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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Heřmanov je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Heřmanov v
souladu se zásadami regionální politiky kraje Vysočina a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Heřmanov.
Dokument definuje potřeby, rozvojové variant obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v Heřmanově
žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český
statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je
nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s
ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Pavla Chadimová – starostka obce Heřmanov

3

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

OBSAH:
Preambule: ........................................................................................................................ 3
I. METODIKA .................................................................................................................. 7
II. ZÁKLADNÍ INFORMACE......................................................................................... 7
2.1. Úvod....................................................................................................................... 7
2.2. Vymezené území.................................................................................................... 9
2.2.1. Administrativní a územní členění území ........................................................ 9
2.2.2. Partnerství a spolupráce ................................................................................ 17
2.3. Geografická a demografická charakteristika ....................................................... 18
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky ................................................................. 18
2.3.2. Demografická charakteristika ....................................................................... 19
2.3.3. Vzdělanostní struktura .................................................................................. 20
2.4. Ekonomický potenciál ......................................................................................... 21
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel ...................................................................... 21
2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů ........................................... 22
2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost ................................................................... 23
2.5. Podmínky pro zemědělství................................................................................... 25
2.6. Dopravní a technická infrastruktura .................................................................... 27
2.6.1. Dopravní infrastruktura................................................................................. 27
2.6.2. Technická infrastruktura ............................................................................... 28
2.7. Služby pro obyvatele obce ................................................................................... 30
2.7.1. Bydlení .......................................................................................................... 30
2.7.2. Školství ......................................................................................................... 31
2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče ........................................................................ 31
2.7.4. Občanská vybavenost ................................................................................... 31
2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce ............................................ 32
4

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

2.8. Ocenění obce........................................................................................................ 33
2.9. Volný čas v obci .................................................................................................. 33
2.10. Cestovní ruch ..................................................................................................... 35
2.11. Životní prostředí v obci...................................................................................... 41
III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ ....................................................................................... 43
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu .......................................................... 43
3.2. Výsledky průzkumu ............................................................................................. 43
IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ................................................................................... 49
4.1. Strategická vize .................................................................................................... 49
4.2. SWOT analýza ..................................................................................................... 50
4.3. Cíle a priority ....................................................................................................... 50
PRIORITA 1. Občanská vybavenost .......................................................................... 53
PRIORITA 2. Infrastruktura obce .............................................................................. 58
PRIORITA 3. Turistický ruch .................................................................................... 62
PRIORITA 4. Životní prostředí .................................................................................. 64
PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život ................................................................ 65
V. MONITOROVACÍ UKAZATELE ........................................................................... 68
VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU .................... 68
6.1. Vzor projektového listu ....................................................................................... 70
6.1.1. Projektový list ................................................................................................... 71
VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ ............................................................................... 71
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty ...................................... 71
7.2. Základní možnosti podpor ................................................................................... 72
7.2.1. Programy pro programové období 2016-2025.............................................. 72
7.3. Doplňkové možnosti ............................................................................................ 74
VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ ..................................................................................... 75

5

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 77
SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 77
SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 77
POUŽITÉ ZDROJE DAT ............................................................................................... 78

6

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Heřmanov (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

•

Národní strategický referenční rámec Leader + 2014-2020

•

Národní rozvojové priority 2014-2020

•

Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň
•

Program rozvoje kraje Vysočina 2014+

3. místní úroveň
•

Mikroregion Velkomeziříčko-Bítešsko

•

MAS MOST VYSOČINY o. p. s

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a
cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;
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-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

z údajů analýzy měst Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš;

-

z údajů analýzy Kraje Vysočina a okresu Žďár nad Sázavou;

-

z údajů MAS MOST VYSOČINY o. p. s a Mikroregionu VelkomeziříčskoBítešsko;

-

z údajů obce Heřmanov.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen
na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Heřmanov může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních

celků, nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj
z jiných než vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
1.

město Žďár nad Sázavou;

2.

město Velké Meziříčí;

4.

obce na území Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ;

5.

MAS MOST VYSOČINY o. p. s.;

6.

Kraj Vysočina.
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Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Administrativní a územní členění území
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina v rámci České republiky zaujímá centrální polohu. Sousedí s krajem
Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří oblast
NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Je pro něj charakteristická členitost
území, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení. Rozdrobená sídelní struktura přispívá v
některých případech k vylidňování menších obcí a odchodu mladých a kvalifikovaných
obyvatel.
Území Kraje Vysočina se sice státní hranice České republiky přímo nedotýká, jižní část
kraje však zasahuje do její těsné blízkosti, a díky tomu se Vysočina společně s krajem
Jihočeským a Jihomoravským zapojuje do řady aktivit v rámci přeshraniční spolupráce s
Rakouskem. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region
je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší a relativně zdravými lesy,
nacházejí se v něm též vodohospodářsky významné vodní plochy a zdroje vody. Územím
kraje prochází od jihozápadu na severovýchod hlavní evropské rozvodí a rovněž
historická zemská hranice Čech a Moravy.
Rozlohou (téměř 6 800 km2) se Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti –
pouze čtyři kraje jsou rozlehlejší. Rozlohou 6 796 km2 se sice Kraj Vysočina řadí na páté
místo mezi kraji, počtem obyvatel ale až na místo dvanácté, což se odráží ve velmi nízké
hustotě osídlení, 75,1 obyvatele na km2, tato hodnota nedosahuje ani 57 % průměru České
republiky a v rámci krajů je druhá nejnižší.
Nejvýše položeným bodem je vrchol Javořice (837 m n. m.) v Javořické vrchovině na
jihu okresu Jihlava, nejnižší bod se nachází v místě, kde na jihovýchodě okresu Třebíč
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opouští území kraje řeka Jihlava (239 m n. m.). Na území kraje se nacházejí dvě chráněné
krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory. Území Kraje Vysočina se
administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní samosprávnou
jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav od 1. ledna 2005). Pro osídlení v kraji je
charakteristická značně rozdrobená sídelní struktura, vyznačující se velkým počtem
malých obcí. Obec na Vysočině má v průměru 724 obyvatel, tedy nejméně ze všech krajů
České republiky. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně než 500 obyvateli. Statut
města má v současnosti 34 obcí kraje, což je v rámci České republiky vzhledem k
velikosti regionu mírně podprůměrné.
Tabulka č. 1 - Kraj Vysočina
Kraj Vysočina

Znak kraje

Vlajka kraje

Sídlo:

Jihlava

Zeměpisné souřadnice:

49°24′36″ s. š., 15°40′12″ v. d.

Hejtman:

Jiří Běhounek (ČSSD)

Rozloha:

6 796 km²

Počet obyvatel:

509 475 (1. 1. 2016)

Hustota zalidnění:

75 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Javořice (837 m. n. m.)

Historické země:

Morava a Čechy

Počet okresů:

5

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:
Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:
ISO 3166-2:

15

CZ-VY

CZ-NUTS:

CZ063

10
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Mapa č. 1 - Administrativní členění kraje Vysočina

Okres Žďár nad Sázavou
Okres Žďár nad Sázavou leží ve východní části Českomoravské vrchoviny, na horních
tocích řek Sázavy, Oslavy, Svratky a Chrudimky. Na jihu sousedí s okresy Třebíč a Brnovenkov, na východě s okresem Blansko, na severu s okresy Svitavy a Chrudim a na
západě s okresy Havlíčkův Brod a Jihlava. Nynější území žďárského okresu bylo
vytvořeno v rámci reformy administrativního členění republiky v roce 1960 spojením
částí několika menších okresů. Vznikl tak velký okres, jehož území se však výrazně
zmenšilo v roce 2005 přesunem více než dvaceti obcí k Jihomoravskému kraji.
Okres Žďár nad Sázavou je typický vysokým podílem obyvatel bydlících ve venkovských
obcích do dvou tisíc obyvatel a nižším podílem obyvatel bydlících ve městech s deseti
tisíci a více obyvateli. V okrese je šest obcí se statutem města. Žďár nad Sázavou, Bystřice
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nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Svratka, Velká Bíteš a Velké Meziříčí, v nichž
žije o málo více než polovina populace okresu.
Velké Meziříčí
Správní obvod Velké Meziříčí se rozkládá na Českomoravské vysočině, leží na soutoku
řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, přibližně na 145
km od Prahy.
Na severu sousedí se správními obvody Bystřice nad Pernštejnem, Nové město na
Moravě a Žďár nad Sázavou. Na západě hraničí se správním obvodem Jihlava, na jihu se
nachází správní obvody Náměšť nad Oslavou a Třebíč a na východ sousedí s obcemi
Jihomoravského kraje. Správní území zahrnuje celkem 57 obcí, což je třetí nejvyšší počet
v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel i území kraje se podílí zhruba sedmi procenty.
Ve městech Velká Bíteš a Velké Meziříčí žije asi 46 procent obyvatel správního obvodu.
Na necelé třetině území se rozkládají lesy, zemědělská půda zabírá přes 61 procent.

Mapa č. 2 - SO ORP Velké Meziříčí
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Obec s pověřeným úřadem Velká Bíteš
Velká Bíteš (dříve Velká Byteš) je město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou, ve
východní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 30 km od moravské metropole Brna.
Město je součástí Kraje Vysočina a je jedním z mikroregionálních center. Správní obvod
obce s pověřeným obecním úřadem Velká Bíteš je vymezen územím obcí: Březí, Březské,
Heřmanov, Křoví, Milešín, Nová Ves, Nové Sady, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč,
Skřinářov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov, Záblatí.

Obec Heřmanov
Heřmanov je moravskou vesnicí, situovanou ve středu Kraje Vysočina. Heřmanov je obec
s 206 obyvateli (k 31. 12. 2014) a nachází se na území kraje Vysočina, bývalém okrese
Žďár nad Sázavou. Obec Heřmanov leží cca 167 km jihovýchodně od Prahy, 50 km
severozápadně od Brna, 15 km severovýchodně od Velkého Meziříčí a 15 km spíše
severně od Velké Bíteše.

Mapa č. 3 - Umístění obce Heřmanov
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Tabulka č. 2 - Základní informace o obci Heřmanov
Heřmanov

Znak obce

Vlajka obce

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0635 595608

Kraj (NUTS 3):

Vysočina (CZ063)

Okres (LAU 1):

Žďár nad Sázavou (CZ0635)

Obec s rozšířenou působností:

Velké Meziříčí

Pověřená obec:

Velká Bíteš

Historická země:

Morava

Katastrální území:

Heřmanov u Křižanova

Katastrální výměra:

5,37 km²

Počet obyvatel:

216 (1. 1. 2014)

Zeměpisné souřadnice:

49°22′46″ s. š., 16°10′53″ v. d.

Nadmořská výška:

590 m n. m.

PSČ:

594 58

Zákl. sídelní jednotky:

1

Části obce:

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:
Starostka:

Heřmanov 35
59458 Heřmanov u Velké Bíteše
Pavla Chadimová

Oficiální web:

www.hermanov.info
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Komunální znaky obce
Mezi základní komunální znaky obce Heřmanov patří znak a vlajka obce. Oba tyto prvky
jsou navrženy ve stejném stylu. Heřmanov má schválený nový obecní znak a prapor
Sboru dobrovolných hasičů. Obecní znak byl vytvořen na základě historického pečetidla
obce, které je dochováno ve Státním archivu ve Žďáře nad Sázavou spolu s cennými
kronikami obce. Archivní fondy Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou
dokládají, že ves Heřmanov disponovala v období po roce 1800 pečetním typářem, jehož
pole vyplňoval velmi pěkný rustikální obraz sestávající z dvojice postavených zkřížených
rýčů nad dvojicí lučních květů na zkřížených prohnutých stoncích zasahujících do dvou
linek odděleného opisu „Obec Hermanššlak Pans: Náměšť“.

Obrázek č. 1 - Historické pečetidlo a znak obce

Znak obce
V zeleném štítě dva zkřížené postavené stříbrné rýče se zlatými násadami nad dvěma
stříbrnými květy heřmánku se zlatými semeníky na zlatých zkřížených prohnutých
stoncích vyrůstajících z dolního okraje štítu.“
Vlajka obce
„Zelený list se dvěma pravoúhlými trojúhelníky, žlutým s odvěsnami na žerďovém okraji
a polovině dolního okraje a bílým s odvěsnami na polovině horního okraje a vlajícím
okraji. Nad žlutým a pod bílým trojúhelníkem po jednom bílém květu heřmánku se
žlutým středem.“
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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 nad Sázavou.)
Z historie obce
Až do třetí čtvrtiny 19. století se Heřmanov úředně jmenoval Hermannschlag-Hermašlak.
Název vypovídá o původu vsi a době jejího vzniku. 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 německého názvu obce by byl Heřmanova Paseka.
Založení Heřmanova německými kolonisty (řádem německých rytířů), jak se to zdá být
dost věrohodné a senzační, nebylo dosud nikdy historickým výzkumem prokázáno a ani
prameny doloženo. Pro dobu vzniku obce ve 13. století svědčí i zasvěcení místního
kostela sv. Mikuláši neboť kostely v obcích na důležitých obchodních a zemských cestách
a stezkách byly zasvěcovány právě tomuto světci, patronu všech obchodníků a
cestujících. První zmínka o Heřmanově je z roku 1349, kdy patřil k Osovskému panství.
Majitelem panství byl Jindřich z Osového. Neznámo pak jakým způsobem byl odtud
odtržen. Od roku 1437 patřil podle zemských desek k Náměšti nad Oslavou, s níž také
sdílel společné osudy. Roku 1437 bratři Václav a Jiří Kravaři nechali náměšťské panství
intabulovat v Zemských deskách Matěji Svamberkovi. Heřmanov zůstal od té doby u
Náměště a jako Náměšťská enkláva patřil politicky do znojemského kraje, ne do
jihlavského. Patrony Heřmanova byli Haukvicové až do 1. ledna 1931, kdy se hrabě
Jindřich Haukvic (Henrich Graf von Haukwitz) vzdal patronátu výkupem patronátních
břemen za 35 000 Kč.
Mezi neobvyklé zajímavosti Heřmanova patří vysoký komín na návsi, jenž je
pozůstatkem bývalého lihovaru. Lihovar svým původem patřil mezi nejstarší lihovary na
Moravě. Podle listiny sing. G 3/XVIII-1 byl lihovar v Heřmanově založen roku 1835 a
patřil velkostatku náměšťskému až do roku 1879. Zbouraný byl v sedmdesátých letech
minulého století a komín slouží jako hnízdiště čápů.
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2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Heřmanov je součástí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion VelkomeziříčskoBítešsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko byl založen v
roce 2004. V současné době má mikroregion 57 členských obcí. Mikroregion
Velkomeziříčsko-Bítešsko je zakládajícím členem MAS MOST VYSOČINY o.p.s.
Dále je pak obec Heřmanov zapojena do MAS MOST VYSOČINY o. p. s. MAS MOST
VYSOČINY o. p. s. je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy. Cílem skupiny je rozvoj a podpora venkova,
zemědělství a dalších oblastí prostřednictvím získávání finanční podpory z EU a
národních programů pro region metodou LEADER.
Cílem MAS MOST VYSOČINY je, na základě zvoleného tématu strategie, zlepšení
kvality života v regionu.
Mapa č. 4 - Obce v působnosti MAS MOST VYSOČINY

17

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Z hlediska geomorfologického patří obec Heřmanov do provincie Česká vysočina,
soustavy Česko-moravská subprovincie, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku
Křižanovská pahorkatina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku Velkomeziříčská
pahorkatina.
Heřmanovský katastr zahrnuje území, které se svažuje od západu k východu od
zalesněného hřbetu Svaté hory nad Kadolcem k údolí Libochovky na východě. Nejvyšší
vrchy řešeného jsou západně od Heřmanova a přesahují 600 m n. m – vrch Heřmanovská
657 m n. m., vrch Svatá hora má výšku 679 m n. m. a leží mimo heřmanovský katastr.
Vlastní okolí Heřmanova je bezlesé a má pahorkatinný charakter. Území západně od obce
má velmi hodnotnou krajinu s členitým reliéfem s bohatým zastoupením krajinné zeleně.
Území východně od obce je pak tvořeno převážně zemědělskými pozemky, kde převládá
orná půda.
Obec leží v údolí místní vodoteče – potoku Cejpek, který protéká obcí od jihozápadu k
severovýchodu. Nad obcí a v obci je na této vodotečí několik menších rybníků (Klusáček,
Holánek, Farský), pod obcí je větší Panský rybník a další menší rybníky.
Podíl zornění je středně vysoké trvalé travní porosty se nacházejí v okolí vodního toku a
na rozhraní lesa a zemědělské půdy. Vyšší zastoupení trvalých travních porostů je dále
zastoupeno v západní a severozápadní části obce.
Lesy jsou zastoupeny především západně od obce ve vyšších polohách. Lesní
společenstva tvoří především smrkové monokultury a borové porosty.
Řešené území náleží dle klasifikace klimatických oblastí Československa (1979) do
oblasti MT - 5 s charakteristikou mírně teplého a mírně vlhkého vrchovinného počasí.
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2.3.2. Demografická charakteristika
K 31. 12. 2014 měla obec Heřmanov 210 obyvatel, z toho 105 mužů (50 %) a 105 žen
(50 %). Průměrný věk obyvatel obce k 31. 12. 2014 byl 42,9 let.
Z hlediska vývoje počtu obyvatel za posledních 45 let se objevily dvě vývojové tendence.
Od roku 1971 do roku 1992 postupně klesl počet obyvatel z počtu 409 osob na 220 osob.
Od roku 1992 se počet obyvatel obce pohybuje okolo hranice 200 osob.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Heřmanov v letech 1971-2016
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Celkový přírůstek obyvatel v obci Heřmanov se v posledních letech pohybuje v buď
mírně kladných anebo mírně záporných hodnotách. Na těchto hodnotách se podílí
přirozený i migrační přírůstek.
Tabulka č. 3 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek v obci Heřmanov v letech 20102015
Přirozený přírůstek
Migrační přírůstek
Celkový přírůstek

2010
0
-5
-5

2011
1
4
5

2012
-4
0
-4
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2013
0
1
1

2014
-2
-4
-6

2015
-4
-1
-5
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Z hlediska věkové struktury se podíl osob věku 0-14 v obci Heřmanov příliš neliší od
celorepublikové hodnoty tohoto podílu. Podíl osob ve věku 65 a více let celorepublikovou
hodnotu pak převyšuje o 2,8 %.
Tabulka č. 4 - Srovnání věkové struktury obce Heřmanov a České republiky
Obyvatelstvo – z toho:
Obyvatelstvo ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let
celkem
Abs.
%
Abs.
%
Heřmanov
210
31
14,8
39
18,6
Česká republika 10 436 560 1 488 928 14,3 1 644 836
15,8

2.3.3. Vzdělanostní struktura
U popisu vzdělanostní struktury je vycházeno z dat ze Sčítání domu, lidu a bytu 2011 na
úrovni SO ORP Velké Meziříčí.
Ve srovnání s průměrnými hodnotami za Českou republiku má SO ORP Velké Meziříčí
vyšší podíl osob se základním a středním vzděláním. Naopak na území SO ORP Velké
Meziříčí žije nižší podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním.
Tabulka č. 5 - Srovnání vzdělanostní struktury SO ORP Velké Meziříčí a České
republiky

z toho: nejvyšší ukončené
vzdělání

SO ORP Velké Meziříčí
Abs.
%
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 29801
100,0%
Bez vzdělání
187
0,6%
Základní vč.
neukončeného
Střední vč. vyučení (bez
maturity)
Úplné střední s
maturitou a vyšší
odborné vč.
nadstavbového
Vysokoškolské
Nezjištěno

Česká republika
Abs.
%
8 947 632
100,0%
42 384
0,5%

5743

19,3%

1571602

17,6%

11412

38,3%

2 952 112

33,0%

8855

29,7%

2 790 112

31,2%

2874
757

9,6%
2,5%

1 114 731
476 691

12,5%
5,3%
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Graf č. 2 - Srovnání vzdělanostní struktury SO ORP Velké Meziříčí a České republiky
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Při popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Heřmanov vycházíme z dostupných
dat Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. V obci Heřmanov bylo podle
těchto dat celkem 90 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. třetina obyvatel obce (42,9 %),
celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel v témže období činila 48,7 %.
Z 90 ekonomicky aktivních obyvatel obce Heřmanova bylo celkem zaměstnáno 82
obyvatel (tj. celkem 91,1 %).
Více než polovina zaměstnaných (56,1 %) obyvatel vyjíždí za prací z obce. Cílem
vyjížďky je zejména Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Křižanov. V obci je cca 30 pracovních
příležitostí. Předpokládá se, že převažující vyjížďka bude i v budoucnosti.

21

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Tabulka č. 6 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce Heřmanova
Z toho: zaměstnaní
Ze zaměstnaných:
vyjíždějící za prací
Celkem
mimo obec

Ekonomicky
aktivní

Počet
obyvatel
Abs.
%
Abs.
%
Heřmanov
210
90
42,9%
82
91,1%
ČR
10 436 560 5 080 573 48,7% 4 580 714 90,2%

Abs.
46
1 137 176

%
56,1%
24,8%

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Heřmanov k 31. 12. 2015 bylo evidováno 38 registrovaných podniků, 26 podniků
bylo se zjištěnou aktivitou.
Nejčastější formou podnikání v obci Heřmanov k 31. 12. 2015 byly fyzické osoby
(76,3 % z celkového počtu registrovaných podniků), konkrétně pak fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona (dále ŽZ). Podíl právnických osob mezi
registrovanými podniky v obci Heřmanov pak činil 23,7 %.
Tabulka č. 7 - Podnikatelské subjekty v Heřmanově k 31. 12. 2015

Registrované
podniky
38
29

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
26
19

22

14

2

0

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby

5
9

5
7

Obchodní společnosti

2

1

Akciové společnosti

0

0

Družstva

1

1

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající
podle ŽZ
Fyzické osoby podnikající
podle jiného než ŽZ

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo k 31. 12. 2015 nejvíce subjektů (se
sídlem v Heřmanově a zjištěnou ekonomickou činností) v oblasti zemědělství, rybářství
a lesnictví (26,9 %). Druhým nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře byla činnost
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ve velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových
vozidel (19,2 %). Na pomyslné třetí příčce nejčastějšího zaměření podnikatelských
subjektů v obci se objevily dva druhy činností: veřejná správa a obrana (11, 5 %) a
stavebnictví (11,5 %).

Graf č. 3 - Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 20151

Podnikatelské subjekty v obci Heřmanov podle
převažující činnosti k 31. 12. 2015
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Konkrétně se pak v obci Heřmanov nachází: prodejna Jednoty (D. Musilová), obchod
smíšeného zboží (Brychtovi) a hospoda na „9“ (Martin Lunda). Česká pošta a. s. má v
Heřmanově místní pobočku na zkrácený úvazek. K největším podnikatelům v obce patří
výroba mikrotenových sáčků (Burianovi), přípravné práce pro stavby (Věra Dočkalová),
EWE - inženýrská, svářecí a poradenská činnost (ing. Jozef Machovčák). Několik roků v
Heřmanově funguje ekologická farma Zelené údolí pana Novotného, kde se prodávají
eko výrobky, chovají daňci, mufloni, ovce, ryby apod. V obci funguje zemědělské
Družstvo Heřmanov.

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost

1

V grafu jsou zařazeny pouze procentuální vyjádření podnikatelských subjektů se zjištěnou činností, které
mají v obci četnější zastoupení.
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U popisu vzdělanostní struktury je vycházeno z dokumentu Zpráva o situaci na krajském
trhu práce, o realizaci APZ v roce 2015 a strategii APZ pro rok 2016 v Kraji Vysočina.
Z hlediska nezaměstnanosti obce je potřeba uvést historický a regionální kontext území.
Hospodářský vývoj území kraje Vysočina byl v minulosti výrazně ovlivněn přírodními
podmínkami. Vysočina se vždy řadila mezi chudší oblasti země, na druhou stranu ji to
uchránilo před znečištěním životního prostředí a vznikem velkých území devastovaných
průmyslovým rozvojem. V současné době o tomto kraji platí, že přestože se neumisťuje
na přední místa pomyslného žebříčku rozvoje, patří trvale mezi dynamicky se rozvíjející
regiony.
Tradičními průmyslovými odvětvími na Vysočině byly vždy kamenoprůmysl a textilní a
dřevozpracující průmysl, dnes k nim můžeme přiřadit ještě i průmysl strojírenský a
potravinářský. Vysočina je poměrně chudá na přírodní zdroje, nejsou její těžební průmysl
a zpracování surovin nijak významné. Výjimku tvoří těžba stavebního kamene, cihlářské
hlíny a na Žďársku uranové rudy. V současnosti se v Kraji Vysočina na růstu celkové
ekonomické aktivity intenzivně podílí zpracovatelský průmysl, a to z velké části díky
existenci tradiční strojírenské výroby, která se přetransformovala na výrobu komponent
pro automobilový průmysl.
Rozhodujícími zaměstnavateli v Kraji Vysočina jsou tak firmy, které jsou v této oblasti
dlouhodobě vysoce aktivní, to znamená Bosch Diesel, s.r.o., Automotive Lighting, s.r.o.,
Motorpal, a.s. Jihlava, Žďas, a.s., Futaba Czech, s.r.o., Cooper-Standard Automotive ČR,
s.r.o., MANN + HUMMEL (CZ), s.r.o., Valeo Compressor Europe, s.r.o. a další, které
jsou na tyto firmy svojí činností navázány.
Bohužel tento trend v současné době převládajícího jednostranného výrobního zaměření
s sebou trvale přináší nebezpečí rozsáhlého kolapsu zaměstnanosti v celé oblasti výroby
v krizových obdobích. Toto se stalo v letech 2008 a 2009 skutečností, přičemž důsledky
tohoto kolapsu byly na zaměstnanosti v Kraji Vysočina patrné ještě i v roce 2014. Pokud
je ale ekonomika v růstové fázi, nastává opačný efekt: zaměstnanost v této oblasti výroby
roste relativně velmi rychle, to znamená, že stejným tempem klesá i nezaměstnanost a
mizí její průvodní jevy.
Průměrná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2015 v okrese Žďár nad Sázavou činila 6,3 %
(v České republice 6,2 %). Nabídka volných pracovních míst v okrese Žďár nad Sázavou
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v roce 2015 proti minulému roku narostla zhruba o 84 % (proti roku 2014, kdy měsíčně
bylo nabízeno v průměru 412 VPM, stoupla průměrná měsíční nabídka na 698 VPM).

Mapa č. 5- Mapa průměrné míry nezaměstnanosti v okresech v roce 2015 v Kraji
Vysočina

2.5. Podmínky pro zemědělství
Obecně se dá říct, že zemědělství má v Kraji Vysočina tradiční významné postavení.
Zdejší přírodní podmínky jsou sice spíše podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost
pozemků snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti
je však přesto území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov
skotu).
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Pro zemědělství kraje je i nadále charakteristický velkovýrobní způsob hospodaření.
Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a živočišné výroby,
větší specializaci je možno sledovat u menších výrobních jednotek samostatně
hospodařících rolníků.
V obci Heřmanov zemědělskou půdu obhospodařuje Družstvo Heřmanov. Družstvo má
na území obce kravín a posklizňovou linku. Družstvo "Heřmanov" je klasický
zemědělský podnik, který se zabývá produkcí rostlinnou i živočišnou. Hospodaří na
celkové výměře 383,9 ha (z toho je 289,76 ha orná půda a 94,14 ha travnatá plocha).
Družstvo hospodaří úspěšně, poslední dva roky je ziskové.
Eko farma Zelené údolí je rodinná zemědělská farma hospodařící v eko režimu a zabývá
se především chovem masného plemene ovce Suffolk, jelena evropského, daňka
skvrnitého a produkcí ryb na pěti rybnících. Obec je od roku 2007 členem Sdružení
obecních lesů Přibyslav, kde nám funkci odborného lesního hospodáře zajišťuje Lesní
družstvo Přibyslav. Soukromé lesy vlastníků spadají pod vedení LČR - Lesní správu
Náměšť nad Oslavou.
Tabulka „Druhy pozemků v Heřmanově“ zachycuje rozsah celkové výměry pozemků
v obci k 31. 12. 2015. V obci se velmi mírně snižuje výměra zemědělské půdy ve
prospěch nezemědělské půdy.
Tabulka č. 8 - Druhy pozemků v Heřmanově
Druhy pozemků (ha)

31. 12. 2014 31. 12. 2015

Celková výměra
Zemědělská půda

538,95
339,34

538,95
339,33

Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

301,42
0
0
5,91
0,62

301,42
0
0
5,91
0,62

31,39

31,39

Nezemědělská půda
Lesní pozemek

199,60

199,62

144,80

144,8

Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

3,71

3,71

6,03
45,05

6,06
45,05
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2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
V rámci katastrálního území obce Heřmanov je realizována pouze silniční doprava. Obcí
prochází silnice II/391, III/3913 a III/3914. Do základní páteřní sítě Kraje Vysočina jsou
v obci zařazeny silnice I/37 a II/389. Dopravní napojení na silnici I/37 je možné v
Křižanově, popř. v Osové Bítýšce – vzdálenost obou je cca 6 km. Dopravní napojení na
silnice II/389 je možné v Křižanově – vzdálenost také cca 6 km. Dopravní napojení na
dálnici D1 je možné na dálničních křižovatkách ve Velkém Meziříčí, Lhotce a Velké
Bíteši – vzdálenost 10 – 12 km.
Železniční trať obcí neprochází. Nejbližší železniční stanice je v Křižanově na trati č. 250
Havlíčkův Brod – Brno. V rámci této oblasti jsou vedeny i turistické trasy a cyklotrasy,
které přispívají k podpoře cestovního ruchu obce.
Mapa č. 6 - Dopravní infrastruktura v okolí obce Heřmanov
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2.6.2. Technická infrastruktura
Zásadní změny a plány v péči o stavební fond je obci připravován v návaznosti na
schválení nového územního plánu. Zpracování nového územního plánu je řešeno hlavně
z důvodu nevyhovujícího počtu stavebních míst a zapracování projektu kanalizace a
ČOV.
Zásobování pitnou vodou
V obci Heřmanov byl v roce 1993 vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je
úpravna vody Mostiště. Zásobní řad obce je napojen na vodojem Heřmanov 2 x 150 m3
(637,90/641,20 m n. m.), který je součástí přivaděče Žďárecko. Přivaděč Žďárecko je
napojen na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš ve vzdušníkové šachtě a z čerpací stanice
je voda přiváděna výtlačným řadem kolem obce Kadolec do vodojemu Heřmanov.
Přivaděč pokračuje dále na vodojem Nová Ves. V roce 2006 bylo realizováno
prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 373 m včetně automatické tlakové stanice
pro chaty Heřmanov. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,
provozovatelem VAS, a. s., divize Žďár.
Odkanalizování a čištění odpadních vod:
Obec má částečně vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou předčištěny
v domovních septicích a pak jsou jednotnou kanalizací odváděny do místní vodoteče. V
ostatních částech obce jsou odpadní vody po předčištění v biologických septicích, příp.
bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny přímo do místní vodoteče. Část rodinných domků
má vybudované bezodtokové jímky, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. V obci
není vybudována čistírna odpadních vod.
Nový územní plán navrhuje koncepci odkanalizování obce. Je navržena plocha pro
čistírnu odpadních vod v obci a výstavba splaškové kanalizace. Součástí výrokové části
návrhu je zastavitelná plocha pro čistírnu odpadních vod a koridor pro přívodní
kanalizační řad z obce k ČOV. V zastavěném území budou kanalizační řady vedeny
převážně ve stávajícím uličním prostoru (veřejná prostranství, plochy dopravní
infrastruktury). V návrhu řešení kanalizace a čištění odpadních vod není závazný typ
čistírny odpadních vod a typ kanalizačních řadů.
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Nezávazné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze potrubí a.p. Řešení musí být
vždy zpřesněno podrobnější dokumentací.
Zásobování zemním plynem
Obec je plynofikována středotlakými plynovodními rozvody. Středotlaký plynovod je
veden z regulační stanice VTL/STL v Kadolci. VTL regulační stanice je napojena na VTL
plynovod DN 300/200/40 Vladislav - Velká Bíteš - Křižanov.
Pro novou zástavbu se předpokládá prodloužení plynovodní sítě. Je třeba respektovat
stávající plynovodní řady včetně ochranných a bezpečnostních pásem.
Zásobování elektrickou energií:
Obec je napojena na elektrickou rozvodnou síť vzdušného vedení 22 kV odbočkou č. 192
Osová Bítýška z transformovny 110/22 kV Velká Bíteš. Obec je napájena ze dvou
distribučních trafostanic v majetku E. ON., a. s. První trafostanice TR 2000209
„Heřmanov - Obec” je umístěna na okraji obce u silnice na Skřinářov a druhá TR200210
„Heřmanov - Statek” je umístěna u silnice směrem na Křižanov u areálu družstva.
Chatová oblast je napojena z TR 200210 zemním kabelem, rozvody jsou provedeny
rovněž zemními kabely.
Veřejné osvětlení
V roce 2012 proběhla kompletní oprava veřejného osvětlení.
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2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Urbanistická struktura obce se vyznačuje typickým obrazem obce, rozvíjené podél
komunikace se znatelným rozšířením v místě návesního prostoru původní historické
zástavby s objektem kostela, umístěným v těžišti původní zástavby a s pozůstatky drobné
zástavby uprostřed návsi, kde dominoval dnes již zbořený objekt lihovaru.
Tradiční zástavba v obci je tvořena především zemědělskými usedlostmi. Dominantou v
zástavbě obce je objekt kostela sv. Mikuláše situovaný na severozápadní straně návsi.
Prostor návsi dotváří na západní straně pod kostelem dvoupodlažní objekt bytového domu
a jednopodlažní kulturní dům, ve druhém plánu je situován areál původního statku, který
není v současnosti využíván. K zařízení občanského vybavení v obci patří dále objekt
základní školy a hasičská zbrojnice.
Obytnou zástavbu tvoří jednak starší, převážně jednopodlažní řadová dvorcová zástavba
tradičních zemědělských usedlostí, malá část z nich je již přestavěna na rekreační bydlení.
Nová rodinná zástavba převážně volně stojících jedno a dvoupodlažních domků je
realizována na severním konci obce, při nové místní komunikaci vedené západně od
silnice do Nové Vsi.
Areál zemědělského družstva je situován odděleně a v dostatečné vzdálenosti od obytné
zóny na západním okraji obce při silnici na Křižanov. Objekt posklizňové linky provozně
využívané jako areál pro odstavování a opravy zemědělské techniky je situován téměř v
kontaktu se zástavbou obce na západě.
V obci je rozvinutá rodinná rekreace v chalupách v obci a v chatové osadě jihozápadně
od obce s 52 chatami, situovaných v malých skupinkách v lokalitě pod vodojemem a
v okolí rybníka Klusáček.
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci celkem 83 domů a 92 bytů. Všechny
byty jsou umístěny v rodinných domcích. V obci se nenachází žádný bytový dům. Výška
zástavby rodinných domů je 1, 2 podlažní.
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2.7.2. Školství
Řádná škola v Heřmanově byla zřízena roku 1803 a fungovala jako jednotřídka. V letech
1878 - 1940 se vyučovala v budově nynějšího kulturního domu. Budova současné školy
se v minulosti vícekrát opravovala. Z důvodu poklesu žáků byla obec nucena pozastavit
činnost školy k 31. 8. 2015. V současnosti byl zrealizován projekt Komunitní školy
Heřmánek, které funguje jako malé kulturní centrum. Slouží dětem i dospělým z obce
Heřmanov, ale i z širokého okolí jako např. Milešína, Ořechova, Radňovsi, Vidonína i
Velké Bíteše. V prostorách školy v létě funguje i minitábor, který opět využívají děti i z
okolních vesnic.
V prvním školním roce se zde vyučuje více než 75 dětí ve 12 různých kroužcích. Provoz
komunitní školy plně hradí obec a jedná se o cca 200 000 Kč ročně. Plánujeme celkové
zateplení školy a vybudování nového společenského prostoru na půdě školy. Každý měsíc
se v Komunitní škole Heřmánek totiž pořádají minikoncerty žáčků a prostory tříd jsou
pro tato představení malá.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní středisko navštěvují občané v Křižanově, Osové Bítýšce nebo Velké Bíteši.
Nejbližší nemocnice je v Mostištích, Novém Městě na Moravě či v Brně.
V obci Heřmanov působí oblastní charita Žďár nad Sázavou. V případě potřeby se
obyvatelé Heřmanova obracejí poskytovatele sociálních služeb ve Velké Bíteši (obec
s pověřeným obecním úřadem) nebo Žďáru nad Sázavou (správní obvod obce
s rozšířenou působností).

2.7.4. Občanská vybavenost
Občanská vybavenost je vzhledem k velikosti obce dostatečná. V budově obecního úřadu
se nachází kancelář, nová pošta Partner, knihovna, obecní klubovna, archív a sklad Sboru
dobrovolných hasičů. V obci je instalován bezdrátový internet a zřízeno pracoviště Czech
POINT. Farnost v Heřmanově slouží i pro okolní obce. Hřbitov se nachází v
severovýchodní části obce, z kapacitních důvodů již je nevyhovující a proto je navrženo
jeho rozšíření.
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Obec provozuje tzv. poštu Partner. Do nově opravené místnosti této pošty byla
přestěhována také knihovna ze školy. Budou zde tudíž nabízené i různé další služby jako
je např. Czech point a internet.
Další mobilní vesnická knihovna byla zřízena na návsi. Je to místo kde si mohou občané
volně půjčovat uschované knížky, mapy, časopisy. Heslem je „PŘEČTI A VRAŤ NEBO
VYMĚŇ ZA JINOU“. V knihovně se každoročně pořádá akce v rámci „Noc s
Andersenem“, což je cyklus čtení pro děti. Do knihovny také pravidelně přispívají občané
s nepotřebnými knihami v rámci burzy knih..
Svoz komunálního odpadu v obci zajišťují Technické služby Velká Bíteš. V obci funguje
řadu let i systém třídění odpadu. Máme kontejnery na sklo bílé i barevné, papír a plasty.
Od roku 2010 jsme se zapojili do systému třídění a svozu BIO odpadu. Každá domácnost
obdržela zdarma biopopelnici, kterou Technické služby vyvážejí dle potřeby. Poplatky za
všechny platí obec. Za hřbitovem a v chatové oblasti jsou celoročně instalované
kontejnery na směsný komunální odpad. Svoz nebezpečného odpadu je organizován 1 x
ročně a příležitostně i sběr železa.
V minulých letech byly v obci založeny také některé parčíky. Kolem nového dětského
hřiště na návsi byla vybudována ochranná palisáda s květinovým záhonem. Toto hřiště se
nachází ve frekventované části obce a sousedí s místním pohostinstvím. V letních
měsících slouží k odpočinku nejen dětí, ale i jejich rodičů. Běžně zde zastavují na
občerstvení i cykloturisté. Velká plocha veřejného prostranství v blízkosti slouží jako
parkoviště pro návštěvníky kostela.

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
O veškerém dění v obci je pravidelně informováno na oficiálních webových stránkách
www.hermanov.info. Tyto webové stránky již dvakrát získali cenu veřejnosti Zlatý erb
Kraje Vysočina za nejlepší internetové stránky (2011 a 2014).
O Heřmanově byl natočen k příležitosti setkání rodáků natočen film, pravidelně jsou
natáčeny i prezentace z vesnice roku.
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Obec již dvakrát vydala pohlednici obce. Každoročně pak vydává rekapitulaci uplynulého
roku zvanou Heřmánek. Pravidelně vychází i Zdiva s troškou Heřmánku (což je
Zdislavsko - Václavsko - Mikulášský farní zpravodaj).
Veškerá fotodokumentace obce se nalézá na stránkách www.hermanov.rajce.net. Kde je
za posledních sedm roků více než 335 fotoalb a prohlédlo si je více než 46 500 lidí.
U příležitosti oslav obce byl vytvořen obsáhlý ALMANACH o Heřmanově a byla
uspořádána výstava historických fotografií mapující život v obci a takřka každé rodiny v
Heřmanově.

2.8. Ocenění obce
Obec Heřmanov v roce 2014 získala ocenění v rámci soutěže Vesnice Vysočiny 2014, tj.
konkrétně obdržela Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou
společnost v obcích a Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na
venkově, tj. za velmi pěkně opravenou faru, která je nedílnou součástí života v naší obci.
V roce 2015 obec Heřmanov získala druhé místo v soutěži Oranžová stuha. Komisi
zaujala především snaha místních obyvatel ukázat aktivní přístup a pestrost činností
zemědělských subjektů a spolků.

2.9. Volný čas v obci
Heřmanov je velmi společenská obec. V průběhu každého roku je pořádáno více než
padesát různých akcí.
Velmi populární a navštěvované jsou především novinky v rámci tzv. společenských
večerů obce, které se konají každý měsíc na vybrané téma (např. ochutnávka pálenky
Heřmanovský košt, populární retro nácvik vánoc (21. 6.), Hawajská párty s míchanými
koktejly, zelňačkobraní, burčákobraní, řízkobraní, klobásobraní, ochutnávka vína, ale
také např. beseda nad kronikami, prezentace kosmetiky nebo promítání filmů apod.).
Pro všechny občany se koná každý rok velikonoční i vánoční tvoření, na které jsou
pozvaní lektoři k výuce různých tradičních dovedností. O velikonocích i vánocích jsou
pořádány prodejní výstavy, v první adventní neděli je rozsvěcován vánoční strom u
kostela.

33

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

Od roku 2000 každoročně je pořádána soutěž hasičských družstev „Heřmanovská
savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku svatého Floriána, patrona hasičů.
Této mše se účastní hasiči z celého Okrsku Heřmanov. V červnu hasiči pomáhají také při
akci „Boží tělo“, nesou v průvodu baldachýn pro kněží a slavnostní historické prapory.
Ve slavnostních uniformách se účastí hasiči i všech důležitých akcí, oslav i pohřbů.
Červencová pouť je zasvěcena svátku p. Marie Karmelské (datum 15. 7.) a její tradice
byla založena již v roce 1918. Poutní průvod v neděli ráno vychází z Vidonína , přes
Radňoves, Novou Ves a končí mší sv. na návsi v Heřmanově. O této pouti byl natočený
velmi úspěšný dokumentární film Bábina pouť. Obě tyto akce jsou vyhlášenými akcemi,
které byly v roce 2014 prezentovány na mezinárodní výstavě Národního muzea Praha v
USA (město Cedar Rapids). Tradičně se koná i páteční předpouťový fotbal ženatí proti
svobodným, společný zápas hrají také vdané ženy proti svobodným. Na návsi se
uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy.
V minulých letech bylo v neděli o pouti pořádáno i posezení s dechovou kapelou
Bobrůvanka a populární Moravankou. Při většině obecních akcí nám každoročně vyhrává
Heřmanovská kapela (která oslavila již 35 let společného hraní).
Hodně akcí je připravováno během roku pro děti. Obnovili jsme i tradici obcházení dětí
po vesnici zvané „Velikonoční hrkání“. V dubnu se koná týden čtení a následný program
v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem. Dne 30. 4. pořádáme pálení čarodějnic se
soutěží o nejkrásnější čarodějnici. V červnu slavíme den dětí (již několikrát za podpory
Rádia Region). Pravidelná akce je pohádkový program v rámci Rozloučení s prázdninami
a říjnový lampionový průvod s programem.
Pro všechny zájemce je k dispozici sportovní areál u školy a nové dětské hřiště na návsi.
Pravidelně organizujeme různá sportovní utkání (fotbal, 2 x ročně turnaj v nohejbalu,
vánoční turnaj ve stolním tenise či hokejová utkání). Ve školní tělocvičně cvičí více než
deset roků místní (i přespolní) ženy aerobik i pilates, děvčata v rámci Komunitní školy
tancují s pompony, na hřišti trénujeme tenis.
Poslední roky jsou pořádány také zájezdy např. do termálních lázní a vinných sklípků.
Dvakrát ročně obyvatelé obce jezdí autobusem na muzikály do Prahy nebo do divadla v
Brně.
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Ochotníci jsou zváni i do Heřmanova. Na návsi pod komínem jsme letos v dubnu pořádali
i ohňovou taneční show. První adventní neděli je rozsvěcován vánoční strom na návsi u
kostela. Slavnostní rozsvěcování s punčem a perníčky se koná společně s vyhlášenou
prodejní vánoční výstavou. Každý rok také pořádáme vánoční koncert buď s Triem od
sv. Jakuba anebo s Lucií Laubovou. Pravidelná je i výroční členská schůze našich hasičů,
po které následuje zábava pro všechny občany. Konec roku pravidelně slavíme
silvestrovským posezením.
Kulturní dům i klubovna jsou kompletně rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem,
ubrusy i nádobím. Slouží všem občanům i zájemcům z cizích obcí. Konají se zde různé
oslavy, svatby a setkání. Pro pořádání svateb se plně nabízí i využití ubytování v krásně
opravené faře, která je běžně pronajímána zájemcům. V zimních měsících je kulturní dům
využíván i na stolní tenis.

2.10. Cestovní ruch
Vysočina se obecně vyznačuje poměrně pestrou kombinací primárního přírodního a
kulturně-historického potenciálu (tedy turistických atraktivit a atrakcí).
Mezi hlavní turistické cíle na Vysočině patří:
Geografický střed České republiky u Číhoště
Matematický vypočtený a geodeticky zaměřený střed České republiky se nachází u
Číhošt u Ledče nad Sázavou na Vysočině. Do historie se obec zapsala tzv. čihošťským
zázrakem, který se stal v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci 1949 a
v lednu 1950. Na louce na východní straně obce byl v roce 2006 zbudován památník
připomínající geografický střed České republiky.
Národní památník odposlechu
V zatopených žulových lomech u Lipnice nad Sázavou vytesala skupina mladých
kameníků v roce 2005 téměř třímetrový reliéf představující obří ucho, později pak ústa a
oči – na paměť špiclování za bývalých režimů.
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Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
V muzeu lze najít originální sbírku unikátů s přívlastkem „nej“: největších, nejmenších,
nejdelších, nejtěžších atd.
Hrad Roštějn
Romantický skalní hrad s dominantní sedmibokovou věží a vlastní pekárnou sousedí
s rozlehlou oborou, do které má přístup i veřejnost.
Historické centrum Telče
Patří mezi nejvýznamnější české městské památkové rezervace. Pohádkový renesanční
zámek se zahradou a anglickým parkem nebo skleník jsou dobře vidět z věže farního
kostela sv. Jakuba. V seznamu UNESCO je centrum Telče od roku 1992.
Pramen Moravské Dyje
Prameniště v nadmořské výšce 653 metrů nedaleko obce Panenská Rozsíčka je současně
prvním zastavením Kristkovy podyjské glyptotéky (což je výtvarně-filozofická pouť po
řece Dyji). Symbolický stroj stvořený ze dvou přírodních elementů – vody a vzduchu –
chrání pramen nové řeky.
Huť Jakub v Tasicích
Jedna z nejstarších skláren v Evropě, založená v 18. století. Vyráběly se zde například
vázy pro prezidentský palác v Mexiku nebo nádherné lustry pro Indii. V 80. letech se tu
natáčely exteriéry známého seriálu Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba Skláře.
Údolí řeky Doubravy
Přírodní rezervace leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od
Chotěboře, nedaleko obce Bílek. Nad údolím se nachází vyhlídka Sokolohrady, poblíž
najdeme zbytky původního hradu Sokolov ze 13. století. Na protějším svahu se nad řekou
tyčí skladní věž s vyhlídkou zvanou Čertův stolek.
Rozhledna Karasín
Celoročně přístupná rozhledna nad Bystřicí nad Pernštějnem je jako jedna z mála
určeným pouze pro potřeby turistů. V zimě ideální místo i pro lyžaře, kterým je
k dispozici 450 dlouhý vlek.
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Santiniho kostel na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou od roku 1994
figuruje na seznamu UNESCO. Půdorys má tvar hvězdy. Kostel má pět východů, pět
oltářních výklenků, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Stavba je
nejvýznamnějším dílem závěru života geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho.
ZOO Jihlava
ZOO Jihlava „ZOO bez mříží“ je domovem pro 150 druhů exotických zvířat včetně druhů
ohrožených vyhubením. ZOO se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů
Třebíčská židovská čtvrť
Židovské ghetto v Třebíči je jediná židovská památka mimo území Izraele, která se
dostala na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na prestižní seznam byla
židovská čtvrť zapsána v roce 2003 spolu s bazilikou sv. Prokopa.
Dalešický pivovar
V pivovaru Jiří Menzel natočil film „Postřižiny“. Z historické části pivovaru je zřízeno
unikátní Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví a na místě původní sladovny je dnes
restaurace.
Svatá hora
Oblast kolem "Svaté", jak zní ustálený lidový název, je typem krajiny ojedinělé v celém
regionu. Samotná nadmořská výška zvrásněného hřbetu, táhnoucího se až od Heřmanova,
přesahuje 650 m n. m. a je příčinou rozdílných přírodních a zejména klimatických
podmínek ve srovnání s bezprostředním okolím V. Bíteše, od kterého je vzdálena
pouhých 8 km. Nápadná je téměř dvojnásobná sněhová pokrývka, která je spolu s výškově
modelovaným terénem zárukou dobrých podmínek pro zimní sporty.
Turistické cíle v okolí Heřmanova
Turistickými cíli a popisem krajiny okolo Heřmanova se zabývá pan Alois Koukola, jeho
články lze najít na oficiálním webu obce hermanov.info.
Přímo v okolí Heřmanova nalezneme několik turistických zajímavostí např. přírodní
památku Heřmanovské koule nebo Heřmanovskou louku (tyto turistické zajímavosti jsou
popsány v podkapitole životní prostředí v obci).
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Obrázek č. 2 - Obec Heřmanov – letecký snímek

Pozoruhodným místem v okolí Heřmanova je „Svatá“. Oblast kolem „Svaté“, jak zní
ustálený lidový název, je typem krajiny ojedinělé v celém regionu. Samotná nadmořská
výška zvrásněného hřbetu, táhnoucího se až od Heřmanova, přesahuje 650 m n. m. a je
příčinou rozdílných přírodních a zejména klimatických podmínek ve srovnání
s bezprostředním okolím V. Bíteše, od kterého je vzdálena pouhých 8 km. Svatá hora je
také přírodním poutním místem, které bylo samostatně uvedeno ve čtvrthodinovém šotu
seriálu „Poutní místa“, odvysílaném Českou televizí.

Naučné stezky v okolí Heřmanova
V okolí Heřmanova vedou dvě naučné stezky, které spojují největší místní lákadla
cestovního ruchu.
První naučnou stezku „Svatá hora“ obdivovatelům připravily Lesy České republiky s. p.,
Lesní správa Náměšť nad Oslovou. Jedná se trasu dlouhou 16,9 km (uzavřený okruh zpět
do výchozího bodu) s patnácti zastávkami (např. Svatá hora, Rohy, Hrádek,
Heřmanovské koule, Kuní hora atd.)
V roce 2015 pak byla otevřena naučná stezka Heřmanov, která má celkem 16 zastávek.
Tato stezka mapuje zajímavá místa v naší obci a nejbližším okolí. Začíná na návsi před
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Jednotou, kde je malé posezení s mapami a nástěnkami.. Toto místo na návsi slouží k
odpočinku pro občany i turisty, kde si mohou všichni pořídit pozdrav z Heřmanova
(malovaný obraz z obce s otvory pro obličej).
Památky obce
Hlavními historickými dominantami Heřmanova, připomínající vzdálenou minulost jsou
farní kostel sv. Mikuláše a fara, které jsou od roku 1964 zapsány do státního seznamu
nemovitých kulturních památek.
Obrázek č. 3 - Kostel sv. Mikuláše a fara, svěcení kostela

Původně gotický kostel ze 14. století byl barokně přestavěn roku 1732 a opravován
roku1878. Zvony v kostelní věži jsou velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 1543.
Kostel byl v současnosti několikrát významně opravován. Kostel v dnešní podobě byl
vystavěn roku 1732. Roku 1878 byl kostel důkladně opraven farářem Karlem
Bobrovským. Uvnitř kostela jsou 3 oltáře. Jeden (hlavní) se sochou sv. Mikuláše - patrona
kostela a 2 vedlejší (boční oltáře Panny Marie Lourdské a sv. Anny.
Pozoruhodná je i křížová cesta (vyrobeno v Mnichově roku 1896) a sochařská výzdoba
kostela (z dílny Ferdinanda Demetze – Grod Groden in Sudtirol z jižního Tyrolska).
Vybavení kostela vesměs pochází z 12. století. Heřmanovský kostel v současné podobě
byl vystavěn již před 280 lety, ale posvěcen byl až před 100 lety. Kostel vysvětil 1. 9.
1912 brněnský biskup ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě HUYN. 2. 9. 2012 se konala v obci
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Heřmanov slavnostní mše k stému výročí posvěcení kostela, kterou celebroval Mons.
Pavel Posád, světící biskup českobudějovický.
Zděná fara byla postavena roku 1799. Objekt fary s malým hospodářským dvorem a farní
zahradou tvoří ucelený areál v centru obce.
V roce 2009 byla za pomoci získané dotace, kterou získala farnost vyměněna střecha
(náklady více než 1 000 000 Kč). Předloni byly zahájeny rozsáhlé opravy fary, na kterou
dostala farnost dotaci EÚ 5 mil. Kč. Plánováno bylo vybudování prostor, které se budou
pronajímat k rekreaci či krátkodobým pobytům.
Dalších významných událostí obcí stojí jistě za zmínku slavnostní svěcení obecního
znaku a praporu SDH v roce 2010. Dne 18. 9. 2011 byla na místním hřbitově odhalena
pamětní deska významného rodáka pátera Františka Pařila, který se narodil před sto lety
21. 1. 1911 ve Vidoníně . Popraven byl 3. 8. 1951 za velezradu a sabotáž v Jihlavě a tajně
pohřben na Heřmanovském hřbitově.
Obrázek č. 4 - Pamětní deska rodákovi gen. Ždímalovi a obnovení pomníku T. G.
Masarykovi

5. 8. 2012 se konalo slavnostní odhalení pamětní desky dalšího významného rodáka
Heřmanova - divizního generála in memoriam Václava Ždímala, který byl popraven
nacisty před 70 lety v Berlíně. Společně jsme také oslavili 2. 9. 2012 významné výročí
100 let posvěcení kostela sv. Mikuláše v Heřmanově. Při obou akcích se sbor i obec
významně prezentovala.
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2.11. Životní prostředí v obci
Životní prostředí v obci a jejím okolí je charakteristické rozsáhlejším masívem lesních
porostů (Skřinářovský les). Obec se dlouhodobě snaží o obnovu lesního hospodářství. V
uplynulých letech 2003 - 2007 čerpala dotace z fondu Ministerstva zemědělství na
zalesnění.

Přírodní památka heřmanovské koule
V blízkosti obce se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogické naleziště tzv.
heřmanovských koulí. Označují se tak zvláštní oválné čočky a nepravidelné koule
velikosti 3 až 9 cm tvořené různými minerály. Po rozloupnutí se objeví jádro tvořené
peckou složenou z větších šupin tmavé slídy – biotitu. Jádro lemuje zóna bledě zelené
slídy – flogopitu. Světové významné naleziště má plochu 1,89 ha a je chráněno od 19. 10.
1979. Tuto biologickou zvláštnost lze obdivovat i v mineralogických sbírkách
Moravského zemského muzea v Brně, v Západomoravském muzeu v Třebíči nebo
v Národním muzeu v Praze
Obrázek č. 5 - Heřmanovské koule

Poblíž naleziště heřmanovských koulí se nachází chráněná „Heřmanovská“ louka, na
které roste Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V okolí Heřmanova se můžete setkat
až s desítkami jedinců této zajímavé, vzácné a zákonem chráněné rostliny. Patří
k ohroženým druhům vstavačovitých rostlin ČR. Je 20-50cm vysoká a patří do čeledi
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„Orchidaceae“. Vyskytuje se na podmáčených loukách bohatých na živiny. Kvete fialově
purpurovými květy, v květnu a červnu, květenstvím tvořícím hustý mnohokvětý klas.
Obrázek č. 6 - Prstenec májový

Na území Heřmanova nejsou registrovány žádné evropsky významné lokality, památné
stromy nebo významně krajinné prvky.
Územní systém ekologické stability
Podle územně technických podkladů a podle Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
zasahuje do řešeného území nadregionální a regionální ÚSES, a to :
- RBC 293 – regionální biocentrum Lán
- RBK 1406 – regionální biokoridor Holinka – Lán
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Sociologický průzkum s názvem Investice obce v budoucích letech byl proveden
metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce Heřmanov.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Heřmanov. Šetření bylo
dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v
následujících letech. Dotazník obsahoval 12 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá). Dvě konkrétně položené
doplňující otázky zjišťovaly, zda se občané cítí být dostatečně informováni o dění v obci
prostřednictvím nástěnek, webových stránek a zpravodaje, a jak občané hodnotí péči o
čistotu obce. Navíc měli občané možnost vyjádřit své další názory k tématům, jež jsou
pro ně důležité.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v květnu 2016.

3.2. Výsledky průzkumu

Celkem bylo v obci Heřman rozdáno 60 dotazníků, zpět se vrátilo 48 dotazníků. Tři
dotazníky byly ze statistického hodnocení vyřazeny z důvodů neúplnosti (tyto dotazníky
nebyly statisticky vyhodnotitelné). Celkem bylo tedy vyhodnoceno 45 dotazníků.
Ze 45 dotazovaných se výzkumu zúčastnilo 22 žen (48,9 %) a 23 mužů (51,1 %).
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Graf č. 4 - Dotazovaní v obci Heřmanov z hlediska pohlaví
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Z hlediska věkové struktury byla mezi respondenty nejvíce zastoupena věková kategorie
41-60 let, tato věková kategorie představovala 44,4 % dotázaných. Přibližně třetinu
(31,2 %) respondentů tvořila skupina občanů nad 60 let věku. Zhruba u čtvrtiny
respondentů (24,4 %) se věk pohyboval v rozmezí 20-40 let. Nejstaršímu účastníkovi
výzkumu bylo 78 let, nejmladšímu dotazovanému bylo 20 let.
Graf č. 5 - Respondenti výzkumu v obci Heřmanov podle věku
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Naprosté většině respondentů (84,4 %) dostačují informace získané z obce, informace
z obce nedostačují 4,4 % oslovených a míru dostatku informací nedokáže posoudit
11,2 % respondentů.
Více než polovina (64,5 %) respondentů vnímá čistotu v obci jako vyhovující; více než
třetina 33,3 % pak vnímá čistotu v obci jako dostatečnou a jako nedostatečnou čistotu
v obci hodnotí 2,2 % respondentů.

Graf č. 6 - Čistota v obci Heřmanov - vnímání respondentů výzkumu
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Pro každou ze 12 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí
každého občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1
a daná oblast rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou,
ohodnotil ji číslem 3 a oblast získala 3 body. Každá rozvojová oblast tak mohla získat 69
– 207 bodů.
Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější opravy místních komunikací (67
bodů), opravy veřejných budov (70 bodů) a podporu zaměstnanosti (77 bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané podporu životního prostředí (82
bodů), zlepšení dopravní obslužnosti (83 bodů) a podporu kultury (88 bodů).
Další význačnou oblastí pro rozvoj obce byla občany obce vnímána podpora sportovních
aktivit (92 bodů), investice do veřejného prostranství (93 bodů) a podpora místních
spolků (96 bodů).
Jako nejméně naléhavé, ale přesto významné, se ukázaly oblasti rozvoje: cestovního
ruchu (99 bodů), průtah obcí (101 bodů) a péče o sakrální stavby (103 bodů).
Graf č. 7 - Oblasti rozvoje obce Heřmanov

Oblast priorit
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Graf č. 8 - 3 nejvýznamnější priority rozvoje obce z hlediska věku a pohlaví respondentů

3 nejvýznamnější priority rozvoje obce
z hlediska věku a pohlaví
25

Počet bodů

20
15

Součet z Opravy místních
komunikací

10

Součet z Opravy veřejných budov
Součet z Zaměstnanost/pracovní
místa

5
0
20-40 let 41-60 let nad 60 let 20-40 let 41-60 let nad 60 let
muž

žena

Respondenti podle věku a pohlaví

Počet bodů u nejvýznamnějších priorit (opravy místních komunikací, opravy veřejných
budov, zaměstnanost) byl nejvyšší u mužů ve věku 41-60 let.

Textová část
Mimo číselné části dotazník obsahoval také část textovou. Nejvíce občanů v textové části
se vyjádřilo pro opravu chodníků. Níže jsou uvedeny poznámky textové části:
„Heřmanov je dnes pěkná vesnice, vše je třeba udržovat a velice si toho vážit a tak se
chovat.“
„Dobrý by byl přechod u bývalé hospody.“
„Zajistit autobus z Osové Bytíšky přímo do Heřmanova kolem 13 hodiny.“
„Děti z Heřmanova dojíždí do Osové Bytíšky hodně, zajistit autobus.“
„Přidat čekárny.“
„Prosím dejte práci lidem v obci, kteří na ni mají ze zákona nárok.“
„Zřídit kontejnery na kovový odpad (konzervy), papírové obaly od mléka apod.“
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Shrnutí poznatků z průzkumu:
Do shrnutí poznatků z průzkumů byly sloučeny odpovědi z obou částí dotazníku (číselné
i textové).
Na základě toho lze říct, že jednoznačnou a naléhavou prioritou je 1) oprava komunikací.
Následuje: 2) oprava veřejných budov, 3) zaměstnanost/pracovní místa, 4) podpora
životního prostředí, 5) zlepšení dopravní obslužnosti – spoje do/z Osové Bytýšky, 6)
podpora kultury, 7) podpora sportovních aktivit, 8) investice do veřejných prostranství,
9) podpora místních spolků, 10) rozvoj cestovního ruchu, 11) bezpečnost provozu na
průtahu obcí, 12) péče o sakrální stavby.

Tabulka č. 9 Pořadí priorit občanů obce Heřmanov podle průzkumu
Oblast rozvoje
Opravy místních komunikací
Opravy veřejných budov
Zaměstnanost/pracovní místa
Podpora životního prostředí
Zlepšení dopravní obslužnosti
Podpora kultury
Podpora sportovních aktivit
Investice do veřejných prostranství
Podpora místních spolků
Rozvoj cestovního ruchu
Bezpečnost provozu na průtahu obcí
Péče o sakrální stavby
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
4.1. Strategická vize
Strategická vize rozvoje obce Heřman popisuje základní strategickou orientaci obce,
deklarující čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2025) dosáhnout.
Vize obce může stavět na velmi bohatém spolkovém životě obce Heřmanov, dobré
komunikaci mezi zástupci obce – občany a aktivní občanskou společností. Dalším
aspektem vize obce Heřmanova může být pestrost činností zemědělských subjektů,
absence průmyslu ve vztahu ke kvalitnějšímu životnímu prostředí, rozvíjející se místní
cestovní ruch. Jako významná může být považována poloha ve vnitrozemí republiky
(možnost dopravní napojení na dálnici D1 ve Velkém Meziříčí, Lhotce a Velké Bíteši –
vzdálenost 10 – 12 km od obce).
Vize:
Heřmanov – obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu. Obec s dlouhou
historií a tradicemi, bohatým spolkovým životem, aktivní občanskou společností, pestrostí
činností zemědělských subjektů. Obec s výhodnou polohou ve vnitrozemí, rozvíjející
místní turistický ruch - „Svatá hora“, naučná stezka Heřmanov. S hrdostí na tyto prvky
své lokální identity. Místo pro klid a obnovu sil.
Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti,
infrastruktury obce, turistického ruchu, životního prostředí, spolkového a komunitního
života.
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4.2. SWOT analýza
Tabulka č. 10 - SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

•

Poloha ve vnitrozemí
republiky

•

Místní chodníky

•

Bohatá historie obce

•

Dopravní obslužnost

•

Dobrá občanská vybavenost
obce

•

Zaměstnanost

•

Dobrá informovanost v obci

•

Nejrůznější ocenění obce

•

Aktivní občanská společnost

•

Velmi bohatý spolkový
život
Příležitosti

•

•

Rizika

Výstavba a rekonstrukce v

•

Nedostatek financí

oblasti dopravy a technického

•

Vysoká administrativní zátěž

zabezpečení obce

(dotačního řízení, v

Podpora cestovního ruchu –

podnikání, v místní

výstavba rozhledny, dokončení

samosprávě)
•

naučné stezky Heřmanov

Nízká podpora státu malých
obcí

4.3. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
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Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci. A je stanoven takto:
Obec Heřmanov – Obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu. Klidné
prostředí pro život, bydlení, pracovní a volnočasové možnosti.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:
•

současný profil regionu

•

strategická vize regionu

•

globální cíle regionu

•

SWOT analýzy

•

výsledky průzkumu názorů občanů

•

aktuální problémy obce

•

aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Heřmanov je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:
•

Rozvoj občanské vybavenosti.

•

Rozvoj infrastruktury obce.

•

Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb
včetně volnočasových aktivit.

•

Zkvalitnění životního prostředí.

•

Podpora spolkového a komunitního života.
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a
adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
Tabulka č. 11 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Heřmanov
PRIORITA 1. Občanská 1.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
vybavenost

1.2 Zateplení a fasády obecních budov
1.3 Oprava, výstavba, rekonstrukce školy (Komunitní
škola)
1.4 Výstavba dětských hřišť dovybavení, rozšíření
1.5 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
1.6 Opravy školního hřiště
1.7 Rozšíření dětského hřiště
1.8 Úprava veřejného prostranství (zbourání starého
domu na návsi, vybudování autobusové zastávky a úprava
návsi)

PRIORITA 2.
Infrastruktura obce

2.1 Kanalizace obce
2.2 Odkup a zasíťování nových stavebních parcel
2.3 Výstavba místních komunikací
2.4 Oprava místních komunikací
2.5 Výstavba chodníků
2.7 Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
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Tabulka č. 12 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Heřmanov - pokračování
PRIORITA 3.
Turistický ruch

3.1 Informační a orientační systém obce
3.2 Turistické stezky
3.3 Cyklostezky
3.2 Informační tabule
3.4 Letáky a informační brožury

PRIORITA 4. Životní
prostředí

4.1 Úprava veřejného prostranství na návsi

PRIORITA 5. Spolkový
a komunitní život

5.1 Podpora spolků
5.2 Podpora jednorázových společenských akcí
5.3 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže i
seniorů

PRIORITA 1. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.
PRIORITA 1.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Popis priority 1.1 – Obnova a rekonstrukce obecního úřadu:
Cílem v rámci tohoto opatření je obnova a rekonstrukce obecního úřadu. Toto opatření
povede k navrácení budovy obecního úřadu do původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 1:
•

Projektové práce (ano, je projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik
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•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

Toto opatření není podmíněno realizací jiné aktivity, pro obec je toto opatření prioritní a
bude realizováno v roce 2016.
PRIORITA 1.2: Zateplení a fasády obecních budov
Popis priority 1.2 – Zateplení a fasády obecních budov:
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov, zateplení a fasád.
Toto opatření povede k snížení energetických nároků na vytápění objektů, zlepšení
tepelně-technických vlastností obvodových stěn, díky zateplení fasády, zvýšení ochrany
nosných konstrukcí objektu, snížení nepříznivého zatížení životního prostředí, zlepšení
mikroklimatu v místnostech zateplených objektů, zlepšení estetického vzhledu objektu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Opatření by mělo být realizováno
v roce 2017.
PRIORITA 1.3: Výstavba a oprava obecních bytů
Popis priority 1.3 – Výstavba a oprava obecních bytů:
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba a oprava obecních bytů. Toto opatření přispěje
k rozvoji bydlení v obci, které je podmínkou pro kvalitní život občanů v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:
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•

Projektová dokumentace

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Strategický rozvojový plán
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Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Opatření by mělo být realizováno
v roce 2018.

PRIORITA 1.4: Oprava, výstavba, rekonstrukce školy (Komunitní škola)
Popis priority 1.4 – Oprava, výstavba, rekonstrukce školy (Komunitní
škola):
V rámci této priority je cílem oprava, výstavba a rekonstrukce školy. Toto opatření
povede k navrácení školy do původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:
•

Projektová dokumentace

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Tato priorita je pro obec významná. Termín zahájení realizace je naplánován na rok 2017.

55

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

PRIORITA 1.5: Výstavba dětských hřišť
Popis priority 1.5 – Výstavba dětských hřišť:
V rámci tohoto opatření je cílem dostavba a vybavení dětského hřiště. Toto opatření
povede ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám
s malými dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:
•

Zadání projektové dokumentace/studie (ano, je projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Termín zahájení realizace je naplánován na rok 2016.

PRIORITA 1.6: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Toto opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na
území obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace
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Opatření není podmíněno realizací jiné aktivity. Tato priorita bude realizována ve
střednědobém výhledu, začátek její realizace je naplánován na rok 2019.

PRIORITA 1.7: Oprava školního hřiště u školy
Popis priority 1.7 – Oprava školního hřiště u školy:
V rámci tohoto opatření je cílem oprava sportovního areálu u školy. Toto opatření povede
k zlepšení možnosti školní mládeže sportovat.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Oprava školního hřiště u školy byla být realizována v roce 2018.
PRIORITA 1.8: Úprava veřejného prostranství (zbourání starého domu na
návsi, vybudování autobusové zastávky a úprava návsi)
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.8:
Cílem v rámci tohoto opatření je úprava veřejného prostranství. Konkrétně se jedná o
zbourání starého domu na návsi, vybudování autobusové zastávky a úpravu návsi.
Realizace opatření povede k zlepšení vzhledu obce a k většímu pohodlí obyvatel obce
(vybudování autobusové zastávky).
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.8:
•

Projektové práce (ano, je projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik
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•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Tato aktivita má přímou vazbu na prioritu: 4.1 Úprava veřejného prostranství na návsi.
Opatření by měla být realizována v roce 2017.

PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků) a cyklostezek.
PRIORITA 2.1: Kanalizace obce
Popis priority 2.1 – Kanalizace obce
Cílem v rámci tohoto opatření je kanalizace. Kanalizace je důležitým článkem k
dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí v
daném území.
Navržená opatření budou mít také významný pozitivní vliv na kvalitu vody v blízkých
tocích.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:
•

Projektové práce (ano, je hotová projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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Kolaudace

•

Provoz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

Opatření by mělo být realizováno v letech 2018-2020.
PRIORITA 2.2: Rozšíření inženýrských sítí
Popis priority 2.2: Rozšíření inženýrských sítí
V rámci tohoto opatření je cílem rozšíření inženýrských sítí (odkup a zasíťování nových
stavebních parcel). Provádění inženýrských sítí patří k zásadním požadavkům na přípravu
stavebních parcel před samotným započetím prodeje pozemků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Pokládka inženýrských sítí

•

Vybudování komunikací

•

Výběr zhotovitele a dozoru

Opatření bude realizováno v roce 2023.
PRIORITA 2.3: Výstavba místních komunikací
Popis priority 2.3: Výstavba místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba místních komunikací. Tato opatření povede k
vylepšení napojení obce Heřmanov na regionální silniční síť.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru
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•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Výstavba místních komunikací je naplánována na rok 2024.
PRIORITA 2.4: Oprava místních komunikací
Popis priority 2.4: Oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je oprava místních komunikací. Tato opatření povede ke
zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce za prací,
školními povinnosti atd.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Oprava místních komunikací by měla být realizována v roce 2021.
PRIORITA 2.5: Výstavba chodníků
Popis priority 2.5: Výstavba chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků.
Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v
obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Výstavba nových chodníků by měla být uskutečněna v roce 2022.
PRIORITA 2.6: Vybudování/rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení.
Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně
veřejného a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení je naplánována na rok 2025.
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PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce
Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:
•

Projektová dokumentace

•

Výběr dodavatele

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace informačního a orientačního systému obce

Realizace informačního systému je naplánována na rok 2019.

PRIORITA 3.2: Turistické stezky
Popis priority 3.2: Turistické stezky
Cílem tohoto opatření je rozvoj turistických stezek, populárně-zábavně-znalostních prvků
podél cest, vybudování odpočívadel, odpadkových košů apod. Toto opatření přispěje k
podpoře turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru
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•

Kolaudace

•

Provoz

Realizace turistických stezek je naplánována na rok 2019.

PRIORITA 3.3: Cyklostezky
Popis priority 3.3 – Cyklostezky:
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky. Toto opatření povede k zvýšení
podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami
obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu
obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3. 3:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Realizace opatření cyklostezky je naplánována na rok 2024.
PRIORITA 3.4: Informační tabule
Popis priority 3.4: Informační tabule
Cílem tohoto opatření je vytvoření informační tabule. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost o obci jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4:
• Výběr dodavatele
• Tvorba návrhu
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• Posouzení zastupitelstvem
• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
• Instalace informační tabule
Instalace informačních tabulí jsou předpokládána v roce 2019.
PRIORITA 3.5: Letáky a informační brožury
Popis priority 3.5: Letáky a informační brožury
Cílem tohoto opatření je vytvoření letáků a informačních brožur. Smyslem opatření je
zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce, přispět k rozvoji
místního turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.5:
• Výběr dodavatele
• Tvorba návrhu
• Posouzení zastupitelstvem
• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
• Instalace informačního a orientačního systému obce
Tato opatření není podmíněno realizací jiné aktivity. Realizace opatření je naplánována
na rok 2016.

PRIORITA 4. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.
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PRIORITA 4.1: Úprava veřejného prostranství na návsi
Popis priority 4.1: Úprava veřejného prostranství na návsi – údržba
zeleně
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v
obci. Vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

Priorita bude realizována průběžně v letech 2016-2025.

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a
rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím
spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité
formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce
a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,
jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.
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PRIORITA 5.1: Podpora spolků
Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení bohatého
spolkového života, který má v obci Heřmanov dlouhou tradici. V rámci této priority
budou podpořeny spolky v obci a Sbor dobrovolných hasičů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority:
•

Finanční podpora

•

Podpora propagace činnosti spolků

•

Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Obec již podporu spolků realizuje. Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity.
Opatření bude realizováno průběžně v letech 2016-2025.
PRIORITA 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je
podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, posílit pocit lokální
identity.
Aktivity vedoucí k naplnění priority:
•

Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce

•

Výběr vhodné lokality a data realizace

•

Personální zajištění organizačního týmu

•

Zajištění průběhu akce

•

Propagace akce

Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Opatření bude realizováno průběžně
v letech 2016-2025.
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PRIORITA 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů
Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také
seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení
volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou
tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i
fyzického zdraví.
Aktivity vedoucí k naplnění priority:
•

Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit

•

Výběr vhodné lokality a data realizace

•

Personální zajištění volnočasových aktivit

•

Zajištění průběhu volnočasových aktivit

•

Propagace akce

Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Opatření bude realizováno průběžně
v letech 2016-2025.
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V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a
strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a
projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Heřmanov má potřebu

střednědobého

programování při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip
integrovaného přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření
projektů). Proces postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k
naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální
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zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a
efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých
sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno koofinancování z rozpočtu obce, v některých případech
doplněné o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá
se, že se realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např.
kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti
vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí
procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv
projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
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Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 13 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Investor / nositel projektu

Obec Heřmanov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)
Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k
jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtů obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
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prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2016-2025
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
Graf č. 9 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

72

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Heřmanov má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou
ministerstev České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory.
Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory
nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.
www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
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Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel v Heřmanově.

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých
členů samosprávy obce.
Tabulka č. 14 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ NÁKLADY
ANO
NE
V KČ

01

Obnova a rekonstrukce
obecního úřadu

Ano

200 000 Kč

02

Zateplení a fasády
obecních budov

Ano

400 000 Kč

03

Výstavba a oprava
obecních bytů

Ano

300 000 Kč

04

Oprava, výstavba,
rekonstrukce školy
(Komunitní škola)
Výstavba dětských
hřišť

Ano

2 000 000 Kč

Ano

100 000 Kč

05
06

Péče o historické a
drobné sakrální stavby

Ano

100 000 Kč

07

Opravy školního hřiště

Ano

200 000 Kč

(u školy)
08

Úprava veřejného
prostranství

Ano

300 000 Kč

09

Vybudování
kanalizace

Ano

1 000 000 Kč
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PRIORITA
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 1
Občanská
vybavenost
Priorita 2
Infrastruktura
obce

Strategický rozvojový plán
Heřmanov
2016 - 2025

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Tabulka č. 15 - Databáze projektů - pokračování
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO

NE

NÁKLADY V
KČ

010

Rozšíření
inženýrských sítí

Ano

500 000 Kč

011

Výstavba místních
komunikací

Ano

1 000 000 Kč

Ano

1 000 000 Kč

Ano

1 000 000 Kč

Ano

500 000 Kč

Ano

100 000 Kč

Ano

500 000 Kč

Ano

500 000 Kč

Ano

100 000 Kč

Ano

50 000 Kč

Ano

100 000 Kč

Ne

25 000 Kč

Ne

25 000 Kč

Ne

25 000 Kč

012

Oprava místních
komunikací

013
Výstavba chodníků
014
015
016
017
018
019

Výstavba či
rekonstrukce veřejného
osvětlení
Informační a orientační
system obce
Turistické stezky
Cyklostezky
Informační cedule
Letáky a informační
brožury

020
Údržba zeleně
021
Podpora spolků
022
Podpora hasičů
023

024

Podpora
jednorázových
společenských akcí
Podpora
volnočasových aktivit
dětí, mladéže, ale i
seniorů

Ne
25 000 Kč
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Priorita 2
Infrastruktura
obce
Priorita 2
Infrastruktura
obce
Priorita 2
Infrastruktura
obce
Priorita 2
Infrastruktura
obce
Priorita 2
Infrastruktura
obce
Priorita 3
Turistický ruch
Priorita 3
Turistický ruch
Priorita 3
Turistický ruch
Priorita 3
Turistický ruch
Priorita 3
Turistický ruch
Priorita 4
Životní
prostředí
Priorita 5
Spolkový a
komunitní
život
Priorita 5
Spolkový a
komunitní
život
Priorita 5
Spolkový a
komunitní
život
Priorita 5
Spolkový a
komunitní
život
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