ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

PODZIM 2015

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Uplynulo léto roku 2015. V tomto období jsme byli účastni
několika akcí, které proběhly v naší obci.
Soutěž Vesnice roku 2015
Na počátku léta jsme se poprvé, zúčastnili soutěže „Vesnice
roku“. Jako nováček soutěže jsme si nedělali velké ambice,
jelikož vítězem se stává vždy obec, která se soutěže zúčastnila
vícekrát (až 5x). Tyto obce získávají svou delší účastí zkušenosti
a svůj program připravují na míru komisi, která soutěž hodnotí.
Naším cílem bylo představit komisi vzhled naší obce, investice
v uplynulých letech a seznámit je s kulturním životem v naší obci.
Sami uznáte, že v čase 90 min., který má komise na poznání
každé obce se toho moc stihnout nedá. A když vám ještě zaprší,
tak musíte svůj program omezit, aby komise nebyla na stálém
dešti.
Ukázku, kterou jsme připravili pro komisi, je možno shlédnout
na videu, které natočil kameraman pan Smejkal z Velkého
Meziříčí. Natáčel průběh účasti hodnotící komise jak v naší obci,
tak i ve vítězné obci Martínkov – obec obdržela „Zlatou stuhu“ a
v obci Heřmanov – obec obdržela „Bílou stuhu“.
Naše obec získala diplom za zpracovanou publikaci knihy ke
srazu rodáků v roce 2015 pod názvem „Dolní Heřmanice a
Oslava dávno i nedávno“. Knihu zpracoval kolektiv autorů, který
je uveden v knize, pod vedením kronikářské komise obce Dolní
Heřmanice.
Zkušeností pro nás je, že nerozhoduje vzhled obce, jelikož
každá obec, která se přihlásí do soutěže je pěkná a upravená.
Nehodnotí se ani investice a rozvoj obce, ale na prvním místě je
kulturní život a hlavně sounáležitost a pospolitost občanů při
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těchto kulturních akcí. Velmi důležitá je pak samotná prezentace
kulturního života před komisí. V tomto jsme za vítězi samozřejmě
zaostávali a proto můžeme vítězům jen gratulovat a popřát
mnoho úspěchů v celonárodním kole, které se uskutečnilo 3. září
2015.
Na závěr bych chtěl poděkovat kolektivu, který se scházel
kolem kronikářské komise prakticky od loňského roku a hlavně
v průběhu zimy a jara 2015, kdy práce na knize finišovaly a
někteří si opravdu sáhli na dno svých sil. Myslím si, že toto
ocenění, které jsme obdrželi v soutěži Vesnice roku 2015 je jejich
zadostiučiněním a odměnou za jejich výbornou práci, kterou
kladně zhodnotili nejen rodáci naší obce, ale i členové hodnotící
komise soutěže Vesnice roku 2015.
Bylo vytištěno 600 ks této knihy. Ke dnešnímu dni je téměř
polovina vyprodána, výtisky budou k dispozici v dalších letech při
pořádání srazů rodáků a různých akcí obce. Kniha je stále
k prodeji na OÚ v Dolních Heřmanicích za částku 300,-Kč.
Sraz rodáků :
Hlavní akcí roku 2015 byl jistě „Sraz rodáků z Dolních
Heřmanic a Oslavy“, který se koná pravidelně po pěti letech,
letos již po čtvrté. Na sraz bylo pozváno 280 rodáků z naší obce,
kteří dosáhli 50 - let věku a výše. Účastnilo se asi 150 rodáků.
Pro účastníky byl připraven bohatý program, dobré jídlo a
zábava.
Letošní sraz byl zpestřen krásnou výstavkou v budově
Základní školy, kde si účastníci mohli prohlédnout portréty našich
prezidentů a měny, která za jejich působení platila. Tuto výstavku
se pokusíme znovu realizovat na naši společné večeři, která se
koná pravidelně ke konci roku. Hlavním vrcholem akce byl křest
již zmíněné čerstvě vydané knihy „Dolní Heřmanice a Oslava
dávno i nedávno“.
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O knihu byl samozřejmě mimořádný zájem a každý z účastníků
si minimálně jednu knihu odvážel.
Na sraz přijíždí rodáci i z velkých dálek, aby se do své rodné
obce po pěti letech podívali a setkali se se svými bývalými
spolužáky, s kterými prožili mládí. Naopak jsou zde rodáci, kteří
zde žijí a nepřijdou se ani podívat za svými spolužáky, kteří
urazili takovou cestu, aby se s nimi viděli. Je samozřejmě na
každém, jak se zachová a jak s danou příležitostí naloží.
Pak je zde skupina těch nejstarších, kteří píší omluvné dopisy,
protože se nemohou zúčastnit tohoto srazu ze zdravotních
důvod, je jim to velmi líto a rádi vzpomínají na minulé srazy a
vůbec na svou rodnou obec.
Je na každém aby zvážil, že takových příležitostí již nemusí být
dost a vždy po tomto srazu je třeba si uvědomit, jak všichni
rychle stárneme.
Při besedách s rodáky, kteří svou rodnou obec navštíví pouze
1x za pět let je nejčastějším tématem, jak se naše obec mění a
rozvíjí.
Plnění rozpočtu 2015
Jak jistě víte, letošní rozpočet obce co se týká investic byl
převážně sestaven na uhrazení pohledávek z loňského roku po
dokončení největší stavby v historii obce „ČOV a kanalizace
Dolní Heřmanice“ a souběžné opravy všech místních komunikací
v obci. Pohledávky činili 1.8 mil. Kč. V současné době je ke
splacení poslední pohledávka ve výši 468 tis. Kč.
Pravidelně je samozřejmě splácen úvěr obce, který si obec
vzala na dofinancování stavby „ČOV a kanalizace Dolní
Heřmanice“ ve výši 250 tis.Kč čtvrtletně. V současné době jsou
uhrazeny 3 čtvrtletní splátky.
Po jarním propadu daňových příjmů, byl nucen starosta obce
pozastavit drobné investiční akce, které byly naplánovány
v rozpočtu na rok 2015.
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V letních měsících se příjmy zlepšily, ale i tak nedosahují
loňské skutečnosti. Obec s tím nic nenadělá, vše záleží na tom
kolik daní vybere stát a dle stanoveného klíče přepošle na kraje
a obce.
V současné době probíhají projektové práce na projektu
v místní části Oslava „Žlaby na odtok dešťové vody“ z nově
opravené komunikace.
V Dolních Heřmanicích začnou přes zimní období přípravy na
projektu odbahnění a odstranění staré ekologické zátěže a
výstavby nového rybníku v lokalitě Tomanov, pro který máme
lidový výraz “Černé moře“.
Dále se jedná o možnosti odkoupení rybníku „Stará podniva“,
který leží na obecním pozemku a obec dostala nabídku
k přednostnímu odkoupení.
V září bychom ještě chtěli vystavět nové oplocení s brankou u
dětského hřiště pro děti do 12 let mezi budovou Základní školy a
požární nádrží.
Biologicky rozložitelný odpad
Od jara letošního roku je v provozu svoz biologicky
rozložitelných odpadů a provoz „Kompostárny – malé zařízení“ v
Dolních Heřmanicích.
BRO je skladován do podlouhlých skládek, kde je pravidelně
asi 2x měsíčně překopán a drcen. Asi po 3 měsících se objem
zakládky sníží na 30% původního objemu. Dochází zde
k zahřívání a rozložitelným procesům. K tomu je zapotřebí
samozřejmě určitého množství vlhkosti, co v letošním tropickém
létě nebylo možno dodržet. Proto nejsou některé zakládky zcela
rozloženy, ale jsou samozřejmě na zaorání na pole či do
zahrádky použitelné. Po registraci hnojiva na MinŽP, o kterou již
bylo požádáno, bude v podzimních měsících kompost
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vyskladňován. Zahrádkáři mohou o kompost požádat na
Obecním úřadě a po dohodě kompost zdarma odvézt.
Zbytek bude nabídnut HOD Dolní Heřmanice k zaorání.
Po zkušenostech ze svozů bychom chtěli požádat občany, aby
do přistavených kontejnerů dávali opravdu jen rostlinný odpad
ze svých zahrad a zahrádek a větší větvě z ovocných či
jiných stromů dávali buďto vedle kontejnerů, nebo je odvezli
přímo do kompostárny, kde budou rozdrceny štěpkovačem.
Každá zakládka je překopávána a drcena jak jsem již výše
zmínil „šnekovým překopávačem“. Zde při větším množství
těchto větví dochází k ucpávání a poruchám tohoto stroje.
Dále bych požádal občany na horním konci, kde je kontejner
přistaven u stodoly pana Kubíčka, aby dávali pozor, kdo nám
záměrně dává odpad do kontejneru, který tam nepatří a dělá
problémy při dalším zpracování ( např. koberec, klubko provazů,
dřev. trámy apod.). Dotyčného bych upozornil, že dochází
k poškozování obecního majetku, což při způsobené vyšší škodě
může být bráno jako trestný čin. Ostatní místa sběru, střed obce,
východní část obce a Oslava jsou zatím bez závad.
Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu
zastaralých kotlů domácností za nové. Přinášíme první základní
informace k možnosti čerpání této dotace na výměnu starých
kotlů na topení za nové v našem kraji Vysočina
Výše podpory u kotlíkové dotace:
Nový kotel výhradně na uhlí – 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí+ biomasa) – 75%
Kotel výhradně na biomasu – 80 %
V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší + 5%
Maximální výše uznatelných nákladů 150 tis. Kč.
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Do těchto nákladů spadá:
-pořízení a montáž kotlů, popř. otopné soustavy,
-finančně méně náročná opatření na snížení energetické
náročnosti budovy ( max. 20 tis. Kč)
-služby energetického specialisty
-popř. projektová dokumentace
Potřebné dokumenty k podání žádosti :
-žádost v papírové a elektronické podobě
-průkaz energetické náročnosti budovy ( energet.specialista)
-fotodokumentace stávajícího kotle s napojením na stávající
otopnou soustavu a komínové těleso.
-souhlasy všech vlastníků budovy a pozemku pod budovou
Předem upozorňuji občany na to, že dotace se bude týkat jen
výrobců kotlů, kteří budou zaregistrováni na MinŽP a jejich
výrobek (kotel) bude splňovat nařízení komise EU č.2015/1185
ze dne 24. 4. 2015. Proto před koupí nového kotle se ujistěte, že
odpovídá danému nařízení a výrobce je zaregistrován na MinŽP,
a bude možno kotel zahrnout do uznatelných nákladů.
Žádosti bude přijímat a administrovat Krajský úřad kraje
Vysočina v Jihlavě, který vyhlásí výzvu, kde určí datum, od
kterého je možno žádosti podávat a určí přesná pravidla
podávání žádostí. Zatím výzva k podávání žádostí nebyla
vyhlášena, ale předpokládá se, že to bude do konce roku 2015.
Veškeré nové průběžné informace naleznete na stránkách
kraje vysočina www.kr-vysocina.cz/kotliky a nebo přímo na
stránkách Ministerstva životního prostředí www.opzp.cz.

starosta Josef Prudík
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Informace z obce:

Obec Dolní Heřmanice nabízí od 1. 10. 2015 do pronájmu
obecní hostinec s kompletní výbavou a kuchyní. Měsíční
nájemné včetně vybavení činí 3.000,- Kč.

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu dne
10. října 2015
Dolní Heřmanice od 9.15 hod – 9.25 hod
Oslava
od 9.30 hod – 9.35 hod

Sběr použitého ošacení se uskuteční 17. září 2015 na
Obecním úřadu od 16-19 hod. Seznam věcí, které můžou
občané nosit je umístěn na vývěsce u Obecního domu. Sběr
zajištuje Diakonie ČCE.

Sběr železa pod záštitou SDH Dolní Heřmanice proběhne
v sobotu 24. 10. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKCE KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015:
Plavání:
Jako každý rok byly děti z mateřské i základní školy přihlášeny
do výcvikového plaveckého kurzu v Třebíči. Ačkoli je tato akce
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poměrně finančně nákladná, těší se u dětí velké oblibě a vždy se
setkává s úspěchem. Lekce plavání probíhaly každý čtvrtek od
konce dubna do konce června. Mnohé děti prokázaly, že jsou
opravdové „vodomilky“. Na lekce plavání se děti vždy těšily a
rozhodně dělaly všechno pro to, aby v den, kdy se na plavání
jezdilo, nezameškaly.

Besídka ke Dni matek:
V květnu jsme pro maminky a všechny rodinné příslušníky
připravili besídku ke Dni matek – tentokrát jsme zvolili větší
prostory místního kulturního domu. Všem přítomným děti ze
školky předvedly, jak se umí vcítit do pirátů, kteří plují Karibikem.
Na tuto příležitost přichystaly maminky dětem hezké pirátské
kostýmy a pak už jen sledovaly, jak se v těchto kostýmech umí
„malí námořnictví“ pohybovat v rytmu hudby. Na scéně
nechyběla ani pořádná pirátská loď a truhla, jejímž opravdovým
pokladem byly dárečky pro maminky. Školáci se na besídce
zaměřili na pohádku o Smolíčkovi, kterou předvedli nejen
dramaticky, ale i pohybově. Pro potěšení všech přítomných
nechyběly samozřejmě ani básničky a písničky, které už ke
každému setkání neodmyslitelně patří.

Soutěž „Obec roku“, slavnost „Rodáci“
S nadcházejícím létem proběhly v obci dvě velmi významné akce
a na těch nemohli chybět ani naši nejmenší. V rámci soutěže
„Obec roku“ měly děti možnost předvést své taneční umění
odborné porotě. Školáci předvedli country tance ve stylových
oděvech a také tanec s ponpony. No a děti ze školky se uplatnily
s dovádivou písničkou o slůněti. Během soutěže se vzhledem
k nepříznivému počasí tancovalo v prostorách školky, ale
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tanečníci se rozhodně nenechali odradit. Na slavnosti „Setkání
rodáků obce “ už měli všichni možnost předvést své taneční
umění na venkovním parketě. Ke zpestření odpoledne děti
zazpívaly i několik písniček.

Školní výlet:
V letošním školním roce se naše putování zaměřilo na poznávání
přírody, hospodaření a farmaření. Nejprve jsme navštívili kachní
farmu ve Vanči, ke bylo k vidění mnoho pro nás neznámých
druhů kachen a ptactva. Poté jsme zamířili na soukromou farmu
do Holubí Zhoře, kde jsme byli seznámeni s tím, jak se na farmě
hospodaří, co všechno může být na farmě za zvířata a po
prohlídce a také „pohlazení“ těchto živých tvorů jsme dostali
výborné občerstvení v podobě čerstvě natrhaných jahod, kozího
mléka i sýru. A aby se dětský jazýček namlsal dokonale,
navštívili jsme cukrárnu ve Velké Bíteši. Celé putování jsme
zakončili pobytem na dětském hřišti, kde se děti mohly dokonale
vydovádět.

Pasování:
Ke konci školního roku některé děti zakončily svou první
důležitou školní etapu: Děti z mateřské školy byly pasovány na
školáky, děti z první třídy byly pasovány na čtenáře a s dětmi ze
třetích tříd jsme se rozloučili. Během programu v kulturním domě
museli všichni zúčastnění prokázat znalost, která odpovídala
jejich věku a poté mohlo proběhnout slavnostní pasování
s předáním knižního dárku.
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Dopravní hřiště:
Každý rok se „malí cyklisti“ těší na dopravní hřiště do Velkého
Meziříčí. Vzhledem k častým a nenadálým výkyvům počasí
bývají naše pokusy o tento výlet několikanásobné. I letos nám
počasí nepřálo, ale nakonec se povedlo alespoň chvilku dopravní
hřiště doslova „dobýt“ několikrát opakovanou návštěvou.

Olympiáda:
I v letošním roce jsme se zúčastnili jako hostující družstvo
sportovní Olympiády, kterou pořádala Základní škola a Mateřská
škola v Tasově. Již přesun do Tasova byl ve „sportovním duchu“
– vydali jsme se pěšky. Děti měly možnost projevit opravdu
srdnatého sportovního ducha, protože počasí nebylo příznivé.
Přesto se nikdo nenechal odradit a za naše sportování nadšení
jsme jako odměnu odváželi i vítězné umístění.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY:
Během letních prázdnin proběhlo v budovách obou škol
malování. V mateřské školce byla pokryta podlaha novým
linoleem. V obou školách jsme pořídli nové nástěnky. Prostory
tak budou pro děti tak zase o něco „novější“.

PERSONÁL pro nadcházející školní rok:
Základní škola:
Mgr. Pavla Kamanová – ředitelka + učitelka I. stupně
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Mgr. Dana Filipová – učitelka I. stupně
Markéta Malcová – vychovatelka
Věra Bartáková – školnice

Mateřská škola:
Jana Mikysková – učitelka
Hana Krčmářová – učitelka
Jaroslava Dobiášová – vedoucí ŠJ + školnice
Jitka Dvořáková – kuchařka
Všichni zaměstnanci školy splňují kvalifikační požadavky na
danou pracovní pozici.
PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme všem rodičům, kteří s námi výborně spolupracovali a
přispívali jakoukoli pomocí.
Děkujeme sponzorům:
-

Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice
Truhlářství Milan Kaštan
Ivan Savula

Návštěva senátora v základní škole
1.září navštívil
místní základní školu pan senátor Ing.
František Bradáč v doprovodu svého asistenta p. Herbrycha .
Oba se zajímali nejen o to, jak probíhá první školní den na
vesnické malotřídní škole, ale také o to, jak je škola vybavena a
jaké prostorové zázemí dětem nabízí. V tomto ohledu sklidila
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heřmanická škola rozhodně pochvalu a úspěch. Pan senátor
pozdravil děti i rodiče a všem školákům rozdal dáreček.
První školní den byl na obdarování dětí velmi štědrý –
prvňáčci dostali ještě několik dárečků zdarma:
balíček
základních potřeb věnovala škola, svačinář s pitím a
překvapením byl z projektu Ovoce do škol a od Kraje Vysočina
byl prvňáčkům předán kufřík s vybavením pro malého cyklistu a
stavebnice. První den byl tedy plný překvapení.
Ve škole jsme uvítali i pana starostu Josefa Prudíka, který
také přišel pozdravit děti a v neposlední řadě jsme přivítali i
zkušenou paní učitelku Filipovou.
První školní den probíhal ve velmi dobré náladě, totéž přejeme
všem i do celého školního roku!
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Rozpis tobalových zápasů:
MUŽI
Datum
22.8. so
30.8. ne
6.9. ne
13.9. ne
20.9. ne
27.9. ne
4.10. ne
11.10. ne
18.10. ne

ZÁPASY
Bory "B" - Dolní Heřmanice
D.Heřmanice - Osová Bitýška "B"
Velké Meziříčí "C" - Dolní Heřmanice
D.Heřmanice - Tasov
volno
Dolní Heřmanice - Měřín "C"
Březí-Březské - D.Heřmanice
D.Heřmanice - Křoví "B"
Dolní Heřmanice - Olší

zač.utkání
16.30
16.30
13.00
16.00

sraz - odjezd
15.30 VM
15.45
12.15 Jabloňov
15.15

15.30
15.00
15.00
14.30

14.45
14.00 DH
14.15
13.45

zač. utkání
11.00
10.00
17.00
17.00
10.00
10.00
16.00
10.30
10.00
16.00
10.00
10.00

sraz - odjezd
10.15
9.30
16.00 hř.Žďár
16.30
9.30
8.30
15.15
9.15
9.30
15.30
8.30
9.30

STARŠÍ PŘIPRAVKA
Datum
30.8. ne
6.9. ne
11.9. pa
18.9. pa
20.9. ne
27.9. ne
28.9. po
4.10. ne
11.10. ne
16.10. pa
18.10. ne
25.10. ne

ZÁPASY
Os. Bitýška - D.Heřmanice
D.Heřmanice - Měřín
Počítky - D.Heřmanice
D.Heřmanice - Hamry
D.Heřmanice - Rožná
Jimramov - D.Heřmanice
Bory - D.Heřmanice
Bobrová - D.Heřmanice
D.Heřmanice - Rad. Svratka
D.Heřmanice - Křižanov
Herálec - D.Heřmanice
D.Heřmanice - V.Meziříčí
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Trenéři starší přípravky:Vala Martin, Barták Vladimír

Soupiska hráčů:
Beránek Michal, Musil Jakub, Pelánek Leoš, Barták Daniel,
Bednář Adam, Vala Martin, Šlapal Michal, Tichý Dominik,
Vejmělek Štěpán, Večeřa Šimon, Pelánek Vít, Matuszek Marek.

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Pomalu se nám letní počasí mění v podzimní, a tak bych Vás
chtěla informovat o akcích, které proběhly a které náš ještě do
konce tohoto roku čekají.
Dne 6. června proběhlo v naši obci setkání rodáku z Dolních
Heřmanic a Oslavy. Za krásného letního počasí jsme přivítali
naše rodáky, kteří se sjeli z celé republiky. Co jsme jim nabídli:
v 11 hod. byla za rodáky sloužena mše, následně od pana faráře
vyslechli krátkou přednášku o vykopávkách, které se konaly
v okolí tasovského kostela. Pak se rodáci přesunuli zpět do
Dolních Heřmanic, kde na ně čekala uvítací část v obecním
domě. Po přivítání panem starostou proběhl krátký program
s promítáním posledních událostí v uplynulých 5 - ti letech, pak
slavnostní oběd. Poté mohli rodáci navštívit mateřskou školu a
základní školu, prohlédnout si obnovenou síň tradic a síň historie
a mohli se projít po naší malebné vesnici. V 16 hod byl připraven
další program ve venkovním areálu. O ten se postaraly naše děti
ze ZŠ a MŠ pod vedením p. ředitelky a dechová hudba Ladislava
Prudíka. V 19 hod jsme rodáky pohostili večeří v podobě rautu.
Pak už byla pro všechny volná zábava v podobě dechové hudby.
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Heřmanické dechovky se také vydařily, i když bylo velké teplo,
přesto přijelo na 330 účastníků. Myslím si, že kdo i přes velké
teplo přijel, tak byl určitě spokojen. Po přehlídce následovala
taneční zábava, při které střídavě hráli SOBULÁCI a naši
muzikanti Ladislava Prudíka.
Setkání heřmaňáků u prasete se uskutečnilo 22. srpna. K tanci a
poslechu hrála skupina M.E.Š.
Tak to bylo malé poohlédnutí za akcemi, které proběhly.
A na co se ještě můžete těšit?
V neděli 27. 9. 2015 se uskuteční v tasovkém kostele Dožinky.
V sobotu 17. 10. 2015 pojedeme na letní revue JEN POČKEJ
ZAJÍCI, kdo si ještě nevyzvedl lístky prosím, ať tak učiní, o
hodině odjezdu budeme s dostatečným předstihem informovat.
V sobotu 28. 11. 2015 rozsvítíme vánoční strom. O začátku akce
Vás budeme informovat.
Také se můžete těšit na silvestrovský ohňostroj.
V neděli 3. ledna proběhne Tříkrálová sbírka.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří naše akce podpořili, a těšíme
se, že nám i nadále zůstanete nakloněni.
Také chci touto cestou poděkovat i svým spolupracovníkům, kteří
se na organizaci akcí podíleli.
Za kulturu: Krištofová Marie
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ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
na konci letošního horkého léta přicházíme s aktualitami, které se
vztahují k Vašemu Sboru dobrovolných hasičů.
Na úvod bychom rádi konstatovali, že i přes nadprůměrné teploty
a výrazné sucho, jsme nezaznamenali a nemuseli řešit žádnou
krizovou situaci spojenou s ohněm či jiným druhem živelné
pohromy. A to zejména díky Vaší disciplíně a odpovědnému
chování.
Již v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o historické
události a to o vzniku ženského družstva hasičů, které během
celého jara pilně a pravidelně trénovalo provedení požárního
útoku. Celé jarní období bylo ve znamení různorodých
hasičských aktivit, kterých se náš Sbor účastnil. Svojí přítomností
jsme opětovně podpořili uctění památky sv. Floriana ve Velkém
Meziříčí, jako aktivní hosté se zapojením naší techniky jsme se
podíleli na oslavách 120. let výročí SDH Ruda a v rámci
nehlášené prověrky zásahové schopnosti jsme absolvovali
cvičný poplach evakuace osob v Pucově. Tento cvičný poplach je
vyhlášen systém IZS a naše jednotka, po spuštění obecní sirény,
byla schopna na místo určení vyrazit do 15 minut, což ocenili i na
místě přítomní organizátoři cvičení.
V závěru minulého Zpravodaje jsme Vás zvali na tradiční
hasičskou zábavu a nyní můžeme konstatovat, že letošní ročník
byl, v počtu návštěvníků, rekordní. Uvítali jsme 189 platících
hostů. Tato akce je jednou ze stěžejních aktivit v rámci našeho
příjmu do hasičské pokladny.
Dne 24. 5. jsme se, u příležitosti 90. výročí SDH Uhřínov
zúčastnili nejen slavnostního programu, ale i závodů v požárním
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útoku a to již jako 2 družstva, kdy si svoji premiéru odbyly naše
ženy. Premiéra to byla velmi úspěšná, děvčata obsadila z 8
startujících týmů sympatické 4. místo. Družstvu mužů se tak
nedařilo a i přes nadprůměrně dobrý čas útoku je trestné body
srazily na konec startovního pole.
Další naší aktivitou byla podpora Srazu rodáků v obci, kdy jsme,
pro zájemce, prezentovali hasičskou zbrojnici, její vybavení,
techniku i aktuální dění ve Sboru.
Koncem léta jsme rovněž podpořili oslavy 90. let výročí SDH
v Martinicích jejichž součástí byly také hasičské závody.
Opětovně jsme obec reprezentovali se dvěma družstvy a
tentokrát naše děvčata naplno zúročila aktivní trénink. Z Martinic
družstvo žen vezlo pohár za 1. místo. Je to historický úspěch pro
celý SDH. Družstvo mužů obsadilo v silné konkurenci 7.místo.

Takové bylo léto v rámci Vašeho Sboru dobrovolných hasičů,
jsme rádi za Vaši podporu a rádi také přivítáme nové zájemce,
kteří mají chuť se aktivně zapojit do dění v obci, ve Sboru a
podpořit myšlenku Tita Kršky.

Za SDH
N. Kříž
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VÍTE, ŽE …
... dalším významným rodákem z Dolních Heřmanic je Karel
Dufek?
V knize, která byla vydána při příležitosti setkání rodáků, není
uveden, protože tato informace byla zjištěna až po jejím vydání.

V 70. letech – Karel Dufek nalevo
Kdo Karel Dufek byl a čeho dosáhl?
Narodil se 24. ledna 1916 v rodině lesníka v hájence u Petrávče
– č.p. 59, která je v katastru obce Dolní Heřmanice. Jeho otec
pracoval na panství Františka Harracha a se svou manželkou
měl sedm dětí. Sám o sobě říká:
„V oboře jsem trávil svoje nejranější dětství. Ve Velkém Meziříčí
jsem chodil do obecné školy a do gymnasia, absolvoval jsem
osm roků gymnasia a maturitu s vyznamenáním. Měl jsem pět
sester a jednoho bratra, já jsem byl předposlední v celý řadě. Z
těch [sourozenců] už nikdo nežije. Po maturitě jsem se
rozhodoval, kam půjdu a co budu studovat, chtěl jsem studovat
18

práva, ale z nějakýho pomatení mysli jsem se přihlásil na
medicínu, ale vedle studia jsem samozřejmě pokračoval v četbě
politickejch věcí a ideologickejch věcí, který mě velmi zajímaly,
protože už jako gymnasista jsem četl některé věci kolem
socialismu, kolem Marxova Kapitálu, vedle poezie, která mě
velmi zajímala.“
V roce 1935 odešel do Brna studovat medicínu. Pod vlivem zpráv
z válečného Španělska se rozhodl vstoupit do dobrovolnických
mezinárodních brigád bojujících na straně republikánů ve
španělské občanské válce. Spojil se s Výborem na pomoc
demokratickému Španělsku a s jeho pomocí v lednu roku 1937
odjel do Španělska. Po stažení mezinárodních brigád byl krátce
internován ve Francii, pak vstoupil do československé zahraniční
armády. Po pádu Francie odešel do Anglie, byl superarbitrován a
pracoval v továrně na letecké součástky. Po vylodění Spojenců v
Normandii se stal styčným důstojníkem u amerického štábu. V
letech 1948-51 byl velvyslancem v Turecku v Ankaře. V lednu
1952 byl zatčen, obviněn z trockismu, špionáže pro USA apod. V
květnu 1953 byl odsouzen v procesu spolu s Eduardem
Goldstückerem, Pavlem Kavanem a Richardem Slánským na 25
let vězení. Odseděl si čtyři roky v Ruzyni a ve Valdicích. Po své
rehabilitaci se stal zaměstnancem Svazu protifašistických
bojovníků. Od roku 1957 vydával časopis Mezinárodní politika,
později řídil tiskový odbor ministerstva zahraničních věcí. V
letech 1968 - 72 byl velvyslancem ČSSR v Brazílii.
I přes složitý život se dožil vysokého věku, zemřel v nedávné
době.
Pokud máte zájem se s jeho životním příběhem podrobněji
seznámit, najdete informace na
http://www.pametnaroda.cz/story/dufek-karel-1916-367.
kronikářská komise
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslavil:
p. Stanislav Malec

Oslava č. 11

70 let

V měsíci červenci oslavili:
p. Marie Prokešová
p. Anežka Hrnčířová
p. Libuše Večeřová
p. Věra Kytnarová

Oslava č.8
D.H. č. 97
D.H. č. 57
D.H. č. 81

81 let
92 let
75 let
82 let

Oslava č. 6
D. H. č. 43
D. H. č. 77
D. H. č. 1
D.H. č. 68
D.H. č. 68

75 let
75 let
70 let
88 let
81 let
83 let

V měsíci září oslaví:
p. Marie Havlátová
p. Marie Švecová
p. Václav Dvořák
p. Marie Ondráčková
p. Drahoslava Turková
p. Václav Turek

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