy služeb
souvisejících s pronájmem, vyzvala obec nájemce
k předání pronajatých prostor hostince do 10 dnů dle § 2
odst.3 uzavřené nájemní smlouvy.
V současné době nájemce nereaguje na veškeré
písemnosti, proto bude postupováno právní cestou
k předání pronajatých prostor hostince zpět majiteli obci
Dolní Heřmanice.
Jelikož nelze přesně určit, kdy se podaří tyto prostory
hostince vyřešit, rozhodlo ZO otevřít náhradní provozovnu
hostince v sále obecního domu, kde má obec k dispozici
veškeré vybavení, které se používá při obecních a
společenských akcí.
Provozováno bude obcí Dolní Heřmanice, která má
koncesi na prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin.
Byla provedena řádná registrace náhradní provozovny
v sále obecního domu na živnostenském úřadě. Tato
náhradní provozovna bude provozována do doby otevření
hostince novým nájemcem.
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Obec Dolní Heřmanice tímto vyzývá nové zájemce
o pronájem hostince, který bude pravděpodobně od
1. září 2016. Nájemné zůstane ve výši 1,- Kč , které ZO
stanovilo na jaře letošního roku z důvodů udržení
hostince v obci.

Náhradní provozovna bude otevřena od pátku 5.srpna
2016 od 17.00 hod.
Otevírací doba bude průběžně upřesněna dle zájmu
návštěvníků nové provozovny.
starosta Josef Prudík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 – březen –
červen
Velikonoční dílna:
Před Velikonocemi měli děti a rodiče možnost
sejít se na odpolední „dílně“ ve školní družině.
Na této dílně si tak mohli vyrobit krásnou
dekoraci do bytu, jehož základem byla kytka
usazená v sádrové skořepině.
Ostrůvek + sportovní centrum
Děti ze základní školy navštívily v tomto
5

školním roce již podruhé vzdělávací ekologické centrum
Ostrůvek. Tentokrát pro ně byl připraven program „Podoby
mléka“. V rámci tohoto programu si děti zopakovaly a
prohloubily znalosti o hospodářských zvířatech a pak si
vyzkoušely, jak se vyrábí máslo, tvaroh a sýr.
Z vyrobených produktů byla připravena hostina, takže
každý si mohl ochutnat čerstvé domácí produkty z mléka.
Po programu na Ostrůvku děti využily volný čas a
přesunuly se do sportovního centra. Zde se mohli všichni
protáhnout a pořádně si zaskákat na trampolínkách
během svižné hudby.

Zelený den
Jak již samotný název napovídá, proběhl v základní škole
projektový den zvaný „Zelený den“. Úkolem bylo nejenom
přijít v zeleném oblečení, ale také školní pomůcky a
svačinku ladit do zelena. Ochutnávali jsme zelené druhy
zeleniny a ovoce, četli si pohádky o zelené žabce a
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vodníkovi, zpívali písničky o zelené travičce či krokodýlovi.
Líbilo se nám barevné počítání, pohráli jsme si na
schovávanou s barevným padákem a také se prošli bosky
po svěží zelené trávě. A aby té zelené nebylo málo, k
obědu nám v jídelně uvařili hráškovou polévku a kapustu.
Posilněni výborným obědem jsme pak v družině
pokračovali výrobou zelených kytiček. Den jsme zakončili
veselými hrami s barvičkami. Už teď se těšíme na další
barevný den. A jaký bude? Nechte se překvapit, ale určitě
opět skvělý.

Čarodějnický den:
S blížícím se koncem dubna jsme jako tradičně přivítali
jaro „pálením čarodějnic“. Děti ze školky i ze školky se
rozdělily na skupiny a nejprve se každá skupina vydala do
terénu hledat poklad. Ani poklad se nezíská zdarma, proto
všichni plnili cestou různé úkoly a odpovídali na otázky,
které se týkaly zejména znalostí o přírodě. Po získání
pokladu si děti opekly špekáčky a upálily velkou
čarodějnici.
Besídka ke Dni matek:
Ani tento rok jsme nezapomněli na maminky a připravili
jsme nejen pro ně, ale i pro všechny rodinné příslušníky
besídku – tentokrát na téma: „kuchtíci“. Všichni účinkující
se převlékali jako malí kuchaříci a kuchařky a během
vystoupení předvedli, že s vařečkou umí nejen vařit, ale
dovedou ji také použít jako rytmický hudební nástroj.
7

Stejně tak byly použity i hrnce, hrníčky a pokličky. Kromě
básniček se v programu objevila také scénka, která se
týkala vaření v jedné rodině, zpívaná a zatančená píseň
na téma „Pribiňáček“. Představením provázel čísník a
kuchtičky, které divákům nabízely čerstvě upečené
buchtičky. Ve finále zazněly písně „Kuchařská“ a „Dort“,
které byly složeny paní Mikyskovou pro všechny děti
z Dolních Heřmanic. Celá besídka naladila všechny
přítomné na kulinářské umění a tak kromě ochutnávek,
které probíhaly během vystoupení, obdržely na závěr
maminky i malý potravinový dáreček ke Dni matek. Tím
byla čokoláda, kterou děti samy připravily a také „mufinky“.
Zkrátka a dobře: celou besídkou jsme si zase na chvíli
„osladili život“.
Školní výlet
Na školní výlet jsme se tentokrát vydali do zábavního a
sportovního centra „Robinson“ v Jihlavě. Nadšení dětí
všechny věkových kategorií nebralo konce. Děti mohly
prolézat různé domečky, přelézat překážky, klouzat se na
sopce, hrát si v pirátském domečku, jezdit na velkých
tříkolkách a užívat si spoustu jiných atrakcí, které se jim
zde nabízely. Ve finále byl každý spokojen, protože
možností k opravdovému zařádění si zde bylo mnoho.
Mezinárodní den dětí:
Na každoroční svátek dětí jsme navštívili sportovní
centrum ve Velkém Meziříčí. I zde děti mohly spolehlivě
projevit svou pohyblivost a mrštnost a to především na
lezecké stěně, trampolínách i překážkové opičí dráze,
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která byla zakončená malou jízdou na lanovce. Návštěva
tohoto centra vyžadovala již určitou zdatnost, schopnost
vnímat a ctít pravidla sportu a hry. V této nároční sportovní
zkoušce však děti obstály na výbornou.
Projektový den „Les ve škole“ :
S příchodem krásného letního počasí jsme zavítali do
terénu, tentokrát na téma: „Les ve škole“. Byl to den plný
poznávání okolní přírody. Pole, louky, rybník, les - to
všechno jsme stihli objevit, prozkoumat a užít si. Na poli
jsme určovali různé druhy polních plodin, u rybníka jsme
se ztišili a pozorovali ráj kaprů, lysek a nejrůznějšího
hmyzu. Na louce si děti natrhaly heřmánek, chrpu i vlčí
mák. V lese poznávaly stromy a stavěly "mravenčí
domečky". Dopolední putování skončilo na školní zahradě
v Tasově, kde nás mile přivítala paní ředitelka Martincová.
Odpoledne děti popustily uzdu fantazii a z přírodnin, které
si přinesly z lesa, vyrobily lesní skřítky i mechovou
chaloupku. Jejich krásné výrobky nám teď zdobí školu.
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V Mateřské škole proběhly za měsíc březen-červen
2016 tyto projektové dny:
Mezinárodní den žen, Den matek, Uklidíme svět, Den
vody, Den divadla, Den učitelů, Den zdraví, Den dětské
knihy, Den letectví a kosmonautiky, Zelený den, Den
země, Čarodějnice, Den slunce, Den rodiny, Den muzeí,
Školní výlet Robinson, Den dětí ve Velkém Meziříčí, Den
otců, pasování předškoláků na školáky.

Poděkování:
-

-

Děkujeme
Hospodářskému
obchodnímu
družstvu Dolní Heřmanice za sponzorský
příspěvek na knihy pro děti.
Děkujeme všem, kdo se aktivně podílejí na
sběru.
Mgr.Pavla Kamanová

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Dovolte mi zrekapitulovat akce, které jsou již minulostí.
V sobotu 7. května jsme navštívili výstavu Floria v
Kroměříži. Všichni účastníci se vraceli obtěžkáni
rostlinkami, které jistě krášlí naše domovy, a máme z nich
velkou radost. Ať Vám tedy rostou a kvetou!
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Hned další sobotu 14. května jsme se rozjeli do Prahy na
muzikál „Ať žijí duchové.“ Myslím, že i nové pojetí děje,
oproti filmovému zpracování, se líbilo dětem i dospělým.
V sobotu 4. června se areál mateřské školy změnil ve
sportoviště, měli jsme totiž dětský den. Po ukončení
dopoledního i sportovního klání jsme se přesunuli do sálu
obecního domu, kde proběhlo zábavnou formou pana
Hořáka, majitele záchranné stanice na Křemešníku,
představení známých i méně známých druhů zvířat.
Ve středu 29. června jsme se vydali na jednodenní výlet
se seniory, ale i se všemi, kteří měli o zájezd zájem.
Tentokrát jsme se rozjeli, dá se říci ,,za humna“, do
Ekocentra EDEN do Bystřice nad Pernštejnem. Po jeho
prohlídce, která trvala zhruba 1,5 hodiny jsme tamtéž i
poobědvali. Po obědě jsme se přesunuli autobusem na
hrad Pernštejn.
Pouť letos připadla na víkend 9. a 10. července. V
sobotu byla v areálu mateřské školy taneční zábava se
skupinou BEAT BEND.
V neděli v 11:00 hod. byla v sále Obecního domu mše
svatá.
V sobotu 13. srpna naše obec ožije opět Heřmanickými
dechovkami. Srdečně zveme všechny příznivce dechové
hudby a dobré nálady.
V sobotu 27. srpna proběhne akce, která již v Dolních
Heřmanicích zdomácněla.Je jím „Setkání heřmaňáků a
oslaváků u prasete“. O hudební produkci se letos postará
hudební skupina MARATON, od 19.hod první ořez masa
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a začátek hudební produkce od 20.hod. Přijďte se
pobavit.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi v září uspořádali zájezd
do Českých Budějovic na Zemi živitelku. Potřebovali
bychom vědět, zda by byl o tento zájezd, mezi Vámi
občany, zájem. Proto prosím případné účastníky, aby se
již průběžně během léta hlásili na obecním úřadě v
úředních hodinách. Podle zájmu bychom poté naplánovali
termín.
Mějte všichni krásné léto, dětem přejeme
prázdniny a dospělým příjemné dny dovolených.

krásné

Za kulturní komisi Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
na pravidelném místě Vám přinášíme krátké shrnutí
činnosti hasičů Vaší obce a zároveň Vás informujeme o
našich dalších plánech.
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Mezi pravidelné aktivity našeho okrsku Velké Meziříčí patří
setkání zasloužilých bratrů hasičů, které se konalo dne
10.4. v jejich hasičské zbrojnici. Vedení okrsku rovněž
pravidelně pořádá, v kostele sv. Mikuláše, mši svatou za
všechny zemřelé členy hasičské obce. Obou aktivit se náš
Sbor pravidelně účastní. V průvodu z kostela na
meziříčské Náměstí, nesli naši zástupci již nový hasičský
prapor, který jsme obdrželi k 120. letům našeho výročí od
zřizovatele, obce Dolní Heřmanice.
Všichni jste od nás, do poštovní schránky, dostali osobní
pozvánku na oslavy, které jsme k této příležitosti
organizovali. Dovolte mi tímto, za náš Sbor, všem
poděkovat. Představitelům obce a panu starostovi za
finanční podporu, Vám, občanům, za účast na našich
oslavách, které se konaly v neděli 12.5. ve sportovním
areálu. Celý program zahájil tasovský farář mši svatou, při
níž byl vysvěcen náš nový prapor. Následoval krátký
pohled do bohaté historie našeho Sboru, poděkování
všem zasloužilým členům a také ocenění aktivních a
loajálních hasičů současnosti.
Posléze se všichni účastníci, členové SDH okolních obcí,
hosté i občané vydali, za hudebního dechového
doprovodu, na pochod k místnímu památníku padlých, kde
jsme, věncem a minutou ticha, uctili jejich památku. Po
ukončení oficiálního programu, zahájil velitel okrsku
hasičské závody v útoku a ve štafetovém běhu.
Soutěže se účastnilo 11 mužských a 4 ženská družstva.
Náš Sbor obsadil celkově 5 místo a naše ženské družstvo
okrskové závody vyhrálo. Poprvé v historii našeho Sboru
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hasiči z Dolních Heřmanic reprezentovali obec na
okresních závodech, které se konaly v Měříně. Při
vyhlášení vítězů jsme všem okolním Sborům předali
pamětní keramické kachle z dílny v Březejci. Během
celého dne probíhaly v areálu doprovodné akce pro
všechny, mohli jsme vidět profesionální výcvik policejních
psů, jejich techniku, techniku hasičských profesionálů i
historické hasičské stříkačky.
V prostoru Obecního domu se konala výstava hasičských
uniforem a historických platidel naší republiky, pro děti byl
připraven skákací hrad a mobilní playstation. Celé oslavy
byly všemi přítomnými hodnoceny velmi kladně a i přes
drobná zaváhání, můžeme být spokojeni. Články,
popisující hladký a profesionální průběh oslav, se objevily
také v regionálních tiskovinách a na internetu.
Bohužel, z organizačních důvodů, jsme museli zrušit
letošní, taneční zábavu, kterou jsme plánovali na 18.6. na
našem výletišti. Pokusíme se pro Vás zajistit náhradní
akci, na které se společně potkáme. Určitě to bude také
v neděli 4.9., kdy se u nás konají tradiční závody „O pohár
starosty SDH“, na které Vás již nyní zveme.
Děkujeme za podporu, přízeň a přejeme krásné léto!
Nikola Kříž
SDH Dolní Heřmanice
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VÍTE, ŽE …
... katastrem Dolní Heřmanice a Oslava vede naučná
stezka „Okruh Nesměřským údolím“, v terénu značená
oranžovou barvou. Délka trasy je 16 km, začátek značené
stezky je na mostě přes řeku Oslavu u čistírny odpadních
vod (odbočka ze silnice Velké Meziříčí – Petráveč). Stezka
je sjízdná i pro cyklisty, protože cesta je převážně
zpevněná.
Informační tabule na jednotlivých zastávkách popisují,
co můžete na daném místě vidět. Konkrétní informace
můžete obdržet v Turistickém informačním centru ve
Velkém Meziříčí, kde můžete získat i tištěné informační
materiály.

Využijte volné prázdninové dny k poznávání krásné krajiny
v blízkém okolí obce.
kronikářská komise
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslavil:
p. Miroslav Marek

Oslava č. 18

75 let

D.H. č. 27
D.H. č. 97
D.H. č. 23
D.H. č. 81

60 let
93 let
60 let
83 let

D.H. č. 16
D.H. č. 108
D.H. č. 70

65 let
65 let
60 let

V měsíci červenci oslavili:
p. Vladimír Ondráček
p. Anežka Hrnčířová
p. Josef Peterka
p. Věra Kytnarová
V měsíci srpnu oslaví:
p. Jaroslav Zezula
p. Jaroslav Janšta
p. Miloslav Tichý

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

