ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy

JARO-LÉTO
2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Obecní úřad v Dolních Heřmanicích pro Vás připravil několik
informací o dění v naší obci během první poloviny roku 2022.
Jako starosta obce bych Vás seznámil s investicemi, které
proběhly v první polovině roku, a které se ještě plánují do konce
roku 2022, dle schváleného rozpočtu obce na rok 2022.

Místní komunikace:
V jarních měsících proběhly opravy některých místních
komunikací v extravilánu obce, které jsou v majetku obce Dolní
Heřmanice.
Jednalo se o opravy polních cest drceným asfaltovým recyklátem,
který jsme zakoupili v loňském roce při rekonstrukci dálnice a část
darovalo místní HOD Dolní Heřmanice. Celkové náklady činili
642 tis. Kč
Hlavní úseky:
k.ú. Oslava, úsek asi 300 m kolem řeky směr k VM
k.ú. DH - úsek asi 300m od sportovního areálu směr Řihákův mlýn
- celá řada drobnějších úseků kolem obce Dolní Heřmanice.
V letních měsících proběhne oprava místní komunikace v obci
– ulice „Šanghaj“ v délce asi 500 m po křižovatku na konci obce.
Zde bude položen asfaltový beton ACO + tl.6cm. Stavbu bude
provádět vítěz výběrového řízení z loňského roku firma COLAS
a.s. za cenu 1 273 400,- Kč včetně DPH.

Investice v Základní škole:
V jarních měsících zde došlo ke kompletní výměně starých svítidel
za nová účinnější LED svítidla nákladem 391. 680,- bez DPH.
Dále byla provedena akustická opatření ve třídách dle požadavku
Hygieny nákladem 198 tis bez DPH.
V podzimních měsících je naplánována výměna střešní krytiny,
výměna střešních latí a instalace nové střešní izolace.
Akce se bude provádět až na podzim z důvodu pozdního termínu
dodání objednané střešní krytiny.
Dále má obec v plánu navýšit provozní prostředky Základní
školy z důvodu otevření druhé třídy od 1.září 2022, na dovybavení
druhé třídy novými lavicemi a nábytkem.

Výsadba zeleně:
Obec Dolní Heřmanice obdržela požadovanou dotaci na výsadbu
stromové aleje „U sloupku“ (k rybníku nová Podniva). Alej byla
komunitně (zdarma) vysázena házenkáři z Velkého Meziříčí.
Celková výše dotace činila 205 000,- Kč.
Další plánovaná výzva na stromovou alej „Jabloňovka“ nebyla
doposud vyhlášena, proto se v letošním roce výsadba stromů
neuskuteční. Žádost bude podána na podzim letošního roku,
pokud bude výzva vyhlášena.

Chodník u požární nádrže:
Byla propojena okružní křižovatka s chodníkem u Základní školy
novým chodníkem kolem požární nádrže. Celkové náklady činily
140 tis.Kč.

5. Setkání rodáků nad 50 let z obce Dolní Heřmanice a místní
části Oslavy.
Od roku 2000 pořádá naše obec pravidelně po 5 letech setkání
rodáků nad 50 let. Poslední sraz se měl uskutečnit v roce 2020,
ale ze známé příčiny „Covid 19“ se nemohl uskutečnit.
Proto se starosta obce rozhodl uskutečnit tento 5. sraz
v letošním roce 20. srpna 2022 společně se setkáním Heřmaňáků
a Oslaváků u prasete.
Všichni rodáci nad 50.let obdrželi zvací pozvánku
s programem na celý den, který plynule přejde od 16.00 hod. na
setkání všech rodáků i současných Heřmaňáků a Oslaváků, kde
bude na výletišti vystupovat dechová kapela „Vysočanka“ a od
20.00 moderní kapela „Metaxa“.
Srdečně jsou všichni místní zváni na odpolední program
v přírodním areálu, a i na možnost prohlídky ZŠ, MŠ, hasičky,
které budou probíhat od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Volby do Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice
proběhnou tak jako v celé republice ve dnech 23. a 24. září 2022.
Jednotlivý zájemci, nebo sdružení občanů, o kandidaturu do
Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice mohou podat kandidátní
listiny na MěÚ ve Velkém Meziříčí do úterý 19. 7. 2022.

Starosta Josef Prudík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 – leden - červen
Akce ZŠ:
Leden:
Lyžařský výcvik
Díky pořádající základní škole v Tasově jsme se mohli přidat
k lyžařskému výcviku, který probíhal na Fajtově kopci. Tento
týdenní výcvik byl určen pro žáky 2. – 4. tříd. Možnosti naučit se
lyžovat vyžili s radostí všichni žáci. Po nesmělých začátcích si děti
díky trpělivé a profesionální práci instruktorů s radostí užívaly
sjíždění svahu.
Únor
Bruslení
Každoročně jezdíme na zimní stadion do Velkého Meziříčí, kde
využíváme celou plochu pouze pro sebe, což je výhoda oproti
městským školám. Tentokrát jsme měli ještě jeden bonus – a to
trénink pod vedením profesionála Ondřeje Malce. Jeho přístup
k dětem, metodika i styl bruslení děti silně motivovaly a obvyklá
jízda na ledové ploše tak dostala podobu dynamického sportu.
Pan Malec nám obětoval svůj volný čas, jeho ochotu a šikovnost
jsme tak využili dvakrát.

Volný čas po bruslení jsme naplnili v kostele, kde nás místní
varhaník seznámil s tímto monumentálním nástrojem a připravil
nám tak zajímavé povídání i akustický zážitek.

„Nedej se!“ , „Co máme společného“
Do školy k nám přijely pracovnice z Centra prevence z Nového
Města, které pracují s dětmi na školách. Pro děti měly připravený
program, díky kterému se snažíme předcházet nepříjemnostem,
jež mohou vznikat ve školním kolektivu (narušené vztahy,
šikana…). Směřujeme tak spíše ke stmelování kolektivu a
zlepšení vztahů ve třídě. Dopolední programy byly provedeny ve
dvou dnech a tematicky na sebe volně navazovaly.
Březen:
Planetárium
„O vesmíru se zvířátky“, to byl název vzdělávacího programu
v brněnském planetáriu. Nejprve jsme se pohodlně usadili do
křesel a nad námi se objevilo hvězdné nebe. Na nebi jsme viděli
spoustu souhvězdí i známé planety. Pohádka nás pak zavedla
přímo do vesmíru. Projekce nám přiblížila planetu Zemi z výšky a
vysvětlila zákonitosti záhadného vesmíru.

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo Kašpárkův svět k nám přijelo až z Opavy.
Pohádky tohoto divadla získaly cenu agentury Dilia za scénáře.
Jejich pohádka "O princezně Rozmařilce", se kterou k nám
divadélko zavítalo, byla dokonce oceněna zvláštní cenou ředitele
Miniteatra. Milým a veselým příběhem o nevychované princezně
nás provedl statečný a vtipný kašpárek. Po skončení divadla jsme
měli možnost se na loutky podívat z blízka. Prohlédli jsme si
zákulisí a dozvěděli se spoustu zajímavostí o provozu loutkového
divadla.
Duben:
Barevný den
V dubnu nás čekal oblíbený projektový den. Tentokrát jsme vybrali
červenou barvu. Červená trička, kalhoty, červené nápoje,
ochutnávka červeného ovoce i zeleniny, dokonce i muffinky
napekly maminky v barvě červené. Spousta her, písniček i
pohádek O červené slepičce či O červené Karkulce nám vytvořila

příjemnou předvelikonoční atmosféru. Projektový den jsme
uzavřeli veselými úkoly s barevným padákem a malými míčky.
Květen
Besídka
Po dvouleté pouze (kvůli pandemii) jsme se opět mohli setkat
s rodiči a ostatními diváky veřejně v Obecním domě. Přichystali
jsme si besídku nejen pro maminky – tentokrát na téma: „Z
pohádky do pohádky“. Děti z mateřské školy i školky si tak
vyzkoušely veřejné vystupování – bylo znát, že za dva roky si již
odvykly, tréma byla veliká, přesto vystoupení zvládli všichni
skvěle!
Školní výlet – „Kozí farma Ratibořice“
Školní výlet byl zajímavý především v tom, že děti viděly celý
proces od pastvy až po dojení. Celou dobu byly v podstatě
v bezprostřední blízkosti koz (kterých je na farmě 800) a mohly si
kozy hladit i krmit. Kolem dětí postupně přebíhala stáda koz, která
měla přesně naučenou cestu – na dojení - do stodoly - do výběhu
- na pastvinu. V závěru si děti mohly ochutnat kozí mléko, zahrát
si s míčem, občerstvit se u venkovního posezení či v kavárně,
která byla plná specialit z kozího mléka.

Červen
Úpravna vody
Červen je měsíc, ve kterém vyrážíme na nejrůznější výlety po
okolí. Jedním z nich byl výlet na úpravnu vody v Mostištích.
Autobus nás zavezl do Vídně a odtud jsme pěšky doputovali na
úpravnu blízko přehrady. S provozem a nejmodernějšími
technologiemi nás seznámil pan Jiří Dvořák. Ten nás následně
celým areálem provedl a prakticky nám ukázal, jak se voda
z přehrady dostane do kohoutků v domácnostech.
Sportovní den v Tasově
Jednou za dva roky pořádá základní škola v Tasově školní
Olympiádu. Děti z naší školy si tak mohly poměřit své sportovní
dovednosti se žáčky z Tasova. Soutěžilo se v několika disciplínách
– hod, běh na 60 m, vytrvalostní běh a skok. Body ze všech
disciplín se sečetly. Velká gratulace patří našim žákům Davídkovi
Muchovi, který zvítězil v kategorii chlapců třetích tříd. Verunce
Martincové, která obsadila krásné druhé místo v kategorii děvčat
prvních tříd, dále Valušce Pelánkové za druhé místo a Ninušce
Martincové za třetí místo v kategorii dívek třetích tříd. Šímovi
Babákovi za třetí místo v silné kategorii chlapců čtvrtých a pátých
tříd. Velmi děkujeme všem organizátorům za výborně připravenou
akci.

Den otevřených dveří HOD Dolní Heřmanice
Velmi děkujeme za pozvání na Den otevřených dveří HOD
v Dolních Heřmanicích. V areálu družstva jsme si mohli
prohlédnout nedávno otevřený kravín s nejnovějšími technickými
vymoženostmi. Děti zaujalo čisté ustájení krav, dojení pomocí
robota i pás na odklízení nečistot z podlahy. Venku jsme pak
obdivovali autopark s traktory a dalšími vozidly, která zde byly
k vidění. Poděkování patří panu Muchovi a dalším zaměstnancům
družstva, kteří se nám věnovali a trpělivě vysvětlili celý systém
práce a umožnili nahlédnout i na moderní robotické dojení krav.
Potěšilo nás i občerstvení, které bylo ten den pro všechny
účastníky přichystané.

Informace:
Akce MŠ:
Únor
Karneval
Ve středu 23. února si děti ve školce užily karnevalového veselí!
Školka se v tento den hemžila nejrůznějšími maskami jako třeba
čerta, myslivce, indiána, princezny a spousty dalších. Pestrý

program plný her, tance, úkolů, a především smíchu a radosti si
pro nás připravila DÓZA Velké Meziříčí.

Duben
Velikonoční výstava v Jupiter Clubu
Ve středu 6. dubna jsme vyrazili s předškoláky autobusem na
Velikonoční výstavu do Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí. Čekala
nás zde spousta krásných výrobků s jarní a velikonoční tematikou.
Po výstavě jsme posvačili na náměstí a vydali jsme se podél řeky
zpět k autobusovému nádraží.

Miniškolička
V průběhu měsíce dubna probíhala „MINIŠKOLIČKA“ pro
předškoláky. Jejím cílem bylo seznámit je s prostředím, do kterého
v září nastoupí a přiblížit dětem formou hry to, co je vlastně ve
škole čeká. Školáci si pro děti přichystali hry, úkoly, písničky a
zajímavé povídání o tom, co se všechno ve škole děje. Celým
programem děti provázeli mimo paní učitelky i školáci osobně.

Divadélko „O princezně Rozmařilce“
V pátek 8. dubna za námi do školky přijelo loutkové divadélko
Kašpárkův svět Opava s pohádkou „O princezně Rozmařilce“.
Představení bylo plné písniček a veselých dialogů mezi postavami,
takže se ozývalo hodně smíchu – vše bylo nakonec odměněno
dlouhým potleskem. Po pohádce jsme si mohli zblízka prohlédnout
dřevěné loutky.

Pálení čarodějnic
Na konci dubna jsme jako již tradičně společně se školou pálili
čarodějnice. Letos jsme je ale měli ozvláštněné o stezku s úkoly,
kterou si pro nás připravili školáci a společně s dětmi ze školky ji i
procházeli a pomáhali jim plnit jednoduché úkoly.
Květen
Besídka ke Dni matek
Důležitým dnem pro nás byla besídka ke Dni matek, která se letos
konečně mohla konat v Obecním domě za účasti široké veřejnosti.
Účast byla hojná a nervozita a obavy před vystoupením vysoké.
Děti ale úspěšně odolaly a předvedly profesionální výkon.
Nakonec si celou akci náramně užily!

Výlet na Kozí farmu DORA
V úterý 17. května jsme brzy ráno společně se školou vyrazili do
Ratibořic u Třebíče, kde jsme navštívili kozí farmu Dora. Zde jsme

se účastnili dojení koziček, krmení, ochutnali jsme výrobky
z kozího mléka a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o životě
koz. V neposlední řadě jsme si i pohráli a proběhli se v rozlehlých
zahradách v blízkosti kozích výběhů.
Červen
Den otevřených dveří – Hospodářské družstvo Dolní
Heřmanice
V úterý 21. června jsme se s předškoláky byli podívat v novém
kravíně. Dětem se moc líbily vystavené zemědělské stroje, které je
uchvátily především svojí velikostí. Dále je zaujalo moderní
automatické dojení
kraviček, kdy se automat sám postará o úplně vše kolem dojení.

Investice:
O jarních prázdninách došlo v základní škole k výměně světel
v celé budově a položení kazet na stropě. Díky kazetovému stropu
se výrazně zlepšila akustika, nové kazety na stropě pohlcují
všechny šumy a přídavné zvuky, které ve třídě vznikají. Moderním
osvětlením se ve škole vyřešil dlouhodobý problém s nefunkčními
a rušivými zářivkami. Tato investice splnila nejen účel, ale učebny i
silně zmodernizovala.
Výhledové změny:
V nadcházejícím školním roce by mělo do základní školy nastoupit
24dětí. V takovém případě bude možné otevřít 2třídy a přijmout
další učitelku.
V mateřské škole se zatím budou měnit učitelky (stále zástupy za
mateřskou dovolenou + výměna za odchod vedoucí učitelky….).
PODĚKOVÁNÍ:
-

Vedení obce a zastupitelstvu za vstřícnou spolupráci
Panu Vejmělkovi za vymalování šatny v MŠ zdarma
HOD za pozvání na akci Den otevřených dveří
Ondřeji Malcovi za tréninkové hodiny na ledové ploše
Paní ředitelce Mgr. Ireně Martincové za dlouhodobou
spolupráci
Děkujeme obci Jabloňov, která i v letošním roce zaslala
sponzorský dar
Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci během
celého školního roku
Poděkování personálu: za vstřícnost a ochotu na sobě
pracovat.
Mgr. Pavla Kamanová, ředitelka

Hezké letní dny ve zdraví přejí všem ……
…….zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Kulturní dění (nedění) v obcích Dolní Heřmanice a Oslava
Nejprve se vrátíme v čase.
Máme radost, že se doba covidová trošku zmírnila a tým členek
kulturní komise se mohl pustit konečně do práce.
V neděli 20. února jsme opravdu uspořádaly dětský karneval.
Užili jsme si společně s dětmi krásné nedělní odpoledne plné
soutěží, tance, zpěvu a skotačení.
V sobotu 7. května jsme také odjeli do Kroměříže na
zahrádkářskou výstavu. Zájem sice nebyl velký, ale myslím, že
kdo s námi byl, určitě sehnal to, co potřeboval.
Nakonec i divadelní představení se mohlo uskutečnit. Byli jsme
v Horáckém divadle v Jihlavě na komedii Tři bratři v nesnázích.
V sobotu 4. června proběhl naplánovaný dětský den se
soutěžemi, a žonglérským představením. Počasí nám přálo, takže
si myslím, že si děti užily krásné sportovní odpoledne.
Na 28. červen byl naplánován zájezd pro občany našich obcí do
slovenských Bojnic. Pro malý zájem jsme
zájezd byli nuceni zrušit. No, co se dá dělat. Tak snad někdy
příště.
A na co se můžete těšit?
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.
dechovky.

srpna

se

uskuteční

tradiční

Heřmanické

V sobotu 20. srpna se uskuteční setkání několikrát
odložených rodáků a také se bude konat i tradiční setkání
Heřmaňáků a Oslaváků u prasete.
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. Zájemci se
mohou s předstihem hlásit na Obecním úřadě v úředních
hodinách, abychom věděli, kolik nás bude.
Na sobotu 3. září se nám podařilo sehnat 40 lístků do
Stavovského divadla v Praze, na divadelní hru Audience u
Královny s herečkou Ivou Janžurovou. Odjez autobusu bude
v 15,30 z Oslavy, 15,35 od Obecního domu, a v 15,40 od kapličky
na návsi. Začátek představení je v 19,00 hod, Máme překrásná
místa v předních řadách. Cena vstupenky je 890,- Kč na osobu
(slevy Stavovské divadlo neposkytuje). Vstupenky je možno
zakoupit na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Toto je výčet kulturních akcí, které bych Vám ráda nabídla.
Doufám, že se na většině akcí společně setkáme.
Přeji Vám krásné léto.
Marie Krištofová

ZPRÁVY Z HASIČKY
za posledních šest měsíců se toho u našeho sboru mnoho událo.
V sobotu 5. března jsme pro občany Dolních Heřmanic a Oslavy
připravili masopustní průvod. K tanci a pochodu nám hrála skupina
z Velkého Meziříčí. Počasí sice bylo chladné, ale hlavně, že nám
nepršelo, ani nesněžilo. Bohužel bylo vidět, že tato tradice nejspíš
upadá nebo nevím... Velmi nás (vedení sboru) mrzela malá účast
členů a spoluobčanů oproti tomu, jak tomu bývávalo kdysi. Každý

by si měl sáhnout do svého vlastního svědomí a říct si, proč
nepodpořil tuto tradici. Nehledě na to, co to stálo úsilí všech
hostitelek a hostitelů, kteří připravili vynikající pohoštění, a i něco
na zahřátí
. Pokud nebudeme podporovat kulturní a
společenské dění ve vesnici, začne se vše rozpadat a nebudeme
už tolik soudržní. Vždyť masopustní zvyky mají původ
v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Podobně
se slaví i v jiných slovanských zemích. V původním slova smyslu
jde o „opuštění masa“, kdy masopust pak přestavoval období
hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj
probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také i svatby.

Skoro o dva týdny později, 17. března, měl náš hasičský sbor
první letošní výjezd k rozsáhlému požáru lesního porostu
v Nesměřském údolí, který se vznítil při pálení klestí. Během
zásahu se museli kácet i vzrostlé stromy, protože vznikalo riziko
pádu na zasahující hasiče. Celkem se sjelo z okolí 12 hasičských
sborů a 14 hasičských jednotek (SDH a HZS Velké Meziříčí, SDH
Dolní Heřmanice, SDH Tasov, SDH Křižanov, SDH Měřín, SDH
Pozďatín, SDH Budišov, SDH Osová Bítýška, HZS Velká Bíteš,

SDH Nárameč a HZS Náměšť nad Oslavou). Náš sbor dopravoval
vodu na místo požáru a poté celou noc dohlížel, aby se znovu
nevznítil. Ráno jej vystřídali profesionální hasiči. Těm, co asistovali
u požáru patří velké díky! Doufáme, že toto byl náš první a
zároveň i poslední požár v letošním roce…

V sobotu 7. května v 18 hodin proběhla mše svatá k uctění
památky sv. Florián v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Zúčastnili se jí 4 zástupci našich hasičů, aby reprezentovali obec
Dolní Heřmanice se slavnostním praporem.

Hned druhý den, 8. května, se konaly okrskové hasičské závody.
Svítilo sluníčko a
bylo krásné jarní
počasí .
Celkem přijelo
15 sborů
z celkových 20
sborů, což je
skvělá účast!
K vidění byly i
ukázky sportu
jako hasičské
disciplíny. Naši
muži se velmi
snažili. Závody se skládali ze tří částí (štafeta, odborné otázky a
útok), kde náš sbor získal 11. místo.
Dále bychom chtěli poděkovat obci Dolní Heřmanice za příspěvek
50.000 Kč na chod našeho sboru. Rovněž jsme podali dvě žádosti
na obec. Jedna byla o realizaci nového dopravního zrcadla u
hasičky, aby se bezpečně vyjíždělo s hasičským vozem. A druhá
byla na výměnu poškozených dřevěných prvků na hasičské věži.
Obě žádosti nám byly schváleny, za což děkujeme.
Na závěr bych vás jménem všech hasičů chtěla pozvat na
pouťovou taneční zábavu v sobotu 9. července v areálu
školky. K tanci a poslechu bude hrát kapela M.E.Š. Připravíme
vynikající pečené vepřové maso, které budete moci spláchnout
vychlazeným pivem, nealkem či něčím ostřejším. Přijďte s námi
strávit příjemnou letní sobotu se svými přáteli, známými, kamarády
či rodinou. Začínáme ve 20 hodin a končit budeme v ranních
hodinách. Očekáváme hojnou účast jak návštěvníků, tak i našich
členů.

Mezi další připravované akce pak bude patřit v září posezení
s rodinami, v listopadu sběr železa a v prosinci výroční schůze.
Přesné data akcí budou vždy zavčas zveřejněny.
Užijte si krásné letní slunné dny ve zdraví a v pohodě
Děkujeme za přízeň, vaši hasiči!
Za SDH Dolní Heřmanice
Jana Martincová

Závěrečné slovo starosty:
Vážení spoluobčané, nastal čas po 32 letech starostování v obci
Dolní Heřmanice ukončit činnost, odejít z vedení obce a dále již
nekandidovat do nového Zastupitelstva obce. Jelikož v srpnu
letošního roku dovrším důchodového věku, rozhodl jsem se odejít
na zasloužený odpočinek a užívat poslední léta svého života.
Starostování jsem přebral ve svých 32 letech v roce 1992, kdy
se naše obec společně s některými ostatními obcemi kolem
Velkého Meziříčí osamostatnila na základě nově schváleného
zákona o obcích.
Hlavním důvodem, proč jsem se nechal zvolit tehdy prvním
neuvolněným starostou obce po revoluci 1989 bylo, že jsem měl
doma 3 syny v předškolním věku a před svým domem
devastovanou budovu bývalé základní školy, do které jsme za
mlada všechny děti z Dolních Heřmanic a Oslavy chodily.
I když v tehdejší době, kdy činil první rozpočet obce asi 40 tis.
Kč na rok, jsem se pustil do nemožného.
V prvním roce se podařilo za pomoci okresního úřadu budovu
vykoupit od bývalého JZD. Druhý rok zrekonstruovat celou budovu

školy tehdy asi za 2.5 mil. Kč, za pomoci tehdejšího okresního
úřadu a bývalého „Stavebního podniku“ ve Velkém Meziříčí (dnes
Building centrum), který provedl celkovou rekonstrukci. Investici,
na kterou jsme neměli ani korunu, jsme spláceli ještě několik let
díky privatizaci Stavebního podniku, který ukončil na podzim 1994
svoji činnost a naše obec otevřela 1.záři 1994 provoz, nejprve
provoz jedné třídy a v následujícím roce druhé třídy. ročníky 1.-5.
Nemožné bylo splněno a poté jsem již z této funkce nemohl
odejít, jelikož jsem vždy vyhrál místní komunální volby.
Připomínám, že tehdy to byla funkce starosty neuvolněná
s odměnou asi 800,-Kč za měsíc.
Při této funkci jsem až do roku 1998 chodil do práce, a ještě
několik let soukromě hospodařil na 15 ha. půdy.
Po roce 1998 jsem vše opustil a začal se věnovat obci jako
uvolněný starosta. Tehdejší Zastupitelé obce pochopili, pokud se
má něco v obci udělat, tak musí starosta obce se této funkci plně
věnovat.
Tehdy jsem prohlásil, že si na svou mzdu musím vydělat, že
zajistím dostatek dotací pro obec tak, aby obec měla větší příjmy a
mohla si uvolněného starosty dovolit. Jak se situace vyvíjela
dokáží pochopit jen ti starší místní pamětníci a mladší generace
snad následně pochopí v další části mého příspěvku.
Poté následovaly velké investici za pomoci zajištěných dotací
od státu, okresního úřadu, později od kraje Vysočina. Nebudu
uvádět detaily, soudný občan dokáže sám pochopit a uvědomit si,
co asi zajištění těchto investic mohlo obnášet, podobně jako u
první akce při opravě budovy ZŠ.

Jen pro informaci ty největší: postupně jak šla léta“:
Elektrizace – nové elektrické vedení obou obcí, včetně nového
veřejného osvětlení a místního rozhlasu (90 léta)
Telekomunikace – rozvody telefonního vedení včetně dálkového
kabelu vedoucího přes obec
Plynofikace obou obcí, včetně přivaděče od Tasova
Rekonstrukce mostu přes řeku u Řihákového mlýna
Nový sportovní a kulturní areál na zelené louce, dětské hřiště pro
matky s dětmi do 12 let u ZŠ
Zalesnění 20 ha obecních pozemků (Kříže,Hlošky)
Odkoupení administrativní budovy od JZD a rekonstrukce na
nynější obecní dům s Hostincem.
Výstavba nového rybníku u „Obory“, odkoupení a následná
rekonstrukce rybníku „Stará podniva“.
Výstavba či rekonstrukce 2 bytových domů – celkem 20 ks
nájemních bytů
Splašková kanalizace včetně čistírny odpadních vod (největší
investice za 60 mil.Kč, od první zmínky do zprovoznění uběhlo 10
let).
Zateplení obvodových plášťů budov ZŠ a MŠ
Výměna oken za EURO okna – obecní dům, ZŠ, MŠ
Nová kompostárna včetně techniky na svoz BO

Výstavba nových inženýrských sítí pro novou výstavbu, zprvu
východ obce, později západ obce.
Výstavba chodníků od východu obce na západ obce, + střed obce
a světelné přechody
Nová okružní křižovatka ve středu obce
Opravy místních komunikací se prováděly po celé funkční období
dle potřeby a stavu komunikací.
Výměna a rozšíření veřejného osvětlení v obou obcích dynamická,
úsporná LED světla

Drobnější investice:
Opravy obou kaplí, hasičky, požární nádrže, autobusových
zastávek, soc. zařízení ZŠ a MŠ, výsadba zeleně jak v obci, tak
mimo obec.

Závěrem:
Bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mě v mé práci
podporovali a při volbách mě vždy podpořili. Všem „Zastupitelům
obce“, kteří se po dobu 32 let pod mým vedením obce vystřídali a
v mé práci mě pomáhali. Především musím poděkovat
jednotlivcům, kteří za mnou stáli a pomáhali v oblastech, které
nejsou zdánlivě vidět, ale jsou pro fungování obce důležité.
Ředitelka ZŠ v Dolních Heřmanicích – paní Pavla Kamanová –
odvádí po celé své funkční období velký kus práce při stabilizaci

ZŠ a kvality výuky. Činnost školy v obci je jedním ze základních
kamenů pro fungování obce vůbec.

Kronikářská komise – ve složení paní Nestrašilová, Pavlíčková,
Vlčková – uváděno dle abecedy, jelikož v jejich neviditelné činnosti
zaznamenání historie naší obce nelze nikoho upřednostnit.

Vedoucí kulturní komise – Marie Krištofová, poslední léta převzala
organizování kultury v obci a tím uvolnila starostovi obce ruce pro
jeho hlavní náplň a činnost.

Místostarosta obce – Romana Neufussová, převzala veškerou
agendu Obecního úřadu a tím také uvolnila ruce starostovi v jeho
činnosti.

Obecní zaměstnanec – Pepa Prudík jmenovec starosty, který
posledních 10 let vykonává pro obec nenahraditelnou práci při
úklidu a údržbě obce. Právem obdržel přezdívku „ředitel
technických služeb obce Dolní Heřmanice“.

Přeji všem při volbě nového Zastupitelstva obce a nového
starosty obce Dolní Heřmanice šťastnou ruku. !!!!!!!!

Současný starosta obce Josef Prudík
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