ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

LÉTO 2017

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Zpravodaj obce Dolní Heřmanice pro Vás připravil souhrn
informací, které nás provázely v průběhu jarního období a
zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích v průběhu
druhé poloviny roku 2017.

Oprava krajské komunikace II.tř. 392 mezi obcemi Petráveč
- Dolní Heřmanice - Tasov.

Oprava krajské komunikace se chýlí k závěru. Oficiálně by
měla být zkolaudována a předána do užívání 30.června 2017.
Jsem rád, že i přes jarní problémy s deštivým počasím se
nám podařilo překonat toto období, kromě pár špinavých aut a
pár zapadlých aut , bez vážných problémů, které by způsobily
nějakou škodu na autech a nebo na zdraví našich občanů.
Komunikace byla opravena dle projektové dokumentace na
základě zadání Krajského úřadu kraje Vysočina. Některé nářky,
že mohla být komunikace širší, nebo tam měla být zatáčka
narovnána a kopec snížen jsou již pasé. O způsobu oprav
rozhodoval investor akce Kraj Vysočina.
Ze strany dodavatele stavby „ Inženýrské stavby Brno“, byla
dodržena dohoda s obcí Dolní Heřmanice, že od počátku června
2017 bude zprovozněna autobusová doprava dle původního
jízdního řádu a občané naší obce budou moci projíždět stavbou
na základě vydaných povolenek Obecním úřadem v Dolních
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Heřmanicích. Kdo s místních občanů a dodavatelů služeb do
naší obce požádal o povolenku, tomu bylo vyhověno.
Před otevřením provozu krajské komunikace, obec opravila
nátěry dopravních čar na kruhové okružní křižovatce a na
přechodech pro chodce uvnitř obce, tak aby mohl přes naši obec
probíhat provoz bez vážných problémů.

Obecní investiční akce první poloviny roku 2017

Víceúčelové hřiště
Pokládka umělého povrchu na původní antukový povrch
byla provedena v průběhu měsíce května 2017. Bylo zbudováno
nové víceúčelové hřiště, kde se dá hrát malý fotbal, nohejbal,
tenis. Celkové náklady činí 872 168,-Kč. Tento povrch je pro
veřejnost bezúdržbový.
Je zapotřebí dodržovat pokyny, které jsou vyvěšeny na vstupní
brance do oploceného hřiště. A to proto, aby nedošlo k porušení
umělého povrchu a hlavně, aby nedošlo k úrazům při manipulaci
se sportovním zařízením.
Zvláště nebezpečná může být manipulace s fotbalovými
brankami malými dětmi. Proto byl povolen vstup mladších dětí
jen pod dohledem starší osoby 18 let. Odpovědnost přebírá
dospělá osoba, která si zapůjčila klíče od oploceného hřiště.
Hřiště je pro užívání širší veřejnosti z naší obce a klíče jsou
k zapůjčení na obecním úřadě,u starosty obce a pověřených
osob k tomu určených, trenéři mládeže a starší osoby 18 let,
které užívají hřiště pravidelně.
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Rybník „Stará podniva“
V těchto dnech byly dokončeny
projektové práce
s veškerými rozbory sedimentu a půd na který bude sediment
vyvážen. V současné době probíhá vodoprávní řízení – povolení
stavby.
Problémem je, že do dnešního dne ministerstvo
zemědělství nevyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci na
rekonstrukci a odbahnění vodních nádrží pro obce. To znamená,
že veškerá administrativa žádostí a přidělení dotací se odsouvá
do podzimních měsíců a tím i vlastní realizace oprav naší vodní
nádrže „Stará podniva. Nelze v těchto dnech s přesností říci, kdy
se začne s pracemi na této stavbě. V nejlepším ke konci roku
popř. přes zimní období do jara 2018. O dalším vývoji vás
budeme informovat v příštím čísle obecního zpravodaje.

Nový územní plán obce :
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 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 zadání územního plánu obce bude projednávám
s dotčenými orgány, úřady, institucemi a občany naší obce
pravděpodobně někdy na počátku roku 2018.
starosta Josef Prudík
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 – březen - červen

Recitační soutěž
8. března se konalo obvodní kolo recitační soutěže ve Velkém
Meziříčí. Naši školu výborným způsobem reprezentovali Štěpán
Vejmělek a Klára Šlapalová . Oba předvedli perfektní vystoupení,
které svědčilo o jejich odvaze i vynikající schopnosti a zálibě
vystupovat před lidmi. Štěpán navíc vybojoval i první místo a
postoupil tak do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou. V dalším
okresním kole reprezentoval naši školu opět bez trémy a výborně
připraven. S každým soutěžícím porotci konzultovali jeho výkony
a udělovali mu rady pro práci s textem, takže účast v okresním
kole byla vysoce přínosná pro soutěžící i pedagogy.

Vítání občánků
I letos jsme měli tu čest zpívat a recitovat našim nejmladším
„občánkům“, kteří byli slavnostně uvítání mezi občany obce 12.
března. Při této příležitosti jsme dětem zazpívali především
ukolébavky a svátečně laděné písně.

Miniškolička
Během měsíce března probíhala v základní škole již tradiční
„Miniškolička“. Je to každoročně velmi vítaná a očekávaná akce
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především ze strany předškoláků. Pro ně bývá připraven
program ve škole, který absolvují společně s dětmi ze školy.
Některé úkoly si už děti zkouší samostatně a připravují se tak na
vstup do první třídy. Školáci jsou jim při tom skvělými průvodci.

Ostrůvek
Oblíbené programy na Ostrůvku neberou konce, takže jsme
zvolili rovnou dva programy: „Velikonoce ve světě“ a „Ze života
včel“. Oba programy byly zaměřeny na aktivní zapojení dětí.
Např. v rámci programu „Velikonoce ve světě“ hledaly děti
vajíčko na zahradě, aby si vyzkoušely jinou tradici, než máme u
nás. Během programu „Ze života včel“ si děti mohly ochutnat
med, vyzkoušet včelařský oblek, seznámit se se všemi
pomůckami včelaře, z marcipánu si děti vyrobily včeličku a ze
včelího vosku svíčku, která jim svou vůní doma jistě připomenula
náročnou práci včel i včelařů.

Velikonoční výstava
Svaz žen ve Velkém Meziříčí pořádá každý rok Velikonoční
výstavu. I my jsme se připojili. Povedené výrobky dětí ze školky i
ze školy pomohly návštěvníkům navodit tu pravou jarní
atmosféru.

Divadlo – „Princezna na hrášku“
Do mateřské školy jsme si pozvali oblíbeného divadelního herce
z Hradce Králové
s pohádkou „Princezna na hrášku“.
Představení se odehrálo s loutkami, které si děti mohly po
vystoupení prohlédnout, popřípadě vzít do ruky. Ve známé
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pohádce nechyběl humor, zajímavé kulisy, hudební doprovod a
krásné loutky.

Barevný den
Letošní barevný den byl ve znamení červené barvy. Od rána jste
tak mohli ve škole a školce spatřit děti s červeným tričkem,
červenou hračkou, knížkou či červenými vlasy. Děti ochutnávaly
a poznávaly červené ovoce a zeleninu. Počítaly s Červenou
Karkulkou, u pohádky O červené slepičce si zacvičily a celý den
si zpívaly písničky Červený šátečku, Červená řeka nebo
Červená, modrá fiala. Ani paní kuchařky nezapomněly a k obědu
nám přichystaly rajskou omáčku.

Čarodějnický den:
Letos nás nevhodné studené, větrné a deštivé počasí zahnalo do
tříd. To nás však neodradilo a den jsme si užili hravou formou i
uvnitř budov.
Děti z mateřské školy mohly přijít v kostýmech, takže třída byla
plná čarodějů a čarodějnic. Společně jsme vyráběli čarodějnice z
různých zbytkových materiálů a nakreslili si čarodějnici na velký
formát papíru. Zatančili jsme si na čarodějné písničky a
nechybělo ani pohoštění.
Ve škole jsme se seznámili s pohádkami plnými kouzel, veselými
písničkami a účast ve hrách nám pomohla zahnat škaredé
počasí a přivolat jaro. Písnička Pět ježibab se rázem stala hitem
a zpívali jsme si ji i při výrobě čarodějnic. Ty si děti odnesly
domů, aby jimi ozdobily víkendové ohýnky.
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Besídka ke Dni matek
Začátkem května jsme ve škole pro maminky i všechny rodinné
příslušníky připravili besídku. Tentokrát se nesla ve znamení léta
a květin. Na této slavnosti byly děti ověnčené kytkami případně
květinovým věncem – stejně tak paní učitelky. Děti z mateřské
školy vystoupily i v jednotné barvě zářivě žlutých triček, což
navozovalo atmosféru živého a radostného jara. Na vystoupení si
mohli všichni zúčastnění poslechnout básničky i písničky
v podání těch nejmenších.I nejmenší se zapojili tancem a to na
píseň „Waka, waka“.
Děti ze školy sehrály scénku s názvem „Malý stan“, která vtipně
přiblížila běžný rodinný život plný radostí i starostí během
stanování. Nechybělo ani vystoupení plné písniček, jejichž
rytmický a nástrojový doprovod zvládají nejen paní učitelky, ale
také některé nadané děti. Zazněla tak flétna, hra na xylofon a
různé rytmické nástroje.
K navození letní atmosféry byl k vidění i tanec plný letních rytmů
na melodii písně „Hafanana“. Dalším hitem se stal tanec a zpěv
na píseň „To máme mládež“, výborně zazpívaný Klárou
Šlapalovou a Štěpánem Vejmělkem.

Školní výlet:
Tentokrát jsme se vydali do centra Eden v Bystřici nad
Pernštejnem. Zde děti z MŠ absolvovaly program „U nás na
farmě“, během kterého měly možnost projet se na koni a
seznámit se zvířátky z farmy. Děti viděly z blízka ovečky,
kravičky, koně, slepice, kačenky, husy, kozičky a králíky. Zvířátka
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si bylo možné pohladit i nakrmit a dozvědět se o nich spoustu
zajímavostí. V pracovní dílničce si děti vyrobily ovečku z pravé
vlny. A nakonec se podívaly do domečku krtka, kde viděly, jak
takový krtek žije. Na závěr nechybělo ani řádění na prolézačkách
a skluzavce. Děti ze základní školy si mohly prohlédnout selské
stavení a seznámit se s tím, jak se tenkrát na velkém statku žilo
a hospodařilo. Pro děti výklad rozhodně nebyl nudný – naopak,
mohly se zapojit a spoustu věcí si prohlédnout zblízka. Takže
děti psaly starodávným brkem, hrály na starý klavír, vyplňovaly i
papír s různými úkoly. Poté jsme navštívili chaloupky, které byly
zaměřeny na jednotlivá řemesla. Opět bylo možné zapojit se
aktivně, takže děti zkoušely např. roztočit mlýnský stroj nebo
malování hlínou. I školáci si mohli pohladit kozičky a nakrmit
králíky. Celý výlet byl završen koupením krásných dárečků domů
– bylinných polštářů a mýdel.

Projekt Les ve škole: „Den v lese“
Krásný letní den nás vylákal do lesa. Příjemná procházka vedla
nejdříve na pole, kde děti poznávaly různé druhy polních plodin a
rostlin. Svačili jsme u rybníka, kde jsme se ztišili a pozorovali
život v rybníce a jeho okolí. Naším cílem byl ale les. V lese se
děti rozdělily do skupinek a postavily domečky pro broučky a
mravence. Domeček s trampolínou a lezeckou stěnou, domeček
s názvem „Čapí hnízdo“, domeček se zvířecí lebkou, vanou,
ložnicí - to všechno teď můžete najít při procházkách do okolních
lesů. Odměnou za skvělé nápady byl dětem meloun, kterým nás
pohostila paní ředitelka z tasovské školy. Za příjemnou
atmosféru a možnost odpočinku jí patří velké díky. V odpolední
družince si pak děti vyrobily lesní skřítky z materiálu, který si po
cestě nasbíraly. Skřítci nám ve škole krásně rozveselili chodbu.
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Den dětí
Na den dětí nám přálo krásné počasí, takže jsme využili možnost
příjemných prostor
v areálu mateřské školy a tam jsme
strávili se všemi dětmi dopoledne plné různých her a aktivit.
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Den otců
V letošním roce jsme se zaměřili nejen na maminky formou
besídky ke Dni matek, ale také na tatínky. Svůj den otců totiž
všichni tatínci slaví v červnu, takže jsme věnovali jedno
odpoledne i jim. Pro tatínky a jejich děti jsme připravili různé
úkoly, ke kterým se všichni zúčastnění postavili s humorem a
šikovností sobě vlastní. Velice nás potěšilo, že i maminky přišly
podpořit soutěžící a samy se také zapojily do úkolů jako byly
např.: běh s ploutvemi, skákání v pytlích, hod na cíl, hod velkým
overballem atd….
Všichni zúčastnění
přispěli krásnou
atmosféru k pěknému letnímu dni.
Pasování
Konec školního roku zakončujeme nejen předáním vysvědčení,
ale také slavnostním odpolednem nazvaným „Pasování“. Na této
akci jsme se rozloučili s dětmi z mateřské školy a pasovali jsme
je na školáky, prvňáčky jsme pasovali na čtenáře a třeťáky na
absolventy naší školy. Vše probíhalo ve sváteční a slavnostní
atmosféře.
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V mateřské škole proběhly tyto projektové dny:
Červený den
Den Země
Čarodějnice
Moje máma
Olympiáda.
Jedeme na výlet – ZOO.
Cestujeme po světě – Afrika
Odpoledne jen pro táty – ke Dni otců
Poděkování:
-

ZŠ a MŠ v Tasově za celoroční spolupráci
za veškeré příspěvky do školního sběru /papír,
plastová víčka a hliník/
panu Jiřímu Prokešovi - HOD Dolní Heřmanice za
sponzorský příspěvek na knihy pro děti
Zezulovým z čísla 110 za pravidelný sponzorský
příspěvek
(papíry na kreslení a do tiskárny, propisky)
ředitelka Mgr.Pavla Kamanová

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Kulturní akce v prvním pololetí roku 2017
Nejprve krátké ohlédnutí za jarními akcemi.
V neděli 12. března jsme přivítali nové občánky Dolních
Heřmanic a Oslavy. Čtyři děvčata a čtyři chlapce: Amálii
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Brabcovou, Julii Dufkovou, Michaela Kučerovou, Anežku
Mejzlíkovou, Eduarda Havlíčka, Filipa Kašpara, Daniela Lišku a
Vítka Mikuláška. Maminkám byla věnována květina a dětem byla
předána poukázka v hodnotě 1000,- Kč do zlatnictví Horácko ve
Velkém Meziříčí. O kulturní program se postaraly děti ze
Základní školy Dolní Heřmanice.

V sobotu 22. dubna jsme se vydali na zahrádkářský zájezd na
FLORA Olomouc. Počasí nám celkem přálo, takže kdo se
zúčastnil, určitě byl spokojen.

Za sebou máme i dětský den, který se uskutečnil v sobotu 25.
května. Po sportovních a vědomostních soutěžích děti shlédly
vystoupení šermířské skupiny TAS.
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V sobotu 24. června proběhlo setkání seniorů. Sešli se v sále
Obecního domu, kde shlédly vystoupení žáků naší Základní a
mateřské školy, dostali malé občerstvení a na harmoniku jim
zahrál pan Zezula. Zároveň proběhlo představení pražských
umělců Miroslava Reila a Davida Šíra. Přijeli k nám
s vystoupením scének Felixe Holzmanna, Včera, dnes a zítra.
Toto vystoupení bylo součástí programu pro seniory, ale zároveň
bylo přístupné pro všechny občany.
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Ve dnech 8. a 9. července bude v Dolních Heřmanicích pouť.
Program bude zahájen v sobotu
8. července v 17:00 hod utkáním Svobodní x Ženatí, o sud piva,
věnovaný panem starostou. Poté bude následovat od 20:00 hod
taneční zábava na přírodním parketu se skupinou ADRIANA.
V neděli 9. července bude v 11:00 hod v sále obecního domu
pouťová mše svatá. Od 15:00 hod budou k tanci a poslechu hrát
Muzikanti Ladislava Prudíka. Akce se uskuteční také na
přírodním parketu. Pan starosta věnuje dva sudy piva, které
budou během této akce vytočeny zdarma.
Všechny Vás srdečně zveme.
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V sobotu 12. srpna se letos již po deváté sejdeme na
Heřmanických dechovkách.

V sobotu 26. srpna se uskuteční v přírodním areálu setkání
heřmaňáků a oslaváků u prasete. K tanci a poslechu zahraje
skupina Blíženci.

Zároveň bychom chtěli 26. srpna uskutečnit zájezd na Zemi
živitelku do Českých Budějovic. Zájemce prosíme o závazné
přihlášky na obecním úřadě v úředních hodinách. Termín
odjezdu bude upřesněn. Občané Dolních Heřmanic a Oslavy
budou mít dopravu zdarma, ostatní zájemci budou přispívat na
dopravu částkou 200,- Kč na osobu.

Těšíme se na shledání s Vámi při některé z akci.
Za kulturní komisi Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o aktuálním dění ve Sboru
dobrovolných hasičů, o aktivitách, které hasiči absolvovali a také
o připravovaných akcích na nadcházející období.
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V sobotu 8.4. pořádal okrsek Velké Meziříčí tradiční setkání
zasloužilých členů SDH, kdy pro
ně letos připravil prohlídku stanice Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina v Jihlavě a návštěvu Jihlavského pivovaru
Ježek s občerstvením. Z Dolních Heřmanic se účastnili dva
zástupci, kteří si setkání zasloužilých hasičů užili.
Tradičně v dubnu probíhá také slavnostní mše za Hasiče spojená
s uctěním patrona sv. Floriana. Organizace se letos ujali Hasiči
z Křižanova a naši zástupci P. Dvořák, M. Hakl a Mir. Požár se
ve vycházkové uniformě i s naším slavnostním praporem celé
akce účastnili.
V rámci prevence a tréninku probíhá každoročně taktické cvičení
požárního útoku, kterého se účastní starostové a velitelé
jednotlivých SDH okrsku. Letošní cvičení proběhlo v Lavičkách a
zapojil se do něj zástupce velitele Marek Požár, který náš Sbor
skvěle reprezentoval.

V neděli 14.5. se na hřišti v Rudě konalo 1. kolo okrskových
hasičských závodů, kterého se účastnilo 13 družstev. Náš Sbor
již několik let nechybí a pravidelně se účastní. Tentokrát jsme
soutěžili jako smíšené družstvo žen a mužů a obsadili 6. místo.
Velké poděkování patří především velitelům M. Zezulové a Mar.
Požárovi, kteří zajistili přípravu i samotnou organizaci naší účasti.
Ve Lhotkách se konalo dne 3. června soutěžní klání v požárním
sportu, což je disciplína, které se náš Sbor neúčastní, nicméně
naši zástupci i technika byla vidět i zde. V týmu rozhodčích
působil starosta M. Hakl a jako technická podpora zde působil L.
Hanák.
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Počátkem června jsme provedli pravidelnou kontrolu techniky a
také pravidelný úklid naší hasičské zbrojnice, kdy jsme zážitky
z těchto jarních aktivit mohli společně prodiskutovat.

Vážení spoluobčané, jak vidíte, náš Sbor není rozhodně pasivní
organizací, na úrovni okrsku Velké Meziříčí se pravidelně
prezentujeme a děláme tak dobré jméno nejen sobě, ale i naší
obci.

Jistě jste zaregistrovali, že jsme letos nepořádali tradiční
Hasičskou taneční zábavu. Dodatečně se všem omlouváme, ale
bohužel nám, z pochopitelných důvodů, odřekla kapela a
narychlo sehnat jinou se již nepodařilo. Těšíme se na setkání při
dalších aktivitách, které pro Vás připravujeme – dětská
olympiáda s Hasiči, podzimní hasičské závody a podzimní sběr
železa v obci.
S úctou za SDH,
Nikola Kříž

VÍTE, ŽE …
... ceny sice za posledních 25 let několikanásobně stouply, ale
průměrné mzdy rostly také. Průměrná hrubá měsíční mzda
v roce 1989 činila 3.170 Kčs,
v roce 2015 vzrostla na 26.487 Kč, navýšení je tedy zhruba
osminásobné.
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Pro zajímavost uvádíme porovnání cen (v korunách) mezi roky
1989 – 2015.
1989

1995

2000

2005

2010

2015

Chléb konzumní kmínový (1kg)

2,80

11,29

14,80

15,06

19,85

21,86

Hrubá pšeničná mouka (1 kg)

3,80

8,44

7,90

7,14

10,38

11,43

Hovězí přední s kostí (1 kg)

17,00

63,61

74,75

77,71

85,66

110,59

Kuchaná kuřata (1 kg)

30,00

48,85

61,65

51,60

58,63

66,30

Čerstvé máslo (1 kg)

40,00

92,44

91,00

108,80

134,38

142,90

Polotučné mléko (1 l)

2,00

9,63

12,54

14,45

16,17

17,80

Jablka konzumní (1 kg)

7,00

22,39

15,51

20,57

27,76

30,30

Pivo 10° světlé, lahvové (0,5 l)

2,50

6,19

7,61

8,41

10,05

10,51

Pivo 12° světlé, točené (0,5 l)

4,86

12,57

18,19

22,76

28,18

31,17

100,00

138,59

165,49

186,13

213,25

229,89

Svíčková na smetaně (1 porce)

11,36

35,76

44,85

51,37

58,75

66,63

Černé uhlí (100 kg)

39,40

171,51

264,45

398,65

558,61

594,33

Pánský kadeřník (stříhání)

7,00

24,74

48,16

65,33

89,23

171,41

Benzin Natural, 95 oktanů (1 l)

8,00

19,05

28,21

28,15

32,88

29,00

Motorová nafta (1 l)

7,50

15,64

26,67

28,20

32,01

28,71

Tuzemák (1 l)

kronikářská komise
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci květen oslavili:
p. Věra Bartáková
p. Josef Šilhan
p. Božena Dvořáková

D.H. č. 9
D.H. 120
D.H. č. 31

65 let
65 let
87 let

V měsíci červenec oslaví:
p. Irena Malcová
p. Anežka Hrnčířová
p. Věra Kytnarová

D.H. č. 17
D.H. č. 97
D.H. č. 81

75 let
94 let
84 let

D.H. č. 66

80 let

V měsíci srpen oslaví:
p. Bohuslav Ján
V měsíci září oslaví:
p. Josef Barták
p. Marie Ondráčková
p. Drahoslava Turková
p. Václav Turek

D.H. č. 78
DH č.1
D.H. č. 68
D.H. č.68

70 let
90 let
83 let
85 let

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