ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

ZIMA
2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Nastalo předvánoční období, konec roku 2019 a to je právě čas
obrátit se zpět a zhodnotit rok 2019 z hlediska dění a vývoje naší
obce.
V letošním roce byly uskutečněny další kroky z hlediska
územního plánování a digitalizace celého katastru obce Dolní
Heřmanice.

Územní plán obce Dolní Heřmanice:
Od května letošního roku nabyl právní moci nově
vypracovaný „Územní plán obce Dolní Heřmanice“, který bude
sloužit k urbanistickému vývoji obce po dobu dalších 8 let.
Na základě platnosti nového územního plánu obce začala
výstavba nových inženýrských sítí v nových obytných zónách,
které označujeme takto:
OZ 1 - ulice k novému rybníku Podniva (nad Němcovýma)
OZ 2 – nová ulice - obecní pozemky (nad Kratochvilovýma)
OZ 3 – nová ulice – bývalý silážní žlab JZD (za Jánovýma)
Díky platnosti novému územního plánu mohla být započata
výstavba nových rodinných domků v těchto obytných zónách.
Jedná se celkem o 32 nových stavebních pozemků, které byly
prodány novým zájemcům, nebo mají svého soukromého
majitele. V současné době není již žádný stavební pozemek na
prodej. V průběhu roku byly v těchto nových zónách vystavěny
inženýrské sítě a to: vodovod, splašková kanalizace, elektrické
vedení.

V jarních měsících budou do konce května 2020 dokončeny
opravy místních komunikací ve všech třech obytných zónách.
Výstavbu komunikací bude provádět vítěz výběrového řízení
firma COLAS CZ za částku 5.835 255,-Kč (bez DPH).
Výběrové řízení provádí vždy nezávislá firma, nebo fyzická
osoba a členy výběrové komise jsou vždy 3-4 členové ZO. Po té
smlouvu s vítězem schvaluje celé Zastupitelstvo obce Dolní
Heřmanice. Na tuto výstavbu komunikací budeme žádat o dotaci
z Ministerstva místního rozvoje (MMR) z dotačního titulu
„Infrastruktura 2020“ a měla by dosáhnou výše 2. 400. 000,-Kč.
Po výstavbě komunikací bude následovat dokončení
veřejného osvětlení, a úprava zeleně v těchto zónách.
Díky
tomuto vývoji by se měl počet obyvatel naší obce navýšit až na
600 obyvatel.

Digitalizace katastru obce:

Extravilán obce:
Zde již druhým rokem probíhalo dokončení jednoduchých
pozemkových úprav, které prováděl Pozemkový úřad ČR a tyto
byly ke konci roku dokončeny. V současné době nabyli tyto
pozemkové úpravy právní moci a budou předány katastru
nemovitosti k Digitalizaci. Toto bude probít v první polovině roku
2020 a proto změny daňových přiznání na Finančním úřadu
budete provádět až v lednu 2021.
Na základě požadavku většiny majitelů pozemků
v extravilánu byl Pozemkový úřad požádán o „Komplexní

pozemkové úpravy“. Tzn. včetně lesů, obecních komunikací a
ostatních pozemků v katastru obce Dolní Heřmanice. Toto musí
nejprve být schváleno Pozemkovým úřadem, po té výběrové
řízení na dodavatele prací a poté obdobně jak to probíhalo při
jednoduchých pozemkových úpravách. Tato záležitost bude
probíhat další 3 roky a bude financována Pozemkovým úřadem.

Intravilán obce:
Zde v průběhu roku došlo k mapování pozemků komisí
vytvořenou Katastrem nemovitostí a zástupců obce Dolní
Heřmanice. V současné době pracovníci Katastru nemovitostí
provádí geometrické zaměření všech budov a pozemků uvnitř
obce.
Toto zaměření bude probíhat i v první polovině roku 2020 a
poté bude vše předáno k digitalizaci naší obce. Takže na konci
příštího roku bude naše obec „Digitalizována“ na základě všech
zjištěných nových současných skutečností.
Podle pracovníků Katastru nemovitostí bude naše obec jednou
z nejlépe z Digitalizovaných obcí v okolí, jelikož se vše znovu
předělalo dle současného skutečného stavu a hranic.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jako starosta obce
poděkoval za pozitivní přistup všech účastníků řízení, jak při
mapování obce, tak i při dokončení jednoduchých úprav a vše
proběhlo na 100 %.
Nenastal případ, že by se majitelé sousedních pozemků
nakonec nedohodli. Není tomu všude tak. Jsou případy obcí, kde
se musí tyto problémy sousedících pozemků řešit soudní cestou.

Ještě jednou děkuji, tak jak byla naše obec Dolní Heřmanice
jednou z nejhorších, co se týče evidence v KN, tak bude jednou
z nejlepších v evidenci na KN.
Zde bych chtěl připomenou, že nic nevyčítám mým kolegům,
kteří zde působili ve funkci starosty přede mnou, ale naopak, díky
jejich prozíravosti v 50 letech minulého století, kdy začaly
z pozemkovýma úpravami katastru obce bychom byly první obcí,
která by provedla po válce pozemkové úpravy. Bohužel díky
nastupujícímu totalitnímu režimu nebyly tyto práce dokončeny, a
proto jsme se museli po dobu 70 let potýkat s dvojí evidencí
pozemků na KN, což někdy přinášelo problémy při zjišťování
majitelů pozemků a vlastních hranic pozemků.

Rekonstrukce rybníka Stará Podniva:
Zde došlo k ročnímu prodlení z důvodu nevyhlášení výzvy
Ministerstvem zemědělství na výstavbu či opravy malých vodních
nádrží v majetku obcí. Výzva byla vyhlášena až letos 1.října
2019, kde bylo alokováno 400 mil Kč. Naše obec byla připravena
a hned 2.10.2019 jsme podali kompletně zpracovanou žádost o
dotaci. Podávání žádostí bylo ukončeno 16.10.2019, pro velký
zájem obcí a vyčerpání alokované částky.
V současné době čekáme na potvrzení o přidělení dotace.
Pokud bude dotace potvrzena (kolem 2 mil. Kč) začne firma
AQEKO Lavičky, vítěz výběrového řízení, v jarních měsících roku
2020 s komplexní opravou hráze, výpustí, přepadu, loviště apod.
Odbahnění proběhlo již v roce 2018. Celková částka byla
vysoutěžena za 3. 649. 100,- bez DPH.

Cena vodné a stočné v roce 2020:
Od nového roku 2020 dochází opět k úpravě ceny vodného
stočného, které stanovuje V.A.S. a.s. Žďár ad Sázavou jako
provozovatel vodovodního zařízení.
Od 1.1.2020 do 30.4.2020 se cena zvyšuje ze současných
99,20 Kč na 103,70 Kč za 1 m3 odebrané vody (DPH15%).
Od 1.5.2020 na základě novely zákona č.256/2019 se mění
sazba DPH na 10%, se cena tak sníží opět na cenu 99,20 Kč.

Kůrovcová kalamita:
Obec, tak jako většina vlastníků lesa v našem katastru obce
likviduje postupně lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Letos
jsme vytěžili kolem 1500 m3 kůrovcového, nebo suchého dřeva.
V jarních měsících se nám podařilo díky obecnímu správci lesů
panu Zedníkovi prodat, i když v té době za minimální cenu na
trhu se dřevem, kulatina za 800,-Kč a palivo za 400,-Kč.
V jarních měsících se nám podařilo vysázet a oplotit asi 3 ha
vykácených obecních lesů v k.ú. Oslava. Byl převážně
vysazován dub lesní. Na tyto práce jsme požádali a také
v průběhu roku obdrželi dotaci jak z Kraje Vysočina na
oplocenky, tak i z Ministerstva zemědělství na novou výsadbu,
takže náklady spojené s novou obnovou lesa se nám vrátily.
V současné době jsme požádali o doplatek na prodané
kůrovcové dřevo za rok 2018 o který je možno nyní žádat přes
Kraj Vysočina. Za prodané kůrovcové dřevo za rok 2019 bude
možno požádat až v příštím roce po vyhlášení výzvy
Ministerstvem zemědělství.

V současné době probíhá další těžba suchých porostů a dále
obec nabízí místním občanům samovýrobu paliva za 100,-Kč.
v určených porostech, popř v jarních měsících dovoz palivového
dřeva za 400,- Kč za 1 prostorový m3.
Zcela zdarma nabízíme prořezávku suchých stromků
v mladých lesních porostech.

starosta obce Josef Prudík

Informace z obce:
Od 2. ledna 2020 bude OÚ v úředních hodinách vybírat
poplatky za svoz komunálního odpadu. Cena zůstává i na rok
2020 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. 2019, odjezd autobusu 23.15 hod
z Dolních Heřmanic, 23.20 hod z Oslavy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 září–prosinec
Akce MŠ:
Kulturní akce
Loutkové divadlo
Děti dostaly možnost zhlédnout představení meziříčského
loutkového divadla. Toto divadlo má svou mnohaletou tradici a
pokaždé přiláká spoustu diváků. Populární jsou loutky zvané
„marionety“, se kterými herci pracují. Stejně tak jsou velice hezké
i kulisy a v neposlední řadě zajímavé provedení pohádek díky
vynikajícím hercům. Vzhledem k malé kapacitě sálu bývá každé
představení zcela naplněné diváky. Tentokrát se program konal
ve velkém sále Jupiter Clubu pro mateřské školky a nižší ročníky
škol. Pohádka se jmenovala „Adámek mezi broučky“.
Vystoupení s loutkami v MŠ
Každoročně zveme přímo do prostor naší školky „divadlo
jednoho herce“, který si dokáže sám vyrobit kulisy, vymyslet
příběh, nachystat různé efekty a zhotovit zinscenování celé
pohádky. Každoročně nám p. Hrubec přiveze novou pohádku,
tentokrát pod názvem „O kouzelném zvonu“. O kvalitě
provedení svědčí to, že děti předvedou vždy maximální
koncentraci, pozornost a opravdu aktivní účast na příběhu. Díky
tomu máme tak možnost plně se ponořit do atmosféry tajuplného

příběhu plného napětí a zajímavostí. Po skončení představení si
mohou děti některé loutky či rekvizity prohlédnout zblízka.
Beseda s ilustrátorem
Navštívili jsme základní školu Oslavickou, abychom se společně
s místními dětmi zúčastnili hravého a vtipného programu
s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Tento umělec
sršel energií a dětské i dospělé diváky nenechal ani chvíli
vydechnout. Setkání bylo naplněno hravým kreslením,
dováděním, vtipy, humorem a aktivitami, které nenechaly nikoho
na pochybách, že umění není vážné, ale může být velkou
zábavou. Po programu si děti vystály frontu na podpis s logem
dudka a ten, kdo si přinesl i některou z jeho vydaných knih, mohl
si ji nechat podepsat přímo od autora.
Vystoupení ochotnického divadla
Další divadlo, které bylo úspěšné, bylo tentokrát s herci a to
divadlo ochotnického spolku Špatně namíchaný bublifuk.
Pohádka Líný Kuba, holé neštěstí byla zábavná a ukázala
příběh o Kubovi, který se díky některým zkušenostem nakonec
zbavil své lenosti.
Další akce
Jako každoročně jsme nevynechali ani oblíbené tradiční akce
jako je recitační soutěž, průvod na sv. Martina, Den
otevřených dveří, návštěva výstavy chovatelů zvířat
v Bohdalově, drakiáda, návštěva dopravního hřiště a účast
na akci Den zdraví, vystoupení hudební skupiny Marbo,
rozsvěcování vánočního stromu a besídku ke sv. Mikuláši.

Informace:
V současné době rapidně klesla cena výkupu papíru na trhu,
proto až do odvolání nebudeme přijímat žádný papír ani
lepenku. Ve sběru hliníku nadále pokračujeme, můžete nosit i
drobné vyřazené elektrické spotřebiče (kulma, fén, mixér……)a
vybité tužkové baterie. Děkujeme všem, kteří vedou děti
k ekologickému cítění a zapojili se s námi do soutěže ve
sběru a třídění odpadu.

Poděkování:
Další poděkování patří obci Jabloňov, která nám zaslala
finanční sponzorský dar. Díky tomuto jsme mohli využít
možnost vyzdobit základní školu. Ilustrací na zeď (na přírodní a
pohádkové motivy našeho miniprojektu „Les ve škole“) a dále
byly zhotoveny kulisy Mikuláše a anděla. Do mateřské školy si
paní učitelky objednaly zajímavé materiály k výzdobě školy i pro
činnosti s dětmi.
Děkujeme všem za celoroční přízeň, příjemnou a pohodovou
komunikaci a přejeme veselé Vánoce a celý nový rok
provázený zdravím a úspěchem!
kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
Mgr. Pavla Kamanová

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Rok 2019 se s námi pomalu loučí, tak tedy malé poohlédnutí.

V neděli 29. září se uskutečnily již tradiční Dožínky v kostele sv.
Petra a Pavla v Tasově. Při ranní mši jsme společně s naší
mládeží děkovali za úrodu. O krásný dožínkový věnec se
tradičně postarala Eliška Kašparová (Prokešová). Koláče napekly
naše ženy. Myslím, že jsme přispěli k důstojnému děkování.
V pátek 1. listopadu jsme navštívili Mahenovo divadlo v Brně a
činoherní představení SATURNIN. Věřím, že i když je tato
divadelní hra velmi známá, přesto se tvůrci snažili o pojetí, které
opět diváka mělo čím oslovit. A myslím si, že kdo tam s námi byl,
že byl spokojen.
V sobotu 30. listopadu jsme se již po desáté společně sešli u
kapličky a rozsvítili vánoční strom. Děti z naší školy a školky
vystoupily se svým programem. Také se uskutečnil tradiční
vánoční trh, kde jste si mohli zakoupit drobné vánoční dekorace.
A na co se můžete těšit?
V sobotu 28. prosince se uskuteční již tradiční večeře se
spoluobčany. Začátek bude v 18 hodin.
Večeři zahájíme koncertem SCHOLY z Velkého Meziříčí, která
působí při děkanství. Téma hudební produkce bude poskládáno
z vánočních melodií. Po skončení koncertu bude mít projev p.
starosta. Slavnostní večeři nám přichystá opět p. Zdeňka
Požárová. Letos si budete moci pochutnat na hovězím v silné
šťávě s nakládaným pepřem, jemném květákovém pyré a
gratinovaných bramborách se smetanou a parmezánem. Po
večeři nám přijde zahrát p.Zdeněk Zezula, a budete si moci s ním
zazpívat nebo i zatančit.
Silvestrovský ohňostroj bude letos opět 31. 12. v podvečer,
tedy v 17 hodin u obecního domu, aby se mohly na ohňostroj
přijít podívat i menší děti. Bude pro Vás nachystán svařák a
nealko punč.
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. Prosím rodiče,
jejichž děti, by měli zájem chodit jako koledníci, ať se ozvou na
telefon 605 457 694. Protože koledníků není nikdy dost.

A co nás čeká v roce 2020?
Na neděli 23. února je naplánován dětský karneval.
V březnu pojedeme do Prahy na muzikál Čarodějka.
Bude vítání občánku, zahrádkářský zájezd, dětský den a jiné.
Termíny se včas dozvíte.
Jednou z největších akcí příštího roku bude Setkání rodáků
Dolních Heřmanic a Oslavy, které se uskuteční 23. května
2020.
Závěrem mi dovolte, abych Vám společně s členkami kultury
popřála krásný adventní čas, šťastné a veselé prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Za členy kulturní komise Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
naposledy v roce 2019 přicházím s informacemi z vašeho sboru
Hasičů.
Od našeho letního setkání u country muziky již uplynulo několik
měsíců a mě velmi mrzí, že jsme se opětovně nesetkali na
podzimních hasičských závodech, které tradičně, již několik let,
pořádáme pro okrsek Velké Meziříčí. Důvod je zcela prozaický,
s ohledem na počet aktivních hasičů jsme nebyli schopni zajistit
plnohodnotné soutěžní družstvo. Bohužel, náš sbor nemládne a,
i přes neutichající snahu po nástupu nových členů, je naše
základna stále stejná. My to však nevzdáváme a stále doufáme,
že jsme schopni mladým lidem nabídnout atraktivní a smysluplné
zapojení do organizace s jednou s nejdelší historií v ČR. Vždyť
jen v naší obci fungují hasiči od roku 1896!
Každoročně se všichni členové sboru, společně se svými
rodinami, potkáváme na neformálním setkání s občerstvením,
kde probereme aktuální dění i plány do budoucna. Chceme tak

poděkovat manželkám a členům rodiny za toleranci a podporu
naší činnosti. S jejich zapojením je příprava a organizace mnoha
akcí jednodušší. Letos jsme se, v hojném počtu, sešli v září u
Poláků.
Na podzim sbíráme železný odpad, který nám připravíte před své
domy, což tvoří jednu z našich pravidelných činností. Letos jsme
posbírali 3 vlečky starého železa.
Minulý týden, v předvečer svátku sv. Mikuláše, jste mohli v obci
potkat nebo si objednat návštěvu tradičních postav, které nahání
hrůzu, ale i potěší dárky. Vše zajišťují bratři hasiči v čele s M.
Kubíčkem.
Závěr roku patří výročnímu zasedání sboru včetně jejich
čestných a zasloužilých členů. Opětovně jsme se sešli v místním
hostinci, kde jsme bilancovali, diskutovali a plánovali. Letošní rok
byl výjimečný, konala se volba nového výkonného výboru na
dalších 5 let. Za potlesku a s pokorou jsme poděkovali
odstupujícím členům výboru, veliteli J. Bednářovi, místostarostovi
N. Křížovi a především dlouholetému starostovu M. Haklovi.
Všichni zůstávají dál členy SDH. Členové sboru zvolili, po krátké
diskusi, nové členy a tím jsou starosta Marek Požár, velitel M.
Kubíček a místostarostka J. Martincová. Členem výboru byl
zvolen také strojník Michal Martinec. Noví členové doplnili
stávající výbor, který pokračuje v práci a to hospodář L. Polák a
jednatel M. Kaštan. Popřejme novému vedení SDH hodně zdaru
a úspěchů v jejich práci!
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem všech
hasičů popřál krásné, klidné a voňavé vánoční svátky a hodně
zdraví a štěstí do nového roku!
A dovolte mi, abych vám jménem svým poděkoval za vaši přízeň
a trpělivost při čtení Zpráv z hasičky, které jsem pro vás několik
let připravoval.
S úctou,
Nikola Kříž
Místostarosta SDH

VÍTE, ŽE …
… vstoupili jsme do adventu – do doby příprav na vánoční
svátky. Nestačí, když napečeme hromady cukroví, nakoupíme
hory dárků a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho.
Vánoce jsou především svátky smíření a klidu a je třeba,
abychom na ně připravili především svá srdce. Tam je třeba
uklidit – hledat smír, tichou radost a pokoj.
Udělejme o polovinu cukroví méně a budeme mít víc času
zastavit se, zamyslet se a radovat.
Zatímco děti každoročně posílají Ježíškovi psaníčka a netrpělivě
čekají, co jim nadělí, tentokrát si něco přejeme i my, dospělí.

Ježíšku, prosíme Tě,
přečti si naše psaní.
Je krátké.
Máme k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkujem Ti, to nám stačí.

kronikářská komise

Silvestrovský ohňostroj 2019:
Zveme občany, hlavně rodiče s dětmi na „Silvestrovský
ohňostroj“ v doprovodu hudby, který se bude konat:

31. 12. 2019
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
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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 sobotu 28. 12. 2019 od 18.00 hodin v sále
Obecního domu

Program: 1) Zhodnocení roku 2019, výhled na rok 2020
2) Diskuse se spoluobčany
3) Vánoční melodie a koledy v podání SCHOLY
z Velkého Meziříčí
4) Společná večeře
5) Volná zábava, k tanci a poslechu zahraje
na harmoniku p. Zdeněk Zezula

