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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
„Obecní zpravodaj obce Dolní Heřmanice pro Vás opět připravil
souhrn informací, které nás provázely v průběhu první poloviny roku
a zároveň přináší nové informace o plánovaných akcích v průběhu
letošního roku 2021.
Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice na počátku roku 2021
schválilo rozpočet na rok 2021. Příjmy a výdaje na letošní rok 2021
jsou plánovány ve výši 8 mil. 788 tis Kč.
Investiční akce:
V první polovině roku byly provedeny drobnější investice, které
byly schváleny Zastupitelstvem obce v rozpočtu obce na rok 2021.
Veřejný rozhlas:
V jarních měsících byl rozšířen veřejný rozhlas o bezdrátové
přijímače a reproduktory do nových „Obytných zón“ a staré
bezdrátové přijímače v D.H a v Oslavě byly vyměněny za nové
kvalitnější přijímače. Dále byla instalována nová ústředna, ovládaná
pomocí počítače, která zajištuje kvalitnější přenos vysílání. Vysílání
lze ovládat i pomocí mobilu.
Veřejné osvětlení:
Díky dotaci z programu MMR „Efekt 21“ na nové úpornější veřejné
osvětlení obce, byla realizována výměna světelných bobů +
doplněno několik nových světelných bodů podél hlavní komunikace
II tř. dle projektu, tak aby byla nasvícena celá trasa hlavní
komunikace. Nová dynamická světla svítí o síle 3000 Kelvinů a
v nočních hodinách svítivost sama zeslabují do ranních hodin, kdy
se opět rozsvítí do max. požadovaného výkonu.

Výměnu světel prováděl vítěz výběrového řízení firma EVEM
group s.r.o. Velké Meziříčí za vysoutěženou cenu 1.330.138,- Kč
včetně DPH (bez DPH 1.099.288,- Kč)
Přírodní kulturní areál v zahradě MŠ:
Zde byla provedena kompletní rekonstrukce a posílení
elektrických rozvodů, zřízeno nové odběrové místo čistě jen pro
kulturní areál.
Aby se nám neopakovala situace, kde při enormní zátěži
vyskakoval hlavní jistič a celá kulturní akce byla přerušena. Nyní má
každá zásuvka a světlo svůj jistič, aby v případě nějakého problému
vyskočil jistič jen dané zásuvky či světla a akce nebyla narušena.
Dále zde byla protažena vodovodní přípojka do příslušných kiosků
na občerstvení při pořádaných akcích. Odpady budou dokončeny
v podzimních měsících po ukončení akcí v areálu.
V areálu byl vybudován dřevěný plot, který oddělí prostory
kulturního areálu od prostor a zahrady mateřské školky.
Oprava místních komunikací:
V jarních měsících byly opraveny některé polní komunikace,
které byly zničeny při zimní a jarní těžbě dřeva. Byla srovnána celá
komunikace a zároveň cyklotrasa podél řeky Oslavy od rekreačního
střediska „Nesměř“ až po bývalý tábor ZKL, polní cesta ke Hradu,
na Hlošky atd.
V letních měsících se chystá oprava místní komunikace z Oslavy
směrem na Tasov za Péťovu samotu. Opravu bude provádět vítěz
výběrového řízení firma Colas a.s za vysoutěženou cenu 828.632,Kč včetně DPH.
Dále bylo požádáno o dotaci na opravu místních komunikací
v obci Dolní Heřmanice – asfaltový povrh – východ obce (Šanghaj,

Nivka, Pelánkáč, Chytkova ulice) a střed obce (za požární nádrží,
za školou).
Pro velký počet žádostí a celkem dobrému stavu našich
komunikací nebyla naše žádost doporučena k poskytnutí dotace.
Proto proběhne jenom oprava děr a výtluků a žádost bude podána
v podzimních měsících znovu na příští rok 2022.
V Oslavě se připravuje oprava další místní komunikace Oslava –
směr Studnice. Za účelem opravy této komunikace bylo nakoupeno
1500 t škrabané asfaltové drtě z dálnice od firmy Metrostav za cenu
100,-Kč za 1 tunu. Materiál máme uskladněn v areálu HOD
Jabloňov, kde nám vešli vstříc s uskladněním.
Kaple DH
zde byly provedeny opravy vnitřních omítek, odizolování nové
cihlové podlahy, prostory byly vymalovány a byl nově vybaven
interiér církevními artefakty.
Autobusová zastávka střed DH
- v jarních měsících zde byla položena nová plechová pogumovaná
střecha. Byly opraveny vnitřní a vnější malby.

Veřejně prospěšné práce
Obec Dolní Heřmanice požádala úřad práce ve Žďáru nad
Sázavou o příspěvek na zřízení pracovních míst VPP (veřejně
prospěšné práce). Naše žádost byla schválena a ÚP nám přidělil
příspěvek na pracovní místo (30 hod / týdně) na 8 měsíců a to do
31. 10. 2021. Měsíční příspěvek činí 14.063,- Kč na jednoho
zaměstnance. Podmínkou úřadu práce je, že uchazeč musí být
delší dobu evidován v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce.

Tříděný odpad – kontejnery
V Dolních Heřmanicích byly posíleny kontejnery na plast o 4 ks a
na papír také o 4 ks. Bylo vytvořeno nové sběrné místo pro tříděný
odpad v nové obytné zóně 2, kde budou ještě dovezeny kontejnery
na bílé a barevné sklo.
Bioodpady: zde zde bylo vytvořeno nové úložiště bioodpadů za obcí
Dolní Heřmanice „U sklípku“. Důvodem rozšíření je, aby se
bioodpad mohl důkladně rozložit na což potřebuje 2-3 roky.
Upozornění: jelikož kompostárny jsou volně přístupny a někteří
občané vozí bioodpady přímo na skládku bioodpadů, prosíme aby
jste zde ukládaly jen zelenou hmotu a nevozili nám usušené seno,
které se nerozkládá a prodlužuje značně proces rozkládání a tvorby
kompostu!!!

Hospoda v obecním domě:
Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice na svém zasedání dne
3.6.2021 schválilo Záměr obce č1/2021, bezplatný pronájem
prostor Hospody v obecním domě včetně vybavení a příslušenství
paní Lucii Hladíkové, nově bytem v Dolních Heřmanicích č.95.
Otevřeno bude na počátku července 2021.

starosta obce Josef Prudík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – září – červen

AKCE ZŠ:
Prosinec:
Vánoční besídky - on-line
Dlouhodobě trvající zákaz vstupu do škol a rovněž zrušení
kulturních akcí mělo za následek to, že jsme přišli o kontakt s rodiči
a o tradiční akce, které nám umožňují setkat se neformálně a prožít
tak společně hezké chvíle. V mateřské škole přišly paní učitelky
s novinkou – natočit on-line besídku. I my ve škole jsme se
inspirovaly a podařilo se nám díky tomu zdokumentovat některé
činnosti během výuky, ale také vystoupení dětí, jejich um, šikovnost
a tvořivost. Besídka tak tvořila určitý „průřez“ některými předměty a
ukázku činností, které s dětmi často provozujeme. Paní učitelka vše
natočila a sestříhala a hotový dokument tak mohl putovat do
jednotlivých domácností jako vánoční pozdrav.
Březen, duben:
On-line výuka – uzavření škol
V letošním roce došlo znovu k celostátnímu „lockodownu“ kvůli
epidemii koronaviru, s čímž bylo spojeno opětovné celoplošné

uzavření škol od 1. 3. do 9. 4. včetně. Na tuto skutečnost byly již
všechny školy připraveny, takže se plynule přešlo na distanční
formu vzdělávání (on-line výuku). Oproti loňskému roku, kdy se
úkoly zadávaly prezenční formou, jsme byly s paní učitelkou plně
vytíženy, neboť ročníky jsme nespojovaly, ale vyučovaly každý
zvlášť. Takovéto nastavení výuky přineslo své ovoce – učivo bylo
včas probrané. Výhodou pro děti ve vzdělávání „na dálku“ byla
možnost ráno déle vstávat a nikam nespěchat. Tato skutečnost se
odrazila především v koncentraci. Nicméně: omezení sociálního
kontaktu přineslo hlubokou frustraci a po nástupu do škol měly děti
co dohánět – nemohly se od sebe „odtrhnout“, hodně si povídaly,
sdělovaly zážitky, intenzivně si hrály.
Dopravní hřiště
Děti již na podzim absolvovaly teoretickou výuku o dopravní
výchově, jak se chovat na silnici jako cyklista i chodec. Nyní měly
možnost si vše vyzkoušet přímo v praxi. Společně s paní
instruktorkou si zopakovaly dopravní značky, povinnou výbavu kola,
chování na silnicích a základní informace pro malého cyklistu.
Písemnou zkoušku formou testu podstoupil jeden žák čtvrté třídy,
který byl následně sledován policisty, zda dokáže využít získané
vědomosti při jízdě na kole a dodržovat pravidla silničního provozu.
Policisty mu byl vydán dětský řidičský průkaz.
Netradiční výuka
V době koronavirové epidemie využíváme ještě více venkovní
prostory, než dosud. Jakmile se oteplilo, připravili jsme si na výletišti
stolečky a židle a každý den jsme využili krásné prostředí
venkovního areálu mateřské školy a na pódiu jsme se učili. Stejně
tak různé výlety zaměřujeme na outdorové aktivity a častý pobyt
v přírodě, na hřišti či kdekoli venku. V rámci výuky vlastivědy jsme si
zajeli i do Velkého Meziříčí a prohlédli si tak historické budovy a
hradby. Děti byly seznámeny s tím, jak město vznikalo, a které
budovy ve městě jsou spojené s jeho historií.

Výlet do Martinic
Výlet do Martinic začal příjezdem autobusu dětí do Velkého
Meziříčí, dále šly děti pěšky kolem zimního stadionu a procházely
místní čísti Velkého Meziříčí zvané „V Potokách“. Odtud se vydaly
směrem na Martinic. Děti v průběhu cesty pozorovaly stromy a
hmyz, o kterých se učí ve škole. Na loukách měly přestávku a
během ní si zahrály různé hry a odpočinuly si. V Martinicích na ně
čekaly různé prolézačky, kolotoče a skluzavky. Poslední zastávkou
byla návštěva chovatele lam, zde na děti čekalo čerstvě narozené
mláďátko. Návrat do školy si děti zpříjemnily jízdou vlakem.

Cyklovýlet
Další oblíbenou aktivitou byl cyklovýlet do Jabloňova. V Jabloňově
jsme strávili čas na dětském hřišti a k odpočinku, občerstvení a
sportovním hrám jsme využili velkou zahradu. Děti předvedly, že
mají výbornou kondici a cyklistika je pro ně rozhodně jeden
z nejoblíbenějších sportů.

Pasování
Pasování předškoláků na školáky, prvňáčků na čtenáře a loučení
s dětmi, které přestupují na jiné školy, proběhlo i letos bez účasti
rodičů. Epidemie ještě zcela nevymizela, na místě je opatrnost,
přesto nám všem zůstanou hezké vzpomínky na společně prožité
chvíle a na slavnostní rozloučení.

Akce MŠ:
Mateřská škola
Jak už bylo zmíněno v podzimním zpravodaji i letošní rok byla naše
školka plně obsazena. Několikátý rok po sobě máme ve školce 28

dětí, příští rok bude 26, přesto to odpovídá plnému stavu dětí.
S radostí mohu říct, že jsou to děti převážně místní. I přes vysoké
počty se nám podařilo školní rok zahájit mimořádně dobře. Nějaké
slzičky samozřejmě přišly, ale kamarádský přístup a klid našich
předškoláků pomohl těm nově příchozím s lepší adaptací na nové
prostředí.
Během září jsme hojně využívali „školkovou zahradu“, kterou od
loňského roku zdobí také dětmi velmi oblíbený dřevěný domeček,
kromě toho jsme poznávali nejbližší okolí školky a vlastně také sami
sebe navzájem. Protože školní rok začal ještě v normálním režimu,
tak jsme na konci měsíce
stihli
naši
první
a
nakonec poslední akci
s rodiči, a to drakiádu.
Počasí bylo poněkud
pošmourné,
ale
nejdůležitější faktor – vítr
– naštěstí hezky foukal a
všem dětem se podařilo
draky dostat na oblohu.

Začátkem října k nám
přijel náš oblíbený pan
Hrubec se svým krásným
dřevěným
divadlem.
Jeho představení děti
velmi baví. Dokáže je
vtáhnout do děje, zapojit
a na závěr si děti mohou
prohlédnout hrací loutky

a celou scénu zblízka. Dalším velkým zážitkem byla pro děti
návštěva paní Klímové, která nám udělala ukázku canisterapie se
svými pejsky.
Poté už začala být epidemiologická situace znovu horší a nějaké
větší akce tudíž nebylo možné zorganizovat.

V prosinci jsme však nemohli děti ochudit o tradiční mikulášskou
nadílku. Personál zapojil rodinné příslušníky a díky tomu Mikuláš
s čertem a andělem za dětmi přišli. Protože máme samozřejmě děti
moc hodné, nadílka byla bohatá a úsměv dětí po odchodu čertíka
byl všeříkající. Mikulášskou nadílkou jsme odstartovali adventní čas,
ve kterém jsme se věnovali hlavně klasickým tradicím a zvykům –
rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli lodičky ze skořápek, pekli
vánočky a cukroví, ozdobili si stromeček, zpívali koledy a
v neposlední řadě plnili úkoly z našeho každoročního adventního
kalendáře. Ještě před prázdninami děti našly pod stromečkem
dárečky od Ježíška a tento krásný čas jsme zakončili video-přáním

pro rodiče, které jsme natáčeli v průběhu celého prosince. Musím
zmínit také výjezd do Nemocnice v Mostištích, kde jsme pacientům
zazpívali na nádvoří koledy a přivezli dárečky v podobě přáníček a
perníčků.

V lednu konečně napadlo trochu sněhu a my ho využili na
maximum. Na zahradě jsme postavili sněhuláka a jezdili na
pekáčích. Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým děti vyrobily
krmítka ze šišek a zvířátka, která jsme chodili krmit senem a
zeleninou. Když ve školce potkáte princezny, spidermany, hokejisty,
myslivce, piráty, lvíčky, myšky nebo dinosaura, znamená to jediné:
karnevalové veselí. Tancujeme, soutěžíme, třída je vyzdobená
balonky, řetězy, a hlavně děti jsou šťastné.
Ve druhé polovině února nás přišel navštívit hokejista Ondřej Malec.
Přinesl své hokejové dresy, rukavice, chrániče, puky a samozřejmě
hokejky. Děti se oblékly do dresů, nasadily rukavice a vyzkoušely si
slalom a střelbu na bránu.

Vládní rozhodnutí nám uzavřelo mateřskou školu hned na začátku
března a uzavření trvalo až do dubna. Protože se situace
opakovala, tak nás nezaskočila. Ve školce probíhal úklid a třídění
nahromaděných věcí. Neminula nás ani úprava zahrady, kde jsme
zastřihávali stromy a keře a postavili dětem domeček z vrbového
proutí. V neposlední řadě jsme byli v kontaktu s předškolními dětmi
a jejich rodiči a předávali jim materiály k distančnímu vzdělávání. Ve
druhé polovině dubna se nám mohly do školky vrátit právě
předškolní děti a děti rodičů, pro které byla udělena výjimka. Návrat
to nebyl vůbec jednoduchý. Začala platit přísná hygienická opatření
a děti se musely – stejně jako i my zaměstnanci - pravidelně
testovat. Byly moc statečné a celou situaci zvládly velmi dobře.
Čas letěl a z dubna jsme se s předškolními dětmi přesunuli do
května. 11 předškoláků mělo celou školku pro sebe a náležitě si to
užívali. Pro zpestření byl na 4. května naplánován barevný den,
tento rok zelený.

Do zelena se zbarvilo nejen oblečení a doplňky dětí, ale tématicky
také svačinka a oběd. Po obědě si děti pochutnaly také na
mechovém dortu. S tématem „zeleného dne“ se k nám přidali i
školáci.

Poté se začal „školkový život“ postupně vracet do běžného provozu,
byť za stále trvajících přísných hygienických podmínek. Dezinfekce,
testování, ale i povinné respirátory se staly součástí každodenního
fungování.
Den dětí jsme společně se školáky oslavili v ekocentru Chaloupky
v Balinách. I když trávíme s dětmi venku v přírodě spoustu času,
v ekocentru to děti velice bavilo. Poznávaly nejznámější ryby,
hledaly rostliny podle barviček, na řece si vyzkoušely pouštět lupeny
a sledovaly, kudy poplují a v jezírku lovily vodní živočichy.

S blížícím se koncem školního roku nás čekalo už pouze pasování
předškoláků na školáky, které proběhlo 28.června. Školku opouští 9
předškolních dětí – 4 jdou do místní základní školy, 3 do základní
školy ve Velkém Meziříčí, 1 do základní školy v Budišově a poslední
do základní školy v Rudě. Školkové tablo odcházejících dětí si
můžete prohlédnout na obecní vývěsce u obecního domu.
V květnu se také konal v mateřské školce zápis. Přijali jsme
neuvěřitelných 18 přihlášek, ale z kapacitních důvodů mohlo být
přijato pouze 8, ale zato místních heřmanických dětí.
Momentálně se na zahradě staví plot, který oddělí veřejnou část
výletiště od té školkové, aby nedocházelo k ničení a znečišťování
školkové zahrady a jejího vybavení, tak jako tomu bývalo v minulých
letech. Máme také nové pískoviště a vznikne ještě hmatový
chodník. Všechny tři věci nám vyrobil nebo vyrábí pan Milan
Kaštan.
Během prázdnin proběhnou v budově a jejím okolí další stavební
opravy, které jsou nezbytně nutné pro plynulý chod školky.

Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za ochotu a celoroční
spolupráci, nelehké momenty, které jsme museli zvládnout, a
přejeme všem krásné prázdniny.
Za mateřskou školu
Malcová Markéta
EU projekt – šablony II
I v tomto školním roce pokračujeme v čerpání peněz z projektu
Šablony II - EU peníze školám a díky tomu máme dvě školní
asistentky – jednu v mateřské škole a druhou v základní škole. Ze
zbylých peněz jsme využili příležitosti vybavit se novými učebními
pomůckami.
Červen:
Malování – koncem školního roku se v základní škole malovalo –
tentokrát se začalo od kabinetů. Vyklidit a vytřídit kabinety bylo
velice náročné, ale stálo to za to. Do nových barev „se oděla“ i
školní družina a třída, děti tedy čeká čisté, nové a útulné prostředí.
Výměna dveří - při příležitosti malování se vyměnily i dveře ve
vnitřní „hale“. Atypický rozměr dveří na zakázku zhotovil p. Brabec,
stejně jako nový botník. Tímto krokem dostaly vnitřní prostory
vkusný jednotný ráz.
Informace:
Personální změny:
Dosud stabilní a vynikající kolektiv se lehce rozviklal, neboť
v mateřské škole byly nastaveny zástupy za rodičovskou dovolenou
a v základní škole došlo k již předpokládaným změnám.
V novém školním roce se budeme tedy těšit na novou paní učitelku i
asistentku v mateřské škole a v základní škole na novou
vychovatelku školní družiny.

Sběr hliníku a papíru byl definitivně ukončen. Pandemie přinesla
změny v cenách
výkupu a s tím spojených nevýhod (platit za
odvoz). Z tohoto důvodu jsme od této činnosti ustoupili.
Děkujeme všem, kteří se aktivně a ochotně do sběru zapojili a
pomohli tak děti vést k zodpovědnosti za třídění odpadu.
Probíhající pandemie přinesla mnoho zátěžových situací, proto je
na místě PODĚKOVÁNÍ:
Panu starostovi, paní místostarostce, všem zastupitelům obce
- za vstřícnost při řešení nastalých situací, za ochotu nově
budovat, zařizovat a nákladně financovat provoz škol.
Děkujeme obci Jabloňov, která i v letošním roce zaslala
sponzorský dar ve výši 15.000,-Kč pro školu i školku. Tuto částku
jsme zatím ještě nevyčerpali.
Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci během on-line výuky i
během celého školního roku. Děti chodily do školy vzorně
připraveny!!
Poděkování personálu:
Děkuji paním učitelkám za spolehlivost, kreativitu, ochotu dále se
vzdělávat, pracovat na sobě a chopit se jakéhokoli úkolu.
V neposlední řadě musím poděkovat i personálu v kuchyni a
školnicím, které dokážou přispět k hřejivé atmosféře důležité nejen
pro děti, ale také se vzorně starají o vynikající stravu a vzornou
čistotu a útulnost prostor.

Mgr.Pavla Kamanová, ředitelka
Hezké dny ve zdraví přejí všem…
zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Po dlouhé odmlce se pokusíme s členkami kultury probudit kulturu
ze spánku.
Narychlo jsme společně se zastupiteli, hasiči, ochotnými lidmi a
mládeží nejen z naší obce, zorganizovali v sobotu 5. června
dětský den. Náš pan starosta navíc zajistil pro děti ještě nafukovací
skluzavku a skákací hrad. Počasí nám přálo a účast byla obrovská.
Společně s rodiči přišlo cca 70 dětí. Všem, kteří se podíleli na
organizaci a uskutečnění akce, patří velké díky!
O víkendu 10. a 11. července bude v Dolních Heřmanicích
pouť.
V sobotu 10. července bude ve venkovním areálu pouťová
zábava. Organizačně bude v režii našich hasičů. Přijďte je podpořit.
V neděli 11. července se v obecním domě v 11,00 hod. bude
konat pouťová mše svatá. V 15,00 hodin bude již tradiční
dechovkové odpoledne opět ve venkovním areálu.
V sobotu 7. srpna se uskuteční Heřmanické dechovky.
Rádi bychom během prázdnin, nejpozději však začátkem září
zorganizovali pro děti a rodiče zájezd do Parku Mirákulum. Termín
této akce bude upřesněn.
Dále bychom mohli podle zájmu zorganizovat jednodenní zájezd do
termálních lázní na Slovensko nebo do Maďarska, pro dospělé i
děti. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v úředních
hodinách.
V sobotu 28. srpna se bude konat tradiční setkání Heřmaňáků a
Oslaváků u prasete. K tanci a poslechu zahraje skupina M.E. Š.
Podle zájmu bychom se mohli podívat do Českých Budějovic na
Zemi Živitelku, která se letos koná v termínu od 26. do 31. srpna.
Termín případného konání bude upřesněn.

V neděli 26. září proběhnou tradiční Dožínky v kostele sv. Petra a
Pavla v Tasově při ranní mši v 8,00 hodin. Naše mládež ponese
dary a bude děkovat za letošní úrodu.
V sobotu 2. října snad konečně pojedeme do Prahy na několikrát
odložený muzikál Čarodějky.
V neděli 3. října proběhne dvojí vítání občánku ve 14,00 a 15,30
hod. Rodiče dětí obdrží pozvánku.
Toto je zatím náznak toho, co bychom rádi zrealizovali, pokud se
nic mimořádného nestane a nebudeme opět omezeni státními
opatřeními.
Přeji Vám za všechny členky kultury krásné léto.
Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání místního zpravodaje uběhlo půl roku a během
té doby se bohužel mnoho akcí neuskutečnilo. Nicméně i přes
veškerá vládní opatření si mohla část našich hasičů doplnit či
obnovit své znalosti v oblasti požární ochrany SOŠ PO a VOŠ PO.
Nejprve formou eLearningových testů a později osobně ve Žďáře
nad Sázavou, kde na konci kurzů získali certifikát. Školení bylo pro
velitele družstev JPO SDH – V 40, jehož se zúčastnil Marian
Kubíček, Milan Kaštan a Michal Martinec. Další školení bylo pro
strojníky JPO SDH – V 40, kterého se zúčastnil Miroslav Švec, pro
něj to bylo první školení týkající se požární ochrany.
V sobotu 5. června obec pořádala dětský den. Hasiči byli osloveni,
aby zabezpečili obsluhu skákacího hradu a klouzačky. Během dne

přišla malá přeháňka, kterou pak vystřídalo sluníčko. Naštěstí se
nikomu nic nestalo a děti si den velmi užívaly. Mimochodem to
můžete vidět i na přiložené fotografii

.

Na konci června byla provedena technická kontrola na hasičském
vozidle LIAZ CAS. Nyní s ním můžeme v klidu vyjet k požárním
útokům, ovšem doufáme, že k tomu v průběhu horkých letních dnů
nedojde.
V sobotu 3. července SDH Uhřínov bude oslavovat 80. let od svého
založení a náš věrný hasič Miroslav Hakl bude zastupovat náš sbor
při této příležitosti.
Dále bychom vás jménem všech hasičů chtěli pozvat na pouťovou
taneční zábavu v sobotu 10. července v areálu školky, kterou tam
pořádáme. K tanci a posledu bude hrát ANNA-ROCK, na čepu bude
vychlazené pivo, limo, víno i něco ostřejšího. A k tomu všemu bude
i vynikající pečené vepřové maso na rožni. Mňam… Pojďme se
společně vrátit do dob před koronavirovou pandemií a strávit letní
sobotu se svými přáteli, známými, kamarády či rodinnými
příslušníky. Začínáme ve 20 hodin a končit budeme v brzkých
ranních hodinách
Mezi další připravované akce bude patřit v září posezení s rodinami,
v listopadu sběr železa a v prosinci výroční schůze. Přesné datumy
akcí budou vždy zavčas zveřejněny.
Co napsat na závěr? Snad jen to, abyste léto i další měsíce strávili
ve zdraví, užili si letní slunné dny a těšili se na lepší zítřky…
Děkujeme za přízeň, vaši hasiči!
Za hasiče SDH Dolní Heřmanice
Jana Martincová

VÍTE, ŽE …
… již delší dobu jsme Vás neinformovali o tom, kdo se v naší obci
narodil, zemřel a kolik nás k dnešnímu dni je.
K dnešnímu dni žije v Dolních Heřmanicích a Oslavě celkem 556
obyvatel v následujícím složení:

ženy

Dolní
Heřmanice
263

muži

251

20

271

celkem

514

42

556

Oslava

celkem

22

285

Zvýšený počet obyvatel ovlivnila nová výstavba rodinných domů.

Děti narozené v roce 2019:
Dvořák Milan
Mejzlíková Terezie
Rosová Elena
Rosová Lýdie
Kašparová Jana
Krátká Rozálie
Neusserová Gabriela

Dolní Heřmanice 165
Dolní Heřmanice 18
Dolní Heřmanice 137
Dolní Heřmanice 137
Oslava 8
Dolní Heřmanice 113
Dolní Heřmanice 90

Děti narozené v roce 2020:
Kaminaras Tim
Dziubalo Daniel
Ouda David
Dostál Ondřej
Prudík Ondřej
Kotíková Bára
Fexová Viktorie
Ondráčková Sára
Kvasničková Nela

Oslava 24
Dolní Heřmanice 27
Dolní Heřmanice 144
Dolní Heřmanice 1
Dolní Heřmanice 145
Dolní Heřmanice 123
Dolní Heřmanice 138
Dolní Heřmanice 56
Dolní Heřmanice 26

Věnujme tichou vzpomínku těm,
kteří nás v poslední době opustili:
Vránová Vlasta
Ondráčková Marie
Skryjová Věra

Dolní Heřmanice 39
Dolní Heřmanice 1
Oslava 12
kronikářská komise
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