
Heřmanov 2011 
Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme 

krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý  rok: 
 

Leden  
•   V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při které se vybralo celkem 

za farnost 28. 330 Kč. Heřmanov věnoval 7.650 Kč. 
 
•   Naše základní škola byla úspěšná  při získání dotace z EÚ ve výši 347.000  

Kč, jedná se o dotaci na programové vybavení ke zkvalitnění výuky. Tyto 
peníze však nelze použít na provoz. Celkem totiž činí náklady na školu cca 
250. 000 Kč ročně. (Obec musí platit kvůli nízkému počtu žáků také část 
nákladů na plat druhého učitele a družinu). 

 
Únor  
• 19.2.2011 uspořádali  hasiči  ples, na kterém nám jako obvykle zahrála 

skupina Evis. Do tomboly bylo věnováno od sponzorů rekordních 360 cen .    
 
Březen 
•   Tradiční ostatky v obci se konaly 5. 3. 2011. Ostatkového průvodu se 

zúčastnilo přes čtyřicet krásných masek, muzikantů a hasičů. 

 
 
 

•  Na svém zasedání 15. 3. 2011 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet pro rok 
2011 ve výši 1 635.528 Kč. Největší akcí roku 2011 je výměna oken a dveří    
v kulturním domě a budově obecního úřadu, která bude spolufinancována 
pomocí dotace Obnova venkova (111. 000 Kč t.j. 60 % celkových nákladů).   
V novém rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce příspěvek ve výši 50.000 Kč   
na pořízení nových lavic v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově. 

 
Duben     
• Prvního dubna jsme přebrali v Jihlavě krásnou cenu veřejnosti za nejlepší 

internetové stránky obce v soutěži kraje Vysočina Zlatý erb 2011 
(www.hermanov.info) 

 



 
• 2. 4. 2011 jsme pořádali další zájezd do Prahy na muzikál. Tentokrát to 

bylo představení Robin Hood v divadle Kalich. 
 
• Dne 30. 4. 2011 se uskutečnilo pálení čarodějnic u Panského rybníka. 

Občerstvení pro děti i dospělé zajistil OÚ. 
 
 
Květen 
 

 
 
 

•   Ráno 8. 5. 2011 proběhla v kostele sv. Mikuláše tradiční mše k svátku 
svatého Floriána, patrona hasičů. Této mše se každoročně účastní hasiči      
z celého Okrsku Heřmanov. V letošním roce slavnostně v hasičských 
uniformách nastoupilo odhadem 70 hasičů. 

•   Odpoledne 8. 5. 2011 se uskutečnil v Heřmanově již XI. ročník soutěže 
hasičských družstev o putovní pohár „Heřmanovská savice“. Výsledky:  
mladší  žáci (4 sbory) 1. místo ROZSEČ, starší žáci (6 sborů) 1. místo 
DOBRÁ VODA, ženy (2 sbory) 1. místo MEZIBOŘÍ a muži (17 sborů)         
1. místo RADŇOVES  A. 

•   Den matek oslavili žáci místní základní školy besídkou v KD 12. 5. 2011. 

•   14. 5. 2011 se konal další turnaj v nohejbale na hřišti u školy. 

•   Každoroční sběr nepotřebného šatstva pro Diakonii Broumov jsme 
uspořádali 14. 5. 2011, sběr nebezpečného odpadu dne 18. 5. 2011. 

•   Dne 22. 5. 2011 bylo slavnostní biřmování v naší farnosti, kterého se 
zúčastnil pan biskup Vojtěch Cikrle. U příležitosti udělování svátosti 
biřmování se náš farní kostel sv. Mikuláše pochlubil novými dubovými  
lavicemi. Celkové náklady na pořízení jsou 618.960 Kč (cena včetně DPH). 

 
 



 

Červen 
•   Letošní oslava dne dětí proběhla 5. 6. 2011 za účasti Rádia Region, které 

na akci přivezlo skákací hrad, stánek s balonky a drobné ceny do soutěží. 
 

 

 
 

• Byla provedena výměna všech oken v kulturním domě, obecním úřadě a 
poště. (Dodavatel oken byl vybrán na základě pěti různých nabídek jako 
nejlevnější). Kompletně jsme rekonstruovali klubovnu v budově OÚ (okna, 
dveře, izolace, omítky, podlahy). Vše v rekordním čase do pouti. 

 
Červenec 
•  V pátek před poutí se konal tradiční fotbalový zápas svobodní x ženatí.  

Historicky poprvé se utkali ve fotbale i svobodné a vdané ženy ☺. 
      Sobotní pouťová zábava 16. 7. 2011 se  skupinou Eminent proběhla díky 

pěknému počasí venku. Nedělní pouťová mše byla jako vždy sloužena         
na návsi. Odpoledne nám zahrála k tanci a poslechu Bobrůvanka a             
na večerní zábavě skupina Toto Band.  

 
Srpen 
•    Dne 8. 8. 2011 se konalo veřejné zasedání obce k projednání návrhu 

nového územního plánu Obce Heřmanov. Zastupitelstvo( na svém zasedání  
6. 6. 2011)  rozhodlo o pořízení Územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb.. 
Zároveň schválilo ing. Haška (Urbanistické středisko Jihlava) jako 
projektanta územního plánu obce.  
Důvodem pro vypracování nového ÚP je změna legislativy (původní ÚP byl 
schválen v roce 2006 dle starého stavebního zákona). Nejdůležitější pro vznik 
nového ÚP je však naše potřeba vytýčení nových stavebních míst.                
Po schválení návrhu nového ÚP jsme podali žádost o dotaci (cca 75 % 
z celkových nákladů 150 000 Kč), která bude obci vyplacena Krajským 
úřadem Kraje Vysočina v roce 2012.   
Konečná podoba nového ÚP se bude projednávat v průběhu roku 2012,     
dle  požadavků i připomínek občanů. 

 



 
Září 

•   V neděli 4. 9. 2011 uspořádala farnost v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově 
varhanní koncert „Pocta bl. Janu Pavlu II“ s Mgr. Ondřejem Kašparem. 

•   Další  ročník turnaje v nohejbale se odehrál 17. 9. 2011. 

•   Po šedesáti letech se uskutečnilo důstojné pohřbení kněze Františka Pařila. 
Urna s jeho ostatky byla dosud tajně ukryta na místním hřbitově. Kněz patří 
mezi jedenáct obětí tzv. Babického procesu z roku 1951. Počátkem 
devadesátých let byl soudně  rehabilitován. Páter Pařil se narodil před sto 
lety 21. 1. 1911 ve Vidoníně.  Popraven byl 3. 8. 1951 za velezradu a sabotáž 
v Jihlavě. Dne 18. 9. 2011 byla slavnostně odhalena pamětní deska              
na místním hřbitově.  

 

Říjen 
•  15. 10. 2011 uspořádal SDH  zájezd do Bratislavy a maďarských lázní 

Mošon. 
 

 
 
 
• Lampionový průvod dětí proběhl 28. 10. 2011. Po průvodu dostaly děti 

v kulturním domě teplé občerstvení a soutěžily o ceny. 
 
Listopad 
• Dne 26. 11. 2011 jsme zorganizovali další zájezd, tentokrát na nádherný 

muzikál na ledě Popelka. Večer proběhla tradiční výroční členská schůze 
hasičů. 

 

•   V první adventní  neděli 27. 11. 2011 uspořádal obecní úřad Heřmanov 
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u kostela. Program nám připravili 
žáci místní základní školy a pan farář. Podával se vánoční punč a perníčky.  



Prosinec 
• Začátkem prosince nás jako každý rok navštívili Mikuláš, andělé i čerti. 

 

• Smutnou zprávou pro všechny občany bylo náhlé úmrtí našeho dlouholetého 
bývalého starosty obce, předsedy Družstva Heřmanov, velitele hasičů obce i 
okrsku, muzikanta pana Zdeňka Sysla. Jeho pohřbu 10. 12. 2011 se zúčastnili 
slavnostně nastoupení zástupci SDH i Obce Heřmanov a vzdali tak čest jeho 
památce. 
 

• Gratulujeme k letošnímu  kulatému výročí, které v prosinci  oslaví naše   
Heřmanovská kapela (nyní již bohužel bez jednoho člena). Muzikanti hrají 
spolu 30 let  na různých akcích jako jsou: ostatky, okrsková cvičení, pouťové 
vyhrávky, VČS a narozeninové oslavy.  

 

 
Pozvánky na prosincové akce: 
• Každoroční turnaj ve stolním tenise proběhne 27. 12. 2011 v kulturním domě. 

 

•   Srdečně všechny zveme na vánoční koncert sl. Lucie Laubové, který se bude 
konat 29. 12. 2011 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše. 
 

•   Dne 30. 12. 2011 od 9:00 hodin se bude hrát hokejové utkání svobodní  x 
ženatí ve Velké Bíteši. 
 

•    Pro zájemce je k dispozici KD na Silvestrovské oslavy. 
 

•   Obecní úřad Heřmanov bude v nejbližších dnech instalovat provizorní 
kluziště na hřišti za školou. V případě příznivého (mrazivého) počasí tam 
budou moci děti i dospělí bruslit celou zimu. 

 
 

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoce, v novém roce 2012  
pevné  zdraví a hodně  úspěchů. Naše poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na jednotlivých akcích     

Obecní úřad Heřmanov 


