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1. Koncepční dokumenty 

Již 667 let uplynulo od první písemné zmínky o naší obci. První zápis je z roku 1349, kdy 
 jsme patřili k Osovskému panství, od roku 1437 k Náměšti nad Oslavou. Až do třetí čtvrtiny 
19. století se Heřmanov úředně jmenoval Hermannschlag-Hermašlak. Z názvu se dá vyčíst a 
předpokládat, že ves vznikla ve 13. století jako kolonizační ves, že její lokátor - zakladatel se 
jmenoval Hermann (Heřman) a že vznikla na místě vymýceného lesa (Schlag). Doslovný 
překlad by byl Heřmanova Paseka.  

 

        Pohlednice Heřmanova 
 
 

Dominantou Heřmanova je bezesporu kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Původně gotický kostel 
ze 14. století, barokně přestavěn roku 1732 a opravován roku 1878. Dále se v obci nachází fara 
z roku 1799. Zvony v kostelní věži jsou velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 1543.        
 
V blízkosti obce se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogické naleziště tzv. 
heřmanovských koulí. Světově významné naleziště má plochu 1,89 ha a je chráněno od 19. 10. 
1979.  Poblíž  naleziště  heřmanovských  koulí  se nachází chráněná  „Heřmanovská  louka“,  
na které roste Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).  Nejvyšším bodem v okolí je kopec 
Svatá hora (679 metrů nad mořem), která je častým poutním místem. Mezi neobvyklé 
zajímavosti Heřmanova patří vysoký komín na návsi, jenž je pozůstatkem bývalého lihovaru 
(jednoho z nejstarších na Moravě, založeného 1835) a slouží jako každoroční hnízdiště čápů.  

 

Heřmanov patří do správního obvodu města Velké Meziříčí, které je pro Heřmanov obcí s 
rozšířenou působností (ORP). Pověřená obec (se stavebním úřadem) je Velká Bíteš. Celková 
výměra katastrálního území je 538 ha.  V roce 2016 v obci trvale bydlelo 206 stálých obyvatel 
v 91 domech. Součástí obce je také rekreační oblast s 53 chatami.  
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Obec Heřmanov má nový územní plán z roku 2016. Z důvodu změny legislativy a 
nevyhovujícího počtu stavebních míst (na žádost občanů) jsme se rozhodli pro zpracování 
nového územního plánu a nahradili tak nevyhovující plán z roku 2006. Autorem je ing. arch. 
Jiří Hašek z Urbanistického střediska Jihlava. Do územního plánu jsme již plně zapracovali i 
náš projekt na vybudování jednotné kanalizace a ČOV, který je v současnosti těsně před 
schválením. V lednu 2016 jsme společně se zpracovatelskou firmou SENSEI konsult Praha 
vydali nový Strategický rozvojový programu.   

V obci funguje kompletně opravený kulturní dům a klubovna, knihovna, dva obchody se 
smíšeným zbožím, pohostinství, požární zbrojnice a hřbitov. Od května 2016 začala obec 
provozovat samostatnou službu Pošta Partner, která slouží spokojeným občanům i zákazníkům 
z blízkých vesnic. 

V naší maličké základní škole jsme byli z důvodu obrovského poklesu žáků ke dni 31. 8. 2015 
pozastavit činnost. Podařilo se nám však úspěšně zrealizovat náhradní řešení pro vyžití školní 
budovy. Založili jsme tzv. Komunitní školu Heřmánek, což je víceúčelové kulturní zařízení 
sloužící potřebám dětí i dospělých. V prvních dvou školních letech navštěvuje naši komunitní 
školu více než 70 zájemců, kteří se přihlásili do různých kroužků. Také letos probíhá výuka: 
kreslení pro menší i starší děti, angličtina pro začátečníky i mírně pokročilé, individuální výuka 
hry na kytaru, flétnu i klavír, zpěv sólový i skupinová výuka dětí s rodiči, cvičení děvčátek 
s pompony, aerobik i pilates, pro dospělé základy práce s počítačem. Velmi zajímavý je také 
dětský pěvěcký „Heřmánkový sboreček“, který nacvičuje vystoupení k různým akcím, 
(rozsvěcování vánočního stromu, oslava Dni matek apod.). 

Provoz komunitní školy plně sponzoruje obec Heřmanov, platy lektorů jsou hrazeny ze 
školného žáků.Letos již třetím rokem bude o prázdninách probíhat tzv. minitábor pro malé děti. 
Víceméně celé prázdniny nabízíme tuto „hlídací“ službu rodičům a zábavný program dětem ve 
škole. Za tu dobu se zde vystřídalo více než 65 spokojených dětí nejen z naší obce, ale širokého 
okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

V uplynulých letech se v obci podařilo zrealizovat celou řadu plánovaných akcí z Programu 
obnovy venkova např.: veřejný vodovod, telefon, opravu elektrické sítě, plynofikaci obce, 
úpravu veřejného prostranství před kostelem, parketem a obecním úřadem, autobusovou 
čekárnu, opravu hřbitovní zdi. Byla provedena kompletní rekonstrukce kulturního domu. 
Předloni jsme již kompletně dokončili rekonstrukci další budovy OÚ, ve které se nachází 
klubovna, kuchyňka, sociální zařízení, sklad SDH a archív. Udělalo se zateplení budovy školy, 
oprava tělocvičny a výměna oken v KD, na poště a OÚ. Provedli jsme rekonstrukci veřejného 
osvětlení, opravu rozhlasu. Na návsi bylo vybudováno dětské hřiště a dokončen sportovní 
komplex u školy (travnaté i víceúčelové hřiště, dětský koutek, WC, posezení, sportovní zázemí).  

 

Nejvýznamnější opravy jsme provedli vloni a letos s použitím dotací Ministerstva pro místní 
rozvoj. Použili jsme peníze 2 x 600 000 Kč, které jsme získali za vyhranou Oranžovou a 
Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 a 2016. Vloni jsme provedli výměnu krovů na 
obecních budovách (klubovně a obecním úřadě) a letos se nám již podařilo udělat celkové 
zateplení, drobné úpravy a fasádu. Celkové náklady jsou cca 2 mil. Kč. Z letošních peněz 
programu Obnova venkova jsme si již stihli vybudovat novou zasedací místnost pro potřeby 
zastupitelstva obce. 

Rozpočet obce v roce 2016 (v tis. Kč) 2 470 (z toho daňové 2 409). Skutečnost: příjmy 3 812 
(z toho daňové  2 568), výdaje 3 937, výdaje na akce POV 248. Rozpočet obce v roce 2017 
(v tis. Kč):  příjmy 2 427 (z toho daňové 2 342), výdaje celkem 1 857, výdaje na akce POV 206. 

 

2. Společenský život 
 
Společenský život je v naší obci to, čím se můžeme právem chlubit.  V průběhu každého roku 
jsme pořádali bezmála padesát různých akcí !!! Velmi populární a navštěvované jsou 
především novinky v rámci tzv. společenských večerů obce, které se konají každý měsíc na 
vybrané téma. K dnešnímu dni jsme jich uspořádali již 48. Jsou to např. ochutnávka pálenky 
Heřmanovský košt, populární retro nácvik vánoc (21. 6.), Hawajská párty s míchanými 
koktejly, zelňačkobraní, burčákobraní, gulášobrání, štrůdlobraní, řízkobraní, 
klobásobraní, ochutnávka vína, ale také např. beseda nad kronikami, prezentace 
kosmetiky nebo promítání filmů apod.  
 
 



4 
 

Letos v lednu jsme uspořádali úžasnou besedu s panem farářem Zbigniewem Czendlikem, 
které se zúčastnilo 180 platících posluchačů. Již třikrát jsme si promítali zajímavé fotky 
známých cestovatelů z Aljašky, Indie, Barmy, Kambodži … Od loňského školního roce jsme 
přidali také minikoncerty žáčků naší nové Komunitní školy Heřmánek. Ve škole máme i 
besedy, kurzy první pomoci a semináře lektorů (téma: efektivní rodičovství, příliš živé dítě, 
moje dítě hraje …).  Obec Heřmanov provozuje také letní kino, vloni jsme promítali dva filmy. 
  
Heřmanov je velmi společenská obec, která se vloni  již po páté přihlásila do soutěže o titul 
Vesnice roku. V roce 2014 jsme snad plným právem získali hned dvě ocenění. Cenu naděje 
pro živý venkov tzv. duhovou stuhu – 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 jsme 
byli také úspěšní, nejprve jsme na jaře vyhráli Oranžovou stuhu – za spolupráci se 
zemědělským subjektem v Kraji Vysočina. Na podzim jsme pak po zajímavé prezentaci obce 
získali druhé místo v celorepublikovém hodnocení. Loňský rok nám přinesl zaslouženou 
Modrou stuhu za společenský život v obci. 
 
Hlavním pořadatelem většiny akcí je obec a Sbor dobrovolných hasičů. Jednou z největších 
každoročních akcí je  ostatkový průvod, kterého se vždy účastní mnoho krásných masek. Také 
v  letošním roce jich bylo více než padesát včetně muzikantů a hasičů.  
 

 
 
Vyhlášenou akcí bývá únorový hasičsk  ý ples s bohatou tombolou. Obnovili jsme i tradici 
obcházení dětí po vesnici zvané „Velikonoční hrkání“. Pro všechny občany se koná každý rok 
velikonoční i vánoční tvoření, na které máme pozvané lektory k výuce různých tradičních 
dovedností.  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 KD využíván i na 
stolní tenis.   
 
Letos v květnu se uskuteční již XVII. ročník soutěže hasičských družstev „Heřmanovská 
savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Této 
mše se účastní hasiči z celého Okrsku Heřmanov. Vloni slavnostně v hasičských uniformách 
nastoupilo odhadem 70 hasičů. 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.  
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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 naší 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 x svobodní, společný zápas hrají také 
vdané x svobodné ženy. Na návsi se uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy. 
V minulých letech jsme v neděli o pouti pořádali 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 v roce připravujeme pro děti. Zapojili jsme se do mezinárodní akce Noc 
s Andersenem. 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 v KD. 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 patnáct roků místní (i přespolní) ženy aerobik i pilates, děvčata v rámci KŠ 
tancují s pompony. 
 

Poslední roky pořádáme také zájezdy např. do termálních lázní a vinných sklípků. Dvakrát 
ročně jezdíme autobusem na muzikály do Prahy nebo do divadla v Brně. Ochotníky zveme 
i do Heřmanova. Vloni na jaře jsme shlédli na návsi „pod komínem“ nádhernou ohňovou show. 
První adventní neděli vždy rozsvěcujeme 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 nebo s Lucií Laubovou. 
Pravidelná je i výroční členská schůze našich hasičů, po které následuje zábava pro všechny 
občany. Konec roku pravidelně slavíme silvestrovským posezením.  
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Z velkých akcí minulých let 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.  
 

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.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zatím nejvýznamnější akcí posledních let bylo bezesporu obnovení pomníku prvnímu 
prezidentovi T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi v roce 2013. Tento pomník byl 
poprvé v naší obci odhalen v roce 1936, v roce 1940 byl nuceně odstraněn. Z původního 
pomníku se zachoval jen sokl a zbytek byl zakopaný v zemi. Při kácení starých lip byla deska 
pomníku náhodně objevena a obec následně památník obnovila. Tento počin byl také vybraný 
do soutěže Zlatá jeřabina 2013 za kulturní počin roku Kraje Vysočina.  
 
V roce 2014 jsme společně oslavili také 120 výročí založení SDH Heřmanov. Tato akce se 
konala 30. 8. a byla spojena se setkáním rodáků. Na celý den byl připravený bohatý program 
a akce se účastnilo více než 500 hostů. 
 

Od 1. 5. 2016 jsme začali jako obec provozovat tzv. poštu Partner, pro kterou jsme se rozhodli 
kvůli zachování služeb našim občanům. Do nově opravené místnosti této pošty jsme 
přestěhovali také naši knihovnu ze školy. Budou zde tudíž nabízené i různé další služby jako je 
např. Czech point a internet, předprodej vstupenek a další. 

 
Další mobilní VESNICKOU KNIHOVNU jsme zřídili na       
návsi. Je to místo kde si mohou občané volně půjčovat 
uschované knížky, mapy, časopisy. Heslem je „PŘEČTI A 
VRAŤ NEBO VYMĚŇ ZA JINOU“. Do knihovny také 
pravidelně přispívají občané nepotřebnými knihami v rámci 
burzy knih..  
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O veškerém dění v obci aktuálně informujeme na našich nových internetových stránkách 
www.hermanov.info. 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. 
Dopsali a digitalizovali jsme současnou kroniku od roku 2000. Také jsou vydávány krásné 
fotoknihy z důležitých akcí a života v obci, které jsou již nedílnou součástí naší kroniky. 
  

 
 
 

Obec nechala již dvakrát vytvořit pohlednice a vydává každoročně 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 deset roků skoro 400 fotoalb a prohlédlo si je více než 56 500 lidí! U příležitosti 
oslav obce byl vydán obsáhlý ALMANACH o  Heřmanově a uspořádali jsme výstavu 
historických fotografií, které zmapovali život v obci a takřka každé rodiny v Heřmanově. O 
veškerém dění v obci aktuálně informujeme na našich nových internetových stránkách 
www.hermanov.info.  Tyto webovky již dvakrát získali cenu veřejnosti Zlatý erb Kraje 
Vysočina za nejlepší internetové stránky (2011 a 2014). Naše starostka se umístila jako třetí 
v Kraji Vysočina v soutěži Žena regionu 2015. O Heřmanově jsme kvůli setkání rodáků 
natočili krásný film a další filmy točíme i z prezentací vesnice roku. 

 
 
 

3. Aktivity občanů 
 

Občané Heřmanova se pravidelně účastní brigád, které jsou pořádány na pomoc při opravách 
kostela i fary. V roce 1998 odpracovali bezplatně nespočet hodin při výměně střechy na kostele. 
Opravovali interiér kostela a při výměně lavic v kostele. Nové lavice stály celkem přes 600 000 
Kč a zaplaceny byly pouze z darů farníků a obcí (Obec Heřmanov přispěla částkou 70 000 Kč).  
Z darů farníků byla již v roce 1998 zaplacena dvoumilionová cena na opravu střechy kostela! 
Při generální opravě fary pomáhali nejen farníci, ale i další dobrovolníci. Při této opravě firma 
zaměstnala také čtyři dosud nezaměstnané místní občany. Pořadatelem většiny akcí 
v Heřmanově spolu s obecním úřadem je Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1894, 
který má v současnosti cca 60 členů (včetně žáků). Při počtu 206 obyvatel vesnice je to 
opravdu slušný počet. Všichni se běžně zapojují do akcí v obci. Většinou jde samozřejmě o 
dobrovolnou a bezplatnou práci. 
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SDH Heřmanov + Heřmanovská kapela 
 

 
Jedná se nejen o pořádání zábav, sportovních utkání, akcí pro děti, ale hlavně o brigády při 
budování a opravách v obci. V minulých letech se každoročně v letních měsících budovalo 
např. sportoviště u školy, dětské hřiště na návsi, opravovala se škola, kulturní dům či požární 
zbrojnice. Každoročně se připravuje náves na okrskovou hasičskou soutěž a před poutí stavíme 
parket a posezení. Nejen dospělí, ale i mladí pomáhají. Každé prázdniny brigádničí zájemci při 
drobných opravách v obci.   
 
Na oplátku pořádají tradiční akce jako Tříkrálovou sbírku, velikonoční pomlázku, pálení 
čarodějnic či obcházení čertů a andělů s Mikulášem.  Před kostelem se vždy koná vyprovázení 
novomanželů z obce. Obec společně s SDH v posledních několika letech investovala a 
zakoupila hasičům nejen pracovní, ale také vycházkové uniformy. Proto kdykoli je vhodná 
příležitost, tak hasiči nastupují se slavnostních stejnokrojích. V posledních letech se jednalo 
např. o oslavy svěcení obecního znaku a praporu, průvody farníků Boží tělo či pouť, slavnostní 
mše či pohřby spoluobčanů.  
 
SDH Heřmanov organizuje letos již šestnáctý ročník okrskové soutěže „Heřmanovská savice“, 
které předchází tradiční mše svatá za hasiče celého okrsku. SDH se také zúčastňuje hasičských 
soutěží v okolních obcích a námětových cvičení. Sbor vlastní i historickou hasičskou stříkačku 
z roku 1898 a tak se naši veteráni  pravidelně účastní srazů a přehlídek historické techniky. 
Předloni naši mladí hasiči bez nároku na odměnu kompletně rekonstruovali hasičskou stříkačku 
z roku 1943. Podle pracovního deníku odpracovali více než 900 brigádnických hodin! 
 
 

 
 

Historická stříkačka z roku 1898a 1943 
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Obecní úřad společně s SDH zajišťuje gratulace občanům, kteří se dožívají významných 
životních jubileí. Od 60-ti roků se slaví každých pět let výročí. Občanům přijde blahopřát 
starostka či místostarosta s některým dalším zastupitelem. Oslavenec obdrží od obce pamětní 
dárek a poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v místním obchodě. Výbor hasičů předává svým 
bývalým či zasloužilým členům dárkový balíček popř. vyznamenání.  
 

Podle potřeby pořádáme také 
vítání nově narozených občánků, 
kteří mimo jiných dárků obdrží 
od obce i vkladní knížku s 
darem 2 000 Kč.  
 
SDH Heřmanov pořádá 
každoročně výroční členskou 
schůzi, na kterou zve všechny 
občany obce. V roce 2014 jsme 
měli velkou oslavu 120. výročí 
založení sboru, která byla 
spojena se setkáním rodáků 
Heřmanova.  
 
První adventní neděli 
slavnostně rozsvěcujeme 
vánoční strom na návsi, při 
kterém rozdáváme napečené 
perníčky a vánoční punč. O 
program se nám vždy starají 
žáci naší komunitní školy. 

 
Vítání občánků  
 
Předloni jsme navíc připravili výstavu nádherných vyřezávaných betlémů pana Kejdy ze 
Skřinářova. Velmi populární je i velikonoční i vánoční tvoření, na které máme vždy pozvané  
lektory různých tradičních dovedností. 
 
Občané naší obce se také velmi aktivně zapojují do dobročinných akcí. Všichni sbíráme PET 
víčka pro nemocného Matěje ze Žďáru nad Sázavou, předloni jsme jich odevzdali 86 kg. 
 
Již desátým rokem pořádáme sbírku nepotřebného šatstva pro DIAKONII Broumov. Sbírce 
vždy předchází dobročinný BAZÁREK, při kterém se ještě zachovalé šatstvo věnované občany 
prodává za symbolické ceny. Finanční výtěžek jde na pořádání akcí pro děti. Již několik let 
organizujeme další záslužnou akci – hromadné darování krve ve FN Brno. Celkem za obec 
jezdí darovat krev asi dvacet dobrovolníků.  
 
Každoročně pomáháme uklízet v rámci akce Čistá Vysočina (i letos jsme nasbírali 20 pytlů 
odpadků). Dobrovolní hasiči také pomáhali při kalamitě, kdy po námraze došlo k polámání 
spousty stromů v okolí obce. Uklízeli následky a čistili poškozené lokality. Hasiči pomáhají 
obci také likvidovat stromy v lese napadené kůrovcem a čistili letos i prostor u hřbitova, kde 
vzniká nové parkoviště. 
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4. Podnikání 
 
V naší obci se nachází prodejna Jednoty, obchod smíšeného zboží (Brychtovi) a  hospoda  na 
„9“ (M. Lunda). Česká pošta a. s. měla v Heřmanově místní pobočku na zkrácený úvazek. 
V loňské roce chtěla pobočku pošta zrušit a proto se obec rozhodla podepsat smlouvu a 
provozovat tzv. poštu Partner sama. Myslíme si, že tak vhodněji zajistíme našim občanům 
dostatečné poštovní služby. K největším podnikatelům v obce patří výroba mikrotenových 
sáčků (Burianovi), přípravné práce pro stavby (V. Dočkalová), EWE - inženýrská, svářecí a 
poradenská činnost (ing. J. Machovčák). Několik roků v Heřmanově funguje ekologická farma 
Zelené údolí rodiny Novotných, kde se prodávají eko výrobky, chovají daňci, jeleni, ovečky, 
ryby apod. 
 
Zemědělskou půdu v obci obhospodařuje především Družstvo vlastníků „Heřmanov“, které zde 
má kravín a posklizňovou linku a několik drobně hospodařících rolníků. 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. 
 

Místní občané jsou nuceni za prací dojíždět do sousedních větších měst jako je Velká Bíteš, 
Velké Meziříčí, Křižanov, Tišnov popř. Brno. Pracovních příležitostí je v obci cca 30. Již 
několik let obec zaměstnává 1 - 2 pracovníky v programu veřejno-prospěšných prací ÚP. Tito 
pracovníci se starají o běžnou úpravu veřejných prostranství, úklid obecních zařízení, pomáhají 
při pěstebních pracech v obecních lesích apod. Někteří občané také pracují pro obec na dohodu 
o PP. Zajišťují údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, opravy, práce v lese apod.  
 
 

Ubytování ve vsi zajišťuje rekreační chalupa „U Sysla“ (B. Pávek) a několik chat v blízké 
chatové oblasti majitelé pronajímají. Místní faru mělo donedávna v pronájmu Biskupské 
gymnázium Brno a organizovali se zde prázdninové tábory dětí a rodinné pobyty. Předloni byla 
fara kompletně zrekonstruována, takže už plní svoji funkci jako ubytovací zařízení pro různé 
zájemce. Faru si již pronajímali např. svatebčané nebo také skupina sokolníků, která u nás 
pořádala svoji akci. 
 
Obec příležitostně pronajímá plně rekonstruovaný kulturní dům na různé oslavy, pohřby apod.  
Cena pronájmu je symbolická, jen na pokrytí nákladů za energie. Občané Heřmanova mají 
kulturní dům k dispozici zcela zdarma. V posledních letech přibývá zájemců o uspořádání i 
větších akcí jako jsou svatby. Lokalita se přímo nabízí, je to tzv. 3 v 1,  t.j.  kostel, fara a 
kulturní dům jsou pohromadě a plně k dispozici.  Stejně tak slouží občanům posezení u 
školního hřiště. Nachází se zde technické zázemí a výčep, který nám vybavila firma Starobrno.  
 
Letos jsme dokončili kompletní rekonstrukci další budovy obecního úřadu, ve které se nachází 
klubovna, kuchyňka, sociální zařízení, sklad SDH a archív. Také tyto prostory mohou sloužit 
občanům na různá setkání a oslavy menšího počtu lidí. Nově jsme si vybudovali také zasedací 
místnost pro zastupitele obce a různá důležitá jednání.  
 
Obec má ve své správě také místní hřbitov, který pronajímá místním ale i občanům okolních 
obcí. Nájemní smlouvy jsou sepisovány na 10 roků a ceny pronájmu jsou víceméně symbolické.  
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5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 
 

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. 
Původně gotický kostel ze 14. století byl barokně přestavěn 
roku 1732 a opravován roku 1878. Zvony v kostelní věži 
jsou velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 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.  

 Kostel sv. Mikuláše 
 
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 naší obci slavnostní mše k stému výročí posvěcení kostela, 
kterou celebroval Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický.  Především byla 
vyměněna střecha v roce 1998 (náklady více než 2 000 000 Kč, z toho práce dělníků zdarma 
vyčíslena na 800 000 Kč). V roce 2002 byly nákladem více jak 500 000 Kč opraveny varhany.  
Uvnitř kostela byla provedena výměna elektroinstalace, vodoinstalace, ozvučení, instalace 
radiátorů, přívod plynového topení, výměna podlahy, vymalování (celkové náklady 277 000 Kč, 
dokončeno 2008). Opravy se dočkaly také unikátní věžní sluneční hodiny. 

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. To se 
perfektně podařilo a faru pravidelně navštěvují různí zájemci.  V roce 2014 jsme v soutěži 
Vesnice roku získali  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. 

Až do roku 1836 byl v Heřmanově hřbitov vedle farního kostela. Od roku 1836 se na tomto 
hřbitově přestalo pohřbívat a byl zřízen nový hřbitov za vesnicí směrem k Vidonínu. Byl 
obehnán zdí, která byla postavena na náklady farníků. Opravy zdi provedl OÚ v roce 1994 a 
2010. V 2014 jsme nechali na celém hřbitově položit chodník z kamenných kostek, celková 
cena 130 000 Kč. 

Řádná škola v Heřmanově byla zřízena roku 1803. V letech 1878 - 1940 se vyučovala v budově 
nynějšího kulturního domu. Budova současné školy se v minulosti vícekrát opravovala, 
z důležitějších byla rozsáhlá oprava v roce 2002 (POV).  
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Máme hotové zateplení stropu a výměnu oken ve sklepní části školy (náklady činily 150 000 
Kč). Z důvodu náhlého poklesu žáků pozastavujeme činnost školy od 31. 8. 2015. Protože však 
chceme zachovat využití školní budovy, vznikla tzv. komunitní škola, což je takové 
víceúčelové kulturní zařízení sloužící potřebách dětí i dospělých. V prvním dvou letech se zde 
vyučuje více než 70 děti 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. Pravidelně se totiž v Komunitní škole pořádají 
minikoncerty žáčků a prostory tříd jsou pro tato představení malá.  

Kulturní dům i budova obecního úřadu jsou v současnosti plně rekonstruovány. Za dotace 
MMR z výher Oranžové a Modré stuhy jsme již dokončili výměnu střech, zateplení a fasády 
budovy obecního úřadu i klubovny. Kompletně jsme rekonstruovali místnosti v klubovně, tj. 
kuchyňku, sociální zařízení, sklad SDH, zasedací místnost a archív. Také tyto prostory budou 
sloužit občanům na různá setkání a oslavy menšího počtu lidí.  Máme zájem provést zbývající 
úpravy veřejných prostranství na návsi. Vybudovali jsme betonový parket, což je místo pro 
letní zábavy, pouti i posezení. Plánujeme vykoupit starý dům v sousedství KD a po jeho 
demolici vybudovat zastávku autobusů.  

K zásadním změnám a plánům v péči o stavební fond a obraz vesnice se chystáme v návaznosti 
na nový územní plán. Tento plán jsme řešili hlavně z důvodu nevyhovujícího počtu stavebních 
míst a zapracování projektu kanalizace a ČOV. 

 
 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 
 

Občanská vybavenost je vzhledem k velikosti obce dostatečná. V budově obecního úřadu se 
nachází kancelář, nová pošta Partner, knihovna, obecní klubovna, archív, zasedací místnost a 
sklad SDH.  V obci je instalován bezdrátový internet a zřízeno pracoviště Czech POINT. Máme 
schválený nový obecní znak a prapor SDH.  
 
Zdravotní středisko navštěvují občané v Křižanově, Osové Bítýšce nebo Velké Bíteši.  
Nejbližší nemocnice je v Mostištích, Novém Městě na Moravě či v Brně. Farnost v Heřmanově 
slouží i pro okolní obce. Hřbitov se nachází v severovýchodníčástiobce a protože nám  již  
nevyhovuje z kapacitních důvodu, je navrženo jeho rozšíření. 
  

Kulturní dům byl postaven 1878 a do roku 1940 (než byla postavena nová školní budova) 
sloužil jako místní škola. V minulých letech proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce (sociální 
zařízení, výčep, výměna oken i mobiliáře), takže může sloužit pro potřeby všech občanů. 
V obci jsou dva obchody (prodejna Jednoty a soukromá prodejna smíšeného zboží), 
pohostinství, hasičská zbrojnice. 
 
Naše maličká základní škola byla jednotřídní. Z důvodu poklesu žáků jsme byli nuceni 
pozastavit činnost školy k 31. 8. 2015. V současnosti jsme zrealizovali projekt na zřízení tzv. 
Komunitní školy Heřmánek, což je takové naše malé kulturní centrum. Slouží dětem i 
dospělým nejen z naší obce, 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. 
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Do základní školy žáci dojíždějí do Osové Bítýšky nebo Křižanova, mateřskou školu děti 
navštěvují ve Vidoníně. Z budovy školy bude přestěhována knihovna do prostor pošty Partner. 
Víceúčelové a travnaté hřiště jsou situovány za školou, dětské hřiště se nachází na návsi.  
 

 
 
          Minitábor 
 
V obci Heřmanov byl v roce 1993 vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je úpravna 
vody Mostiště. Obec má vybudovanou veřejnou kanalizační síť v části obce. Odpadní vody 
jsou předčištěny v domovních septicích a pak jsou jednotnou kanalizací odváděny do místní 
vodoteče, která je většinou zatrubněná. Rozsáhlou rekonstrukci kanalizační sítě řešíme 
v novém územním plánu a samostatným plánem výstavby kanalizace a ČOV. Heřmanov má 
provedenou opravu vedení elektrické energie, telefonu a byl plně plynofikován. V roce 2012 
proběhla oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.  
 

Svoz komunálního odpadu nám 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 TS vyvážejí každý týden dle potřeby. Poplatky za všechny tyto BIO 
popelnice platí obec. Za hřbitovem a v chatové oblasti máme celoročně instalované kontejnery 
na směsný komunální odpad. 
 
Svoz nebezpečného odpadu organizujeme 1 x 
ročně a příležitostně i sběr železa.  Naši občané se 
zapojují každoročně do projektu „Čistá 
Vysočina“ -  úklid veřejných prostranství a okolí 
silnic. Letos uklízelo více než dvacet brigádníků.  
Děti pořádají také sběr papíru. V Heřmanově jsme 
sbírali i PET víčka pro nemocného Matěje, vloni 
jsme odevzdali 86 kg. Již desátým rokem obec 
organizuje jarní sbírku nepotřebného šatstva pro 
Diakonii Broumov a  BAZÁREK.                      
                                                                                                                                                                                   Čistá Vysočina 
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7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
 
Mezi neobvyklé zajímavosti Heřmanova patří vysoký komín na návsi, jenž je pozůstatkem 
bývalého lihovaru a slouží jako hnízdiště čápů. Lihovar byl zbouraný v sedmdesátých letech a 
patřil rokem založení 1835 mezi nejstarší na Moravě. Na jeho místě se nachází upravená plocha.  
 
Již několik roků obec zaměstnává 1 - 2 pracovníky na VPP, kteří udržují v pořádku a čistotě 
obecní budovy a prostranství, pečují o zeleň, sází květiny. Veřejná prostranství a plochy zeleně 
jsou pravidelně sečeny obecním traktůrkem a travní sekačkou. Pravidelná úprava se dělá i na 
květinovém záhonu před kostelem. Ochranný živý plot z tújí jsme založili za obchodem, kde se 
nachází stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Nově jsme upravili také prostranství poblíž 
parkoviště u školy. Částečně je hotová úprava zeleně v komplexu sportoviště za školou.  
 
V uplynulých letech jsme prováděli pravidelně opravu místních komunikací (program POV). 
Po dokončení prací na veřejném vodovodu, elektrického vedení a plynofikace jsme dali do 
původního stavu silnice a cesty v obci. Nově jsme vyasfaltovali plochy veřejného prostranství 
na návsi u parketu, před hřbitovem, pohostinstvím, obecním úřadem a cestu ke škole. V roce 
2008 jsme nechali vybudovat nový chodník ke kostelu a opravit jeho vchod ze žulových kostek 
a kamenů. V roce 2013  jsme na celém hřbitově položili chodník z kamenných kostek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Květinová výzdoba KD 
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 Po vesnici jsme nechali rozmístit lavičky a odpadkové koše. Všechny obecní budovy 
osazujeme květinovými truhlíky, které nádherně kvetou a vytvářejí tak příjemný vzhled naší 
upravené obce. Obec má každoročně více než 40 truhlíků na obecních  budovách. Každoročně 
oceňu-jeme nejhezčí květinovou výzdobu na domech občanů. 
V loňském roce jsme zrealizovali Naučnou stezku Heřmanov, která obsahuje celkem 16 
zastávek. Mapuje zajímavá místa v celé naší  obci a nejbližším okolí. Začíná na návsi  před 
Jednotou, kde je malé   posezení   s mapami a nástěnkami. Stejně tak jsme sem umístili mobilní 
VESNICKOU KNIHOVNU, což je schránka kde si mohou občané volně půjčovat uschované 
knížky, mapy, časopisy. Když si něco přečtou, tak mohou buď vrátit zpět, nebo vyměnit za 
cokoliv jiného. 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 ☺).   

  
 

Rozcsestník Křiby       Pramen Bílého potoka 
 
Na 16 zastávkách jsme instalovali lavičky a informační tabule, které seznámí návštěvníky 
s historií a zajímavostmi tohoto místa. Ze zajímavých zastávek je to např. informace o 
Heřmanovském komínu, nádherné místo zvané Křiby – což je kopec směrem na Milešín. Zde 
jsme instalovali rozcestník a šipky ukazující známá místa v okolí. Nadšenci z Heřmanova 
vyčistili a upravili i několik studánek v blízkosti obce. Jedním z nich je další zastávka stezky - 
pramen Bílého potoka pod Svatou horou. Naučná stezka Heřmanov nás provází také Eko-
farmou u Panského rybníka, kde můžou návštěvníci vidět i daňky, jeleny a ovečky. 
 

V minulých letech byly v obci založeny také některé parčíky. Kolem nového dětského hřiště  
na návsi jsme vybudovali ochrannou palisádu 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.  
Další velká odstavná plocha se nachází v blízkosti kulturního domu. Zde se během roku 
parkuje. Na tomto prostranství se také koná mše svatá při pouti ke cti sv. Marie Karmelské a 
venkovní taneční zábavy, oslavy nebo koncerty.  
 
V obci se nachází krásný rekonstruovaný dřevěný kříž (u Jobánkových), který stojí v blízkosti 
obrovských lip. Tyto lípy jsme nechali prořezat a omladit odbornou firmou. Pravidelně 
prořezáváme všechny stromy v obci i ty, které zasahují do vedení veřejného osvětlení. Na 
doporučení Ochrany životního prostředí jsme museli nechat pokácet tři nebezpečné lípy na 
návsi. Na jejich místo již byly zasázeny nové vzrostlé lípy. Další úpravy veřejného prostranství 
budeme řešit dle nově schváleného územního plánu. 
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8. Péče o krajinu 
 

V blízkosti obce se rozkládá přírodní památka, unikátní 
mineralogické naleziště tak zvaných 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. Světově 
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.  
          Heřmanovská 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 -50 cm vysoká a patří do čeledi „Orchidaceae“. Vyskytuje se 
na podmáčených loukách bohatých na živiny. Kvete fialově 
purpurovými květy, v květnu a červnu, květenstvím tvořícím 
hustý mnohokvětý klas.  
 

Prstnatec májový 
 
Nejvyšším bodem v okolí Heřmanova je kopec Svatá hora (679 metrů nad mořem), která je 
častým poutním místem. Svatá je dominujícím vrcholem z dálky viditelného hřbetu, který se 
výrazně zvedá z mírně zvlněného reliéfu okolní krajiny mezi Křižanovem a Osovou Bítýškou. 
Geomorfologicky je součástí Bítešské vrchoviny, která mimo Žďárských vrchů zaujímá téměř 
celé území bývalého okresu Žďár nad Sázavou a je součástí ještě většího celku –  
 

 
 
 
Další naučnou stezku „Svatá 
hora“ obdivovatelům zdejší 
krajiny připravily Lesy České 
republiky s. p., Lesní správa 
Náměšť nad Oslavou. Jedná se 
skutečně o velmi zajímavou trasu 
dlouhou 16,9 km (uzavřený 
okruh zpět do výchozího bodu) s 
patnácti zastávkami (např. Svatá 
hora, Rohy, Hrádek, 
Heřmanovské koule, Kuní hora 
atd.) 
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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.  V katastru 
obce se nachází pět větších rybníků (Klusáček, Pod Studánkou, Farský, Panský a Nový). 
V okolí rybníku Klusáček se rozkládá rozsáhlá chatová oblast (53 objektů). Panský rybník 
vlastní soukromý majitel, který s využitím dotací EU vybudoval opravdu krásný komplex 
k rekreaci a v současnosti buduje eko-farmu Zelené údolí.  
 
 

 
 
 

9. Připravované záměry 
 
Nový strategický plán rozvoje obce jsme zpracovali a schválili v lednu 2016. Zpracovatelem 
byla firma SENSEI consult s.r.o. Praha. Byl vypracován v návaznosti na  novém územním 
plánu. Tento plán nám zpracoval ing. arch. Jiří Hašek z Urbanistického střediska Jihlava. 
K jeho vypracování jsme přistoupili z důvodu nevyhovujícího zpracování původního plánu 
z roku 2006, který neřešil kanalizaci, dostatek stavebních míst a neodpovídal platné legislativě.  

 
V souladu s plánem rozvoje obce jsou každoročně 
podávány žádosti o dotaci z programu Obnova venkova. 
Podle výše získané dotace cca 110 000 Kč (tj. 60 %), je 
plánovaný výdaj obce vždy cca 40 % a více. Celkové 
roční náklady na rozvoj obce jsou cca 200 000 Kč. Za 
vítězství v Oranžové a Modré stuze soutěže Vesnice 
roku Kraje Vysočina jsme obdrželi dotace MMR. 
Získanou dotace ve výši 2 x 600 000 Kč jsme využili na 
rekonstrukci střech, zateplení a fasády budovy obecního 
úřadu a klubovny.  
 
V posledních letech jsme provedli rozsáhlou opravu 
budov ve vlastnictví obce. Po výměně oken a dveří 
jsme dokončili zbývající opravu v budově obecního 
úřadu. Jednalo se o dokončení opravy fasády, 
sociálního zařízení, schodiště a opravu místnosti 
(bývalé knihovny), která již slouží jako archiv a sklad.  
 

Chodník na hřbitově 

Rybník Pod studánkou
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Dokončili jsme i ústřední topení a renovaci dřevěných parket na podlaze kulturního domu. 
Tento kulturní dům jsme v minulých letech kompletně opravili (vybudovali jsme nové sociální 
zařízení, výčep, vyměnili jsme okna, elektroinstalaci a výmalbu). Za poslední roky jsme 
nakoupili nový mobiliář a vybavení, 170 ks nových polstrovaných židlí. Vloni jsme také 
provedli výměnu venkovního tanečního parketu, který používáme o pouti v červenci. Slouží 
nejen jako taneční parket při obou pouťových zábavách, ale také při tradiční mši svaté, která je 
sloužena v rámci Heřmanovské pouti“ na návsi.  
 
Také se nám podařilo vybudovat krásný a plně funkční chodník z kamenných kostek na 
hřbitově. Bylo položeno více než 100 m2 kostek a provedli jsme úpravu zeleně na hřbitově. 
Jednou z akcí je vybudování parkovací plochy u hřbitova. Z dalších akcí je v dohledné době 
plánovaná výměna zbývajících oken a zateplení fasády na budově základní školy. Máme 
hotové zateplení stropu a výměnu oken ve sklepní části školy. Pro tuto akci máme připravený 
projekt, který současně řeší vybudování multifunkčního prostoru v půdních prostorách školy.  
 
Na financování drobných oprav sportoviště u školy jsme v roce 2008, 2010 a 2013 obdrželi 
dotaci Kraje Vysočina ve výši celkem 75 000 Kč (tj. 40 %). 
 
Vykoupením a demolicí starého domu na návsi získáme prostor pro vybudování autobusové 
zastávky a celkovou úpravu obce. 

Z vlastních zdrojů popř. s pomocí dotace PRV či ŽP chceme také financovat postupnou opravu 
kanalizace v obci. Máme zpracováno zaměření všech sítí v obci a je hotova dokumentace pro 
územní řízení. V letošním roce dokončíme územní řízení a práce na projektové přípravě pro 
stavební povolení. Na akci (zpracování PD) jsme vloni obdrželi dotaci z Kraje Vysočina 
v rámci programu „Čistá voda 2015“, dotace činila 70% nákladů (náklad na projekt 264 990,-, 
dotace 185 493,- Kč). Následně dokončíme úpravu veřejných prostranství a vybudování 
chodníků. 

 
10. Informační technologie v obci 

 
V roce 2007 jsme v naší obci zřídili bezdrátové připojení internetu firmy Matrigo Velké 
Meziříčí. V současné době je připojeno více jak 1/2 domácností.  Další veřejný internet je 
zájemcům přístupný v  kanceláři obecního úřadu, v kulturním domě, klubovně i knihovně.  
 
V kanceláři OÚ  jsme v roce 2009 vybudovali kontaktní místo CZECH POINTU.  Na vybavení 
pracoviště jsme obdrželi dotaci EÚ 85 % z 86 000 Kč. Občané mohou plně využívat služby CP 
– zajistit si výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, registru vozidel, 
bodové hodnocení řidičů apod. Úřední hodiny jsou v pondělí 16.00 - 18.00 hod. Na obecním 
úřadu lze také nechat provést legalizaci a vidimaci. 
 
Od loňského roku provozuje obec poštu Partner. Z nově rekonstruované místnosti se stalo 
přirozené informační centrum, kde se občané pravidelně schází a vyřizují své potřeby. 
Otevírací doba je ideální, každý den od 16:00 – 19:00 hodin, takže je dostupná všem i po 
pracovní době.  Díky umístění obecní knihovny do téže místnosti, mohou zájemci využít i 
bezplatného připojení k internetu. Knihovna funguje v obci od nepaměti a nyní je dostupná 
každodenně.  Na návsi jsme zřídili také maličkou Vesnickou knihovnu, což je schránka na 
knihy, ze kterých si mohou všichni zájemci volně půjčit zajímavé knížky, mapy, časopisy. 
Heslem této knihovny je PŘEČTI A VRAŤ NEBO VYMĚŇ ZA JINOU. 
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Naše škola měla díky projektu INDOŠ (internet do škol) plné vybavení počítači. V minulých 
letech byla škola v Heřmanově úspěšná i při získání dotace z EÚ (ve výši 347 000 Kč) na 
programové vybavení ke zkvalitnění výuky. Veškeré vybavení budovy nyní bezplatně využívá 
pro svůj provoz Komunitní škola Heřmánek.  
 
Obec nechala již dvakrát vytvořit pohlednice a vydává každoročně několikastránkovou 
rekapitulaci uplynulého roku zvanou „Heřmánek“.  Pravidelně vychází i „Zdiva s troškou 
Heřmánku“ (což je Zdislavsko - Václavsko - Mikulášský farní zpravodaj). V roce 2007 jsme 
nechali zhotovit letecké snímky vesnice. U příležitosti oslav 120. výročí založení SDH 
Heřmanov jsme vydali podrobný ALMANACH OBCE. V minulých letech byla provedena 
oprava veřejného rozhlasu a také jsme vyměnili letitou nevyhovující ústřednu na úřadě. 
 
Heřmanov má internetové stránky na adrese www.hermanov.info. Tyto stránky jsou plně 
aktualizovány a využívají je pro svoji prezentaci nejen obecní úřad, ale také hasiči, škola, 
farnost, knihovna. Naše stránky byly již dvakrát oceněny cenou veřejnosti v soutěži nejlepších 
internetových stránek kraje Vysočina Zlatý erb (2011 a 2014). Obecní stránky jsou hojně 
využívány, o čemž svědčí přes 21 000 návštěv za necelých pět roků provozu. V současné době  
připravujeme převedení našich stávajících internetových stránek do redakčního systému.  
 
Veškerá fotodokumentace obce se nalézá na stránkách www.hermanov.rajce.net. Kde je za 
posledních sedm roků více než 400 fotoalb a prohlédlo si je více než 56 500 lidí! Již několik 
roků funguje také Heřmanovský facebook, který slouží především mladým lidem. 
 
Heřmanov má od roku 2010 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. Kroniku SDH 
Heřmanov píše dlouholetý místní kronikář, existuje také školní i farní kronika. Předloni se nám 
podařilo vytvořit novou obecní kroniku, kde jsou zapsány současné dějiny naší obce od roku 
2000. Tato kronika je vedena ručně i digitalizovaně.  
 
Z většiny důležitých akcí jsou také zpracovávány fotoknihy, které jsou součástí kroniky a 
vypovídají o pestrém životě v naší obci. Exituje již cca 30 různých fotoknih jako např. 
prezentace obce, kulturní život, letecké snímky obce, 100 let svěcení kostela, odhalení pamětní 
desky rodákovi generálu Ždímalovi i obnovení pomníku T. G. Masaryka a A. Švehly, také 
každoroční rekapitulace a mnoho dalších …  
 
30. srpna 2014 se uskutečnilo velké setkání rodáků při příležitosti 120. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Heřmanově. K této příležitosti jsme uspořádali rozsáhlou výstavu 
historických fotografií. Občané nám zapůjčili svoje staré fotografie, takže jsme mohli 
zdokumentovat většinu rodin naší obce. Z těchto fotek jsme vyrobili také oblíbenou fotoknihu, 
kterou si do dnešního dne zakoupilo již 80 zájemců. Velmi úspěšná je i nová fotokniha 
vyrobená ze setkání rodáků, té se prodalo již více než 50 výtisků. 
 
 
 
                            
             
         


