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• Krásnou akci velikonoční tvoření jsme uspořádali 26. 3. v naší škole.  
• Obec Heřmanov schválila rozpočet na rok 2013 v celkové výši 1 913 180 Kč. 

 
 

DUBEN 
 
• Velikonoční pomlázku 1.4. jsme  prožili v nečekaně aprílové sněhové nadílce. 
• Žáci naší ZŠ se zapojili do mezinárodní akce „Noc s Andersenem“. V průběhu 

tří dnů tak proběhlo čtení zajímavých a oblíbených knih. Každý den následoval 
doprovodný program a v pátek 5. 4. nadšené děti ve škole i nocovaly. 

• V dubnu Obec Heřmanov zorganizovala BURZU KNIH, při které mohli občané 
věnovat knihy místní knihovně. Celkem se vybralo od hodných dárců 120 knih!  

• 12. dubna se nám podařilo vyzvednout chybějící část památníku v parčíku. 
V naší historické školní kronice jsme našli text, který vysvětluje: „10. května 
1936 uspořádaly místní složky agrární strany v Heřmanově slavnost odhalení 
pamětní desku prvnímu prezidentovi naší republiky T. G. Masarykovi a  
státníkovi Antonínu  Švehlovi. Deska je vsazena do kamene uprostřed  nově 
zřízené zahrádky nedaleko lihovaru“. Ve válce 1940 došlo k nucenému stržení  
a zakopání předního kamene. Pamětní deska se nám již nedochovala  a proto 
jsme ji nechali znovu vyrobit a pomník tak obnovit.  

• 18. 4. jsme znovu zasadili dvě nové lípy na místo pokácených, jedna je památka 
na prezidenta T. G. Masaryka a druhá významnému státníkovi A. Švehlovi, 
Vykopanou část kamene se nám podařilo usadit na původní místo pomníku. 

• Žáci místní školy a další dobrovolníci uklízeli silnice v rámci akce Čistá 
Vysočina a proběhla brigáda na úklid dřeva pokácených lip. 

• Obec Heřmanov zorganizovala v dubnu návštěvu dvou divadelních 
představení. 13.4. jsme navštívili krásný muzikál AIDA v Karlínském divadle 
Praha a 27. 4. velmi úspěšné představení Brouk v hlavě v Městském divadle 
Brno. Obou akcí se pokaždé zúčastnilo více než padesát lidí! 

• SDH Heřmanov absolvovala námětové cvičení Okrsku Heřmanov v Borovníku 
a pořádala i tradiční pálení čarodějnic s občerstvením 30. 4. 2013 . 
 

KVĚTEN 
 
• Pátého května ráno se konal tradiční slavnostní nástup a mše sv. v kostele 

 sv. Mikuláše za hasiče celého Okrsku Heřmanov. 
• Odpoledne 5. května pořádal SDH již XIII. ročník okrskové soutěže o putovní 

pohár „Heřmanovské savice“. Celkový počet zúčastněných: mladší žáci 4 
družstva (vítěz Dobrá Voda s časem 20,66 vt.), starší žáci 3 družstva (vítěz 
Březí s časem 24,00 vt.), ženy 7 družstev (vítěz Ořechov - Ronov A s časem 
37,56 vt.) a muži 11 družstev (vítězem se stala Radňoves A s časem 26,12 vt.). 
 
 



• 11. května se odehrál další nohejbalový turnaj na hřišti za školou. 
• Den matek oslavili 16. května žáci naší ZŠ besídkou v kulturním domě. 

Tentokrát ji pojali netradičně, předvedli nejen pohádku „O dvanácti 
měsíčkách“, ale ukázali i svoji zdatnost při různém cvičení. 

• V sobotu 24. 5. 2013 proběhla v kulturním domě každoroční sbírka 
nepotřebného šatstva pro charitu Diakonii Broumov. Při této příležitosti jsme 
pořádali malý BAZÁREK. To znamená  novější oblečení se nabízelo k prodeji 
za symbolickou částku 20 – 100 Kč za kus. Získané peníze (cca 2000 Kč za 
prodané věci) byly věnovány na akce pro děti. 

• 25. 5. 2013 se konal první ročník „Heřmanovského koštu“.  Velmi podařené 
akce se zúčastnilo 14 degustátorů a hodnotilo 10 soutěžních vzorků. 

• Dne 31. 5. opět navštívila naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku. 
Děkujeme všem za pomoc při úklidu a výzdobě naší obce a samozřejmě našim 
veteránům za krásnou ukázku hasičského útoku.  
 

ČERVEN  

• V sobotu 8. 6. se konal tradiční sportovní den ke Dni dětí na hřišti za školou, 
na kterém nám malé mažoretky z Osové Bítýšky předvedly krásnou sestavu. 

• 10. června proběhl sběr nebezpečného odpadu v naší obci.  
• Podařilo se dokončit také rozsáhlou opravu tzv. klubovny či staré hospody. 

Práce na ní trvaly skoro dva roky, ale výsledek stojí za to. Oprava začala v 
červnu 2011 výměnou oken, pokračovala odizolováním všech zdí, novými 
omítkami, betony, dlažbami, elektro a vodoinstalací, vybudováním sociálního 
zařízení, klubovny, kuchyňky, archívu, skladu SDH a chodníků. Na financování 
jsme i letos získali dotaci v rámci programu Obnova venkova 109 000 Kč.  

• Druhý společenský večer 21. 6. (každý měsíc na určité téma) jsme pojali jako 
retro nácvik vánoc. Ozdobili jsme si stromeček, upekli vánoční cukroví. 
Připravili jsme si pravou večeři se smaženým kaprem, řízky a salátem.  
Při svíčkách jsme si příjemně poseděli a popovídali. No a nakonec jsme 
rozsvítili i velký vánoční strom na návsi :-). Zúčastnilo se skoro třicet lidí. 
 

ČERVENEC 
 
• Naše letošní pouťové oslavy měli následující průběh. V pátek 12. 7. se 

odehrála předpouťová fotbalová utkání (nejprve muži a potom ženy)V sobotu 
13. 7. uspořádal SDH Heřmanov pouťovou zábavu na návsi s  hudební 
skupinou FEAR.  V neděli se uskutečnila tradiční Pouť ke cti Panny Marie  
Karmelské. Po průvodu farníků vycházejících z Vidonína, následovala  svatá 
na návsi. Odpoledne vyhrávala po vesnici Heřmanovská kapela a večer na 
parketu hrála hudební skupina ADRIANA. 

  



 
 

• V neděli 28. 7. 2013 jsme uspořádali příjemnou besedu o historii naší obce, 
seznámení s kronikami a velmi zajímavé povídání s rodáky a dalšími hosty.  
Letos se nám podařilo dopsat kroniku obce od roku 2000. Poslední zápisy jsou 
z osmdesátých let min. století.  S pomocí hasičské kroniky (píše pan Josef 
Holánek), farní a školní kroniky jsme doplnili chybějící zápisy. Kroniku píšeme 
elektronicky i ručně do pamětní knihy. Součástí našich kronik jsou také krásné 
fotoknihy, které vydáváme jednak ročně a také ke všem důležitým událostem 
naší obce. Zájemci si mohou toto vše vypůjčit k nahlédnutí na OÚ. 

SRPEN 

• Již  IV. společenský večer v Heřmanově  se konal 24. srpna. Na této stylové 
HAWAJSKÉ PARTY nám předvedli Ondřej a Martina Nagyovi výbornou 
ukázku a ochutnávku koktejlů.  

• 31. srpna navštívil Heřmanov seniorklub z Velké Bíteše a návštěvníci si 
prohlédli obec, kulturní dům, kostel, opravovanou faru a klubovnu. 

• Odpoledne 31. srna se konalo tradiční rozloučení s prázdninami na hřišti. 
Děti soutěžily, opekly si buřty a krásně malovaly na chodníky před školou. 

 
 
ZÁŘÍ 

• OÚ Heřmanov vyhlásil soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu.  
Letošní ročník soutěže o nejkrásnější kytičky pak určitě vyhrály "obecní 
muškáty". OÚ jich osázel celkem 35 truhlíků, ale hlavně ty na kulturáku byly 
naprosto dokonalé. Spousta dalších domů byla však také krásně ozdobená  
a proto díky patří všem, kteří přispěli k nádherně rozkvetlému Heřmanovu :-). 

• Další společenský večer – BURČÁKOBRANÍ – se konal 21. 9. 2013. V počtu 
cca 30 lidí jsme vypili více než 30 litrů burčáku.  
 



• Na místním hřbitově byl dokončený chodník z kamenných kostek, které jsme 
jako zázrakem nedaleko hřbitova vykopali. Díky tomu jsme mohli nechat 
chodník firmou pana Košíka z Křižanova udělat, celkové náklady za položení 
jsou 130.000 Kč (tj. cena jen samotné práce, bez ušetřeného materiálu). 

 
ŘÍJEN 

• 12. října proběhlo v Heřmanově slavnostní odhalení pamětní desky T. G. 
Masarykovi a A. Švehlovi. Krásné akce se zúčastnila celá řada významných 
hostů, slavnostně nastoupení hasiči SDH, spousta občanů a návštěvníků.  
Na programu byl i křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí, která přibližuje 
zajímavé osudy šestnácti generálů - legionářů, kteří se narodili na Vysočině. 
Jedním z nich byl i heřmanovský rodák Václav Ždímal, popravený v roce 1942 
nacisty, který má od loňského roku pamětní desku na místním obecním úřadě. 
Knihu si můžete zakoupit za 250 Kč, stejně tak DVD z celé akce za 100 Kč. 
 
 

 

• SDH Heřmanov uspořádal 19. 10. taneční zábavu se skupinou SCREAM. 
• VI. společenský večer v obci byl tentokrát pro děti. Tradiční lampionový 

průvod 26. 10. 2013 pokračoval občerstvením a programem v kulturním domě. 
• Obec Heřmanov se připojuje do charitativní sbírky: BUDEME SBÍRAT VÍČKA 

PRO SOFINKU Z KUŘIMI (holčička má tzv. nemoc motýlích křídel). Každé 
víčko posune Sofinku blíže k vysněné léčbě. 

LISTOPAD 

• Další krásné představení Městského divadla v Brně – komedii Do naha jsme 
navštívili 10. 11. 2013. 

• 16. 11. SDH Heřmanov uspořádal zájezd do Maďarských termálních lázní 
Mošon. Následovalo společné posezení v Hustopečích na Pitnerce, kde nás 
čekala Svatomartinská husa a ochutnávka mladého vína. 
 



• Velmi povedenou akcí letošního roku bylo vánoční tvoření 23. 11. V kulturním 
domě se sešlo velké množství dětí a dospělých, kteří společně vyráběli adventní 
věnečky, malovali upečené perníčky, vyráběli vánoční přání a ozdoby. Pod 
vedením si mohli vlastnoručně namalovat tričko a vyleptat vlastní skleničku.  

• Na každoroční výroční schůzi SDH Heřmanov 30. 11. pozvali hasiči jako vždy 
všechny občany a po oficiálním programu zahrála hudební skupina ADRIANA. 
 

PROSINEC 

• Na první adventní neděli 1. 12. jsme připravili malé překvapení. Pozvali  
jsme různé prodejce a uspořádali vánoční výstavu drobných, většinou ručně 
vyráběných dárků. Následoval tradiční program rozsvěcování vánočního 
stromu před kostelem. Děti naší ZŠ školy si pro nás připravily krásnou 
pohádku, podávali jsme jako vždy perníčky, vánoční punč a svařené víno. 

• Tento den měli zájemci také možnost si prohlédnout právě dokončenou, krásně 
zrekonstruovanou faru. Pan farář Tomáš Holcner získal na tuto opravu 
obrovskou dotaci 5 milionů korun (z Evropských fondů) a podařilo se mu ji  
s  pomocí firmy Stylstav Křižanov a řady místních šikovných pracovníků 
nádherně opravit. Fara bude nadále sloužit k pronájmu zájemcům. 

• Pátého prosince naše domácnosti navštívili Mikuláš, anděl a řada čertů ☺. 
 

POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

• 26. prosince Vás srdečně zveme na další vánoční koncert Lucie Laubové, 
 který se koná od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově. 

• V neděli 29. 12. jedeme na zájezd do Prahy, dopoledne nás čeká společná 
prohlídka historické budovy Národního divadla a odpoledne představení 
Molierova Pána z Prasečkova. Takže další kulturní společenský večer ☺. 

• Již pátý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise se uskuteční 30. 12. 
• Po silvestrovských oslavách  Vás zveme 1. 1. 2014 na novoroční výšlap  

na Svatou horu, odcházíme ve 13:30 od pošty !!! 

 

DOVOLTE NÁM PODĚKOVAT VÁM VŠEM ZA AKTIVITU, ÚČAST A POMOC 
PŘI POŘÁDÁNÍ VŠECH TĚCHTO AKCÍ. PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A 
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2014 

 

20. 12. 2013        Obecní úřad Heřmanov  

 


