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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

     Teprve když se příroda zachumlá do sněhové peřiny, stojí 

zima opravdu za to.  Mráz začíná kouzlit na oknech obrázky a my 

se pomalinku chystáme na zimní čas plný klidu, odpočinku, 

rozjímání a setkávání.  

     Zanedlouho naše domovy opět provoní vůně skořice, vanilky 

a purpury, příbuzní se po dlouhé době zase sejdou u rodinného 

krbu, aby společně prožili vánoční svátky…. My jsme pro vás 

připravili shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v naší obci událo a 

co nás v Novém roce čeká. S nadcházejícím adventem vám 

přejeme prožití vánočních svátků v co největší pohodě, klidu a 

míru a do Nového roku pevné zdraví po celý rok a spokojenost 

celé vaší rodině.  

 

 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: 

    Tak jak jsem vás informoval v minulých zpravodajích, probíhají  

jak na  Katastrálním úřadu ČR  tak i na Pozemkovém úřadu ČR 

práce na dokončení pozemkových úprav v obou  katastrech 

obce. 
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Oslava : 

             V katastru  místní části Oslava byla v současné době 

dokončena obnova katastrálního operátu, který je vyložen 

k veřejnému nahlédnutí  na Obecním úřadě v Dolních 

Heřmanicích od. 7. 11. 2016 do 21. 11. 2016. Dne 09. 11. 2016  

byli přítomni pracovníci katastrálního úřadu, aby informovali 

zájemce, kteří se dostavili, o změnách, které nastali 

u  jednotlivých  vlastníků pozemků. Veškerou dokumentaci si 

mohou zájemci také najít na internetu na www stránkách 

Katastrálního úřadu Velké Meziříčí. 

Dolní Heřmanice : 

           V Katastru obce Dolní Heřmanice -   Pozemkový úřad ČR 

– „Veřejnou vyhláškou“ , která je vyvěšena na úřední desce OÚ 

Dolní Heřmanice, oznámil zahájení řízení o jednoduchých 

pozemkových úpravách v katastru obce Dolní Heřmanice, za 

účelem vyřešení nedokončeného scelovacího řízení. 

    V současné době  bylo ukončeno výběrové řízení  a probíhá 

shromažďování potřebných podkladů pro vypracování návrhu 

pozemkových úprav v k.ů. Dolní Heřmanice. Zpracovatelem 

tohoto návrhu byla výběrovým řízením vybrána firma 

AGROPROJEKT  PSO s.r.o. 

   O termínu konání úvodního jednání, na kterém bude 

provedeno seznámení s účelem, formou a předpokládaným 

obvodem pozemkových úprav budou účastníci řízení vyrozuměni 

písemně. 

 

 Vodní nádrž k.ú.Dolní Heřmanice I. „Stará Podniva“ 

            Do konce září 2016 byla obcí Dolní Heřmanice uhrazena 

částka 1.200 000,- Kč  dle kupní smlouvy, sepsané a podepsané  



 
 

s Lesy ČR. Vlastníkem této nemovitosti, která leží v katastru 

obce Dolní Heřmanice byly Lesy ČR. 

       Obec využila předkupní právo jakožto většinový vlastník 

pozemků pod touto vodní nádrží. V rozpočtu obce na rok 2016 

Zastupitelstvo obce tuto částku  na nákup  rybníka schválilo.   

    V průběhu měsíce října došlo k převodu vodní nádrže včetně 

hráze na Katastru nemovitostí  a 14. 11. 2016 došlo k fyzickému 

předání  vodní nádrže a veškeré dostupné dokumentace. 

      Rybník  bude po dohodě s posledním nájemcem  vypuštěn 

v jarním období, kde by do této doby měli být hotovy veškeré 

projektové práce a stavební řízení na rekonstrukci hráze ( výpusti 

a přepadu rybníka) a  současně se bude projektovat odbahnění 

vodní nádrže. Obec chce podat žádost v roce 2017  o dotaci na 

Ministerstvo životního prostředí.  Předpoklad zahájení prací je 

spíše až v druhé polovině roku 2017, pokud dotaci obdržíme. 

 

Vodní nádrž  k.ú. Oslava .“Černé moře“.  

     Zde došlo během podzimu k vypuštění nádrže a k odebrání 

vzorků sedimentu.  Bohužel  dle výsledků renomované  

laboratoře jsou hodnoty některých prvků nad požadovaný limit. 

Závěr je takový, že tento sediment (bahno) , které se zde  

usazovalo v průběhu minulých 40 let  nelze vyvézt na 

zemědělskou půdu. Z tohoto důvodu nelze žádat o dotaci. 

Jaký bude další postup s touto vodní plochou bude řešeno 

Zastupitelstvem obce na jeho dalších  zasedáních. 

 

Oprava krajské komunikace II.tř.362 Velké Meziříčí-Tasov 

V těchto dnech probíhají dokončovací práce na rekonstrukci 

Krajské komunikace II tř. Velké Meziříčí – Petráveč. 



 
 

     Tak jak jsme informovali již v minulém zpravodaji, druhá etapa  

Petráveč – Dolní Heřmanice – Tasov začne v jarních měsících 

roku 2017. O připravovaných uzavírkách a objížďkách vás 

budeme  včas informovat v  obecní elektronické poště, nebo na 

obecních vývěskách. Pravděpodobný začátek v měsíci dubnu 

2017. 

 

Ostatní investiční akce roku 2016 : 

 

Odvodňovací žlaby  včetně odvodňovací příkopy do řeky Oslavy 

v místní části Oslavy byly v měsíci říjnu zkolaudovány a 

provedeno „Závěrečné vyúčtování dotace z POV ( program 

obnovy vesnice). 

 

Přechody pro chodce v Dolních Heřmanicích – byly dokončeny 

poslední dokončovací práce – dopravní značení a nasvícení 

přechodů dle zpracovaného projektu a požadavku Policie ČR.  

V těchto dnech byla podána žádost na dopravní referát MěÚ 

Velké Meziříčí  o kolaudaci zmíněných 6 ks přechodů. 

 

Hospoda v obecním domě 

 Jak jsme informovali již v minulém zpravodaji bývalý nájemce 

Hostince dostal od Zastupitelstva  obce v letních měsících 

výpověď a   následně mu byly odpojeny dodavateli  energií  plyn 

a elektřina. Po měsíčních výzvách k předání Hostince zpět 

majiteli obci Dolní Heřmanice, na které nereagoval, musela obec 

převzít hostinec za pomocí komise složené ze Zastupitelů obce. 

   V měsíci září rozhodlo Zastupitelstvo obce o  novém nájemci, 

jímž se stala slečna Tereza Očenáčková bytem Dolní Heřmanice 

č.16. Dále ZO rozhodlo ponechat nájemné ve výši 1,-Kč za rok a 



 
 

rozhodlo také o drobných investicích, aby se minimalizovaly 

náklady na provoz Hospody. Byly zakoupeny krbová kamna, 

vybudován nový komín a tím se přešlo na vytápění dřevem. 

   Otevírací doba přes zimní období bude pravděpodobně jen o 

víkendech Pá – Ne od 17.00 hod – 23.00 hod. v základní 

nabídce zůstávají dvě piva  Starobrno médium 11%  a Bernard 

světlý ležák 11%. 

 

Revize komínů : 

     Oznamujeme, že během měsíce prosince bude v naší obci 

provádět  revizi komínů  autorizovaný kominík pan Horák 

z Budišova. Zájemci, kteří budou mít zájem o prohlídku komínů a 

vypracování revizní zprávy na komín se mohou do konce 

listopadu přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě 

v Dolních Heřmanicích . 

   Dále upozorňujeme občany, že od  nového roku 2017 vzniká 

zákonná povinnost  revizní prohlídky i  kotlů na pevná paliva. 

V této oblasti obec nebude zajišťovat  žádného revizního 

technika, jelikož si musí každý zajistit revizního technika dle 

druhu a typu  svého kotle. 

 

 

KOMPOSTÁRNA v Dolních Heřmanicích : 

            Oznamujeme občanům, že kompostárna – malé zařízení  

v Dolních Heřmanicích je v současné době plná. Kdo má zájem 

ještě do konce roku vyvézt  listí či jiný rostlinný bioodpad, byla 

zřízena přírodní skládka kompostu na obecním pozemku p.č. 599 

v k.ů. Dolní Heřmanice lokalita tzv.“Pánkovy kopečky“ louka pod 

Klenůvkou. S touto biomasou bude pracováno a na jaře 

rozvezena na zemědělské pozemky. 

                                                                  starosta Josef Prudík 



 
 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

 V novém školním roce 2016/2017 jsme zahájili výuku v základní 

škole se 17- ti dětmi. Mateřskou školu navštěvuje v současné 

době 22dětí.  

Každý rok se snažíme zútulnit a vylepšit prostředí obou škol, do 

kterých děti docházejí. V základní škole jsme během prázdnin 

vybavili školní družinu novým nábytkem. V mateřské škole nás 

čekají v dalším kalendářním roce nové úpravy šaten pro děti. 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 – září – říjen   

Dopravní hřiště + „Den zdraví“  

Návštěva dopravního hřiště v září se patrně stane tradicí 

vzhledem k tomu, že v září je počasí daleko příznivější a méně 

kolísavé než na konci školního roku. Této akce se účastní děti ze 

školy a předškoláci z mateřské školy. I v letošním roce mohly děti 

po úvodním seznámení s dopravními předpisy využít koloběžky 

či kola a vyzkoušet si tak modelové situace v běžném provozu. 

Pro chvilku odpočinku a zpestření mohly děti dovádět na blízkém 

dětském hřišti plném prolézaček, lan, houpaček a všeho, co 

přispívá k lepší pohyblivosti a zdatnosti dětí. Program byl ještě 

obohacen o účast na akci „Den zdraví“. V rámci této akce si děti 

mohly zopakovat základní hygienický návyk: čištění a dezinfekci 

rukou, v nabídce byla i ochutnávka  zdravých  pomazánek, dále i 

prodej medu  a jiných potravin. Dále nechyběla ani dílna, ve které 

si mohly děti vyrobit výrobek z jablíčka. Na závěr čekalo všechny 

zúčastněné vtipné šermířské vystoupení místní skupiny TAS. 

Celé dopoledne tak bylo nabité zážitky a děti strávily v Meziříčí 

příjemný aktivní čas.   



 
 

 

Projektový den: „Vyletěl si pyšný drak“  

S blížícím se podzimem se začali školáci připravovat na 

nadcházející drakiádu. Nejprve jsme se ve škole v rámci projektu 

„Vyletěl si pyšný drak“ na pouštění draků pořádně připravili. 

Povídali jsme si o větrném podzimním počasí, které je na 

pouštění draků nejlepší i o ptáčcích, které na nebi drak může 

potkat i o těch, kteří se stěhují do tepla. Tématem bylo i povídání 

o ovoci a zelenině, které drak z výšky vidí dozrávat. Přečetli jsme 

si pohádku o tom, proč je lepší draka pozdravit. Naučili se 

písničku o drakovi, kterého bolí zub. Nakonec jsme si třídu 

vyzdobili vlastními barevnými draky. Někteří se usmívali, jiní 

chtěli nahnat strach. My jsme se ale vystrašit nenechali a na 

nadcházející drakiádu jsme byli připraveni.  

Drakiáda    

Na konci září se všichni těšili na tradiční drakiádu. Počasí si 

s námi lehce pohrávalo, neboť příznivý vítr začal  foukat až po 

úvodním pokusu o úspěšný let draků. V počátečním bezvětří si 

však děti poradily snadno – dokázaly draka vynést do určité výše 



 
 

a bez pomoci větru si  pomohly neustálým běháním.  Našlo se 

dost dětí, které dokázaly běhat s drakem ve vzduchu opravdu 

velmi dlouho. Vítězové tedy  byli odměněni především na 

základě zdatnosti, šikovnosti a vytrvalosti. I navzdory ztíženým 

povětrnostním podmínkám to nebyl pro soutěžící žádný problém. 

Po vyhlášení výsledků začal teprve foukat příznivý vítr, takže ve 

finále si všichni mohli pouštět draky bez problémů a do velké 

výše. V programu nechyběly ani hry na zpestření a opékání 

špekáčků, které k nastávajícímu podzimu neodmyslitelně patří.    

 

 

Projektový den „Zpíváme si zvesela“    

Další projektový den byl ve znamení hudby, zpěvu i tanečků. 

Nejprve jsme si popovídali o tom, které písně si děti nacvičily na 

odpolední pěveckou soutěž. Pak jsme se začali připravovat. 

Procvičili jsme si výslovnost pomocí jazykolamů, rytmus i 

intonaci, zatančili si a hlavně zpívali. Začali jsme písničkami o 



 
 

podzimu Koulelo se jablíčko, Pod naším okýnkem, Draka bolí 

zub, pokračovali lidovkami Na tý louce zelený, Když jsem já 

sloužil, Prší, prší a dostali se až k písním umělým Tom dostal 

jednou nápad, Kocábka, Mléčný bar. Některé z těchto písní pak 

děti odpoledne zazpívaly na soutěži.  

   

Pěvecká a recitační soutěž  : 

V říjnu proběhla v mateřské škole pěvecká soutěž, které se 

zúčastnily děti z mateřské i základní školy. Ten, kdo chtěl uspět, 

musel nejen překonat trému, ale také dokázat zpívat bez pomocí 

paní učitelky a bez pomoci nástrojů. Děti se chopily celé situace 

velmi srdnatě a předvedly tak velmi vyrovnané vystoupení. 

Porota vyhodnotila 3 nejlepší ze základní  školy -  1. místo 

získala Klárka Šlapalová, 2. místo obsadila Tamarka Horká a 3. 

místo patřilo Barunce Novotné.   V mateřské škole vystoupili 3 

odvážní soutěžící a všichni získali odměnu /Dorotka Pospíšilová, 

Sebastian Havlíček, Šárka Bartáková/. Celá soutěž byla 

zpestřena úvodní hudební hrou na rozezpívání, pohádkou a 

všichni včetně dětí, které přišly povzbuzovat, si mohli zazpívat 

oblíbené písničky.     

 



 
 

V Mateřské škole proběhly  tyto projektové dny: 

„Vyletěl si drak“ 

„Zpíváme si pro radost“ 

 „Hrajeme si s podzimem“ 

- Za krásného podzimního počasí jsme s dětmi chodili 

sbírat kaštany, listí, šípky a jiné plody podzimu, ze 

kterých jsme vytvářeli podzimní výrobky. Učili jsme se 

poznávat stromy, přiřazovat listy a plody k určitým 

stromům. Zbylé kaštany jsme zanesli do lesa 

zvířátkům.  

 

„Dýňový týden“  

- V říjnu v naší mateřské škole proběhly dýňové dny, kdy 

si děti vyráběly svoji dýni z papíru. Součástí tohoto 

týdne byla „temná hodinka“, ve které  si děti vyslechly 

pohádku o Halloweenské čarodějnici a potom  

pomáhaly vydlabávat obrovskou dýni, o které si pak 

společně zazpívaly písničku.  

 

 Co nás  čeká: 

- Začátkem listopadu se děti  mohou těšit na veselé 

divadelní představení "Hudební potěšení".  

- První adventní víkend odevzdáme andílkovi dopisy pro 

Ježíška a společně si zazpíváme u rozsvíceného 

vánočního stromu. 

- Navštívíme ekologické centrum Ostrůvek s programem 

„Vánoce ve světě“. 

- Během listopadu se připravíme na vánoční výstavu v 

Jupiter clubu, kde vystavujeme práce našich dětí.  



 
 

- A nesmíme zapomenout také na příjemně strávený 

podvečer na  besídce. Zkrátka máme plné ruce práce 

a také se pořád na co těšit. 

 

 

Poděkování:    

- kulturní komisi za spolupráci při akcích 

pořádaných obcí  

- p. Krištofové za příspěvek na keramické výrobky   

-  všem rodičům, kteří přichází podpořit a fandit 

našim dětem ať už na „Drakiádě“, tak na „Pěvecké 

soutěži“  

- za veškeré příspěvky do školního sběru  

                                                    Mgr.Pavla Kamanová 

                                

 

 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Nejprve opět krátké poohlédnutí za minulostí.  

Drakiáda  

Ve středu 28. září v den státního svátku proběhla na hřišti první 

drakiáda. Byl krásný, teplý a větrný den. Děti si vyzkoušely, jak 

dostat draka do oblak. Některým skončil i v topolech. Součástí 

akce byly i tvořivé dílny, kde si děti vyrobily podzimní dekorace, 

ale i dráčky, byť nelítací.  



 
 

 

Dožínky 

V neděli 2. 10. se uskutečnily dožínky. Naše mládež v kostele sv. 

Petra a Pavla nesla dary Země jako poděkování za úrodu.  

 

Divadlo 

I v návštěvě divadla je potřeba někdy udělat změnu. Proto jsme 

se rozhodli vybrat tentokrát Horácké divadlo v Jihlavě. Jeli jsme 

v sobotu 12. 11. na činoherní představení Sex noci svatojánské. 

Věřím, že i Horácké divadlo si nezadá v kvalitě vystoupení 

s ostatními divadly.  

Rozsvícení vánočního stromu 

V sobotu 26. 11. v 15:30 hod se sejdeme u kapličky. Zde budou 

pro Vás přichystány vánoční trhy s výrobky od šikovných žen 

z blízkého okolí. Letos obohatí trhy i výrobky dětí ze ZŠ Dolní 

Heřmanice. Děti z MŠ a ZŠ Dolní Heřmanice pod vedením svých 

učitelek předvedou kulturní program, který ještě zpestří muzikanti 

Ladislava Prudíka. Věřím, že i letos nás navštíví anděl a odnese 

si dopisy pro Ježíška.  



 
 

Večeře se spoluobčany  

Ta se letos uskuteční ve čtvrtek 29. 12. Začátek bude v 18 hod 

v obecním domě. Čeká na Vás bohatý program včetně společné 

večeře. K tanci a poslechu zahraje skupina Blíženci. 

Silvestr 

V sobotu 31. 12. ve 24:00 se sejdeme u obecního domu a 

společně při ohňostroji přivítáme rok 2017.  

Výhled do roku 2018 

V sobotu 28. ledna budeme pořádat ples.  

                                                                                 Za kulturní komisi 

                                                                                 Marie Krištofová 

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Vážení a milí spoluobčané, 

opětovně bychom se, společně s Vámi, rádi ohlédli za uplynulými 

měsíci v hasičském kalendáři našeho Sboru a zároveň Vás 

informovali o našich dalších plánech. 

I přes horké a suché léto se SDH nemusel nijak angažovat 

v lokálních požárech či záplavách. Také sezóna žní se obešla 

bez nehod spojených s ohněm či podezřením na jeho vznik. Za 

ukázněnost a obezřetnost patří velké poděkování všem 

obyvatelům našeho okolí. 

Po roce jsme opětovně realizovali technickou prohlídku našeho 

hasičského vozidla CAZ a průběžně také udržujeme v kondici 

naši motorovou požární stříkačku PS 12.  

Stěžejní akcí podzimu byla příprava a organizace tradičních 

hasičských závodů, tentokrát již 7. ročník. Takovou formu setkání 

hasičů pořádáme, v rámci okrsku Velké Meziříčí, jako jediní a 



 
 

proto se závody v Heřmanicích také staly již nedílnou součástí 

okrskového kalendáře. Tentokrát jsme, v neděli 9.10., za 

příznivého počasí přivítali 8 mužských a 3 ženská družstva SDH. 

Po absolvování klasických disciplín, štafetový, překážkový běh a 

požární útok, jsme rozdali poháry a diplomy těm nejlepším. Letos 

to byla družstva SDH z Oslavice a Uhřínova. Naši muži obsadili 7 

a ženy 2 místo v celkovém pořadí. Organizace, technické 

zajištění a občerstvení bylo zajištěno na vynikající úrovni a tak 

hasiči odjížděli spokojeni.  

Rádi bychom se také zmínili o společenské události v našem 

Sboru a to o hasičské svatbě, kdy si řekli své „ano“ jednatel SDH 

p. T. Večeřa a členka ženského družstva P. Kratochvílová. 

Oběma hasiči připravili malé zpestření při startu jejich 

společného života u tasovského kostela.  

A nyní nám dovolte informovat Vás o plánech na nejbližší 

období. Tradiční Železná sobota se SDH – sobota 19.11. od 9:00 

hodin, sběr starého železa v obci Oslava, Dolní Heřmanice. 

Návštěvu Mikuláše a čertů můžete očekávat v tradičním termínu 

5.12.   

Výroční schůze Sboru se koná v sobotu 10.12. v místním hostinci 

a srdečně zveme všechny mladé zájemce o vstup do tradičního 

spolku, který nejen oživuje a udržuje staré tradice. 

Na sklonku zimy oživíme tradici exkurze v lokálních pivovarech a 

věříme, že si návštěvu opětovně společně užijeme. 

Přejeme všem hodně zdraví a děkujeme za přízeň! 

 

                                                         Za SDH Dolní Heřmanice 

                                                         Nikola Kříž, místostarosta 



 
 

  

VÍTE, ŽE … 
 

... nejčastěji chovaným zvířetem v rodinách v celé republice je 
v současné době pes? Na vesnicích tak převýšil počty 
chovaných užitkových hospodářských zvířat. 

Podle statistik nejen za poslední roky jsou oblíbená především 
velká plemena, například plemena německých ovčáků a 
labradorských retrieverů. Malá plemena jsou oblíbenější ve 
městech, mezi nimi se dere do popředí plemeno yorkshierských 
teriérů. 

Dříve se pes choval ponejvíce na venkově a sloužil hlavně 
k ochraně majetku. Postupně se chov rozšířil i do měst a pes 
v rodinách zaujal místo domácího mazlíčka. 

Tento trend nevynechal ani Dolní Heřmanice. Statistika za 

poslední roky ukazuje, že i u nás se počet psů zvyšuje. 

rok 2013  102 ks 

rok 2014 115 ks 

rok 2015 109 ks 

rok 2016 117 ks 

 

 

 

 

„Pes není jen zvíře, pes je přítel.“ 

Otázkou zůstává, zda tento stav bude trvalý nebo čas ukáže, že 

je to jenom módní záležitost současné doby. 

kronikářská komise 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 
V měsíci září oslavili: 

p. František Bednář  DH č. 71 75 let 
p. Marie Ondráčková          DH č.1                          89 let 
p. Hana Bartáková              DH č.84                        65 let 
p. Drahoslava Turková        DH č.68                         82 let 
p. Marie Skryjová                Oslava č.12                   60 let       
p. Václav Turek                   DH č.68                         84 let    
 

V měsíci listopadu oslavila:          

p. Ilona Valová                   D.H. č. 81      60 let 
 
V měsíci prosinci oslaví: 

p. Eliška Zezulová              D.H. č. 96                      65 let 

p. Milada Prudíková           D.H. č. 93                      82 let 

     

 
 

  
 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a rodinnou 

pohodu 

 
Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích 
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