
Heřmanov 2009 
 

Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již potřetí Vám přinášíme 
krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok a čeká nás v  novém roce: 

 
Leden  
Pro začátek trochu z historie: 
• Letošní rok slavíme 660 let od první písemné zmínky o naší obci. První zápis  

je z roku 1349, kdy jsme  patřili  k Osovskému panství. ( Majitelem panství byl 
Jindřich z Osového). Od roku 1437 jsme patřili  podle zemských desek k 
Náměšti nad Oslavou.  

• Až do třetí čtvrtiny 19. století se Heřmanov úředně jmenoval Hermannschlag 
- Hermašlak. Z názvu se dá vyčíst a předpokládat, že ves vznikla s největší 
pravděpodobností ve 13. století jako kolonizační ves, že její lokátor - 
zakladatel se jmenoval Hermann (Heřman) a že vznikla na místě vymýceného 
lesa (Schlag). Doslovný překlad by byl Heřmanova Paseka.  

• Pro dobu vzniku obce ve 13. století svědčí i zasvěcení místního kostela       
sv. Mikuláši, neboť kostely v obcích na důležitých obchodních a zemských 
cestách byly zasvěcovány právě tomuto světci, patronu obchodníků. 

 
Únor  

 
• Dne 21. 2. 2009 se konaly  tradiční ostatky. Průvodu se zúčastnilo přes třicet 

krásných masek, které spolu s heřmanovskou kapelou obešli celou obec. 
• 28.2.2009 uspořádali  hasiči  ples, na kterém nám jako obvykle zahrála 

skupina Evis. Do tomboly bylo věnováno od sponzorů rekordní množství cen. 
 



 
Březen. 
• Naše loňská  žádost o dotaci v programu SZIF Rozvoj a obnova vesnice na 

zateplení základní školy nebyla vybrána. Proto jsme museli zateplení stropů 
ZŠ v ceně 90 000  (provedla firma ABD Izospol  Polná a výměnu sklepních 
oken v ceně 60 000 Kč (vyrobil p. Voneš, Radkov) uhradit z vlastních zdrojů.  

 
Duben     
• Kancelář obecního  úřadu jsme zabezpečili  bezdrátovým poplašným 

alarmem. Na budovu OÚ jsme instalovali novou vývěsku – úřední desku.  
• Již třetím rokem jsme uspořádali humanitární sbírku šatstva. 
• Ministerstvo vnitra ČR věnovalo  našemu hasičskému sboru ochranné oděvy 

a obuv v hodnotě 74 000 Kč (tj. vybavení pro 8 členů zásahové jednotky). 
• Posledního dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic. 
 
Květen 
• Svátek sv. Floriána – patrona všech hasičů oslavili členové Okrsku  

Heřmanov slavnostní mší v kostele sv. Mikuláše. 

• SDH uspořádal  3. 5. 2009 IX. ročník soutěže hasičských družstev o putovní 
pohár „ Heřmanovská savice“. Soutěžilo 5 družstev mladších žáků (vítěz 
Heřmanov), 7 družstev starších žáků (vítěz Dobrá Voda), 3 družstva žen     
(vítěz Ořechov-Ronov) a 14 družstev mužů (vítěz Meziboří B). 

 
• Základní škola Heřmanov připravila na 19.5.2009 besídku ke dni matek. 
• V neděli 31.5.2009 uspořádal  SDH tradiční karneval ke dni dětí. 
 
Červen 
• Základní škola v Heřmanově uskutečnila sběr papíru. Proběhl také 

každoroční odvoz  nebezpečného odpadu. 
• Instalovali jsme novou autobusovou čekárnu na návsi. 
• Dne 20. 6. 2009  byla v celé obci provedena plošná deratizace. 



Červenec 
• Začátkem července proběhlo v kostele sv. Mikuláše slavnostní promítání 

dokumentárního filmu „Bábina pouť“ pana  Karla Veleby. Tento snímek 
vypráví o Heřmanovské  pouti ke cti P. Marie Karmelské založené 

      roku 1918 na základě živého snu. DVD s filmem je možno zapůjčit na OÚ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Foto průvodu je z roku 1928) 

             
• Ve středu 15.7.2009  jsme v Heřmanově zažili velkou vodu. Díky vydatnému 

dešti byla během chvíle pod vodou velká plocha ve  spodní části obce. Hráze 
rybníků naštěstí vydržely  a voda tak zatopila jen několik sklepů a zahrady. 
 

• V pátek před poutí se konal tradiční fotbalový zápas svobodní x ženatí. 
Sobotní pouťová zábava se skupinami  Gama rock + Renovace  se navzdory 
nepříznivému počasí uskutečnila venku na parketu. Nedělní pouť již byla 
velmi slunečná. Na nedělní zábavě v KD hrála skupina Toto Band.  

 
Srpen 
• Dne 8.8.2009 jsme slavnostně otevřeli nové travnaté hřiště u školy.             

Na fotbalový zápas jsme pozvali zástupce firmy Sanborn Velké Meziříčí   
(naše tradiční hokejové spoluhráče). 

 
• Během prázdnin brigádníci odpracovali přes 700  hodin. Nejprve vybudovali 

nové stanoviště pod kontejnery na tříděný komunální odpad. Potom opravili  
a natřeli všechny stoly, lavičky a parket. Vyklidili pro rekonstrukci zbývající 
místnosti v kulturním domě. Zlikvidovali nepovolenou skládku v chatové 
oblasti. V KD byla vyměněna  elektrická světla a vypínače, položena nová 
dlažba vedle pódia a v přísálí. Kulturní dům byl kompletně vymalovaný. 
Opravili jsme a znovu natřeli fasádními barvami hřbitovní zeď. 

 
• Nový školní rok v naší škole bude poslední ve stávající podobě 5 ročníků. 

Z důvodů stále klesajícího počtu žáků budeme od roku 2010-2011 nuceni 
vyučovat pouze první 4 ročníky základní školy. Naši školu i přes plynoucí 
ekonomické  problémy udržíme. 



Září 
• Během měsíců srpen a září bylo dokončeno víceúčelové hřiště u školy. 

Hlavním  dodavatelem byla firma Colas Žďár nad Sázavou, dodavatel pletiva 
firma Holoubek  Sklenné nad Oslavou a firma na lajnování hřiště Sport Line 
Servis Slavkov u Brna. Spoustu brigádnických hodin odpracovali občané 
Heřmanova zdarma …   

• Celkové náklady na vybudování hřiště činí cca 400 000 Kč, část byla 
uhrazena využitím dotace Obnovy venkova ve výši 134 000 Kč. 

• Hřiště budou mít k dispozici všichni občané Heřmanova a žáci ZŠ zdarma. 
Pro cizí zájemce byla stanovena cena pronájmu 60 Kč/hodinu. 

 
• Obec společně s SDH zakoupila dalších 8 vycházkových hasičských uniforem 

(první dvě již v roce 2008). Celkové náklady cca 50 000 Kč. 
 
• Dne 19. 9. 2009 proběhlo v kulturním domě  v Heřmanově  slavnostní  

vyhodnocení soutěže okrsků hasičů za rok 2009. 
      Soutěž mladších žáků: 1) Dobrá Voda,       2) Ořechov-Ronov,  3) Heřmanov  
      Soutěž starších žáků:   1) Dobrá Voda,       2) Pikárec,              3) Meziboří 
      Soutěž žen:                   1) Ořechov-Ronov  2) Meziboří,           3) Dobrá Voda    
      Soutěž mužů:                1) Meziboří B,        2) Meziboří A,        3) Radňoves B 
 
Říjen 
• První říjnovou sobotu se uskutečnil zájezd  do rakouských termálních lázní 

Laa an der Thaya. Potom jsme se přesunuli do Mikulova, kde jsme měli 
objednanou ochutnávku vína v Mikulovském šenku. 

 
• Na obecním úřadě jsme vybudovali kontaktní místo Czech Pointu.                

Na vybavení pracoviště jsme obdrželi dotaci EÚ 85% z 86 000 Kč. Občané již 
mohou plně využívat služby CP  – zajistit si výpis z katastru nemovitostí,  
z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, registru vozidel,  bodové hodnocení 
řidičů atd. (Úřední hodiny OÚ jsou v pondělí 16.00 - 18.00 hod.) 
 

Listopad 
• Dne 4. 11. 2009 došlo na jednání Podvýboru       

pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ke schválení znaku a vlajky naší 
obce. Návrh heraldika Mgr. Tejkala vychází 
maximálně z  historického znaku Heřmanova     – 
viz pečetidlo obce z počátku 18. st. (nyní uložené        
ve Státním archivu ve Žďáře n.Sáz..)  
 

• Znak Heřmanova značí: “v zeleném 
štítě dva zkřížené postavené rýče se 
zlatými násadami nad dvěma 
stříbrnými květy heřmánku se zlatými 
středy, na zlatých zkřížených 
prohnutých stoncích vyrůstajících 
z dolního okraje štítu“. 



• Novinkou pro příští rok budou další změny firmy Technické služby Velká 
Bíteš. Od počátku roku dochází k první podstatné změně v systému svozu 
komunálního i tříděného odpadu. Každá obec bude platit jen  množství 
odpadu, které sama vyprodukuje. Vážit se nebudou jednotlivé popelnice 
občanů, ale sčítá se celá obec. Občan zaplatí stejnou paušální částku     
350,- Kč/osobu/rok (splatnou do 31.3.), nadále platí stejný systém známek.. 

• V příštím roce máme v plánu vybudovat i další stanoviště pro kontejnery na 
tříděný odpad. Kontejnery dostaneme pravděpodobně zdarma či výpůjčky. 

• Příští rok obdrží každá domácnost zdarma speciální nádobu na tříděný BIO 
odpad. Do těchto popelnic se bude  ukládat  pouze bio odpad tj. tráva, listí, 
odpad ze zahrádky apod. Tento odpad budou TS Velká Bíteš vyvážet cca 
každých 14 dnů a poputuje do kompostárny v Náměšti nad  Oslavou. Systém 
by měl začít fungovat  po 1. 4. 2010.  

 
Prosinec 

• Sbor dobrovolných hasičů Heřmanov byl založen v roce 1894 (bližší údaje 
nejsou známy). Zakládajícími členy byli P. Karel Bobrovský (farář), Arnošť 
Šeha (nadučitel), Josef Holánek (rolník a starosta obce), Josef Melichar 
(obchodník) a Eduard Caha. Prvními funkcionáři byli zvoleni: starostou 
sboru: František Švéda (hraběcí revírník), náčelník: Josef Holánek. 

 

 
 
 

• Obě letošní výročí obce  – 660  let od první písemné zmínky o Heřmanově     
a  115 let založení SDH oslavíme společně na výroční členské schůzi hasičů 
dne 12. 12. 2009.  Zde budou také  odměněni zasloužilí členové sboru za 
svoji dlouholetou práci. Srdečně zveme všechny občany Heřmanova na tuto 
oslavu. Oficiální začátek VČS je 18.00 hodin, následuje občerstvení a volná 
zábava s hudbou. 

 
V novém roce 2010 Vám  přejeme pevné zdraví, hodně pracovních i osobních 
úspěchů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli  na jednotlivých akcích. 


