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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,         

   Obecní úřad v Dolních Heřmanicích pro Vás připravil shrnutí 
informací o investicích a uskutečněných akcí, které se udály 
během zimního a jarního období. 

   Jako starostka obce bych Vás chtěla seznámit s plánovanými 

investicemi a dotačními výzvami. Některé chystané akce jsem již 

zmínila v minulém zpravodaji. 

Sesazovací řez – topoly u obecního domu 

      Již koncem února provedla firma Robert Kohout, Třebíč 

sesazovací řez a údržbu 12 topolů. Topoly byly odborně ošetřeny 

a ořezány, teď už jen zbývá, aby se zazelenaly a opět vytvořily 

významnou dominantu naší obce, na kterou jste zvyklí. 

     Celá akce včetně dendrologického posudku stála 202.000,- Kč. 

Úklid větví zabezpečili zaměstnanci obce p. Miloslav Dvořák a p. 

Josef Prudík.  

Dotační programy:  

     Prvním dotačním projektem, ve kterém jsme uspěli je dotace 

z Fondu Vysočina – Obnova venkova Vysočiny, kde jsme získali 

150.000,- Kč. Dotaci využijeme na nákup čelní šípové radlice 

k obecnímu traktoru Kioti.  

     Další podanou žádostí o dotaci je Výsadba stromořadí 

Hatečníky, která již byla zpracována a čekalo se jen na výzvu, kam 

by se žádost mohla poslat. Prozatím jsme se s žádostí dostali do 

poslední schvalovací fáze a doufáme, že i tato žádost o finanční 

prostředky bude úspěšná. Alej 195 stromů by měla být vysázena 

podél komunikace mezi Dolními Heřmanicemi a Jabloňovem. 
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     Žádost o poskytnutí dotace jsme podali i na Kraj Vysočina – 

Fond Vysočina, program Bavíme se na Vysočině. Zde žádáme 

o příspěvek na akci „Heřmanická dechovka XV. ročník 2023“. 

     V rámci výzvy „Operační program životní prostředí“ jsme se 

zapojili spolu s Mikroregionem velkomeziříčsko-bítešsko do 

žádosti o dotaci na vratné plastové kelímky, které by byly 

používány na obecních akcích. Máme zažádáno o celkem 1500 

ks vratných kelímků, tento projekt by měl přispět ke snížení 

odpadů při pořádání obecních akcí. 

    Ve stejné výzvě jsme ještě zapojeni ve spolupráci s ESKO-T do 

žádosti o poskytnutí dotace na zahradní kompostéry. 

     Projekty, které máme zpracovány a čekáme na vhodné výzvy 

na podání žádostí  

- Obnova zeleně a údržba v obci 

- Oprava 2 ks křížů v obci Dolní Heřmanice a 2 ks křížů 

v obci Oslava 

  

 Investice v Mateřské škole: 

     Během jarních prázdnin zde došlo ke kompletní výměně 

plynového kotle. Pořídili jsme novou myčku, pračku a sušičku. 

Celkové náklady 228.000,- Kč. 

     V zimních měsících jsme s firmou Monotrend s.r.o. navrhovali 

a sestavovali nové hrací prvky, které budou instalovány na 

dětském hřišti. Herní prvky jsme nakonec zvolili nové. 

S přípravami na rekonstrukci dětského hřiště u vodní nádrže 

bychom chtěli začít co nejdříve.  
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Zaměstnanci obce: 

      S nástupem jara jsme přijmuli dva zaměstnance, kteří se 

budou starat o údržbu zeleně v obci Dolní Heřmanice a Oslava.  

Dále budou pracovat v lesích, zabezpečí drobné opravy, úklid 

a ostatní práce, které budou v rámci obce potřeba.  

 

Nebezpečný odpad:     

     Svoz nebezpečného odpadu bude dne 22. 4. 2023 

          Dolní Heřmanice  – 8,45 – 8,55 hod (před obecním domem) 

          Oslava                 – 9,00 – 9,05 hod (u čekárny) 

 

     Přeji Vám jarní dny plné pohody a krásné Velikonoce. 

                                               Starostka Bc. Romana Neufussová 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA     

 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 prosinec - únor 
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Akce ZŠ: 

Prosinec: 

Kino, vánoční výstava 

Před Vánocemi jsme se chtěli naladit na atmosféru, která je 

spojena s pohádkami a vánoční výzdobou, takže jsme se vydali 

společně i s předškoláky z MŠ do Velkého Meziříčí do kina a na 

vánoční výstavu. Filmové představení v kině se jmenovalo 

„Encanto“ (v překl.: kouzlo). Kromě příběhu film nabízel i mnoho 

veselých tanečních písniček, což děti dostalo do opravdu dobré 

nálady. Takto rozveseleni jsme pokračovali z kina do Jupiter clubu 

na tradiční vánoční výstavu, která nabízela nepřeberné množství 

dekorací, perníčků, ozdob, dárečků a v neposlední řadě 

i vyřezávaný betlém, což byla na výstavě novinka. 
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Vánoční besídka 

V obecním domě jsme opět mohli obnovit tradici našich 

společných besídek. Paní učitelky s dětmi ze školky nacvičily 

několik písniček s čertovskou, vánoční a zimní tematikou, 

předškoláci přednesli básničky a mladší děti se k nim přidaly 

společnou básní o zimě. Společné vystoupení jsme zakončili 

zpěvem koledy „Stojí vrba košatá“, kde nás předškoláci 

doprovodili hrou na hudební nástroje.  

Vánoční výstava, soubor tanečků, koled a krátkých scének vždy 

naladí diváky i účinkující na nadcházející vánoční čas. Letos děti 

ze ZŠ předvedly tanečky na koledu Pásli ovce valaši a na píseň 

Hany Zagorové Zima, zima. Dále si školáci připravili vtipy 

s vánoční tematikou, tradiční koledy a scénku „Když se řekne 

Vánoce“. Na závěr pak společně s dětmi z mateřské školky 

zazpívali píseň Vánoční od Tery Blitzen. Jednotlivé sloky krásně 

zazpívala absolventka naší školy Klárka Šlapalová. Za to jí patří 

velké díky. 

Sférické kino 

Pozváním sférického kina do školy jsme zvolili netradiční formu 

vzdělávání. Toto přenosné kino je kulatý stan, který se nafoukne 

přímo v místě školy, do něj si děti mohou lehnout a na oblohu se 

promítá 3D film, který zpravidla souvisí s probíraným tématem 

přírodu či vesmíru. Naše děti byly rozděleny na dvě skupiny podle 

věku. Děti z MŠ a prvního ročníku zhlédly „Barney a Beenie – 

velké podmořské dobrodružství“ o ochraně životního prostředí. 

Starší žáci měli možnost vidět příběh „Tajemství stromů“ o dvou 

dětech, které se vydaly do přírody a zkoumaly, jak probíhá 

fotosyntéza v zelených rostlinách. Tato nezvyklá forma promítání 

budila v dětech zvědavost a samy děti hodnotily filmy jako velice 

pěkné, dokonce by se dívaly ještě déle, než mohly… 
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Leden: 

Pyžamový den 

Nejlepší měsíc na zachumlání se do peřin s oblíbenou knížkou je 

leden. Také nás nalákal ke čtení knížek, a tak jsme si ve škole 

uspořádali Pyžamový den. Děti si přinesly plyšáčka, se kterým 

usínají a knížku, kterou mají rády. Celý den nás provázely 

pohádkové příběhy a nejrůznější pohádkové úkoly. Zatančili jsme 

si, zacvičili i zazpívali pohádkové písničky. 

 

 

 

 

 

 

Únor: 

Ekocentrum Baliny: 

Děti s radostí absolvovaly program v Balinách, který se jmenoval 

„Od sv. Martina k masopustu“. V tomto vzdělávacím programu 

byly všichni seznámeni s tradičními činnostmi daného období na 

venkově, které už většinou vymizely. Děti si tak mohly vyzkoušet 

činnosti svých předků jako je česání lnu, draní peří, výrobu svíčky, 

výrobu škrabošky na masopust. Během těchto aktivit se žáci 

setkali i s pojmy a pomůckami, které už dnešní děti neznají, přesto 

je důležité jim připomínat, jak to chodilo v domácnostech v dobách 

jejich praprarodičů… Perfektně připravený program uběhl opravdu 

rychle. Ekocentrum v Balinách je neustále inovováno a své 
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programy tak stále zpestřuje a postupně obohacuje novými 

nápady případně dalšími novými učebnami. 
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On-line zoo  

Do školy přijely pracovnice preventivního centra, aby dětem 

zábavnou formou přiblížily svět, ve kterém se často pohybují – 

„on-line“ svět – tedy svět, kde se děti setkávají s různými 

informacemi, známými a neznámými lidmi. Vlivem tohoto tak na 

děti číhají různá úskalí a nesnáze. Celým programem nás 

provázela pohádka o zvířatech ze ZOO, která se také rády 

připojují do on-line světa. Na jejich příběhu byly vykresleny některé 

situace z běžného užívání počítače a mobilního telefonu – dětem 

pak bylo vysvětleno, čeho se vyvarovat, jak se v tomto prostředí 

pohybovat, co je vhodné a co ne, co se může stát, když dají do 

on-line světa svoje vlastní fotografie a informace. Tento program 

je pro děti v dnešní době nezbytně nutný z důvody psychohygieny 

a osobní bezpečnosti, proto jej v budoucnu musíme zopakovat.  

Březen 

Cello Republic  

Koncert smyčcového kvarteta Cello Republic byl vzdělávací akcí 

– tentokrát „z hudebního soudku“. Děti se dozvěděly, kolik takové 

violoncello stojí, z čeho je vyrobené a kolik let starý může takový 

nástroj být. Pro zajímavost přidáváme odpovědi: jeden muzikant 

měl cello staré 300let, starší nástroj může stát až 3.000 000,-Kč 

a vyrábí se ze smrkového, javorového a ebenového dřeva. Takto 

vzácné nástroje dokázali jednotliví hráči naprosto bravurně oživit. 

Dětem tak zcela nenásilně představili nejznámější skladby vážné 

hudby, ale také např. hudbu z počítačové hry, či 

nejposlouchanější píseň z kanálu Youtube. Bonus pro naši školu 

by ten, že jsme seděli v první řadě, takže si děti mohly užívat nejen 

mistrovskou hru na nástroj, krásný zvuk, blízký kontakt s hráči, ale 

také pohled na to, jak rychle jim kmitají prsty na těchto nástrojích.  
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Další chystané akce:  

Do konce školního roku nás ještě čeká vzdělávací program na 

Ostrůvku na téma „Včely“, divadlo pro děti 

s názvem:“Jejda,strašidýlka“, hudební koncert skupiny Marbo, 

dopravní hřiště a v neposlední řadě školní výlet do záchranné 

stanice v Pavlově, kde se děti těší na zvířátka a další zajímavosti, 

které se o nich dozví.  

Akce MŠ: 

Prosinec: 

Návštěva svatého Mikuláše 

Den před svátkem svatého Mikuláše nás ve školce navštívil svatý 

Mikuláš se svou družinou. Mikuláš měl sice s sebou knihu hříchů, 

a nějaký hřích by se sem tam našel, ale naše děti jsou moc hodné, 

a tudíž i nadílka byla bohatá. Děti zazpívaly na rozloučenou 

písničku o čertovi, která se jeho představiteli moc líbila, a tak nám 

i zatancoval.  
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V prosinci k nám do školky zavítala tajuplná návštěva až z Norska 

– vánoční plyšový skřítek Rudolf. Psal dětem dopisy s různými 

úkoly, tropil jim neplechu, přinesl vánoční stromeček a podílel se 

s Ježíškem na vánoční nadílce. Děti také celý den pozoroval 

a když se mu něco líbilo nebo i nelíbilo, tak neváhal a další den 

jim o tom napsal v dopise. Děti moc bavilo každý den skřítka 

hledat a pozorovat, jakou lumpárnu vyvedl. Před Vánocemi se 

s dětmi rozloučil, ale slíbil, že nám z Norska pošle pohled. 

A opravdu! Teď v březnu nás za oknem čekal pohled i s dárkem!  

Abychom si zkrátili čekání na Ježíška, přijeli za námi herci 

z Divadla Úsměv Ludmily Frištenské s vánoční pohádkou „Dopis 

Ježíškovi“. Pozvali jsme také děti ze školy a oběma věkovým 

skupinám se pohádka moc líbila. Příběh provázela babička 

s dědečkem a nechyběla spousta vtipných komentářů, kterým se 

smály děti, ale i paní učitelky.   

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci nám také konečně napadl sníh, a tak jsme neváhali 

a vyrazili bobovat na zahradu ve školce. Společně jsme postavili 

několik sněhuláků a ve třídě jsme odpoledne zkoušeli pokusy se 

sněhem – rozpouštění, obarvování, …  
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Leden: 

Po Vánocích jsme oslavovali svátek Třech králů a abychom si 

tento svátek připodobnili, zahráli jsme si divadélko, v němž právě 

tři králové putovali za Ježíškem do Betléma podle komety na nebi.  

 

 

 

 

 

 

 

Další dva týdny jsme zkoumali přírodu v zimě a povídali si 

o zvířátkách. Zdramatizovali jsme si pohádku o Boudě budce 

a rovnou jsme využili kostýmové čepičky zvířátek, které děti 
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dostaly od Ježíška. Děti pohádka moc bavila a provázela nás 

celým týdnem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden jsme zakončili výletem do Ekocentra v Balinách, kam 

jsme se vydali s dětmi z mateřské školy Ruda. Pro děti byl 

připravený program „Zvířátka v zimě“. Část programu jsme 

strávili uvnitř, kde jsme se pořádně protáhli, zahráli si divadélko 

„Bouda, budka“ a sbírali jsme potravu pro zvířátka. Pak jsme se 

rozdělili na dvě skupiny a první skupina odcházela ven. Děti ve 

sněhu hledaly stopy zvířat, které je vždy dovedly ke zvířátku. Na 

děti čekala, sice ne živá, ale alespoň vycpaná liška, bažant, 

veverka, srnka a vydra. U každého zvířátka se plnil nějaký úkol. 

Druhá skupina se přesunula do laboratoře, kde jsme pozorovali 

stopy a poté je i přiřazovali příslušným zvířátkům. Poté jsme se 

pustili do vyrábění krmítka pro ptáčky ze šišky a spousty semínek. 

Následně se skupiny vyměnily. Dětem se program moc líbil 

a určitě jsme toto místo nenavštívili naposledy.  
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Únor: 

 

 

 

Únor nám začal dalším výletem, a to tentokrát do Jupiter Clubu ve 

Velkém Meziříčí na divadelní představení „Maková panenka“ od 

brněnského divadla Slunečnice. 

 

 

 

 

 

 

 Vyrazili jsme autobusem společně s dětmi z mateřské školy 

Ruda. Velký sál byl naplněn i dalšími dětmi, převážně 

z mateřských škol z Velkého Meziříčí. Divadélko bylo 

doprovázené písničkami, příběhy byly nejen zábavné, ale 

i poučné. Celé představení provázeli dva klauni a na děti čekaly 

tyto čtyři příběhy: Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, 
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Jak Maková panenka rozsvítila Luční světýlko, Jak se Maková 

panenka líbila motýlu Ibrahímovi a Jak si Makovou panenku 

odnesla Veverka Barka. Po představení jsme se nasvačili 

a vyrazili jsme autobusem zpátky do školky. 

Dále nás v únoru čekal KARNEVAL. Přišla na něj nejen spousta 

dětí, ale také spousta krásných masek, kde dominovaly princezny 

Elzy, ale také indiáni, Hermiona, berušky, kovboj, mraveneček 

a spousta dalších. Společně jsme si vyzdobili třídu balónky 

a řetězy a také jsme si připravili fotokoutek. Užili jsme si spoustu 

zábavy, tanečků a soutěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dalším týdnu jsme zkoušeli různé zimní sporty. Nejvíce byly 

děti zapálené do hokeje, kdy paní učitelka Černá přinesla 

hokejovou výbavu, kterou si děti mohly vyzkoušet a s hokejkami  

a pukem střílet do brány a soutěžit. Děti se náramně 

povzbuzovaly!  
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 Pro zpestření a dobrou náladu přijel za dětmi do školky 

kouzelník. Opět nás přišly podpořit i děti ze školy. Jeho šikovné 

a vtipné vystoupení bylo plné kouzel – např. kouzlo s kuličkou, 

putování prstýnku v šátku, vykouzlení živé hrdličky, triky 

s kartami a kouzla se šátky. 

Kouzelník prozradil také dětem trik, který mu pomáhá vytvářet 

zdání kouzla. Přestože prozradil, kam míček schovává a jak 

vlastně celý trik šikovně provede, děti se ochotně držely své 

fantazie a celou dobu věřily, že si všechno vykouzlí. Tento efekt 

vystoupení je pro kouzelníka nepochybně velkou odměnou. I on 

děti odměnil za pozornost – každému vyrobil z balónku zvířátko, 

které si děti odnesly domů. 

   

 

 

 

 

 



17 
 

Teď už se těšíme na jarní měsíce, kdy budeme moci trávit více 

času venku, těšíme se také na Miniškoličky, zápisy do školy 

a školky a také na další akce a výlety, které nás po zbytek školního 

roku čekají.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům za ochotu 

a spolupráci a také obci Dolní Heřmanice, která se snaží 

mateřskou školu postupně upravovat a modernizovat. 

   za mateřskou školu Marie Zikmundová 

Informace: 

Novinka: Na Den matek chystáme změnu – bude-li vhodné 

počasí, můžete se těšit na oslavu tohoto svátku venku na výletišti. 

Termín ještě upřesníme (sledujte vývěsku + stránky školy). 

Zápis do ZŠ proběhne 12. 4. 2023 od 13h – sledujte plakátky, 

vývěsku u školy a webové stránky školy. 

Zápis do MŠ proběhne v pátek 5. 5. 2023 od 8.30 h v mateřské 

škole – opět sledujte plakátky a webové stránky školy 

Investice: 
- V únoru byl pořízen nový plynový kotel do mateřské školy 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

- Panu Ondřeji Malcovi za provedení tréninku bruslení 
pro děti. 

- Firmě Petisk za věcné sponzorské dary 
- Firmám Poex, Alpa a Agados za sponzorské dary do 

mikulášských balíčků 

Mgr. Pavla Kamanová, ředitelka 

Krásné jarní dny ve zdraví a dobré náladě přejí všem …… 

……. zaměstnanci  ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice 
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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI  

Vážení spoluobčané, 

nejprve se ohlédneme za uplynulými akcemi.  

7. a 8. ledna proběhla v obci Dolní Heřmanice a Oslava Tříkrálová 

sbírka. V Dolních Heřmanicích se vybralo 26.136 Kč a v Oslavě 

3.600 Kč. Chtěla bych touto cestou všem dárcům poděkovat. Díky 

patří také koledníkům, kteří obcházeli vaše domovy a koledovali. 

12. března jsme pro naše děti uspořádali dětský karneval ve 

spolupráci s Dózou z Velkého Meziříčí. Připravili si pro děti velmi 

zajímavý program plný soutěží a her doprovázený hudbou ve 

stylu „Divokého západu“. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nyní něco k plánovaným akcím: 

24. března připravujeme pro maminky velikonoční tvoření 

s aranžérkou v obecním domě ve spolupráci se zahradnictvím 

Rozmarínek. 
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23. dubna proběhne slavností „Vítání občánků“ v sále obecního 

domu v Dolních Heřmanicích. 

29. dubna pojedeme do Kroměříže na zahrádkářskou výstavu 

FLORIA. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 605 457 694. 

Odjezdy autobusu budou v 7.40 hod. od kapličky, v 7.45 hod. od 

obecního domu a v 7.50 hod. z Oslavy. 

7. května pojedeme na historický muzikál Devět křížů do 

Městského divadla v Brně. 

3. června uspořádáme dětský den, který se uskuteční 

v přírodním areálu školky a fotbalového hřiště od 13 hod. Pro děti 

budou připraveny různé soutěže a občerstvení. Na závěr děti 

budou moci shlédnout výcvik psů z kynologického klubu Velké 

Bíteše. 

8. července bude pouťová taneční zábava se skupinou 

Metaxa, která bude ve spolupráci našich místních hasičů a obce 

Dolní Heřmanice. V neděli pak proběhne mše svatá. 

12. srpna se u nás uskuteční XV. ročník Heřmanické dechovky. 

Můžete se těšit na kapely z celé České republiky. Přijede k nám 

totiž Věnovanka ze Středočeského kraje, Nivničanka ze Zlínského 

kraje, Podhoranka z Jihočeského kraje, Moravská Veselka 

z Olomouckého kraje a naši místní Muzikanti Ladislava Prudíka. 

Celou akci pak bude moderovat Jiří Helán. 

26. srpna se bude konat tradiční setkání Heřmaňáků a Oslaváků 

u prasete v areálu místní školky. K tanci a poslechu nám bude 

hrát kapela Chovi band. 

24. - 29. srpna se koná Země živitelka v Českých Budějovicích. 

Přesný termín zájezdu se ještě připravuje. 
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Na další akce se můžete těšit, budete o nich zavčas informováni 

na vývěskách, e-mailem či rozhlasem.  

Děkujeme za sdílení kulturních zážitků! 

                               Za členy kulturní komise Bc. Jana Martincová 

ZPRÁVY Z HASIČKY  

Dovolte mi nakonec několik informací z hasičky. 

Od posledního zpravodaje jsme uskutečnili 3 společensko-kulturní 

akce.   

5. prosince 2022 naší obcí procházel Mikuláš s jeho partou. 

Navštívilo se mnoho rodin s malými dětmi. Naštěstí nikdo nebyl 

odnesen do pekla. 

V sobotu 11. února 2023 jsme pro občany Dolních Heřmanicích 

a Oslavy připravili masopustní průvod. K tanci nám hrál pan 

Zezula se svojí harmonikou. Počasí sice bylo chladné, ale naštěstí 

nám nepršelo a masky se také sešly. Hospodyňky připravily 
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lahodná pohoštění a taky jsme se mohli zahřát čajem i něčím 

ostřejším. 

O týden později v sobotu 17. února 2023 jsme uspořádali pro 

menší a větší děti kino v obecním sále. Zpestřili jsme jim začátek 

jarních prázdnin promítáním filmů (Králíček Petr 2 a Avatar). Děti 

vypadaly velmi spokojeně, měly možnost si za symbolické ceny 

koupit křupky, sladkosti, pití či párek v rohlíku. 

No a co nás čeká dál? V květnu proběhne společné setkání se 

sbory hasičů celého okrsku v rámci uctění památky sv. Floriana 

v Měříně. Po mši svaté v kostele, položí zástupci slavnostního 

průvodu pamětní věnec k soše sv. Floriána.  

V neděli 7. května nás pak čekají každoroční okrskové hasičské 
závody, tentokrát v Oslavici. Budeme rádi, když nám přijedete 
fandit a zároveň si zpříjemníte i nedělní odpoledne. 

Na závěr bych vás jménem všech hasičů chtěla pozvat na 

pouťovou taneční zábavu v sobotu 8. července v areálu 

školky. K tanci a poslechu bude hrát kapela Metaxa. 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 bude patřit v září posezení 

s rodinami, v listopadu sběr železa a v prosinci výroční schůze. 

Přesné data akcí budou vždy zavčas zveřejněny. 

Krásné jaro vám všem! 

Děkujeme za přízeň, vaši Hasiči! 

                  Za hasiče SDH Dolní Heřmanice Bc. Jana Martincová 
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