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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Na podzim letošního roku proběhly volby do nového
Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice na další 4leté funkční
období. Vaším hlasováním jste rozhodli, že radnici v naší obci
povedou stávající starosta a místostarosta, kterým jste dali
nejvíce hlasů a tím mandát a důvěru do dalšího volebního
období. I přesto že jste podpořili současné vedení obce do
Zastupitelstva obce jste zvolili 5 nových Zastupitelů a širší vedení
obce se značně omladilo. Je to signál do budoucna, že v dalších
volbách v roce 2022 zde budou zkušení mladí zastupitelé, kteří
budou pokračovat v práci a obec nemusí mít starost o další vývoj
obce. Pro úplnost uvádím rozdělení funkcí nově zvoleného
Zastupitelstva obce, výborů a komisí na období 2018 – 2022.

Starosta: Josef Prudík
Místostarosta: Bc. Romana Neufussová

Předseda finančního výboru: Eva Ondráčková
člen finančního výboru: Nikola Kříž, Pavel Dvořák
Předseda kontrolního výboru: Mgr. Ladislav Prudík ml.
člen kontrolního výboru: Ing. Marek Požár, Ing.Ondřej Mucha
Předseda kulturní komise: Marie Krištofová.
členové kulturní komise: Lenka Dvořáková, Martina Sittová,
Zdenka Savulová.

Předseda kronikářské komise: Jarmila Nestrašilová
člen. kronik. komise: Dagmar Pavlíčková, Růžena Vlčková
Knihovnice: Růžena Vlčková
Hlasatelka: Eva Cendelínová

Zpravodaj obce Dolní Heřmanice si pro Vás připravil opět
souhrn informací, které nás provázely v průběhu podzimního
období a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích
na příští rok 2019.

Nový územní plán obce Dolní Heřmanice 2018
V průběhu roku 2018 probíhaly schvalovací řízení a práce na
dokončení návrhu zadání nového územního plánu obce Dolní
Heřmanice.
Nový návrh územního plánu obce byl dne 21.8.2018
projednávám s dotčenými orgány, sousedními obcemi, Krajským
úřadem Kraje Vysočina, ostatními státními úřady a institucemi.
V současné době byly dokončeny poslední jednání
s Krajským úřadem s orgánem ZPF (zemědělský půdní fond)
ohledně nové výstavby nových domů na zemědělském půdním
fondu. Projednání s veřejností je plánováno na počátek roku
2019.

Digitalizace obce:
V podzimních měsících od 10.10.2018 bylo zahájeno
v intravilánu (uvnitř) obce Dolní Heřmanice zjišťování průběhu

hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu
katastrálního operátu novým mapováním. V průběhu podzimu
proběhlo mapování v 1/3 obce od kruhové křižovatky směr
k Tasovu. V jarním období začne mapování probíhat ve zbylé
části obce. Majitelé nemovitostí budou předem písemně KÚ
informování o návštěvě komise jejich nemovitosti.
Pozemkové úpravy extravilánu obce, které provádí
Pozemkový úřad se blíží také ke konci, na podzim byly
provedeny konzultace soupisů nároků s majiteli pozemků.
V příštím roce dojde k přečíslování celého extravilánu obce.

Postup legalizace nezapsané stavby:
Jelikož po mapování jsou majitelé nezapsaných
nemovitostí vyzváni k zapsání nemovitosti do KN, poskytujeme
podrobný popis úkonů, jak má majitel nezapsané nemovitosti
postupovat při legalizaci nezapsané stavby.
Tiskopisy, které majitelé nemovitostí obdrží při mapování od
pracovníků KN jsou pro KN a ne pro odbor výstavby MěÚ ve
Velkém Meziříčí.
Odboru výstavby musí majitel nezapsané nemovitosti
předložit žádost a zjednodušenou projektovou dokumentaci tzv.
„pasport stavby“, který si musí žadatel vytvořit sám anebo zadat
odborné osobě. Tento pasport je dán vyhláškou č.499/2006 Sb.
Nejprve je zapotřebí vytvořit pasport stavby a poté zajít na odbor
výstavby, kde na místě vyplní žádost.
Ověření pasportu podléhá správnímu poplatku 500,-Kč, který
se platí na pokladně MěÚ při podání žádosti.

Výstavba inženýrských sítí pro stavební pozemky:
Lokalita 1 : „Zahrady“
V současné době zde byly zkolaudovány inženýrské sítě
splašková kanalizace, vodovodního vedení a elektrická síť
včetně veřejných přípojek po hranice pozemku soukromých
majitelů. Na výstavbě těchto sítí se podíleli všichni majitelé
dotčených soukromých pozemků stejným příspěvkem. Nyní již
mohou být novostavby k těmto sítím připojeny.
Lokalita 2: „Obecní stavební parcely“
V současné době byl Zastupitelstvem obce schválen
prodej 11 stavebních parcel. K prodeji zbývají poslední 2 obecní
stavební parcely.
Zde se projektové práce protáhly z důvodu nutnosti výstavby
nové tlakové vodovodní stanice. V současné době jsou projekty
hotovy a bylo požádáno o územní a stavební řízení všech
inženýrských sítí včetně veřejných přípojek a výstavby nové
komunikace s osvětlením.
Pokud bude vše pokračovat dle představ budou na počátku
roku 2019 provedena výběrová řízení na dodavatele stavby
jednotlivých projektů a práce zahájeny v jarním období roku 2019
s tím, že veškeré sítě budou dokončeny do podzimu 2019, tak
jak mají noví stavebníci od obce přislíbeno.

Lokalita 3: „Za Jánovýma“:
Zde budou veškeré stavební řízení a výběrové řízení
postupovat odděleně, ale společně s lokalitou č.2, taktéž i práce
a dokončení budou probíhat souběžně.

Kominické služby
Obec Dolní Heřmanice zajistila novou firmu pro provádění
kominických služeb – pravidelné kontroly a revize spalinových
cest a čištění komínů dle vyhlášky 34/2016 ze dne 22.1.2016.
Obec již nebude zajišťovat společné kontroly komínů. Občan je
povinen sám si zajistit a objednat kontrolu a revize komínů.
Kontakt : Adam Bártl, Velké Meziříčí .

Tel. 732 168 754,

e-mail: bartl@cz-sign.cz

Prodej palivového dříví:
Jelikož kůrovcová kalamita postihla i obecní lesy, je obec
povinna vytěžit kůrovcové dřevo. Kulatina jde na prodej a
palivové dříví nabízí obec k prodeji. Cena za 1 prostorový metr
(prm) s dopravou do domu na valníku s množstvím až 10 prm je
400,-Kč. Dále nabízíme samovýrobu za 100,- Kč za běžný m2 a
vyčištění lesa po samovýrobě. Zdarma nabízíme suché větve na
štepkování. Objednávky přijímá starosta obce.

Svoz komunálních odpadů: proběhne také na Štědrý den
v pondělí 24. 12. 2018 a na Silvestra 31. 12. 2018.

Sběr „jedlých olejů a tuků“
Od ledna 2019 bude obec zajišťovat sběr použitých jedlých
olejů a tuků. Občan po smažení v kuchyni nechá olej vychladnou
a přecedí přes sítko do PT láhve, kterou poté odnese v úředních

hodinách na OÚ Dolní Heřmanice. Zde bude uložen do
skladových nádob a poté odvezen sběrnou firmou „FRITEX“. Za
tento olej obec obdrží asi 1,-Kč/1l. Tato druhotná surovina bude
použita k výrobě biopaliv.
Hlavním cílem je, že si nebudete znečišťovat či ucpávat
odpady u rodinných domů a hlavní kanalizační řád v obci.

starosta Josef Prudík

Informace z obce:
Od 3. ledna 2019 bude OÚ v úředních hodinách vybírat
poplatky za svoz komunálního odpadu. Cena zůstává i na rok
2019 stejná 400 Kč/ osoba. Poplatek za psa 100 Kč, poplatek
za rekreační objekt 400 Kč (chata, chalupa). Poplatky prosíme
uhradit do konce ledna.
Obec Dolní Heřmanice zajišťuje autobusový spoj na
Půlnoční mši svatou 24. 12. 2018, odjezd autobusu 23.15 hod
z Dolních Heřmanic, 23.20 hod z Oslavy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 – září - listopad
Akce MŠ:
-

V letošním roce nastoupilo do mateřské školy 25 dětí.
Z toho 12 děvčat a 13 kluků. Děti nastoupily do nově
zrekonstruované školky. Během prázdnin proběhla
nejen rekonstrukce koupelny, ale také vybavení třídy a
herních prostor. Děti mají spoustu nových hraček,
více místa ke hře a pohybu ve třídě. Také nám
společné prostory ve školce rozzářil nový žlutý
koberec, na kterém si děti velice rády hrají. V
mateřské škole podnikáme co nejvíce akcí ve
spolupráci se základní školou. Dále u nás probíhají
projektové dny a činnosti, při kterých se snažíme, aby
děti nabyly co nejvíce znalostí do praktického života.

Dýňování
Letošní první dílničku s rodiči jsme odstartovali v měsíci říjnu.
Společně jsme si v prostorách MŠ vypili kafíčko, čaj a vydlabali
dýni. Také jsme ochutnali výrobky z dýně a užili si společné
podzimní odpoledne. Rodiče i děti byli velice kreativní a v závěru
si odnášeli velice hezké dýňové „svítilny“.

Divadlo „O princi z knížky“
Jako každý rok nás navštívil v mateřské škole oblíbený pan
Hrubec se svým loutkovým divadlem – tentokrát s názvem
pohádky ,,O princi z knížky‘‘. Dětem se divadlo velice líbilo,
nechyběly kouzelnické kousky a vtipné scénky, u kterých se
pobavili i dospělí. Tentokrát jsme na program pozvali i předškolní
děti z mateřské školy v Tasově.
Akce ZŠ:
-

Během
prázdnin
proběhla
v základní
škole
rekonstrukce toalet. Celkově se tak zkulturnily
prostory, ve kterých děti tráví spoustu času.
V letošním školním roce má základní škola výjimku
z nejnižšího počtu dětí. Zatím je dětí 7, očekáváme
však, že tento stav je pouze přechodný.
V následujícím školním roce už by nás mělo být více.
Stávající počet dětí nám umožnil kvalitnější vzdělávání
bez časového stresu. Díky tomu můžeme i pořádat
daleko více akcí a aktivit pro děti, které také rozšíří
obzor jejich vzdělávání. V malém počtu se dobře
cestuje, všude se „vejdeme“, hodně toho stihneme a
tak jsme se rozhodli pro „zážitkový rok“:

Namátkou vybíráme jen některé akce:
Dopravní hřiště + Den zdraví
Začátkem školního roku se vždy těšíme na krásné babí léto, díky
kterému využíváme příznivé počasí a vydáváme se na dopravní
hřiště. Ani letos jsme neporušili tradici. Po jízdě na kole a
koloběžkách jsme se přesunuli na náměstí, kde jsme se účastnili
programu pro děti v rámci „Dne zdraví“.

Návštěva hasičské zbrojnice
Do dopravní výchovy v rámci prvouky patří také povídání o práci
záchranářů, policistů a hasičů. Díky panu Haklovi – veliteli
místních dobrovolných hasičů - jsme mohli navštívit požární
zbrojnici. Dozvěděli jsme se: jak a čím začíná požární výjezd a
co při něm dobrovolní hasiči mají za úkoly. Pan Hakl nám
poutavě povyprávěl o výjezdech, které se odehrály v průběhu
letošního léta. Také jsme si zkusili nasadit hasičské helmy a
nasednout do auta. V zázemí hasičky jsme si mohli prohlédnout
současné i historické součásti hasičské výzbroje. Za skvěle
připravený program moc děkujeme.

Návštěva stacionáře NESA
V září jsme navštívili stacionář NESA při příležitosti „Dne
otevřených dveří“. Dostali jsme tak možnost podívat se do všech
prostor, ve kterých se zaměstnanci věnují svým klientům.
Vzhledem k tomu, že v tento den nebyli klienti ve stacionáři
přítomni, měly děti možnost vyzkoušet si rehabilitační pomůcky
jako je zvedák, rehabilitační lehátko, kuličkový bazén, masážní
sedačku, vodní postel, rotoped a další…. Navštívili jsme také
dílny, ve kterých klienti vyrábějí různé svíčky, bižuterii, šátky,
trička a dekorace. Naše malá skupinka měla osobní průvodkyni,
která se nám věnovala celé dopoledne. V závěru prohlídky jsme
dostali i občerstvení a pečené cukroví. Pro radost klientům i
svým blízkým děti nakoupily drobné dárečky vyrobené v dílnách
NESY.
Zbytek krásného podzimního dopoledne jsme využili
k pohybovým aktivitám na nedalekém „Pirátském hřišti“.

i

Drakiáda
Ve čtvrtek 27. září jsme si do školy i školky přinesli draky a
vyrazili jsme si užít krásný podzimní den. Tradiční drakiádu jsme
zahájili opékáním špekáčků. Posilněni dobrou svačinkou jsme
vyrazili na fotbalové hřiště. Během chvilky bylo nebe plné draků.
Ačkoliv vítr nefoukal, děti se nenechaly odradit a běhaly s draky
jako o závod. Za neuvěřitelnou výdrž dostali všichni na závěr
malou odměnu.

Výstava chovatelů drobného zvířectva
I v letošním roce jsme se těšili do Bohdalova na výstavu
drobného zvířectva. Se zájmem jsme si prohlíželi netradiční
plemena drůbeže, králíků, holubů. Někteří chovatelé se nás ujali
osobně a zasvětili nás například do poznávání různých druhů
vajec, vysvětlili nám princip bodování v soutěži o nejlepší chovné
zvíře a v neposlední řadě na přání vytahovali z klecí různé
„mazlíčky“ k pohlazení. Na tuto akci jsme vzali i předškoláky.

Pěvecká a recitační soutěž
V říjnu se děti vždy těší na pěveckou a recitační soutěž. I letos se
našli odvážlivci, kteří si připravili písničky či básničky. Za odvahu
stoupnout si před publikum si odnesli pěkné ceny. Nejlepší výkon
podala Tamarka Horká a Honzík Zezula. Na druhém místě byla
Šárka Bartáková. Velký úkol měli i diváci. Společně se
soutěžícími si procvičili jazýček, posilnili plíce a zvesela si
zazpívali. Již teď se těšíme na talenty, které se tu příští rok
objeví.

Výstava ke 100 letům republiky
Letošní významné výročí republiky jsme oslavili nejen
projektovým dnem ve škole na dané téma, ale také návštěvou
výstavy na zámku ve Velkém Meziříčí. Zde jsme byli seznámeni
s tím, jak se lidé před sto lety oblékali, co používali za předměty
v domácnosti, jak vypadaly tehdejší peníze a peněženky.
Výstava byla též plná dobových fotografií. Díky slunnému
podzimu jsme ještě pobyli i v zámeckém parku a vystoupali na
věž kostela, abychom využili krásnou viditelnost.

Projektový den – Dušičky
Již několik let se do naší kultury dostává svátek Halloween, který
však nepatří do tradičních českých svátků. Proto se snažíme
také o znovu připomenutí našeho důležitého svátku – „Dušiček“.
Projektový den na dané téma byl plný hezkých vzpomínek na své
blízké. Zapálením svíček a výrobou podzimních dušičkových
obrázků jsme si připomněli, že i tento svátek do našich životů
neodmyslitelně patří.

Divadlo Radost
V listopadu jsme přijali pozvání tasovské školy a vypravili jsme se
společně do brněnského divadla Radost. Děti si mohly vyzkoušet
cestování za kulturou, vybrané chování a zažít tak opravdové
divadelní prostředí. Vystoupení pod názvem „Praštěné pohádky“
bylo plné tanců, zpěvů a dovádění, takže dětský divák byl stále
ve střehu. Z Brna si tak děti odvážely zcela nový zážitek.

Den otevřených dveří
Také letos se v listopadu otevřely brány školy a školky pro
veřejnost. Děti si vyzdobily třídu, uklidily si v lavicích a moc se
těšily na návštěvníky. Rády každoročně předvádějí rodičům i
prarodičům, jak jim to ve škole jde, co všechno umí a jak to u nás
vlastně chodí. Vám, kteří jste si udělali chvilku, moc děkujeme za
návštěvu a doufáme, že jste si v příjemné nostalgii zavzpomínali
na svá školní léta.
Mgr. Pavla Kamanová

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
V úvodu bych Vás ráda seznámila se změnami v obsazení
členů kulturní komise, která nastala po říjnových volbách.
Rozloučili jsme se z Mgr. Irenou Martincovou, p. Marií
Procházkovou, p. Janou Prokešovou, p. Jarmilou Nestrašilovou a
Mgr. Ladislavem Prudíkem ml. Ukončení jejich činnosti bylo na
jejich vlastní žádost, kterou jsem chtěla akceptovat. Ráda bych
jim touto cestou ještě jednou poděkovala za jejich práci a
maximální nasazení, s kterým vždy do každé akce šli.

Nově se členy kulturní komise staly p. Lenka Dvořáková, p. Ivana
Pánková, p. Martina Sittová, p. Zdeňka Savulová a Natálka
Savulová.
P. Romana Neufussová nám bude nadále vypomáhat se
zajišťováním divadelních představení.
Budeme se snažit pokračovat alespoň tak jako doposud,
abychom zaujali a oslovili akcemi všechny věkové kategorie.
Máme advent a před sebou vánoční svátky a konec roku.
Přesto bych Vás ráda informovala o akcích, které máme za
sebou, ale hlavně ty, které nás v brzké době ještě čekají.
V sobotu 1. prosince jsme se probudili do zasněženého rána.
Příroda se postarala o pravé kouzlo při rozsvěcování vánočního
stromu. Děti z MŠ a ZŠ pod vedením pedagogů připravily krásný
kulturní program plný vánočních básniček, říkadel a písní.
Kdo chtěl navštívil i Vánoční trhy a nakoupil si výrobky, které pro
nás letos připravily děti z MŠ a ZŠ v Dolních Heřmanicích, p.
Míla Pospíšilová z Tasova a Natálka Savulová z Oslavy s
kamarádkou. Nechyběl ani vánoční punč a čaj. Děti se dočkaly i
anděla, který si odnesl dopisy pro Ježíška.
V pátek 28. prosince se uskuteční společná večeře se
spoluobčany. Hlavním programem bude vystoupení vokální
skupiny VOCAL OVERDOSE. Proto bych Vás ráda pozvala na
nevšední kulturní zážitek. Večeři pro nás připraví p. Zdeňka
Požárová (Kupská). Věřím tedy, že je se na co těšit.
Na Silvestra bude opět u obecního domu ohňostroj. Přijďte se
společně rozloučit s rokem starým a přivítat rok nový.
Tříkrálová sbírka letos proběhne v Oslavě v sobotu 5. ledna
2019 a v Dolních Heřmanicích v neděli 6. ledna 2019.

Již předem děkujeme všem, kteří se do tříkrálové sbírky zapojí.
17. února 2019 budeme pro děti pořádat dětský karneval.
24. února 2019 pojedeme do Prahy na muzikál Fantom opery.
Odjezd autobusu bude upřesněn.
V březnu bychom přivítali nové občánky, termín bude také
upřesněn a rodiče budou informováni s dostatečným předstihem.
Na květen naplánujeme zahrádkářský zájezd.

Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné vánoční svátky a
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.
za kulturní komisi Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Milí spoluobčané,
je tu období, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem, kdy
hodnotíme úspěchy a neúspěchy, kdy bilancujeme a zároveň se
díváme dopředu - na plány a sny následujícího období.
Během celého roku se s vámi dělíme o naše zkušenosti, zážitky
a popisujeme vám jednotlivé akce, které pro vás organizujeme a
zajišťujeme. V posledním Obecním zpravodaji jsme se loučili
popisem dramatických událostí, kdy jsme opakovaně zasahovali
u likvidace 3 požárů v blízkosti naší obce.
Nyní bych připomněl organizaci již 13. ročníku hasičských
závodů v klasice, které na podzim pořádáme v našem

sportovním areálu. Žádný jiný sbor SDH našeho okrsku
podobnou akci nezajišťuje. Letos jsme přivítali 7 hasičských
jednotek včetně družstva žen a za pěkného podzimního počasí
jste mohli vidět štafetový překážkový běh a ukázky útoku
klasickou metodou.
Mezi naše podzimní aktivity patří sběr starého železa, který se
odehrál také letos. Opět jsme s vlečkou vyrazili do ulic a zbavili
vás nepotřebného a starého železného odpadu.
Příchod zimy s sebou přináší také tradiční postavy Mikuláše,
anděla a čerta. Stejně jako každý rok jste je, v podání členů
SDH, mohli potkat na dědině i letos.
Samotný závěr roku patří společnému setkání všech hasičů naší
obce, včetně zasloužilých členů na výroční schůzi. Ta se konala
8.12. v místním hostinci a její program má vždy pevný a
strukturovaný řád.
Součástí agendy je odsouhlasení plánu aktivit na příští rok a já
vám již nyní můžu slíbit tradiční Masopust, který bude v sobotu
2.3., exkurzi do lokálního pivovaru, májovou taneční zábavu,
opětovné posezení u country muziky, ale také hasičské závody a
velkoplošné promítání pro děti.
Stále platí pozvánka do sboru SDH pro všechny zájemce, jsem
rád, že jsme letos mohli přivítat nového bratra M. Švece a věřím,
že se do činnosti hasičů aktivně zapojí.
Děkujeme všem občanům za podporu i přízeň, přejeme všem
krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví, elánu a životního
optimismu.
Za vaše hasiče,
Nikola Kříž
místostarosta SDH

VÍTE, ŽE …

... právě před 100 lety skončila první světová válka.
11. listopad 1918 přinesl lidem obrovskou radost a úlevu.
Ze zemí Koruny české bylo ve válce odhadem 1,4 milionu mužů,
domů se jich navrátilo přibližně 140 tisíc.
Vojáci na frontě si vedli osobní deníky o tom, jak prožívali roky
na vojně daleko od domova a od svých blízkých.
Do jednoho z nich můžeme s dovolením vnučky Marie
Jaseňákové z Dolních Heřmanice č. 25 nahlédnout. Její dědeček
Josef Jura se jako účastník bojů v 1. světové válce dostal až
k pohoří Altaj, které se nachází v dnešním Kazachstánu. Při
ústupu fronty vojáci padli na Ukrajině do zajetí, kde strávili zbytek
války. Po celé čtyři roky byli s rodinou ve spojení pouze písemně,
rodina korespondenci dodnes uchovává.

Dochovala se i fotka pana Jury (sedící) se svým kamarádem
Ondrejem, vojákem z Polska.

Ukázka – citace z osobního válečného deníku:

1.8.1914
Ráno vyhlášená všeobecná mobilizace.
2.8.1914
Opustil s bolným srdcem domov svůj, moji drahou manželku,
milené dítky, rodiče, bratry, sestry a všechny přátele. Na večer
vřaděn k 12. Setnině svého pluku.
7.8.1914
Sestavení válečné setniny dostávali po 3 korunách. Proplitetan
gelt v 6 hodin odpoledne seřaděni ve dvoře kasárním, muzika
smutnými zvuky počala hráti k modlitbě a loučení při čemž si
každý uvědomil nastávají okamžik a vějičky dubové za
našimi…….. chvěly se samy sebou za hrobového ticha. 7 hodin
večer se vrata kasárny budovy otevřela, my vyšli na ulici tu tisíce
lidu nás čekaly s náma se loučili se všech stran a i oken věnce
kytičky ano i kouření mezi nás do řad házeli, šátky vlály poslední
to pozdrav nám do boje odcházejícím vojínům. V ulicích ohlušující
šum, přesto však co nejvíce žalostný, což prozrazovaly spousty
uslzených očí až na nádraží nás doprovázejícího davu lidu. Na
nádraží též již čekaly davy lidu, přístup k nám však již jim nebyl
dovolen. Však předci přes ohradu nám ještě doutníky a cigarety
též i kytice mezi nás házeli. Po půl hodině přijel náš vlak, my po
36 mužích do vozu odděleni a v 8:30 večer opouštěli jsme naše
nádraží a snad každému mihla na mysli předtucha, zdaž opět se na
tato místa navrátíme? Z jihlavského nádraží jsme se hnuly a jedem
směrem k Brnu. S dychtivostí očekával jsem vjezd vlaku na
nádraží Studenec, kde jsem myslel, že někoho spatřím…… Na
nádraží o 11. hodině v noci, hned jak vlak zastavil, skočím z vozu
dolů, ale nádraží bylo prázdné. Vechtři říkali, odpoledne tu bylo
lidu mnoho, ale večer vše odešlo, protož sem šel se smutnou zpět

do vozu. (čekal zde rodinu od manželčiny sestry, svoji rodinu
z Okárce). Jedeme dál, přijedem do Rápotic, což uslyším náhlé
zavolání na mne od kamaráda Jel. ‚(Jelínek, z Tasova), vyskočím
a du ku dveřím, kde jsem spatřil tatínka a sestřičku mé milé
manželky, což sem se z té návštěvy velice potěšil, ale sotva jsme
něco málo pohovořily, vlak zahvízdl a my se museli kvapem
rozloučit. Z lítostí jsem pohlížel z vlaku za nimi, jak odcházeli
k domovu a já pak jel v dalekou cizinu.
9.8.1914
V 8 hodin ráno v Krakově snídaně. V 6 hodin večer v Tarnově
oběd. V 10:15 večer v Převorsku večeře čaj. Pak pochod do 2
hodiny v noci, na to v poli frajlágr (volno v táboře) od 2:30 do 6
hodin ráno. Celou cestu po nádraží davy lidu nás očekávali jídla,
pití, kouření donášeli, mnozí radostně zdravili, jiní zase za pláče a
lomení rukama s námi se loučili. Zpěv náš ač dosti rozléhal se
dalekým okolím. Denní lágr
15.8.1914
Regimetz jibung, v 10 hodin polní mše při níž naše kapela smutně
zahrála, pak výklad a poučení jak chovati se máme na bojišti,
máme zapomenout na ženu, děti, rodiče, bratry, sestry a přátele,
vůbec co člověku drahého jest. Na bojišti buď zvítěziti, neb
padnouti. Též sem dostal v Manasterzu jednoho dne 6 dopisů
s kterými sem se potěšil a domu hned zas odpisovál.
21.8.1914
V 6:45 h ráno odchod přes Nazesenilzg, v 11 h dop. jsme za jásotu
překročili ruské hranice, kdež doutnaly trosky shořelé ruské
celnice. Od 11:45 dop. do 2 h odp. rast, při čemž jsme pozorovali
zatmění slunce, v 5 hodin odp. do Wukowacz, v 6 h oběd v 10 h
večer večeře, čaj ohne rům bez (chleba)

24.8.1914
V 6 h ráno začaly strašně hučet děla a pušky, my škrabali
brambory na oběd, které jsme v poli nakopali. Jeden pytel sme
oškrabali a druhý chceme vysejpat, kdež se vzaly naproti nám dva
rajtři huláni a jeden kalup vyjíždí. Hned nám napadlo co nám
vezou. Přijedou k nám a kvapně se ptají p. nadporučíka kde jest
divizionetkomande. (velitel divize) Pak přišel setnik a hned poručil
vše pakovat, z malou chvíli byl alarm a my mašířovali celá divize
k tomu hukotu děl a pušek. Odchod v 7 h ráno, v 10 h dop.
zahájena první palba dělová, Brněnským dělostřelectvem což
trvalo do 6:30 večer při čemž se naše dělostřelectvo vyznamenalo.
Rusí poražení, zajmuto od naší armády 2.000 rusů, 20 děl a 1
prapor. Srážka tato odbývaná u Bylgorádze a Koreyski. První
mrtvý od 11. Setniny Bouzek ze Zvěstoňovic. U naší setniny 3
ranění.
27.8.1914
Bez snídaní postupovali jsme k východu, srážka od 6 h ráno do 12
h v poledne u Nového Zamoště, Starý Zamošť se dobrovolně vzdal.
Ve 4 h odp. menage v noci Feldvachy v poli u dvora.
28.8.1914
Rastag patrule a feldvachy (polní stráž)
29.8.1914
Časně ráno alarm, dělali jsme zákopy, pak v 10:30 dop. odchod,
ve 4 h odp. oběd, ve 4:45 odp. do 10 h večer. V pochodu narazili
na nepřítele, který však obezřetně se skryl.
30.8.1914
Ráno 4:30 snídaně srážka od 6 h ráno u Zvědlíčka do 5. H
večerní. Ruské dělostřelectvo strojní pušky na věži a za komíny
umístěné, ano i vojsko ve výtečných zákopech a dobré pozici činily
nám až do pozdního odpůldne strašný zmatek a obtíže v postupu

kupředu. Naše dělostřelectvo nemohlo až do odpoledne žádné
lepší posice zabrati a tím kamarádi nuceni pouze svými zbraněmi
raziti si cestu kupředu a při čemž mnoho kamarádů zaplatilo to
svým zdravím a životem. U naší setniny bylo 6 mrtvých přes 60
raněných, někteří lehčeji a někteří vážněji. Ten den byl pro náš
pluk vážným a strašným. Před večerem se teprve naše
dělostřelectvo uchytilo a s pomocí tohoto bylo nám vítězství
přiřčeno. Hrozná podívaná na bojišti. Všudy a ze všech stran jest
slyšeti nářek a volání raněných o pomoc. Kteří nemohli sami
utéct, byli po boji odnášeni na hilzplatz. Mrtvý pak pochováni od
Tisnerů. Při jednom mrtvém nalezena fotografie jeho manželky,
když umíral, tak si ji vytáhl z kapsy a díval se na ní, loučil se s ní
na tom obrázku v poslední jeho hodince. Byla to smutná podívaná,
kdo sme byli zdraví každý sme museli nad tím zaplakat, jak musí
každý bolestně umírat v tom poli, opuštěn od své manželky, dítek,
rodičů a všech přátel, kde žádný nezapomenu. Oběd byl ve 12 h
v noci.
... konec citace

Jeden z kamarádů namaloval zemljanku, kde přebývali
Příběhy těchto mužů by měly být varováním, aby se hrůzy válek
už nikdy neopakovaly…
kronikářská komise

Silvestrovský ohňostroj 2018: změna!
Zveme občany, hlavně rodiče s dětmi na „Silvestrovský
ohňostroj“ v doprovodu hudby, který se tentokrát bude konat:

31.12.2018 v 17.00 hod před obecním domem.

Přejeme Vám radostné a pohodové prožití vánočních svátků a
v Novém roce hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i
pracovních úspěchů

Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích

POZVÁNKA
„Na společnou vánoční večeři se spoluobčany“

Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice si Vás dovoluje
pozvat na společnou vánoční večeři Zastupitelstva obce
Dolní Heřmanice se spoluobčany, která se bude konat:

v pátek 28. 12. 2018 od 17.30 hodin v sále Obecního domu

Program: 1) Zhodnocení roku 2018, výhled na rok 2019
2) Diskuse se spoluobčany
3) Vystoupení vokální skupiny VOCAL OVERDOSE
4) Společná večeře
5) Volná zábava

