
Heřmanov 2010 
Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme 

krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý  rok: 
 

Leden  
• 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně slavnostní předávání 

oficiálního dekretu k našemu novému obecnímu znaku a praporu. 
 

• Dne 16.1.2010 proběhla výroční členská schůze Okrsku Heřmanov. Na této 
schůzi bylo zvoleno nové vedení okrsku.  

 
Únor  
• Tradiční ostatky se konaly dne 13.2.2010 a zúčastnilo se jich takřka 50 

masek, muzikantů a hasičů. 
 

• 20.2.2010 uspořádali  hasiči  ples, na kterém nám jako obvykle zahrála 
skupina Evis. Do tomboly bylo věnováno od sponzorů rekordních 330 cen.    

 
Březen 
• Obec schválila rozpočet pro rok 2010 ve výši 1 560 000 Kč. 

 
• 20.3.2010  proběhla  sbírka nepotřebného šatstva pro Diakonii Broumov. 
  
Duben     
• Dne 10.4.2010 uspořádal Obecní úřad Heřmanov zájezd do Prahy a   

Hudebního divadla Karlín na krásný muzikál Carmen. 
• 24.4.2010 proběhl sportovní den na hřišti. Oslavovalo se vítězství 

hokejového týmu Sanborn v městské lize Velkého Meziříčí. 
• Dne 30.4.2010 se uskutečnilo pálení čarodějnic u Panského rybníka. 
 
Květen 
• Svátek sv. Floriána – patrona všech hasičů oslavili členové Okrsku 

Heřmanov slavnostní mší 2.5.2010 v kostele sv. Mikuláše. Slavnostní nástup 
hasičů proběhl již v nových uniformách. SDH společně s OÚ zakoupilo 
dalších 6 ks hasičských vycházkových uniforem v  ceně skoro 30 000 Kč 
(celkem již 16 ks). 

 
 



 
• Odpoledne se konal již X. ročník soutěže hasičských družstev o putovní 

pohár „ Heřmanovská savice“.  Soutěže se zúčastnilo: 4 družstva mladších 
žáků (vítěz Meziboří), 6 družstev starších žáků (vítěz Borovník), 2 družstva 
žen (vítěz Meziboří) a 16 družstev mužů (vítěz Meziboří).   

• Základní škola Heřmanov  připravila na 20.5.2010 besídku ke Dni matek. 
 

• V obci bylo instalováno pět  uvítacích cedulí s novým znakem a textem“ Vítá 
Vás Obec Heřmanov“. Jednu uvítací ceduli jsme umístili do kulturního domu. 
 

• V obci začal fungovat odvoz bioodpadu. Technické služby Velká Bíteš 
dodali obci bezplatně 35 malých, 35 velkých biopopelnic + dva bio kontejnery 
(ke škole a k chatám). Náklady na odvoz odpadu, které hradí obec však činí 
400  a 500 Kč (bez DPH) ročně/1 ks biopopelnice  .  Biopopelnice jsou 
občanům vydávány zdarma proti podpisu o převzetí. 

 
Červen 
• Dne 6.6.2010  jsme  již tradičně oslavili Den dětí. Nejdříve proběhl nástup 

nejmenších dětí v maskách a potom již všichni sportovali a soutěžili o ceny. 
 

  
• V červnu byla provedena oprava fasády budovy obecního úřadu i kulturního 

domu. Do KD bylo zakoupeno 30 ks nových dřevěných židlí v ceně 32 000 Kč. 
 

• Pan Josef  Machálek  vypracoval na základě historické předlohy z roku 
1835 mapu katastrálního plánu Heřmanova. Sponzorem mapy byli pan Karel 
Machálek a paní Mgr. Marie Machálek, kteří Obci Heřmanov mapu věnovali. 
Mapa  je v vidění v kanceláři obecního úřadu 
 

• Dne 12.6.2010  se konala slavnost svěcení nového obecního znaku a 
praporu SDH Heřmanov. (Znak i prapor zhotovila firma Alerion Brno). 
Svěcení provedl pan farář Mgr. Tomáš Holcner při slavnostní mši v kostele 
sv. Mikuláše. Následovalo občerstvení a hudební program v KD pro všechny 
občany. Děkujeme všem, kteří se podíleli na náročné organizaci, přípravě  
občerstvení, pečení koláčů i cukroví. Na uspořádání této akce obdržela Obec 
Heřmanov dotaci Kraje vysočina ve výši 20 000 Kč. 

• Při příležitosti této slavnosti byly vydány tři druhy nových pohlednic obce. 
Tyto jsou stále k dispozici občanům. Průběh celé slavnosti byl nafocený a 
nahraný na DVD. Soubor fotek a filmu je možno zakoupit za 300 Kč na OÚ. 



 
 
Červenec 
• V pátek před poutí se konal tradiční fotbalový zápas svobodní x ženatí. 
     Sobotní pouťová zábava se skupinou Marshal byla kvůli nepříznivému počasí 
částečně přesunuta do kulturního domu. Nedělní pouťová mše byla jako 
tradičně sloužena na návsi. Odpoledne nám v KD zahrála k tanci a poslechu 
Bobrůvanka a na večerní zábavě skupina Toto Band.  

 
Srpen 
• Obec Heřmanov v průběhu prázdnin vybudovala nové dětské hřiště           

na návsi. Dodavatelem herních prvků byla firma Bonita Tišnov. Celý  
projekt byl spolufinancován prostředky dotace Obnova venkova (tj. 60 % 
celkové ceny ve výši 119 000 Kč) . Dodavatelem  laviček a pískoviště je pan 
Voneš, Radkov. Výsadbu zeleně provedl pan Sedláček, Křižanov. 

• V průběhu prázdnin  jsme úspěšně dokončili práce v areálu hřiště u školy.  
Vybudovali jsme  nové zázemí pro sportovce (WC, občerstvení a posezení),  
instalovali lavičky a kolotoče pro děti. Kompletní vybavení výčepu nám 
bezplatně zapůjčila firma Heineken Česká Republika. Většinu práce 
odpracovali naši občané brigádnicky. Také na úpravu a vybudování tohoto 
sportoviště jsme v letošním roce obdrželi dotaci Kraje vysočina 25 000 Kč. 

 
Září 
• Od letošního školního roku 2010/2011 klesl počet žáků v naší základní škole 

na 16. Z toho důvodu se  škola stala jednotřídkou s pěti ročníky. Pro potřeby 
žáků však byla zřízena školní družina. V současnosti je ředitelkou školy 
jmenována paní Mgr. Iva Vonešová, učitel + vedoucí školní družiny Mgr. Jiří 
Winterling. I přes nepříznivou finanční situaci se nám školu podaří udržet. 
 
 
 



• 4.9.2010  proběhl v Heřmanově první turnaj v nohejbale (viz foto). 

 
 
Říjen 
•  9.10.2010 obec uspořádala  zájezd do Prahy na muzikál Děti ráje. 

 
• Ve dnech 15. a 16.10.2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce.        

Na základě výsledku referenda – ankety občanů kandidovalo celkem 15 
nezávislých kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 125 z celkového počtu 169 
oprávněných voličů (tj. 73,96 %). Nově zvoleni členové zastupitelstva: Pavla 
Chadimová, Petr Brychta, Vlasta Bajerová, Josef Holánek (č.5), František 
Bajer, Věra Dočkalová, Josef Chromý, Václav Dvořák, Oldřich Požár. 
 

• Dne 27.10.2010 uspořádala základní škola spolu s SDH lampionový průvod. 
Celkem se ho zúčastnilo 34 dětí, kteří po průvodu dostali v kulturním domě 
teplé občerstvení a soutěžili v různých disciplínách o ceny. 

 

 
 



Listopad 
• Dne 8.11.2010  proběhlo první společné zasedání nového zastupitelstva 
obce. Veřejnou volbou zastupitelů byla  zvolena starostka obce paní Pavla 
Chadimová a místostarosta pan Josef Holánek.  
 
• Již definitivní podobu dostaly  naše nové internetové stránky obce. Jejich 
adresa je www.hermanov.info. Původní stránky na www.hermanov.akr.cz  jsou 
však stále ještě funkční. Prosíme občany o připomínky a návrhy, které bychom 
mohli při aktualizaci webu využít. 
 
• Dne 27. 11. 2010 proběhne od 
18:00 hodin  tradiční výroční členská 
schůze hasičů. Po oficiálním programu  
následuje občerstvení a zábava  pro 
všechny občany. 
 
• V  neděli 28. 11. 2010 pořádá 
obecní úřad Heřmanov slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu u kostela.  
Srdečně zveme všechny na vánoční punč 
a perníčky. Začátek v 16:00 hodin.  

 
Prosinec 
• V letošním roce došlo k výměně členů zastupitelstva naší obce. Proto nám 
dovolte krátkou rekapitulaci jejich činnosti za čtyři roky. V uplynulém volebním 
období se v obci podařilo realizovat spoustu akcí např.: úpravu veřejného 
prostranství před kostelem a obecním úřadem, autobusovou čekárnu, opravu 
fasády obecního úřadu a hřbitovní zdi. Byla provedena rekonstrukce celého 
kulturního domu (vybudování nového sociálního zařízení, výčepu, nákup židlí, 
vymalování a oprava fasády). Proběhlo zateplení budovy základní školy, výměna 
části oken a oprava tělocvičny. V obci je instalován bezdrátový internet a 
zřízeno pracoviště Czech pointu. Pobočku České pošty se nám po dlouhých 
jednáních podařilo v Heřmanově zachovat. Na návsi bylo vybudováno dětské 
hřiště  a dokončen sportovní komplex u školy (travnaté i víceúčelové hřiště, WC, 
posezení , sportovní  zázemí). Heřmanov má schválený nový obecní znak a 
prapor Sboru dobrovolných hasičů … 
•  Nové vedení obce se musí v první řadě zaměřit na změnu a doplnění 
územního plánu s důrazem na rozšíření dalších stavebních míst. Je také nutná 
oprava veřejné kanalizace, úprava veřejného prostranství a vybudování 
chodníků. Děkujeme všem odstupujícím členům zastupitelstva obce za jejich 
dlouholetou práci.  
 
• V novém roce 2011 Vám  přejeme pevné zdraví a hodně  úspěchů. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli  na jednotlivých akcích. 


