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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

              „Obecní zpravodaj obce Dolní Heřmanice pro Vás 

opět připravil souhrn informací, které nás provázely v průběhu 

letního období a zároveň přináší nové informace o průběhu 

plánovaných akcích letošního roku 2019. 

Informace starosty o probíhajících investicích obce Dolní 

Heřmanice: 

Inženýrské sítě v obecní obytné zóně 2 (OZ2). 

     V průběhu letního období byl zbudován a prodloužen 

hlavní kanalizační řád včetně kanalizačních přípojek 

k jednotlivým stavebním parcelám. Taktéž byl prodloužen 

hlavní vodovodní řád včetně vodovodních přípojek 

k jednotlivým stavebním parcelám. V současné době se 

dokončuje prodloužení hlavního plynového řádu včetně 

přípojek plynového vedení k jednotlivým parcelám. 

          V druhé polovině září 2019 bude firma „Rekostav VM“ 

provádět výstavbu elektrického vedení včetně přípojek 

k jednotlivým stavební parcelám. Součástí rozšíření elektrické 

sítě je i výstavba nového trafa pro horní konec obce. 

Investorem této akce je distributor elektrického energie firma 

E-on. 

      Souběžně s pokládáním elektrického vedení do země 

bude obec pokládat vedení pro budoucí veřejné osvětlení této 

lokality. 

 

         Nedílnou součástí tohoto projektu je výstavba nové 

Automatické tlakové stanice (ATS). Po dlouhých 

projektových přípravách technického řešení celé ATS, bylo 

konečně v měsíci srpnu vyhlášeno výběrové řízení na 

dodavatele této složité ATS, která bude umístěna na horním 



 
 

konci obce na hlavním přivaděči od vodojemu.  Domeček pro 

ATS bude stát vedle plotu u rodinného domu č.121. 

    Výběrové řízení prováděl investor stavby „Svaz vodovodů a 

kanalizací Žďársko“. Stavbu bude realizovat vítěz výběrového 

řízení firma ATIKA-LISÝ s.r.o. za nejnižší nabídku 1.334 425,-

Kč. Jelikož se jedná o úpravu a rozšíření současného 

vodovodního řádu bude na základě investičních pravidel 

Svazku obcí „Žďársko“ hradit 70% Svazek a 30% obec Dolní 

Heřmanice. 

       Výstavba nové asfaltové komunikace a dokončení 

veřejného osvětlení je plánovaná na počátek roku 2020. Na 

tyto komunikace 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. 

      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 byla dokončena výstavba vodovodního řádu včetně 

vodovodních přípojek ke stavebním parcelám a taktéž i hlavní 

řád splaškové kanalizační sítě včetně kanalizačních přípojek 

ke stavebním parcelám. V průběhu měsíce září bude firma  

„Rekostav VM“ budovat rozvod elektrického vedení, včetně 

přípojek elektrického vedení ke stavebním parcelám. Zde 

investorem je distributor elektrického energie firma E-on. 

   Souběžně s pokládáním elektrického vedení do země bude 

uloženo vedení pro budoucí veřejné osvětlení. Komunikace 

bude dokončena v jarních měsících příštího roku společně 

s OZ1 a OZ3.                                       



 
 

Výstavba chodníku pro pěší k obci Tasov: 

    Další novou investicí bude prodloužení chodníku pro pěší 

podél krajské komunikace II tř.392 na koci obce k obci Tasov. 

Jedná se o úsek v délce asi 160 m od křižovatky u domu 

Janštových až na konec obce. Touto investicí bude dokončen 

celý záměr obce umožnit chodcům bezpečně projít celou obcí 

od západu od Velkého Meziříčí až na konec obce k východu 

směr Tasov bezpečně po chodníku a přes označené přechody 

a přechodová místa. Celková délka propojení chodníků obcí 

bude v délce kolem 1500 m. Stavbu bude realizovat firma 

místního podnikatele Jiřího Bednáře. 

Kaple Oslava: 

            Zde byly dokončeny práce na místní kapli, byly 

provedeny izolační práce jak vnitřního, tak i venkovního zdiva 

a základů. Po řádném vyschnutí po letním období byly 

provedeny malířské práce jak vnitřních prostor, tak i 

venkovního zdiva. Byly repasovány a opraveny původní 

dveře, obnoveny a doplněny okapy s odvodem dešťové vody 

mimo podloží kaple do kanalizační sítě. Do kaple bude 

vráceno původní vybavení kaple, které bylo prozatímně 

uskladněno v obecních prostorách. 

 

Kaple a autobusová zastávka na středu obce D.H. 

   I zde došlo k opravě venkovního zdiva a provedeny malířské 

práce.  U kaple v D.H. bude odstraněna betonová podlaha a 

podobně jako u kaple v Oslavě musí být na jaře příštího roku 

provedeny vnitřní a vnější izolace zdiva a základů a po 

řádném vyschnutí uložena vzdušná podlaha. 



 
 

Na autobusové zastávce bude na jaře příštího roku provedena 

výměna zkorodované plechové střechy. 

Komunální odpad – popelnice. 

         Zimní svoz komunálního odpadu započne od pondělí  

30. 9. 2019. Od této doby se bude komunální odpad opět 

provádět každý týden. 

   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. 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů: 

Sobota 19. října 2019: 

8.50 – 9.00   -   Dolní Heřmanice před obecním domem   

9.05 – 9.10   -   Oslava u čekárny              

 

Podotýkáme, že nejsou sváženy pneumatiky, které likvidují 

příslušné pneuservisy. Dále nebude odvážen nebezpečný 

odpad eternit. 

Sběr kovového šrotu : 

Provede Sbor dobrovolných hasičů Dolní Heřmanice 

v sobotu 16.listopadu 2019 

 

Prosíme občany, kteří trvale parkují nebo blokují chodníky 

pěším a matkám s kočárky, aby parkovali ve svých dvorech a 

zahradách. Děkujeme.                                                                                                                                  

                                                  starosta Josef Prudík 



 
 

INFORMACE OÚ – POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ 

POZOR od 1. 1. 2020 

- chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkování 

proti vzteklině 

- očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je 

pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve 

tetováním) 

- chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa 

bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa 

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle 
zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 
musí být každý pes označen elektronickým čipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku 
kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. 
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat 
na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti 
vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto 
označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v 
rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. 
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011. 

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí 
(ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), 
zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se 
snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 
snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele 
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly 
psů při prodeji. 

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně 
milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, 
které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a 



 
 

neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv 
věku. 

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům 
psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů 
zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php  

Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k 
vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. 

V Dolních Heřmanicích bude MVDr. Martin 
Švejda provádět čipování psů 

28. 9. 2019  ve 13 hod 

na návsi za školou 

                       Cena 400,- Kč    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – květen - červen    

Akce MŠ: 

Projektové dny: Den slunce, Den matek, Den rodiny, 
Ručníkový den, Den dětí, Den otců, Příprava na 
prázdniny. 

http://www.narodniregistr.cz/o-nas.php


 
 

Školní výlet – V letošním roce jsme se vydali s dětmi do ZOO 
v Jihlavě, přičemž se nás drželo štěstí a jediný slunečný den 
tohoto týdne jsme si vybrali právě my. Zvolili jsme pestrý 
program ,,Zvířátka na dlani‘‘. Název programu byl doslovný, 
jelikož si děti při ukázkách zvířat mohly osahat všechna 
zvířata od savců po hmyz (při této činnosti některé paní 
učitelky pouze přihlížely), děti však byly statečné a kontakt 
s méně známými zvířaty jim nedělal potíže. Celý program si 
všichni náramně užili. 

Výlet do Tasova - s dětmi jsme vyrazili na celodenní výlet do 
Tasova. Cestu jsme započali jízdou linkovým autobusem, 
která  už sama o sobě byla velikým zážitkem. V Tasově jsme 
se hned po příjezdu odměnili zmrzlinou v tasovské cukrárně a 
pokračovali na dvoreček, kde jsme zvědavě okukovali čerstvě 
vylíhlá housata. Cestu zpátky jsme absolvovali pěšky. Pro 
menší děti to byl úkol poměrně náročný, ale také velmi 
zábavný. V polovině cesty se děti občerstvily tak, že využily 
piknik na louce. Byl to opravdu zážitkový den. 

Den dětí - tento den se o nás postarali kamarádi ze základní 
školy. Připravili nám parádní šipkovanou se zábavnými úkoly. 
Tradičně jsme si společně opekli špekáčky a po náročné cestě 
jsme si dopřáli i ovocné hody. 

 
Akce ZŠ:  

TRADIČNÍ AKCE  

Vítání občánků     

Koncem března děti ze školy společně s předškoláky 

z mateřské školy vystupovali v Obecním domě na akci Vítání 

občánků. Toto odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a 

básničky i písně v podání dětí tak umocnily milou sváteční 

atmosféru. 

 



 
 

„Tajemství zahrady“ – Ostrůvek   

V rámci poznávání přírody kolem nás jsme zvolili výše 
zmíněný program, který nám nabídnul vnímání zahrady všemi 
smysly. Poznávali jsme jednotlivé rostlinky a živočichy, které 
jsme pak detailně sledovali pod mikroskopem. Vyrobili jsme si 
z humusu, semen květin a vody „semínkovou bombu“. 
Největším zážitkem byla ale výroba ředkvičkové pomazánky. 
Na chuť čerstvého pečiva s vlastnoručně vyrobenou 
pomazánkou jsme ještě dlouho vzpomínali.  

Čarodějnice   

Letošní oslava konce zimy byla ve znamení deště. Proto jsme 
zůstali ve škole. Zazpívali jsme si kouzelné písničky a 
vypočítali pár začarovaných příkladů. Vyrobili jsme si 
čarodějnici, kterou si děti odnesly domů, aby ji večer mohly 
spálit a rozloučit se tak s paní zimou. S deštníky jsme pak 
pospíchali do školky, kde nám paní kuchařky ohřály špekáčky. 
Ačkoliv jsme čarodějnický den strávili ve škole, podařilo se 
nám vykouzlit příjemnou atmosféru.  

 

 



 
 

 Besídka pro maminky   

Jarní besídka, která směřuje nejen k maminkám, nese vždy 
určité téma. Tentokrát jsme se zaměřili na zvířata, takže 
vystoupení se neslo v duchu písní o zvířatech, básniček, vtipů, 
nechyběla tradiční scénka na dané téma a celá besídka byla 
zakončena skotačivou písní „Máme rádi zvířata“. V mateřské 
škole rodiče připravili dětem i velice pěkné kostýmy, takže 
besídka byla hotovou přehlídkou šikovnosti a nápaditosti 
rodičů. Všechno snažení rodičů i učitelek umocnila roztomilost 
a spontánnost dětských účastníků vystoupení.  

Školní výlet – ZOO Jihlava    

Návštěva ZOO děti nikdy nezklame a pozorovat živá exotická 
zvířata rovněž neomrzí. Navíc měly děti možnost dovědět se 
něco více o zvířatech i v učebnách zoologické zahrady, kde 
byl pro ně připraven program na téma Mazlíčci. Školáci se 
naučili, jak se o zvířátka správně starat, co jim dávat jíst, pít a 
jak s nimi zacházet. Dokonce měli možnost i připravit 
domeček pro osmáka, morče, gekona i hada. Všechny 
mazlíčky si i případní zájemci mohli také pohladit. Kontakt se 
skutečnými zvířátky byl milým zážitkem. 

 



 
 

Den dětí 

Tradiční oslava svátku všech dětí probíhá každým rokem ve 
škole i školce, takže jsme se rozhodli strávit tento den 
společně. Letos jsme se vypravili hrát „stopovanou“. Cestou 
jsme ve skupinkách plnili nejrůznější úkoly. Některé byly 
veselé, jiné docela obtížné. Odměnou nám bylo závěrečné 
opékání špekáčků, které jsme v dubnu nemohli uskutečnit, 
takže krásné červnové počasí k tomu přímo vybízelo. 
Společné písničky a hry dotvořily radostnou atmosféru celého 
dopoledne. 

 

 

Plavecký výcvik – Laguna v Třebíči  

K letnímu období a konci školního roku patří v naší škole 
neodmyslitelně plavání. S dětmi jezdíme do Laguny v Třebíči 
a zdejší výuka se těší velké oblibě. Lektorky jsou trpělivé a 
děti se na každý čtvrtek velice těší. V uplynulém školním roce 
jsme absolvovali 10 lekcí. Již druhým rokem jsme využili 



 
 

možnosti placení autobusu z dotací ministerstva školství, 
takže alespoň některý výlet ulevil financím rodinného 
rozpočtu.  

Pasování čtenářů 

Na závěr každého školního roku probíhá příjemné odpolední 
setkání, kde se předškoláci pasují na školáky a žáci první třídy 
na čtenáře. Prvňáci musí prokázat své čtenářské dovednosti 
přečtením zadaného textu. Teprve pak jsou pasováni na 
„rytíře řádu čtenářského“. Pro vzpomínku na první třídu a na 
školku dostávají děti knihu s věnováním.  

NOVÉ AKCE: 

Cyklovýlet Jabloňov   

Vzhledem k menšímu počtu dětí ve škole jsme vyzkoušeli 
sportovní akci – výlet na kole. Ráno jsme se dopravili do 
Jabloňova, kde jsme navštívili místní družstvo. Zde jsme byli 
nejprve přivítáni občerstvením a poté jsme se šli podívat na 
mladá telátka, do kravína a dozvěděli se i něco o získávání a 
úpravě mléka. Panu předsedovi patří velké poděkování za 
milé přivítání a trpělivost s jakou odpovídal na zvídavé otázky 
dětí. Využili jsme i pozvání na zahradu, kde se děti mohly 
proběhnout, zahrát si s míčem, zaskákat na trampolíně a opět 
se občerstvit. Po krásném relaxačním dopoledni jsme se 
vydali po polních cestách zpět do školy.    

 

Rozhledna – Fajtův kopec    

Příznivé letní počasí vždy láká pobývat i venku a mimo školu, 

takže se zrodil nápad navštívit rozhledu na Fajtově kopci 

v Meziříčí. Od autobusového nádraží musely ujít děti docela 

velký kus cesty, ale naštěstí jsou trénované a pěší turistika jim 

nečinila problémy. Odměnou za ušlé kilometry byl krásný 



 
 

výhled do kraje, příznivé počasí a ještě jsme stihli koupit si 

nejvyhledávanější letní pochoutku – zmrzlinu.     

 

Informace:  

Na začátku školního roku 2019/2020 nastoupilo do základní 

školy 12dětí (podařilo se nám překlenout období poklesu 

žáků) a do mateřské školy nastoupilo 28dětí (zde je opačný 

trend – kapacita zcela naplněna). 

Poděkování:  

Velké poděkování patří obci Dolní Heřmanice za výbornou 

spolupráci a za to, že díky podpoře vedení obce a zastupitelů 

nám pomohli překlenout nejisté období menšího počtu žáků 

v základní škole.  

Dále děkujeme rodičům, kteří jsou pro nás velkou podporou. A 

také dětem za pracovitost a energii, která tvoří radostnou 

atmosféru školy i školky. 

                                                               Mgr. Pavla Kamanová 



 
 

  

 

PŘEHLED FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ 
 

MLADŠÍ DOROST  

Datum Čas  Domácí Hosté Hřiště 

1.9. 13:00 
Náměšť- 

Vícenice/Hartvíkovice Dolní Heřmanice Náměšť 

8.9. 13:00 Dolní Heřmanice Rapotice/V.Popovice DH 

14.9. 10:00 Jaroměřice/Radkovice Dolní Heřmanice Jaroměřice 

22.9. 10:00 Výčapy/Šebkovice Dolní Heřmanice Šebkovice 

6.10. 13:00 Dolní Heřmanice 
Náměšť -  Vícenice/ 

Hartvíkovice DH 

12.10. 12:00 Rapotice/V.Popovice Dolní Heřmanice Vysoké 

20.10. 13:00 Dolní Heřmanice Jaroměřice/Radkovice DH 

27.10. 13:00 Dolní Heřmanice Výčapy/Šebkovice DH 

                            

                              MLADŠÍ ŽÁCI 

Datum Čas Zápas Sraz 

1. 9.  10:00 Dolní Heřmanice - Jivoví/Osová 
Bitýška 

9:30 
 

8. 9.  10:00 Dolní Heřmanice - Velké Meziříčí B 9:30 
 

15. 9.  10:00 Křoví - Dolní Heřmanice 9:00 
 

22. 9.  10:00 Dolní Heřmanice - Křižanov 9:30 
 

6. 10.  13:30 Velké Meziříčí B - Dolní Heřmanice 12:45 
 

13. 10.  10:00 Dolní Heřmanice - Křoví 9:30 
 



 
 

 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Kulturní dění v obcích Dolní Heřmanice a Oslava 

Rok 2019 se nám pomalu přesunul do podzimních měsíců, tak 
tedy krátká rekapitulace. 

V květnu jsme navštívili Kroměříž, a to nejen zahrádkářskou 
výstavu, ale podívali jsme se i do zámeckých zahrad zámku v 
Kroměříži.  

V červnu jsme pro děti uspořádali Dětský den s ukázkami 
výcviku vodících psů pro nevidomé, a také dětskou diskotéku. 
Se zájemci o poznávání naší vlasti jsme se zajeli podívat do 
Národního hřebčína v Kladrubech nad Vltavou. 

V červenci jsme oslavili pouť se vším, co k ní patří: 
s pouťovými atrakcemi, pouťovou zábavou, mší svatou i se 
svátečním nedělním odpolednem s dechovou hudbou 
Ladislava Prudíka. 

V srpnu se uskutečnil již jedenáctý ročník heřmanických 
dechovek, setkání heřmańáků a oslaváků u prasete, zájezd do 
Českých Budějovic na Zemi Živitelku. 

V neděli 29. září budou již tradiční Dožínky v kostele sv. 
Petra a Pavla v Tasově. Při ranní mši budeme společně s naší 
mládeží děkovat za úrodu. 

V pátek 1. listopadu pojedeme do Mahenova divadla v Brně 
na činoherní představení SATURNIN. Odjezd autobusu bude 
upřesněn. Zájemci se mohou hlásit v úředních hodinách na 
Obecním úřadě. 

V sobotu 30. listopadu v 16 hod. se společně sejdeme u 
kapličky a rozsvítíme vánoční strom. Děti z naší školy a školky 
vystoupí se svým programem.  Také se můžete těšit na 
vánoční trh, kde si budete moci zakoupit drobné vánoční 
dekorace.  

 



 
 

 

V sobotu 28. prosince se uskuteční již tradiční večeře se 
spoluobčany. 

Silvestrovský ohňostroj bude letos opět v podvečer, aby se 
mohly na ohňostroj přijít podívat i menší děti. 

Tříkrálová sbírka se uskuteční v Oslavě v sobotu   4. 1. 2020   
od 13-ti hodin. V Dolních Heřmanicích se Tříkrálová sbírka 
uskuteční v neděli   5. 1.  2020 od 13-ti hodin. 

 

 

Budeme se na Vás těšit při některé z našich akcí. 
 
                                    Za členy kulturní komise Marie Krištofová 

          

 

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Ahoj všem Oslavákům a Heřmaňákům, 
 
tentokrát neformálně začínám svůj příspěvek do Zpravodaje 
s výčtem našich uskutečněných a plánovaných aktivit do 
konce roku 2019. 
 
     V první části zhodnotíme avizované akce, na které jsme 
zvali v minulém, jarním, vydání Zpravodaje.  
     V květnu se naši zástupci, již tradičně, účastnili mši svaté 
věnované patronu Hasičů a položení věnce k jeho soše na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí. U této příležitosti naši bratři a 
letos i sestra J. Martincová ve vycházkové uniformě prezentují 
také náš historický prapor.  
     Tento měsíc jsme společně s naší Liaz Caz vyrazili na 
okrskové závody do nového areálu v Oslavici. Povinné 
disciplíny teorie, štafety i požárního útoku jsme zvládli, 
nicméně věkový průměr našeho družstva nám v mladé 
konkurenci již medailové pozice nezajišťuje…  



 
 

 
     Jsme rádi, že spousta z vás přijala naše pozvání na 
každoroční hasičskou zábavu na výletišti. Tentokrát nám 
k tanci a poslechu hráli Chovani z Jabloňova a bylo to, i 
s ohledem na počasí, skvělé! 
  
     Díky zastupitelstvem schválené dotaci našemu Sboru jsme 
do výzbroje pořídili nejen nové hadice, halogenové svítidlo, 
ale i plovoucí čerpadlo s výkonem 1,2 m3 za minutu. To nám 
jednoznačně rozšiřuje možnosti napojení na zdroj vody při 
hasičském zásahu. Jeho zkouška a praktický trénink použití 
proběhl na místní hasičské nádrži. 
 
      Koncem léta jsme, pro zvyšující se zájem, uspořádali 
druhý ročník kytarového hudebního večera, kde znějí staré 
country pecky doplněné o hudební legendy. Účast nás 
nezklamala a pohodový večer se líbil většině účastníků. 
 
     Nyní mi již dovolte informovat vás o plánovaných aktivitách 
Hasičů do koce roku. Na podzim opětovně sesbíráme starý 
železný odpad – sobota 16.11. Mikuláš a jeho parta obchází 
vesnici jako každý rok 5.12. a vy si můžete jeho návštěvu 
objednat na telefonu 608 459 255.  
 
Výroční schůze SDH se koná v sobotu 7.12. a to je ta správná 
chvíle, přijít mezi členy a vstoupit do sboru, který má stoletou 
tradici a celospolečenskou podporu. Zveme všechny zájemce, 
kteří by se chtěli angažovat, přinést nové nápady a svěží vítr, 
zapojit se do dění, být u toho, prožít adrenalinové závody či 
reálný hasičský zásah… zkrátka všechny ty, které nebaví jen 
sedět doma a stěžovat si na poměry! 
 
Děkujeme za podporu, vaši Hasiči! 
 
Nikola Kříž 
Místostarosta SDH 
 

 
 



 
 

VÍTE, ŽE … 

 
... přehlídka dechových hudeb „Heřmanická dechovka“ se 
letos konala již po jedenácté? 

Vznikla tradice, na kterou se pravidelně v polovině srpna sjíždí 
příznivci dechovky z širokého okolí. Nejsilnější návštěvnost 
byla v 1. a 10. ročníku – překročila hranici 500 osob. 
V ostatních ročnících se pohybovala kolem 350 návštěvníků. 

V průběhu všech ročníků se vystřídala spousta známých i 
méně známých kvalitních kapel, včetně zahraničních. 

Festival se koná v přírodním areálu u mateřské školy, který je 
zastřešen. Akce probíhají za každého počasí. Během let 
prošel areál mnoha úpravami, pro všechny přítomné bývá 
zajištěno občerstvení. 

Zajištění akcí s tak velkým počtem účinkujících a pro tak velký 
počet návštěvníků je náročná a dlouhodobá záležitost. Je do 
ní zapojena celá kulturní komise, obecní zastupitelstvo i 
dobrovolníci. Všem patří velké poděkování. 

Níže zobrazené plakáty připomínají účinkující na všech 
ročnících. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již nyní se začíná připravovat ročník dvanáctý. 

Doufáme, že bude stejně úspěšný jako ty předešlé a přiláká  

ve větším počtu i občany Dolních Heřmanic a Oslavy. 

 
kronikářská komise 
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