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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Vážení spoluobčané, po delší odmlce má pro Vás Obecní úřad
v Dolních Heřmanicích nový tisk „Obecního zpravodaje“.
Pokusíme se shrnout činnost a investice v loňském roce 2021
a zároveň přineseme nový výhled na letošní rok 2022.
Z důvodu pandemie se nekonala každoroční „Společná
večeře“ mezi svátky na konci roku 2021, na které Vás vždy starosta
obce seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce a seznámil
Vás s plánovanými příjmy a výdaji následujícího roku. Proto
uvádím základní údaje o příjmech a výdajích v roce 2021.
Příjmy loňského roku 2021, které byly plánovány v celkové výši
8.788 000,- Kč skončili překvapivě i přes covidovou kalamitu, různá
omezení a opatření nad plánem ve výši 11.817 000,- Kč. Jsou v tom
zahrnuty jak daňové příjmy od státu, tak i různé příspěvky a dotace
na investice, které jsme provedli v průběhu loňského roku a
uvedeme je v následujícím příspěvku o Investicích.
Celkové výdaje roku 2021 činili 10.688.000,- Kč.
Hospodaření obce v roce 2021 díky větším příjmům skončilo
přebytkem ve výši 1.129 000,-Kč.
Dalším plusem na příští roky je, že skončila splátka
15letého úvěru, který byl v roce 2006 ve výši 10. mil použit na
výstavbu bytového domu č. 137. Pro příští roky zůstává jen splátka
úvěru z roku 2014, který byl použit na výstavbu ČOV a kanalizace.
Splátka činí 1 mil Kč ročně a zbývá splatit již jen 5 mil. z celkového
úvěru 12. mil Kč. Tedy rozpočet obce za uplynulý rok byl přebytkový
i přes splátky dvou úvěrů ve výši 1,8 mil. Kč. Ušetřené prostředky
budou použity v letošním roce na nové investice.

Investiční akce v roce 2021
Místní část Oslava:
zde proběhly opravy dvou místních komunikací, které jsou
v majetku obce Dolní Heřmanice.
Oslava – směr Tasov, až na hranici k.ú. Oslava (mostek za
Péťovou samotou). Druhou část na k.ú. Tasov si hradila obec
Tasov. Zde bylo provedeno vyspravení výtluků a proveden dvojitý
penetrační nátěr v celkové výši nákladů 828.000,- Kč . Na tuto akci
obdržela obec dotaci ve výši 130.000,- Kč z kraje Vysočina z
„ Programu obnovy venkova“.
Oslava – směr Studnice, až na hranice k.ú. Oslava (na konec
lesa). Zbylou část v délce asi 30 m si hradila obce Studnice.
Jelikož tato komunikace byla ve velmi špatném stavu, byl
nejprve navezen asfaltový recyklát, který má obec uskladněn
v areálu HOD Jabloňov. Po vyrovnání a navýšení komunikace byl
opět proveden dvojitý penetrační nátěr. Komunikace byla záměrně
navýšena a vytvořen příkop, tak aby dešťová voda stékala do polí a
netekla komunikací až do Oslavy jak před opravou komunikace.
Celkové náklady na tuto komunikaci činily 1. 215 000,- Kč. Obě
opravy prováděla firma GOLAS a.s. Žďár nad Sázavou.

Dolní Heřmanice a Oslava:
Veřejné osvětlení:
Na jaře roku 2021 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení
v obou částech obce. Byly vyměněny a doplněny nové světelné
body novými úspornými dynamickými LED světly. Dynamickými

znamená, že světla sama v nočním období zeslabují svítivost, tak
aby neoslňovala v nočním klidu.
V současné době je v místní části Oslava 20 světelných bodů a
v Dolních Heřmanicích 105 světelných bodů.
Celkové náklady činily 1.330.000,- Kč a obec obdržela 50%
dotaci od státu z MMR ve výši 680.000,- Kč. Akci realizovala
vítězná firma z výběrového řízení EVEM Group s.r.o. Velké
Meziříčí.
Místní rozhlas:
I zde byla provedena rekonstrukce pro zkvalitnění přenosu
hlášení místním rozhlasem. Byla zakoupena nová moderní
ústředna, která má nové možnosti přenosu hlášení. Byly doplněny
reproduktory do nových místních částí a vyměněny dosavadní
přijímací zdroje bezdrátového rozhlasu.
Celkové náklady činily 133.000,-Kč.

Dolní Heřmanice: menší investiční akce
-výměna střechy u autobus. zastávka u kapličky - 67.000.-Kč
-plot v zahradě MŠ - oddělující přírodní kult. areál - 93.000,-Kč

Mapování obce – Digitalizace intravilánu:

Na počátku minulého roku dokončili pracovníci Katastrálního úřadu
ve Velkém Meziříčí práce na mapování skutečného stavu obce.
Mapování skutečného stavu „Digitalizace“ intravilánu bylo
dokončeno a nabylo právní moci na konci října roku 2022.

Upozorňujeme majitele nemovitostí, u kterých nastaly
nějaké změny, což se týká převážné většiny starších rodinných
domů, že jsou povinni do 31. 1. 2022 podat na Finanční úřad ve
Velkém Meziříčí „Dílčí daňové přiznání daně z nemovitosti“.
Úřední hodiny na FÚ: Po,St. 8:00 -16:30
Út.Čt. 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30 hod.
Je zapotřebí vzít si sebou srovnávací výpis z Katastrálního
úřadu Velké Meziříčí anebo elektronický náhled nového stavu
z dálkového přístupu na KN.

Lesní a vodní hospodářství:
V obecních lesích se každoročně provádí těžba části porostů
napadených kůrovcem a zároveň se provádí obnova vytěžených
lesních porostů. V loni byly dočištěny a vysázeny další nové části
obecních lesů. Provádí se výsadba převážně listnatých porostů
(buk, dub) do oplocenek, na které je možno obdržet dotace od
státu.
Stále platí nabídka obce na samovýrobu v obecních lesích
zdarma. Jedná se o odpadové dřevo z prořezávek a uschlých
mladých porostů do stáří 40 let. Dále je možné odprodat palivové
dřevo v délce 2 nebo 4m za cenu 500,-Kč/1m3 s dopravou až do
domu.
Obecní rybník „U Obory“, slouží k rybolovu místního spolku
rybářů. Každoročně se za rybářské povolenky členů nakoupí nová
rybí osádka o hmotnosti 300 kg.
Obecní rybník „Stará Podniva“ byl po rekonstrukci, naplněn vodou
a po obnově planktonu byl na jaře loňského roku osazen mladou

rybí osádkou. V průběhu dvou let bude rybí osádka dokrmována a
výlov se plánuje na podzim letošního roku 2022.

Odpadové hospodářství:

Od 1.ledna 2022 platí nová vyhláška 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Nahradila do
současnosti platící vyhlášku č. 1/2015. Pro občany se nic nemění,
jen se aktualizovala sběrná místa tříděných obalů a byla doplněna o
nové odpady, které je povinna obec zajistit sběr nově od roku 2015,
jedná se o bioodpady, železo a jedlé oleje.
Poplatek za svoz a třídění odpadů na rok 2022 zůstává ve
stejné výši 400,- Kč za osobu s trvalým pobytem. Obec, potažmo
starosta obce, zajišťuje svoz a zpracování bioodpadů vlastní
technikou a zpracovává v obecní „Malé kompostárně“. Proto nemá
obec žádné náklady na svozové firmy bioodpadů.
Pro informaci roční náklad na sběr a třídění všech odpadů se
pohyboval v loňském roce kolem 440 tis.Kč. Za poplatky se vybralo
220 tis. Obec doplácí z rozpočtu za svoz a třídění odpadů 50 % ze
svého rozpočtu.
Výzva pro občany:
Žádáme občany, aby nám do kontejnerů na bioodpady
nevhazovali větně ze stromů, keřů a větší dřevěný odpad. Prosíme
vhazovat jen zelenou hmotu, popř. drtiny, hobliny. Prosíme
nevhazovat a neukládat suché seno!!!
Stále se najdou lidi, kteří nám do bioodpadů hází pařezy, silné
kusy dřeva či dokonce plasty.

Všechny tyto nežádoucí odpady nám dělají problémy při
zpracování a rozkládání kompostu. Po dohodě se starostou obce se
tyto nežádoucí odpady dají odvést na polní hnojiště, nebo obecní
páleniště.

Plánované investice 2022:
V letošním roce plánuje starosta obce navrhnout
Zastupitelstvu obce investiční akce, na které bylo možno žádat ke
konci roku 2021 o státní dotace z různých zdrojů a ministerstev.
Jedná se o tyto základní investice:
Základní škola – rekonstrukce za 2 mil Kč z toho dotace by měla
činit 50%. Jedná se o výměnu světelných bodů v celé budově ZŠ,
dále opatření ve třídách na zlepšení dozvuku – požadavek hygieny
a kompletní výměna střešní krytiny. Po 30 letech dochází k loupání
staré střešní krytiny.
Místní komunikace – byla opětovně podána žádost o dotaci na
MMR, na opravu místních komunikací v Dolních Heřmanicích –
východ a střed obce. Celková akce byla vysoutěžena za 5 mil. Kč.
Z toho dotace by měla činit 4 mil. Kč a obec 1 mil. Kč. Pokud
neobdržíme dotaci, což je hodně pravděpodobné z důvodu velkého
množství žádostí a šetření financí ve státním rozpočtu nové vlády,
bude provedena oprava nejhorší části a to ulice „Šanghaj“ za
obecní podíl.
Starosta obce plánuje opravu dalších částí místních komunikací
v extravilánu obce asfaltovým recyklátem, který byl nakoupen
v loňském roce z dálnice a uložen v areálu HOD Jabloňov.

Výsadba stromu: byla podána žádost o dotaci z MMR na výsadbu
stromů podél místní komunikace na Jabloňov, kde bychom chtěli
navázat na Jabloňovskou část komunikace a vytvořit společnou alej
stromů podél této spojovací komunikace mezi obcí Dolní Heřmanice
a Jabloňov. Náklady budou činit kolem 1 mil. Kč a dotace by měla
činit 80%. Jedná se o výsadbu 203 ks stromů s balem o průměru
OK 6-10 cm.

O druhou dotaci ve výši 250 tis. Kč (100% dotace) bylo požádáno
na výsadbu stromů komunitním systémem podél místní komunikace
k rybníku „Nová Podniva“. Zde by se mělo za pomocí různých
spolků a občanů vysázet 53 stromů. Dotace lze použít jen na nákup
stromů. Práci se provádí dobrovolníci zdarma.

Výstavba chodníku podél požární nádrže:
Jedná se o chodník podél zábradlí požární nádrže a krajské
komunikace II.tř., který bude navazovat na chodník u dětského
hřiště a Základní školy. Při této akci bude opraven přepad a výpusť
z požární nádrže.

Silniční mostek v Oslavě –z místní komunikace do „zlaté
uličky“, kde došlo k poškození popelářským vozem. V současné
době je osobními automobily průjezdný, ale pro větší nákladní
vodidla a traktory je nebezpečný průjezd.

starosta obce Josef Prudík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 – září – prosinec
Akce ZŠ:
Září:
Knihovna – „Míčovaná“
3. září jsme využili krásného počasí a vypravili se na zahradu
knihovny ve Velkém Meziříčí. Program Míčovaná byl plný úkolů,
během nichž se vzájemně poznával i dosavadní kolektiv s nově
příchozími prvňáčky. Tento program jsme tedy pojmuli zároveň jako
adaptační. Sluníčko nás vybičovalo k úžasným výkonům. Někteří
„šťastlivci“ byli na závěr vylosováni a odměněni zajímavými
dárečky.

Říjen:
Program se spisovatelkou J. Mifkovou
V říjnu k nám do školy zavítala spisovatelka a ilustrátorka Jana
Mifková. Představila nám svou novou knihu Hastrmanské pohádky.
Autorské čtení doplnila čtením scénickým a krásně nás tak vtáhla
do příběhu. Ukázala nám, jak taková kniha vzniká. Posluchače
seznámila „krok za krokem“ jak vzniká kniha – od první ilustrace,
přípravy a korektury textu, tisku – až po finální vazbu knihy. Na
závěr celé besedy pak proběhla autogramiáda.

Beseda s policistkou
S programem zaměřeným na bezpečnost dětí k nám zavítala
zástupkyně Policie ČR. Upozornila žáky na různá nebezpečí, ať už
při cestě do školy, tak i při pobytu doma. Děti bedlivě poslouchaly
příběhy ze života policistů. Odměnou jim bylo to, že si mohly
vyzkoušet policejní čepici a vestu nebo se podívat, jak vypadají
pouta nebo pendrek. V diskuzi dotazy nebraly konce, bylo vidět, že
povolání policistky u dětí „zabodovalo“.

Listopad:
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme nemohli jet na
plánovaný výlet
do Planetária v Brně. Situaci jsme vyřešili
objednávkou pojízdného planetária, které bylo přivezeno přímo do
školy pod názvem „Zážitkový stan“. V tomto stanu byly děti při
promítání sznámeny se základními informacemi o vesmíru a jeho
zajímavostmi. Děti už ví, kolik je planet a jak se jmenují, jak vypadá
naše planeta Země z výšky. Po zajímavém programu uvnitř stanu
čekaly děti ještě „kosmické hry“, při kterých se děti proměnily
v planetky, planety a kosmická tělesa. Putování vesmírem bylo
zábavné a všichni jsme se dozvěděli spoustu nového.
Akce MŠ:

Říjen:

DRAKIÁDA
Hned v pátek 1.října nás čekala první akce v tomto školním roce a
to DRAKIÁDA, která byla spojena i s dětmi se základní školy. Paní
kuchařky nám v troubě opekly špekáčky, kterými jsme se posílili
před zahájením drakiády. Následně jsme se přesunuli na fotbalové
hřiště. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a vítr taky pofukoval, takže
se většina draků alespoň na malou chvilku vznesla. Využili jsme i
papírové draky, které jsme si vyráběli předchozí den ve školce.

Listopad:
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Na oslavu svátku svatého Martina jsme se sešli 11. listopadu před
budovou základní školy. Společně s dětmi ze základní školy jsme
zazpívali 3 písničky věnované právě svatému Martinovi a děti ze ZŠ
nás obohatily scénkou o sv. Martinovi. Následně jsme se vydali na
lampionový průvod po obci. Závěr akce byl opět u základní školy,
kde na nás čekala malá pozornost v podobě teplého čaje a
svatomartinských rohlíčků. Děkujeme všem, kteří jste za námi přišli
Prosinec:
DIVADLO P. HRUBEC
Správnou předvánoční atmosféru v nás probudilo divadélko pana
Hrubce, který nás pravidelně navštěvuje se svými pohádkami, jež
jsou plné písniček, vtipů, ale především ponaučení a moudrosti.
Letos k nám zavítal s pohádkou o narození Ježíška. Pohádka se
nám všem moc líbila a už teď se těšíme na příští setkání a novou
pohádku.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Několik dní po divadélku následovala tradiční návštěva Mikuláše a
jeho družiny. Kvůli momentální epidemiologické situaci jsme si
museli s tímto úkolem poradit sami. Mikulášem, čertem a andělem
se proto staly naše paní asistentky a paní družinářka. Do svých rolí
se vžily i díky překrásným kostýmům - dětem se opravdu velmi
líbily! O bohatou nadílku se postarali sponzoři se svými reklamními
předměty. Mikulášské dopoledne jsme zvládli bez slziček, moc jsme
si je užili a děti byly nadšené z balíčků plných překvapení.

Předvánoční období bylo plné nejen koled, ale také vánočních
tradic, zvyků a především pohody, klidu a míru. Ani letos jsme se
bohužel nemohli společně setkat na tradiční vánoční besídce a tak
jsme alespoň s dětmi natočili vánoční besídku, ve které jsme se
pokusili zachytit trochu z té krásné atmosféry. Samozřejmě
nechyběla ani Vánoční nadílka. Dětem do školičky nadělil Ježíšek
nejen spoustu krásných hraček, ale i nové interaktivní a vzdělávací
pomůcky, se kterými si velmi rády hrají.
Mgr. Pavla Kamanová

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Kulturní dění (nedění) v obcích Dolní Heřmanice a Oslava
Zdravím Vás milí spoluobčané a dovolte mi nejdříve touto cestou
popřát Vám mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022.
Nyní bych Vás ráda seznámila s plánovanými akcemi na prvních
osm měsíců tohoto roku.
Pokud to jen trochu půjde, pokusíme se uspořádat v neděli 20.
února dětský karneval.
Máme objednanou skupinu JP Expres a samozřejmě spoustu
soutěží pro děti.
Také se pokusíme uspořádat zájezd na nějaké divadelní
představení, nebo nějaké divadelníky pozvat k nám do obce. Včas
Vás budeme informovat.
Pokud se bude epidemická situace vyvíjet příznivě, tak v sobotu 7.
května uspořádáme zahrádkářský zájezd do Kroměříže. Protože
jsme loni nikam nesměli, určitě se budeme všichni těšit minimálně
na výlet.
Letos máme v plánu také na květen nebo červen zájezd pro
občany našich obcí. Nebude to pouze pro seniory, ale pro všechny,
kdo budou mít zájem. Termín konání a cílová „destinace“ bude
upřesněna.

Na 4. června je plánovaný dětský den se soutěžemi, skákacími
hrady, žonglérským představením a občerstvením pro děti i nás
dospělé.
Pouť v Dolních Heřmanicích letos připadne na sobotu 9. a neděli
10.července.
V sobotu 9. července bude ve venkovním areálu pouťová zábava.
Organizačně bude v režii našich hasičů. Přijďte je podpořit.
V neděli 10. 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 6. srpna se uskuteční tradiční Heřmanické dechovky.
V sobotu 20. srpna se bude konat tradiční setkání Heřmaňáků a
Oslaváků u prasete. K tanci a poslechu zahraje skupina METAXA
Podle zájmu bychom se mohli podívat do Českých Budějovic na
Zemi Živitelku, která se letos koná v termínu od 25. do 30. srpna.
Termín případného konání bude upřesněn.
Toto je výčet kulturních akcí, které bychom rádi zrealizovali.
Doufám, že se nám podaří většinu akcí zrealizovat a nebudeme
omezeni covidovými opatřeními.
Marie Krištofová
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tasov
Vaneč
Lhotka
Dolní Heřmanice
Oslava
Čikov
Březka
Holubí Zhoř

27 990 Kč
4 536 Kč
4 214 Kč
13 550 Kč
1 700 Kč
12 605 Kč
7 469 Kč
7 307 Kč
Celková částka: 79 371 Kč

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení spoluobčané,
nyní se ohlédneme za loňský rok, co vše se událo s naším sborem.
V posledním zpravodaji jsme Vás zvali na pouťovou zábavu, která
se velmi vydařila. Počasí nám přálo a účast byla velmi hojná.
Zpívalo se, tančilo se i pilo. Co víc jsme si mohli přát ☺

Na začátku září jsme uspořádali každoroční posezení s našimi
rodinami jako poděkování, že nás podporují v naší činnosti. Pokud
má někdo z vás zájem se stát naším členem, kontaktujte přímo
starostu hasičů Marka Požára nebo mě.
V sobotu 30. října 2021 jsme sesbírali starý železný odpad v naší
obci i Oslavě. Celkem toho byly dvě vlečky.
V neděli 5. prosince 2021 naši obec navštívili čerti, andělé, ale i
hodný Mikuláš. Celá mikulášská parta sice měla velmi uběhané
nohy, ale s tím počítala. Občas některé děti potřebovaly pohrozit

čerty, aby své rodiče více poslouchaly a plnily své úkoly. Došlo i na
pár slziček, ale za krásnou básničku si pak zasloužily malý balíček
sladkostí a vitamínů od milých andílků. Celkem navštívili zhruba 15
rodin.

Dále bychom chtěli poděkovat obci za finanční příspěvek na chod
sboru SDH.

To by bylo vše z našich uskutečněných akcí. V nejbližší době nás v
lednu čeká setkání se sbory hasičů celého okrsku na Valné
hromadě v Mostištích. Další plánované akce nemají ještě přesný
datum, v případě konání vás budeme s předstihem informovat
pomocí webových stránek obce Dolní Heřmanice, e-mailingem i
místním rozhlasem. Doufáme však, že se vše vrátí brzy do
původního stavu a budeme se moci sejít v květnu při uctění
památky sv. Floriana ve Velkém Meziříčí a na okrskových
hasičských závodech.

Na závěr bych vás ráda pozvala na masopustní průvod, který
proběhne 5. 3. 2022.
Přejeme vám do nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí a pohodu ☺
Děkujeme za přízeň, vaši Hasiči!
Za hasiče SDH Dolní
Heřmanice
Jana Martincová

VÍTE, ŽE …
…. jen málokdo se může pochlubit tím, že se jejich rodina skládá
z pěti generací. Jednu takovou máme i v Dolních Heřmanicích.
I když nežijí pod jednou střechou, generačně k sobě patří.
Na fotografii je nejmladší Natálie Dvořáková (2019), její maminka
Jana Valová (1994), dědeček Martin Vala (1975), prababička Ilona
Valová (1956) a praprababička Věra Kytnarová (1933).
Celé rodině přejeme do dalších let pevné zdraví a rodinnou
soudržnost.

Informace i fotografie jsou poskytnuty se souhlasem rodiny

V rodinách nejen na Vysočině se toto vidí opravdu málo. Jak se
mění životní styl, mění se i věk žen, které se rozhodly přivést na
svět potomka. Bývalo zcela normální, že ženy rodily čerstvě po
dosažení dospělosti, nyní se věk maminek pohybuje mezi třiceti a
pětatřiceti lety.
kronikářská komise
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