
Heřmanov 2016 
 

Milí čtenáři, obyvatelé naší malé milé vesnice. Již podesáté Vám přinášíme 
krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok. Je toho skutečně hodně 
co jsme společně prožili: 

 
Leden  
• Letos již počtvrté pořádali Heřmanováci Novoroční výšlap na Svatou horu. Na 

hoře jsme se potkali další výletníků z Ořechova, Rudy, Kadolce atd. Všem jsme 
připravili na občerstvení punč, který nahoru dopravil p. T. Holcner gazíkem. 

• Velké poděkování patří všem dárcům a organizátorům lednové Tříkrálové 
sbírky. Výsledek Tříkrálové sbírky ve farnosti Heřmanov: celkem 33 333 Kč 
(7 027 Kč Heřmanov, 4 491 Kč Milešín, 8 045 Kč Nová Ves, 5 830 Kč 
Radňoves a 7 940 Kč Vidonín). 

 

• Dne 22. 1. 2016 nás školila p. Marie Holánková při Kurzu první pomoci. 

 
Únor  
• Letošní ostatky se konaly 6. 2. Celkem se účastnilo 44 masek, 6 muzikantů 

a čtyři hasiči. Nádherné masky byly např. originálních šťastných deset kaček, 
stonožka, sněhuláci, šašci a různé pohádkové postavy. 
 

 

 
• Další minikoncert žáčků místní Komunitní školy Heřmánek se uskutečnil dne 

16. 2. na téma zvířátka. 
 

• Naši hasiči uspořádali svůj tradiční ples 20. února s hudební skupinou 
ADRIANA. Děkujeme všem sponzorům za nádherné ceny do tomboly. 
Vyhrávajících malých cen bylo celkem 250 a 40 cen velkých se losovalo.  

 

 



Březen 
 

• Dne 13. 3. se konalo oblíbené velikonoční tvoření v kulturním domě 
a prodejní výstava s velikonoční tématikou.  
 

• 15. března pořádali žáci Heřmánku minikoncert na téma Jaro přichází. 
 

• Také letos od čtvrtku 24. 3. do soboty, vždy ráno, v poledne a večer obcházela 
skupinka dětí vesnici s velikonočním hrkáním. 

 
Duben  
 

• Dne 2. 4. jsme mohli shlédnout krásné divadelní představení Sněhurka a sedm 
trpaslíků ochotníků z Nové Vsi. 
 

• V neděli 3. 4. navštívili zájemci Městské divadlo v Brně muzikál Titanic. 
• Manželé Machálkovi si pro nás připravili 14. 4. promítání filmu a besedu 

o Aljašce. Následující den nám mladí Machálkovi ukázali nádhernou ohňovou 
show na návsi u komína. 
 

• 16. dubna se uskutečnila brigáda občanů na úklid u silnic v rámci akce 
„Čistá Vysočina“.   
 

• 19. 4. se konal 
minikoncert naší 
komunitní školy 
na téma 
Heřmánek. 

 

• Již devátým 
rokem jsme    
23. 4. 2016 
uspořádali 
sbírku 
nepotřebného 
šatstva pro 
DIAKONII 
Broumov.  

 
 

 

 

• V posledních čtrnácti dnech v dubnu došlo k uzavření naší klasické pobočky 
České pošty. Obec Heřmanov však podepsala smlouvu na provozování tzv. 
pošty Partner, takže občanům budou i nadále poskytovány poštovní služby 
takřka v nezměněném rozsahu. Otevírací doba od 2. 5. 2016 je každý pracovní 
den od 16:00 – 19:00. 
 

• Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci místnosti pošty jsme získali i nové vhodné 
prostory pro místní knihovnu, kterou jsme přemístili ze školy. Děkujeme všem 
dárcům, kteří nám mohou věnovat svoje knížky. 

 
 



Květen 
 
•  

• V neděli 1. května se konala opravdu netradiční akce v Heřmanově. 
Zelňačkobraní a buchtobraní se zúčastnilo bezmála čtyřicet zájemců. Se svojí 
zelňačkou soutěžilo osm kuchařů. Různých buchet a jiných dobrot jsme okusili 
čtrnáct druhů. Všem soutěžícím děkujeme a moc jsme si pochutnali :-). 

• 8. května jsme oslavili svátek s. Floriána tradiční mší sv. pro hasiče Okrsku 
Heřmanov. Odpoledne proběhl XVI. ročník soutěže hasičských družstev 
o pohár „Heřmanovská savice“. Vítězové: ml. žáci Heřmanov - 18,84, st. žáci 
Milešín - 15,93, ženy Radňoves - 33,42 a muži Radňoves A - 26,23. 
 

• Ke Dni matek 10. 5. 2016 připravili žáci Komunitní školy Heřmánek další 
krásnou besídku v KD. 
 

• 14. května pořádali hasiči zájezd do vinného sklípku v Popicích.  
 

• Sběr nebezpečného odpadu se konal v pondělí 23. 5. 2016.   
 

• Úžasná prezentace Heřmanova v soutěži Vesnice roku proběhla 25. 5. 2016. 
Heřmanov získal v letošním roce to, co si už dlouho přál. Modrou stuhu - za 
společenský život. Každopádně velký úspěch, je to II. místo, znamená i další 
pěknou finanční odměnu (600 000 Kč v rámci dotace MMR a 50 000 Kč jako 
příspěvek Kraje Vysočina). Moc děkujeme všem, kteří se na prezentaci 
jakkoliv podíleli. Účinkujících bylo určitě více jak 100 a minimálně stejný 
počet diváků. Na to jak jsme maličká obec, je to velký úspěch. Především jsme 
si to však i letos patřičně užili :-). 
 

Červen 
 

• Třetího června jsme oslavili Den dětí v Komunitní škole Heřmánek. 
 

• 5. 6. se konala Slavnost Těla a Krve Páně zvaná Boží Tělo. Odpoledne jsme 
navštívili další krásné divadelní představení v MDB Brno -  muzikál DUCH. 
 

• Oslavu Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2016 jsme uspořádali za hojné 
účasti našich občanů 11. 6. Nejdříve jsme promítali v kulturním domě film 
o naší prezentaci, potom následovalo posezení s grilovaným selátkem na návsi. 



 
• V pátek 17. 6. 2016 se konala v KD Heřmanov velmi zajímavá přednáška 

Václava Malinského o jeho cestě do Barmy, Thajska a Kambodže. Moc 
děkujeme za nádhernou prezentaci fotek a zážitků z cest. Stránky o tomto 
mladém cestovateli najdete na webu: http://www.cestazasny.com.  
 

Červenec 
 

•••• Ve dnech 11. - 13. 7. jsme obnovili starou tradici 
Stavění pouťové májky.  
 

•••• Program Heřmanovské pouti byl jako vždy bohatý. 
V pátek 14. 7. jsme odehráli předpouťový fotbalový 
zápas. V sobotu 15. 7. jsme uspořádali taneční 
zábavu se skupinou TEACHERS. V neděli ráno 
vycházel z Vidonína  průvod poutníků se sochou P. 
Marie Karmelské. Na návsi v Heřmanově se potom 
konala slavnostní mše svatá. Odpoledne po vesnici 
vyhrávala Heřmanovská kapela. 

 

•••• Vyvrcholením letošních pouťových oslav byl bezesporu krásný koncert 
královny české dechovky – Moravanky s Janem Slabákem. Vzhledem 
k deštivému počasí se následující taneční zábava s Toto Bandem musela 
přesunout do kulturního domu. 

 

•••• 23. 7. mohli zájemci navštívit Jaroměřice, Kostelní Vydří a Telč, další 
působiště p. faráře Tomáše Holcnera. Za týden se pak konalo rozloučení 
s panem farářem, který v Heřmanovské farnosti působil deset let. Pohoštění 
pro všechny na farské zahradě zajišťoval SDH a šikovné ženy, které napekly 
spoustu dobrot. 

 

•••• 30. července jsme pořádali taneční zábavou se skupinou Pikardi. 
 

Srpen 
 

• 5. a 12. srpna jsme měli v Heřmanově letní kino. Nejprve se promítal film 
TEORIE TYGRA a potom JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK. Vzhledem 
k extrémně nepříznivému počasí jsme obě kina promítali v kulturním domě.  
 

• 14. 8. proběhlo v kostele přivítání nového p. faráře Václava Hejče. 
 

• 20. srpna jsme měli dvojité zpívání – rozlučku se svobodou. Martin i Lucka 
jsou oba Heřmanováci a proto jsme zpívali postupně u obou rodných domů 
novomanželů. Krásná svatba se konala příští týden kompletně v Heřmanově, 
nejprve v kostele sv. Mikuláše a v nádherně nazdobeném kulturním domě. 
 

• Již druhým rokem probíhal v Heřmanově v rámci Komunitní školy Heřmánek 
prázdninový MINITÁBOR. Během sedmi týdnů se vystřídalo více než šedesát 
dětí z širokého okolí, které si svůj pobyt na táboře určitě užily. Velké 
poděkování patří dobrovolným „vychovatelkám“ a všem, kteří minitábor 
organizačně zajišťovali. 



 
Září 

 

• Rozloučení s prázdninami 4. 9. jsme letos pojali jako Heřmanovskou 
olympiádu. Děti i všichni dospělí nadšeně soutěžili v různých sportovních 
disciplínách.    

 

• V průběhu srpna a září byla provedena kompletní výměna střech na budově 
obecního úřadu i klubovně (v rámci dotace MMR za 600 000 Kč dotaci za 
loňskou oranžovou stuhu). V klubovně jsme také kompletně vyměnili 
nevyhovující strop. Stávající archív jsme zateplili a nad klubovnou vznikla 
nová zasedací místnost. 

 
 

Říjen 
 

• 8. 10. jsme navštívili další divadelní představení v MDB Brno, Frank V. 
 

• 22. 10. jsme pořádali další zábavu se skupinou Scream Rock 
 

 

 
• 27. října se uskutečnil tradiční lampionový průvod. Děti i dospělí obešli vesnici 

a potom se občerstvili a pobavili v kulturním domě. 
 

• 28. – 29. 10. navštívili Heřmanov již poněkolikáté sokolníci se svými dravci.  
Listopad 
 

• Václav Malínský pro nás připravil 18. 11. další zajímavou besedu o svém 
putování Indickými Himalájemi. 
 

• 20. 11. proběhlo oblíbené vánoční tvoření v kulturním domě. 
 

• Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Heřmanov se konala 26. 
listopadu. Oceněni byli především mladší žáci, kteří letos zvítězili ve své 
kategorii. Také naši hasiči veteráni se opět zúčastnili celé řady soutěží. 
 

• První adventní neděli se v Heřmanově uskutečnilo tradiční rozsvěcování 
vánočního stromu. V kulturním domě probíhala celé odpoledne prodejní 



vánoční výstava. Před kostelem nám nádherně zazpíval dětský sboreček pod 
vedením Lucie Laubové. Občerstvit jsme se pak mohli vánočním punčem, 
svařákem a perníčky.  

 

 

 
 
Prosinec 
 

 

• 2. 12. se konalo v nově opravené klubovně setkání s Tupperware. 
 

• Již čtvrtého prosince nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty ☺, nejdříve po mši 
v kostele a potom i večer po vesnici. 

 

• Na neděli 11. prosince jsme připravili slavnostní vítání nových občánků 
Heřmanova. Od loňského 30. 12. dosud se u nás narodilo pět dětí, nejprve 
Radomír Čermák, potom Leonard Volf, Laura Lundová, Jiří Habán a nakonec 
Eliška Hermanová. Všem novým občánkům a jejich rodičům srdečně 
blahopřejeme. V letošním roce žilo v Heřmanově 206 obyvatel. 

 

• Dne 12. 12. 2016 se v Senátu ČR konalo ocenění vítězů Vesnice roku 2016, na 
kterém jsme obdrželi Modrou stuhu za společenský život.  

 
• Nádherný předvánoční koncert Komunitní školy Heřmánek navštívilo 18. 12. 

přibližně 120 diváků. Vystoupilo více než 35 šikovných žáků Heřmánku. 
 

Pozvánky 
 



Dovolte nám, abychom Vás pozvali na tyto akce, které budou ještě pořádané 
v naší obci: 
 

- 26. 12. od 17:00 hodin vánoční koncert s Lucií Laubovou a jejími hosty v kostele 
sv. Mikuláše 

 

- 28. 12. tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise v KD 
 

- 30. 12. zájezd do Prahy na divadelní představení, současně nabízíme i ostatním 
zájemcům jet s námi autobusem a prohlédnout si vánoční Prahu 

 

- 1. 1. 2017 novoroční výšlap na Svatou horu, sraz před OÚ ve 13:30 hodin! 
 

- již nyní zveřejňujeme i pozvánku na naši besedu 26. 1. 2016 s velmi zajímavým 
polským farářem p. Zbigniewem Czendlikem. Nezapomeňte si včas koupit 
vstupenky (na místní poště), protože beseda je úžasná a kapacita kulturního domu 
omezená 
 

- připomínáme ještě důležité termíny příštího roku: 11. 2. ples, 25. 2. ostatky, 
 7. 5. Heřmanovská savice, 16. 7. pouť …   

 
 

Přejeme Vám klidné a spokojené vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém 
roce 2017. Velké poděkování patří všem těm, kteří se podíleli na pořádání akcí 
v Heřmanově ☺. 


