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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

           

V dnešní nelehké době pro Vás obecní úřad Dolní Heřmanice 

připravil několik informací, které proběhly v naší obci v průběhu 

letního období až do dnešního konce pozimního období. 

 Pozemkový úřad ČR- „Jednoduché pozemkové úpravy“ 

       V průběhu letošního roku proběhly veškeré práce na 

dokončení „Jednoduchých pozemkových úprav“ v extravilánu 

obce k.ú. Dolní Heřmanice, které prováděl Státní pozemkový 

úřad. Tento projekt vypracovaný firmou Agroprojekt PSO spol. s 

r.o. Brno, nabyl právní moci a byl předán Katastrálnímu úřadu ve 

Velkém Meziříčí k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu.  

     Současně s touto akcí proběhla aktualizace bonitovaných 

půdně ekologických jednotek (BPEJ) tzv. „Přebonitování 

pozemků“. 

     Tímto projektem skončilo staré číslování parcel a vstoupila 

v platnost nová parcelní čísla, nové bonity a někde i nové výměry 

parcel.  Všichni majitelé přečíslovaných pozemků dostali v létě 

letošního roku dopis od Pozemkového úřadu s 

novým kompletním současným stavem jejich pozemků. 

     Povinností každého dotčeného majitele těchto pozemků, 

kterých se pozemkové úpravy dotkly bude do 31. 1. 2021 podat 

na FÚ ve Velkém Meziříčí nové „Dílčí daňové přiznání Daně 

z nemovitosti“, kde uvede veškeré změny, které touto 

pozemkovou úpravou nastaly. 



 
 

     Upozorňujeme všechny majitele, že dosavadní nájemní 

vztahy, zatímní bezplatné užívání a časově omezený nájem 

k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zaniká 

k 1. říjnu tohoto roku. Je nutné uzavřít a podepsat nové 

nájemní smlouvy na nová parcelní čísla a nové výměry pozemků. 

     Katastrální úřad – zjišťování průběhu hranic pozemků a  

vnějšího obvodu budov 

     Po loňském mapování skutečných hranic pozemků a obvodu 

budov v intravilánu k.ú. obce Dolní Heřmanice komisí složenou 

z pracovníků Katastrálního úřadu a zástupců obce Dolní 

Heřmanice, provedli geometři Katastrálního úřadu Žďár nad 

Sázavou skutečné Geometrické zaměření těchto hranic pozemků 

a budov. 

     I díky přerušení prací výjimečným stavem, se podařilo 

pracovnicím Katastrálního úřadu tento úkol dokončit koncem září 

letošního roku. 

     Tyto výsledky budou v zimním období zpracovány a bude 

dokončena postupná digitalizace naší obce. O veškerých 

Vyhláškách a Rozhodnutích budete informováni na elektronické 

úřední desce obecního úřadu www. dolnihermanice.cz. 

Upozornění !!! – tato akce nemá s předešlou akcí Pozemkového 

úřadu nic společného. Zanesené výsledky tohoto GO zaměření 

do Katastru nemovitostí nabudou právní moci až v příštím roce 

2021. Až poté budete opět provádět změny v Dílčím daňovém 

přiznání Daně z nemovitosti - tedy do 31. 1. 2022.   

   Na konci příštího roku bude dokončena kompletní digitalizace 

naší obce, která bude dokončena na základě dokončení 

jednoduchých úprav extravilánu obce a na základě 

geometrického zaměření skutečných hranic pozemků a budov 

v intravilánu obce.  



 
 

Investiční akce: 

Výstavba komunikací v nových obytných zónách.        

I v nouzovém stavu probíhaly práce na dokončení výstavby 

místních komunikací v nových obytných zónách. Veškeré práce 

byly ukončeny do konce měsíce července. Celkové náklady na 

tuto akci činí 7 060 000,- Kč včetně 21% DPH. Stavbu provedl 

vítěz výběrového řízení firma GOLAS CZ. Na tuto akci jsme 

obdrželi dotaci z MMR ve výši 1.470 000,-Kč.  

     V lením období bylo provedeno a dokončeno veřejné 

osvětlení těchto nových obytných zón. Na jaře příštího roku bude 

ještě instalován místní rozhlas. V současné době jsou 

zkolaudovány veškeré inženýrské sítě a komunikace. Od této 

doby běží na obecních parcelách lhůta 5 let, kdy musí stavebník 

vystavět a zkolaudovat rodinný dům. 

      V celé obci se touto investicí rozšířil počet stavebních parcel 

o 32. K dnešnímu dni je na těchto stavebních zónách 

rozestavěno 18 rodinných domů a 3 domy jsou rozestavěny na 

soukromých zahradách. 

    Touto investicí by se počet obyvatel naší obce měl zvýšit až na 

600 trvale bydlících obyvatel, což má vliv i na budoucí příjem 

obce, kde se daňové příjmy přepočítávají na počet obyvatel. 

Rekonstrukce rybníku „Stará Podniva“ 

        Na počátku června tohoto roku byla započata druhá 

investiční akce, na kterou byla podepsána smlouva 

s dodavatelem a vítězem výběrového řízení s firmo AQUEKO 

s.r.o. Velké Meziříčí. Zde je vysoutěžena cena 4.415.000,-Kč 

včetně 21% DPH. Na tuto akci nám z MZe byla definitivně 

přidělena dotace ve výši 2.000.000,- Kč. Stavba bude dokončena 

do konce roku 2020. 

                                                                                                                                                                

starosta obce Josef Prudík 



 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

  

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – červen - říjen     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  

Výuka po jarním uzavření škol – květen, červen 2020:  

Zjara se školy uzavřely 11. března a znovu se otevřely 11. května 

2020. Po návratu dětí do škol náš čekal ještě měsíc a půl výuky. 

Díky online výuce, kterou jsme dobrovolně provozovali, nebylo 

učivo v příliš velkém časovém skluzu. Učitelé dostali i pravomoc 

upravit si rozvrh hodin podle potřeby, takže výsledkem bylo, že 

jsme si mohli na konci školního roku oddechnout s tím, že do 

dalšího ročníku nám děti postoupí „bez dluhů“ – tedy 

s probraným učivem. Svou roli sehrál i fakt, že děti byly po 

dlouhodobé pauze odpočaté a byly schopny udržet pozornost až 

do konce školního roku. Na dětech bylo vidět, že chvíle, které 

trávily dlouhodobě s rodinou, na zahradě a v přírodě, měly na ně  

opravdu blahodárný vliv. Naše škola byla jedna z mála, která 

mohla na konci školního roku nastoupit na prázdniny s klidným 

vědomím toho, že nebudeme muset dohánět učivo v září, ačkoli 

to bylo ze strany ministerstva tolerované.  

Výuka po prázdninách      

Do nového školního roku jsme vstoupili s neblahým tušením 

opětovného uzavření škol, nevěděli jsme však, kdy to nastane.  



 
 

Díky slunnému září jsme v rámci prevence před koronavirem 

pobývali hodně na čerstvém vzduchu, a to i tím způsobem, že 

jsme si občas přestěhovali lavice a židličky ven a učili se venku. 

Pro děti to byla vítaná změna, na kterou se dokázaly rychle 

adaptovat a udržet si pozornost.   

 

Beseda s Ivonou Březinovou – září  

V září navštívila naši školu spisovatelka dětských knih Ivona 

Březinová. Beseda s autorkou proběhla za krásného slunného 

počasí venku. Paní Březinová velice zajímavě vyprávěla o svých 

knihách, k tomu měla připraveno mnoho ilustrativních obrázků, 

četla ukázky z knih a na závěr byl prostor i pro dotazy. Z dotazů 

dětí vyplývalo, že autorka děti zaujala. Kromě knih vyrábí i různé 

pracovní sešitky ke svým publikacím a je vidět, že za léta své 

tvorby velice rozumí dětskému čtenáři.  

 



 
 

Návštěva knihovny – září  

Děti stihly také absolvovat program připravený v knihovně, který 

se jmenoval „Tehdá“. Paní knihovnice seznámila děti 

s nejznámějšími pověstmi „O praotci Čechovi“ a „O Kazi, Tetě a 

Libuši“. Poté byly děti rozděleny do skupin a dostaly za úkol 

poskládat obrázky dle děje jednotlivých pověstí. Nebylo to 

jednoduché. Poté následovala poznávačka rozdílů v obrázcích. 

Poslední úkol navázal na to, že Kazi měla dar léčit pomocí 

bylinek, takže se děti učily rozeznávat bylinky (čichem, hmatem, 

zrakem). V tomto úkolu, kde se procvičovaly lidské smysly, byly 

děti velice úspěšné. Program byl zakončen ochutnávkou čaje 

z heřmánku.  

Návštěva Ostrůvku – září  

V rámci naučného programu děti poznávaly především přírodu 

v okolí svého domova. Po úvodním povídání o tom, co všechno 

můžeme pěstovat na zahrádce, na polích, k čemu nám slouží 

hnojivo, došla řada na nejznámější polní plodiny. Děti se učily 

rozeznávat jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely si i mlácení obilí 

cepem. Pomocí mlýnku nebo kamene drtily zrnka obilí. No a po 

přípravě mouky se děti pustily do pečení pletýnek a šneků.  

Změny ve škole - září, říjen  

Na začátku školního roku nastoupila do základní školy nová 

asistentka p. Sedláková, která bude působit na škole celý školní 

rok. Pomoc dalšího člena v pedagogickém sboru byla znatelná, 

takže jsme beze stresu zvládali potřebné učivo. Poté nastalo 

opětovné uzavření škol, v rámci něhož jsme plynule přešli na 

online výuku, která je tentokrát povinná pro všechny. Na rozdíl od 

jarního období bylo znát, že máme všichni za sebou zkušenosti 

s touto formou výuky, takže už jsme tak dramaticky nebojovali 

s připojením, signálem, zvukem atd……  



 
 

V současné době naše škola dále vzdělává své děti a 

nepochybně se těšíme, až se zase vše vrátí do obvyklého režimu 

a provozu.  

Mateřská škola  

V jarním období byl přerušen provoz i v mateřské škole, neboť 

většina rodičů byla doma se staršími dětmi, takže by o provoz 

nebyl zájem.  

V září jsme zahájili obvyklý provoz školy a snažíme se 

provozuschopnost udržet do té doby, dokud nebudeme muset 

přerušit provoz z důvodu karantény.  

Během září je pro paní učitelky nejtěžším úkolem vytvořit „nový 

kolektiv“. Začíná to upevňováním návyků, seznámení s chodem 

a režimem školky. Paní učitelky se snaží pomoci dítěti adaptovat 

se v novém prostředí a provází ho prvními krůčky 

k samostatnosti. 

Tato mravenčí práce je velice důležitá pro další nastavení vztahů 

v dětském kolektivu.   

Informace o počtu dětí:  

Do základní školy nastoupilo 1. září 13 dětí ( - 4ročníky ).  

Do mateřské školy nastoupilo 1. září 28 dětí ( - maximální 

naplněnost).  

Co přinesou další dny, nevíme….. Přejeme dětem, rodičům i 

všem občanům klid a nadhled v nelehkých situacích plných 

obav o zdraví své i svých blízkých. Všechno nepříjemné 

jednou skončí, tak se snažíme v netradičních přítomných 

okamžicích žít s nadějným pohledem upřeným vpřed…  

Hezké dny ve zdraví… přeje kolektiv ZŠ a MŠ.        



 
 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Když jsem byla oslovena napsat příspěvek do zpravodaje, chtělo 

se mi napsat, že kultura je momentálně na bodu mrazu a 

konec… 

Ale přece jen se něco podařilo: pouťový fotbálek, zábava, mše 
svatá i dechovkové nedělní odpoledne. 
 
Velký úspěch s obrovskou návštěvností měly letošní Heřmanické 
dechovky. 
 
I setkání heřmaňáků a oslaváků u prasete se uskutečnilo. 
 
Ovšem Země Živitelka, na kterou jsme se chystali, byla 
organizátory odložena na rok 2021. 
 
I když už se schylovalo k novým omezením, letošní dožínky 
konané v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 27. září se mohly 
ještě konat v neomezeném počtu a bez roušek. Proto bych touto 
cestou chtěla poděkovat všem účastníkům, tedy naší oslavské a 
heřmanické mládeži za účast, a také organizátorům a našim 
ženám, které upekly koláče pro ty, kteří se letošní dožínek 
v kostele zúčastnili.  
 
Velká pardubická, na kterou jsme se letos chystali, by se 
s největší pravděpodobností pro nedostatek zájemců vůbec 
nekonala. Ta byla ale také nakonec stejně bez diváků. 
 
Muzikál Čarodějka – náhradní představení za jarní termín měl 
být v sobotu 7.11.2020. Bohužel ani toto představení není možné 
za současné situace v ČR shlédnout. Divadlo nás kontaktovalo a 
nabídli nám další náhradní termín na jaře příštího roku - 10. 4. 
2021 ve 14.hod. Budeme doufat, že toto už je opravdu poslední 
a definitivní termín, v opačném případě budeme za neodehrané 
přestavení požadovat vrácení vstupného.  
 
 



 
 

Možná se ptáte, jestli letos rozsvítíme Vánoční strom v předvečer 
první neděle adventní, v sobotu 28.11.  
Určitě ano, to vím jistě. Jestli se však společně sejdeme s dětmi 
ze základní a mateřské školy v Dolních Heřmanicích za zpěvu 
adventních písní a koled, jestli bude vánoční trh a punč, přiletí 
anděl a odnese dopisy od dětí Ježíškovi, to se mi v této chvíli jen 
těžce odhaduje. 
 
Na úterý 29. 12. 2020 je předběžně domluvená večeře se 
spoluobčany. 
Předběžně je domluvena i beseda s nevidomým sportovcem 
Ondrou Zmeškalem. S harmonikářem, našim rodákem z Oslavy 
p. Zdeňkem Zezulou si možná i něco zazpíváme v lidovém tónu. 
 
Na silvestra se v 17 hodin plánuje ohňostroj. Jestli bude 
ohňostroj spojen se svařákem a dětským punčem to opět nevím. 
 
Tříkrálová sbírka je naplánovaná v Oslavě na sobotu 9. 1. 
2021 a v Dolních Heřmanicích na neděli 10. 1. 2021.  
Pokud ovšem bude příhodná situace. Možná i ta proběhne úplně 
jinak, než jsme zvyklí. To vše ukáže čas. 
 
Je mi líto, že jsme omezeni při pořádání kulturních akcí, ale 
musíme to vydržet!! Zdraví nás všech je nejdůležitější. 
 
Také by bylo dobré, informovat Vás o změně členů kulturní 
komise. Na vlastní žádost se s námi rozloučily p. Zdeňka 
Savulová a Natálka Savulová. Chtěla bych jim toto cestou 
poděkovat za pomoc při organizacích kulturních akcí.  
 
Nahradily je p. Kateřina Pelánková a p. Světlana Chrástová. Těm 
bych chtěla zase popřát spoustu elánu při organizaci kulturních 
akcí. 
 
Závěrem Vám přeji jménem všech členů kultury hlavně hodně 
zdraví a krásné podzimní dny. 
 
 
                                         Za kulturní komisi Marie Krištofová 



 
 

SPORT 

 
Milí spoluobčané, 
 
podzimní fotbalová část se odehrála a naší hráči ji zvládli 
střídavými výsledky, a proto nám patří po polovině soutěže 5 
místo.  
Stolní tenisté zatím hrát nezačali, jestli to vládní nařízení dovolí, 
tak snad po Novém roce se sezóna tenistů rozběhne. 
                                                                               Miloš Bednář 
          
Celková tabulka - Okresní přebor mladší dorost 
 
Pořadí Družstvo Záp.   + 0 - Skóre Body 

1 Okříšky / Stařeč 7 6 0 1 42:10 18 

2 Pavlov 8 5 2 1 26:12 17 

3 HFK Třebíč 8 4 3 1 28:16 15 

4 Lipník / Valeč 8 4 1 3 22:17 13 

5 Dolní Heřmanice 8 3 0 5 28:55 9 

6 Výčapy / Šebkovice 7 2 1 4 21:18 7 

7 Nové Syrovice 6 2 0 4 17:26 6 

8 Kouty 8 0 1 7 10:40 1 

 
          

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Vážení spoluobčané, 

co napsat? Čím vás mám oslovit na konci tohoto zpravodaje? 

Snad jen naším krátkým ohlédnutím za uplynulé měsíce.  

Kvůli pandemii jsme byli nuceni zrušit několik jarních akcí. 

Naštěstí v létě se vládní opatření lehce uvolnily a mohli jsme 

zorganizovat 3. ročník hudebního večera „Country večer“ 

konaného dne 1. 8. 2020. Během letního večera zazněly krásné 

country pecky doplněné i o hudební legendy. Účast sice byla 

slabší, avšak všichni účastníci si pohodový večer velmi užili a to 

je hlavní! ☺ 



 
 

Na začátku září jsme uspořádali tradiční každoroční posezení 

s našimi rodinami jako poděkování, že nás podporují v naší 

činnosti a angažovanosti. Jen je škoda, že takových lidí je jen 

hrstka  Věříme a doufáme, že se to zlepší a přivítáme další 

potenciální členy naše sboru.  

Pokud má někdo z vás zájem, můžete se k nám přidat na výroční 

schůzi v prosinci (nejspíš 12. 12. 2020), teda pokud se budeme 

moci scházet a nouzový stav skončí, a vše tam s námi probrat a 

lépe se poznat. Přidejte se k nám, abychom společně mohli 

rozvíjet kulturní i sportovní dění v naší obci nebo prožívat 

adrenalinové závody či reálný hasičský zásah… Vždyť společné 

zážitky nám zůstanou navždy.  

Nicméně konec už psaní jen o společenské zábavě a kultuře a 

přejděme rovnou k naší hlavní činnosti, což je ochrana místních 

obyvatel. 

 V neděli 7. 6. 2020 okolo 18 hodiny byl vyhlášen místní sirénou 

hasičský poplach od IHS. To je znamení pro naše hasiče, aby se 

oblékli do zásahové uniformy a dostavili se v co nejkratší době 

k hasičce. Po vydatných deštích a bouřce se totiž voda nestačila 

vsakovat do půdy a odplavila zeminu z nových stavebních 

pozemků a ucpala kanál. Díky tomu natekla voda do garáže a 

jeho příslušenství jednoho z místního rodinného domu. Ten vše 

ohlásil na tísňovou linku. Naštěstí od loňského roku máme ve 

výbavě vodní plovoucí čerpadlo, které jsme mohli poprvé při 

zásahu použít a zavčas předejít velkým majetkovým škodám. Na 

vše samozřejmě také dohlíželi profesionální hasiči, kterým jsme 

mohli být nápomocni. Tím děkujeme za pohotovou reakci našim 

dobrovolným hasičům! ☺ 

 



 
 

 

 
Nyní mi ještě dovolte vás informovat o plánovaných akcích hasičů 
do konce roku. Na podzim jsme opětovně v sobotu 7.11.2020 
sesbírali starý železný odpad. Mikuláš a jeho parta budou obcházet 
vesnici jako každý rok 5. 12. 2020 a vy si můžete jeho návštěvu 
objednat na telefonu 608 459 255. Teda ovšem vše opět záleží na 
tom, jaká budou vládní opatření. 
 
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte, abych vám jménem 
všech Hasičů popřála krásné, klidné a voňavé vánoční svátky, a 
hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku!  
 

Děkujeme za přízeň, vaši Hasiči! 

           Za hasiče SDH Dolní Heřmanice 
                                                          Jana Martincová 
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