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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi nejprve, abych Vám jménem nově zvoleného
zastupitelstva poděkovala za Vaše hlasy, podporu a důvěru,
kterou jste do nás vložili. Budeme se snažit během následujících
čtyř let Vaši důvěru nezklamat.

Prozatím žádné velké investiční akce na příští rok
neplánujeme. Hned z jara nás však čeká údržba a ošetření 12
topolů. Vycházet budeme z vyhotoveného dendrologického
posudku. Topoly vzhledem ke své výšce a stáří musí být ošetřeny
řezem a odstraněním suchých větví. Odborná firma zajistí snížení
koruny a odstranění suchých větví u všech 12 topolů během
měsíce března.
Začátkem listopadu část zastupitelstva navštívila mateřskou
školku na pozvání paní ředitelky. Stávající vybavení jídelny
dosluhuje, a proto je zapotřebí nakoupit nové, profesionální
vybavení a udělat nějaké stavební úpravy, tak aby vše vyhovovalo
jak zaměstnankyním mateřské školky, ale hlavně dětem.
V mateřské školce plánujeme i nějaké venkovní úpravy a opravy.
Při sestavování rozpočtu na rok 2023 jsme se rozhodli na
vybavení a stavební úpravy v MŠ vyčlenit 1.000.000, - Kč.
V bytovém domě č. 137 proběhne během příštího roku výměna
plynových kotlů, tentokrát se bude jednat o 3 byty, ve vchodě C.
Naší další akcí bude během roku modernizace a zbudování
dvou dětských hřišť u školy. Pro nejmenší děti bychom chtěli
nějaké nové „atrakce a skluzavku“. Druhé hřiště u školy by mohlo
dostat podobu multifunkčního hřiště s oplocením, aby bylo pro děti
bezpečné.
Jak na ošetření topolů, tak i na hřiště zkusíme využít vyhlášené
dotační tituly, tak, abychom rozpočet obce zatěžovali co nejméně.
Čeká nás nákup nové techniky, na zametání a sběr listí, údržbu
chodníků v zimě. V březnu bychom rádi přijmuli nového

zaměstnance, který by měl na starosti veškerou techniku, údržbu
zeleně v obci a drobné opravy.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
a teď ty méně příjemné záležitosti…
Z důvodu neustálého zdražování, které nejsme schopni ovlivnit,
jsme nuceni poplatky za svoz odpadu zvednout od 1. ledna
příštího roku na 500 Kč/ osoba. Poplatky za psy zůstávají stejné
jako v letošním roce tj. 100 Kč/ pes. Jsme si vědomi, že navýšení
cen je vždy nepříjemná záležitost, ale snažili jsme se poplatky
zvednout co nejméně, i nadále bude obec doplácet na svoz
komunálního odpadu.
Poplatky za svoz odpadu prosím uhraďte během měsíce ledna
buď:
- v hotovosti přímo na obecním úřadu v úřední hodiny
- bezhotovostní platbou na účet obce č.1624274389/0800. Pro
lepší kontrolu je nutné jako variabilní symbol uvést číslo popisné
a do poznámky pro příjemce napsat Vaše příjmení, počet osob,
popř. psů.
Během ledna budou zaměstnanci firmy ESKO-T, která nám
zajišťuje svoz odpadu, instalovat na popelnice čipy. Ty mají
zajišťovat lepší přehled o množství sváženého odpadu, počet
popelnic na nemovitost. Pokud by ještě nějaká domácnost do
konce roku měnila popelnici za novou, prosím sdělte tuto
skutečnost na OÚ. Domácnost do 4 osob typ popelnice 110 l plast
nebo kov. Nad čtyři osoby v domácnosti je nárok na 2 popelnice
plast 110 l, kov nebo jednu větší plastovou 240 l.
Od ledna nebude na Obecním úřadu pevná telefonní linka.
Pokud budete něco potřebovat, zřídili jsme pro Vás dvě nová
telefonní čísla tel. 604 264 427 starostka obce Bc. Romana
Neufussová nebo tel. 604 264 428 místostarosta Ing. Marek
Požár, obě telefonní čísla jsou v provozu již teď.

S přicházejícím adventním časem přeji nám všem, ať tento čas
prožijeme v klidu a míru mezi svými blízkými a rodinami. Adventní
čas vybízí k zastavení, zklidnění a rozjímání. Tak tedy krásné
a klidné Vánoce, v novém roce pevné zdraví a veselou mysl přeje
za zastupitelstvo obce
starostka obce
Bc. Romana Neufussová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 – září - listopad
Akce ZŠ:
Září:

Den záchranářů
Každoročně v září rádi navštěvujeme Den zdraví ve Velkém
Meziříčí. Tentokrát jsme změnili téma a rozhodli jsme se pro Den
záchranářů. Zde byla k nahlédnutí auta všech záchranných složek,
dále mohly děti ve stáncích zjistit zásady první pomoci a vše, co
se dané problematiky týče. Hlavní událost však byla simulace
záchrany osob z hořící radnice. Zde mohly děti vidět, jak by taková
záchrana mohla probíhat. Neméně napínavé a zajímavé bylo
cvičení s policejním psem.
Drakiáda
Naše oblíbená akce drakiáda s sebou přinesla i každoroční
tradiční počasí: bezvětří. Děti byly ale houževnaté, a proto danou
situaci vyřešily neúnavným běháním s lehce poletujícím drakem.
Díky tomu si dokonale procvičily nejčastější pohyb dětí, a to je
běh. Některým jedincům se podařilo dostat draka i do oblak, ale
bylo to opravdu výjimečné. Na takové situace jsou děti již zvyklé,
takže se nenechají odradit od opakovaných pokusů na vzlétnutí
draka do oblak. Kromě běhání se tedy dobře učí i důležitou
vlastnost – trpělivost.
Říjen:
Chovatelská výstava drobného zvířectva v Bohdalově
Stalo se vítanou tradicí, že se děti naší školy každoročně jedou
podívat na chovatelskou výstavu domácích zvířat do Bohdalova.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. V pátek 7. října jsme brzy
ráno vyrazili. Po krásné cestě malebnou Vysočinou, kdy nám přálo
slunečné počasí, jsme dojeli na místo konání výstavy. Nejprve
jsme se vydali podívat na husy, krůty, slepice a králíky. Chovatelé
byli velmi milí a některá zvířata jsme si mohli i pohladit. Došli jsme
až do místní základní školy, kde byla terária s hady, pavouky
a kobylkami. Odvážná paní učitelka si dokonce nechala dát

dvoumetrového hada kolem krku. Děti si v místní tělocvičně velmi
užily drezuru králíků, kteří skákali přes různé překážky. Vrcholem
celého dopoledne byl výcvik dvou psů, se kterými jejich majitelka
dokonce jezdí na soutěže. Po cestě k autobusu jsme se ještě
podívali na holuby, kačeny a ovce. Celá exkurze se velmi povedla
a dětem se moc líbila.

Loutkové divadlo – „O drakovi“
Ani tentokrát jsme si nenechali ujít divadlo pana Hrubce, které se
těší vždy oblibě díky tomu, že pan Hrubec si kulisy vyrábí sám,
upravuje či vymýšlí scénář a stejně tak dotváří loutky. Pro
dětského i dospělého diváka je tak celé představení zajímavé,
vtipné a originální. Obyčejný pohádkový příběh se tak mění
v krásnou podívanou. Po skončení pohádky si děti mohou loutky
prohlédnout zblízka, a dokonce i osahat. Zážitek z divadla je
nepřenosný, musí se to zkrátka vidět, proto se už těšíme na další
novou pohádku!
Listopad:
Výukový program ježek
Záchranná stanice Pavlov je neziskovou organizací pečující
o handicapované živočichy, které pak navrací zpět do přírody. Pro
školy pořádají nejrůznější výukové programy. Začátkem listopadu
nám přijeli představit ježka Bodlinku. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých a užitečných informací o jeho životě. Ježka jsme si
také mohli pochovat a pohladit si jeho bodlinky. Ukázal nám, že
má raději housenku než jablíčko i to, jak se umí stočit do klubíčka.
Na závěr se nám představil také netopýr. Po počátečním ostychu
jsme si ho také troufli pohladit a zjistili jsme, jak je ve skutečnosti
hebký. Lektorce Petře patří velké poděkování za zajímavé
vyprávění o záchraně života některých živočichů.
„Vesmír“ – program v knihovně
Se třeťáky a čtvrťáky jsme absolvovali program v knihovně
v Meziříčí. Téma vesmír bylo dětem představeno hravou formou –
např.: žáci pouštěli rakety, znázorňovali oběžnou dráhu, oblékali
kosmonauta a přes různé úkoly tak pomyslně putovali vesmírem.
Ve chvilce času si děti mohly vybrat libovolné knihy z knihovny
a chvilku si je prohlížet.

Svatomartinský průvod
Pátek 11. listopadu byl svátek sv. Martina, který jsme oslavili
tradiční svatomartinskou dílnou, ve které jsme si ozdobili společně
s rodiči perníčky. Před setměním se pak všichni přesunuli do
areálu školky. Krátkým pásmem složeným z básniček a písniček
děti oslavily sv. Martina a připravily si lampiony na tradiční průvod.
Letos se všichni dočkali báječného překvapení – svatý Martin
opravdu přijel! Ba co víc, přivezl košík s dobrotami. Do té doby děti
opravdu netušily, že uvidí živého bílého poníka, který bude v čele
průvodu. Průvod tak dostal opravdu sváteční atmosféru a punc
opravdovosti. Po jeho skončení měly děti možnost se na poníkovi
povozit. Celá akce byla zakončena malým občerstvením
a společným povídáním. Letos se to opravdu mimořádně vydařilo!

Informace:
Mateřská škola je letos opět zcela zaplněna!
V letošním roce byly nově otevřené dvě třídy v základní škole.
Vzhledem k tomu, že se zvýšil počet žáků z dosavadních 12 –
17žáků na 23, je umožněno otevřít dvě třídy, avšak pouze na
výjimku. Se svolením zřizovatele a zastupitelstva jsme tak mohli
učinit. V praxi výjimka znamená, že hlavní předměty – (český
jazyk, matematika a prvouka) učíme odděleně ve dvou třídách
a na další předměty –( např. tělocvik, výtvarnou výchovu, pracovní
činnosti a čtení + psaní) slučujeme všechny čtyři ročníky do jedné
skupiny.
Při počtu 24dětí bychom už mohli odučit plnohodnotně ve dvou
třídách bez spojování. Snad se jednou dočkáme!

Investice:
-

Během měsíce září byla vyměněna nová střecha na
budově základní školy.
Do třídy v základní škole byly pořízeny nové skříně na
pomůcky.

Personál:
V MŠ je nová paní učitelka Jitka Černá.
V ZŠ je díky nově otevřené třídě také „posila“ – paní učitelka
Mgr. et Bc. Pavla Schmidtová.
Ostatní personál zůstává beze změny.

PODĚKOVÁNÍ:
-

-

Bývalému vedení obce a zastupitelstvu za vstřícnou
spolupráci a podporu školy, zejména při zřízení další
nové třídy.
Novému vedení obce za aktivní přístup k opravám
v mateřské škole a novému vybavení.
Paní Martincové za zajištění poníka na průvod.
Mgr. Pavla Kamanová,
ředitelka
Příjemné adventní dny ve zdraví přejí všem ……
…….zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané,
dovolte se mi představit v nové pozici. Nyní vás budu informovat
o kulturním děním v naší obci já.
Nejprve se ohlédneme za uplynulými akcemi.
V sobotu 6. srpna 2022 pořádala obec XIV. ročník Heřmanských
dechovek. Přijelo/přišlo zhruba 350 lidí a vystoupilo 5 kapel. Akce
se vydařila a příští rok bude opět.
Další srpnovou sobotu, 20. srpna 2022, se konalo tradiční setkání
Heřmaňáků a Oslaváku u prasete. Bohužel navečer se zatáhlo
a po celý večer pršelo. Nicméně déšť nás nezastavil, a i přesto se
akce konala. Zkrátka tančilo se mezi kapkami deště

Poslední srpnovou sobotu, 27. srpna 2022, se jelo na Zemi
Živitelku do Českých Budějovic. Účastníci byli velmi spokojeni.
V sobotu 3. září 2022 jsme vyrazili do Prahy do Stavovského
divadla na představení Audience u královny. Všichni byli velmi
spokojeni.
Dále jsme společně se školou a školkou uspořádali překvapení pro
děti na sv. Martina. Podpořili jsme jejich nádherný lampionový
průvod v čele se sv. Martinem na koni.
Co nás čeká ještě do konce roku? Samozřejmě Rozsvícení
vánočního stromu v sobotu 26. listopadu 2022 v 16 hodin
a začít odpočítávat adventní neděle do Vánoc. Před slavnostní
zahájením v 15. 30 hod proběhne na horní autobusové zastávce
vánoční jarmark výrobků dětí ze ZŠ a místních výrobců. Srdečně
vás na tuto akci zveme. Přijďte načerpat vánoční atmosféru,
jelikož samotnou slavnostní akci doprovodí svým vystoupením děti
z MŠ a ZŠ.
Za druhé Silvestrovský fotbálek v 10 hodin na fotbalovém hřišti
s umělým povrchem. Menší občerstvení bude zajištěno. Nebojte
se rozproudit krev v těle a přijďte si užít přátelskou atmosféru
posledního fotbalového zápasu tohoto roku.
Poslední akcí letošního roku bude Silvestrovský ohňostroj.
Letos opět 31. prosince 2022 v 17 hodin u obecního domu
s hudebním doprovodem. Můžete se těšit i na malé občerstvení.
No a co se bude konat v příštím roce? Hned první lednový týden,
konkrétně v neděli 8. ledna 2023 od 13 hodin, proběhne
Tříkrálová sbírka v naší obci i Oslavě. Cílem Tříkrálové sbírky je
rozdávat radost, boží požehnání a příležitost přispět na potřebné.
Přispějte alespoň malou částkou, každá koruna se počítá.
Dále v neděli 12. března 2023 proběhne dětský karneval
s doprovodným programem.

Na další akce se můžete těšit, budete o nich zavčas informováni
na vývěskách, e-mailem či SMS.
Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce
hodně zdraví a štěstí.
Děkujeme za sdílení kulturních zážitků!
Za členy kulturní komise
Bc. Jana Martincová

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení spoluobčané,
co jiného očekávat v závěrečném příspěvku tohoto zpravodaje?
No přeci zprávy z hasičky!
V posledním zpravodaji jsme Vás zvali na pouťovou zábavu se
skupinou M.E.Š. Tento rok nám bohužel nepřálo počasí a po oba
dva víkendové dny bylo velmi chladno, což odradilo lidi, aby se
přišli pobavit, dorazilo jich velmi málo. I přes tuto skutečnost,
dorazivší návštěvníci se dobře bavili. Nicméně doufáme, že příští
rok bude lepší počasí. Budeme se je snažit objednat.
Na začátku září jsme uspořádali každoroční posezení s našimi
rodinami jako poděkování, že nás podporují v naší činnosti.
Posezení jsme zpříjemnili našim nejmladším rodinným
příslušníkům skákacím hradem. Starším dětem jsme večer
promítali pohádku. No a my dospělí jsme si po celou dobu mohli
pochutnat na točeném pivu, šťavnatém masu a završit to něčím
ostřejším. Pokud má někdo z vás zájem se stát naším členem,
kontaktujte přímo starostu hasičů Marka Požára, mě nebo rovnou
přijďte na naši výroční schůzi, která se uskuteční v sobotu 26.
listopadu 2022 v 19 hodin v místním hostinci. Rádi vás mezi sebe
uvítáme. Společně rozvíjíme kulturně-sportovní dění v naší obci,

zúčastníme se hasičských závodů a občas i reálného hasičského
zásahu a samozřejmě i dalších akcí ve vesnici.
V sobotu 5. listopadu 2022 jsme sesbírali starý železný odpad
v naší obci i Oslavě. Celkem toho byly tři vlečky.
Další listopadovou akcí pro nás byl novinkou. Doprovázeli jsme sv.
Martina na konci v lampionovém průvodu obcí. Jménem svým
děkuji zúčastněným hasičům i všem ostatním účastníkům za
hladký a bezproblémový průběh průvodu.
Poslední akcí do konce roku bude návštěva Mikuláše a jeho party
v pondělí 5. prosince 2022. Jejich návštěvu si můžete objednat na
telefonu 608 459 255.
První akcí nového roku 2023 bude masopustní průvod. Bude
v únoru, o přesném termínu vás budeme zavčas informovat. Tímto
vás na něj srdečně zveme a věříme, že tato tradice v naší obci
nezanikne. Prosím, nedopusťte to a podpořte ji.
Na závěr jménem svým i jménem všech hasičů vám přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody v novém roce 2023
Děkujeme za přízeň, vaši Hasiči!
Za hasiče SDH Dolní Heřmanice
Bc. Jana Martincová

Vydal: Obecní úřad v Dolních Heřmanicích

