Heřmanov 2012
Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Opět si dovolujeme Vám
přinést rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:
Leden
• V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při které se vybralo celkem
za farnost Heřmanov 30 262 Kč (občané Heřmanova věnovali 7 410 Kč).
Únor
• 18. 2. 2012 se konal tradiční ostatkový průvod, kterého se vždy účastní
mnoho krásných masek. V letošním roce jich bylo celkem 53, dále pak 5
muzikantů a 3 hasiči v uniformě.

•

Na hasičský ples s bohatou tombolou dne 25. 2. 2012 nám přijela opět zahrát
hudební skupina EVIS.

Březen
•

Na svém zasedání 19. 3. 2012 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet pro rok
2012 ve výši 1 628 460 Kč. Největší akcí roku 2012 je oprava veřejného
osvětlení v obci, která bude spolufinancována s pomocí dotace Obnova venkova
ve výši 107 000 Kč. Další akcí je úprava veřejného prostranství a nákup
tanečního parketu. Pokračuje rozsáhlá rekonstrukce druhé části „staré
hospody“. Budova bude kompletně odizolována, postaveno nové sociální
zařízení, kuchyňka, archív OÚ a sklad SDH. Budova bude sloužit jako klubovna.

• Obecní úřad pořádal 31. 3. 2012 zájezd na muzikál Bídníci do Prahy.
Duben

•

Děti naší základní školy se opět aktivně zapojily do akce Čistá Vysočina.
Jedná se o úklid krajnic u silnic v okolí vesnice od nahromaděného odpadu.
Škola byla také velmi úspěšná v celoročním sběru papíru (3992 kg), hliníku
(3 kg) a PET víček (140 kg).

•

V naší obci 21. dubna proběhlo povinné taktické a námětové cvičení hasičů
části Okrsku Heřmanov. Zúčastnily se sbory z Nové Vsi, Radňovsi, Vidonína,
Milešína, Skřinářova a Heřmanova. Zásah byl proveden na objekt kravína
ze soukromého rybníka Holánek.

•

30. 4. 2012 se uskutečnilo pod dohledem hasičů pálení čarodějnic
u Panského rybníka. Následovalo opékání buřtů a občerstvení.

Květen
•

Ráno 6. 5. 2012 proběhl slavnostní nástup hasičů Okrsku Heřmanov. Svátek
sv. Floriána - patrona hasičů jsme oslavili tradiční mší svatou v kostele
sv. Mikuláše. Následovalo fotografování před kostelem (cca 60 hasičů
ve slavnostních uniformách). Slavnostní uniformu jsme zakoupili již 30
hasičům Heřmanova. Letos jsme také nechali ušít čepice našim hasičským
veteránům (spolu s replikou historického odznaku SDH Heřmanov).

•

Odpoledne 6. května 2012 se uskutečnil již XII. ročník soutěže hasičských
družstev „Heřmanovská savice“. Výsledky letošní soutěže: mladší žáci
(4 sbory) 1. místo MEZIBOŘÍ, starší žáci (5 sborů) 1. místo BŘEZÍ, ženy
(4 sbory) 1. místo OŘECHOV - RONOV A a muži (celkem 16 sborů)
1. místo RADŇOVES B. Heřmanovští muži se umístili jako šestí.

•
•

12. 5. 2012 se konal další turnaj v nohejbale na hřišti u školy.
Den matek oslavili žáci místní základní školy besídkou v KD 16. května.

•

Každoroční charitativní sběr nepotřebného šatstva pro Diakonii Broumov
jsme uspořádali 19. 5. 2012.
Firma Kamarádi nám odborně prořezala vysoké lípy a stromy v obci.

•

Červen
• V neděli 3. 6. 2012 se konal tradiční Sportovní den ke Dni dětí za účasti
Rádia Region, které na akci přivezlo skákací hrad, stánek s balónky
a drobné ceny do soutěží.
•

Na dětské hřiště na návsi jsme nechali vyrobit další herní prvky (hrazdu a
houpačku pro malé děti). Doplnili jsme venkovní mobiliář, tj. odpadkové koše,
lavičky a truhlíky před kostel a obchod.

•

6. června nás navštívila krajská komise soutěže Vesnice roku. Společně jsme
udělali prohlídku naší obce, prohlédli si kostel (s výkladem pana faráře),
hřbitov, dětské hřiště a sportovní areál u školy. Ve škole jsme promítali dvě
prezentace o Heřmanově. V letošním ročníku soutěže jsme prozatím žádnou
cenu nezískali, ale ostudu jsme si neudělali. Určitě k tomu přispěli velkou
vahou i občané, kteří si svoje domy vzorně vyzdobili květinami. Díky nim naše
vesnice skutečně nádherně rozkvetla a je udržovaná a upravená. (Dne 26. 7.
jsme se pak zúčastnili slavnostního vyhodnocení ve vítězných Křižánkách, kde
starostka převzala čestné uznání za účast v soutěži Vesnice roku 2012).

•

Sběr nebezpečného odpadu se konal 20. 6. 2012.

Červenec
•

V pátek před poutí jsme hráli tradiční fotbalový zápas svobodní x ženatí a
pak následovalo posezení na hřišti. Sobotní pouťová zábava 14. 7. 2012 se
skupinou FEAR se konala díky pěknému počasí venku. K tomu jsme využili
nově upravené prostranství na návsi a zakoupený taneční parket. Nedělní
pouťový průvod 15. 7. vycházel jako vždy z Vidonína a poté byla sloužena mše
sv. na návsi. Odpoledne nám po vesnici vyhrávala Heřmanovská kapela a
na večerní taneční zábavě v KD skupina Toto Band.

Srpen
•

V neděli 5. srpna 2012 byla na budově OÚ v Heřmanově slavnostně
odhalena pamětní deska zdejšímu významnému rodákovi, legionáři,
důstojníkovi čs. armády a příslušníkovi odbojové organizace Obrana národa,
Václavu Ždímalovi, diviznímu generálovi in memoriam.
A kdo to vlastně byl Václav Ždímal? Především statečný vlastenec, který
za svobodu národa neváhal položit život. Narodil se v Heřmanově č. p. 7
dne 29. června 1890 v rodině místního učitele, jako druhé z osmi dětí. Letos
uplynulo již 70 let od jeho úmrtí, popraven byl 2. 9. 1942 v Berlíně.

Září
• Obec nechala udělat rekonstrukci parket v KD (náklady 41 000 Kč).
Následovala výměna desek stolů a ušití nových ubrusů.
•

2. září 2012 se v Heřmanově uskutečnila slavnost u příležitosti 100 let
od posvěcení kostela sv. Mikuláše. Heřmanovský kostel v současné podobě
byl vystavěn již před 280 lety v roce 1732. Posvěcen byl však až před sto lety.
Kostel vysvětil 1. 9. 1912 brněnský biskup ThDr. PhDr. JUDr. Pavel HUYN.

Slavnostní mši k stému výročí posvěcení kostela celebroval Mons. Pavel
Posád, světící biskup českobudějovický. Po mši svaté proběhl farní den,
během kterého si mohli zájemci prohlédnout kostel i faru, která zanedlouho
projde generální rekonstrukcí. Občerstvení a posezení farníků bylo
připraveno v místním kulturním domě.
•

OÚ nechal udělat krásné fotoknihy z různých důležitých akcí i jednotlivých
roků, které si můžete zapůjčit. Objednat si můžete i CD fotografií a DVD z akce
odhalení pamětní desky rodákovi generálu Ždímalovi.

• Další ročník turnaje v nohejbale se odehrál 8. 9. 2012. Odpoledne pak
následovalo rozloučení dětí s prázdninami na hřišti u školy.

• 18. 9. 2012 se konala veřejná schůze k projednávání návrhu nového územního
plánu. Návrh ÚP byl doplněn o připomínky občanů a projednán na odboru
výstavby Krajského úřadu v Jihlavě. Celková faktura za pořízení nového ÚP
činila 159 076 Kč. Obec obdržela požadovanou dotaci Kraje Vysočina ve výši
99 422 Kč (tj. 75 % ceny bez DPH). Hotový ÚP bude schválen v roce 2013.
•

29. 9. 2012 uspořádal Obecní úřad Heřmanov další zájezd na divadelní
představení. Tentokrát do Městského divadla v Brně na vynikající komedii
Charleyova teta.

Říjen
•

Lampionový průvod měly naše děti na začátku podzimních prázdnin 24. 10.
2012. Po průvodu dostaly děti v KD teplé občerstvení a soutěžily o ceny.

Listopad
•

SDH Heřmanov pořádalo 17. 11. 2012 zájezd do rakouských termálních lázní
Laa an der Thaya. Odpoledne jsme pak navštívili Dietrichsteinský dvůr v obci
Bulhary, kde nás čekal společný oběd a degustace vína.

Prosinec
•

Tradiční výroční členská schůze hasičů se konala 1. 12. Po oficiálním
programu následovalo občerstvení a společná zábava pro všechny občany.
Výjimečně nám zahrála hudební skupina ADRIANA.

•

V první adventní neděli 2. 12. 2012 jsme slavnostně rozsvěcovali vánoční
strom u kostela, který jsme letos doplnili o hvězdu na špici. Krásný program
nám připravili žáci místní školy. K občerstvení jsme připravili vánoční punč,
čaj, svařené víno a perníčky.

•

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

•

Dne 12. 12. 2012 se uskutečnil konkurs, který potvrdil ve funkci stávající
ředitelku Základní školy Heřmanov paní Mgr. Ivu Vonešovou. Ve škole se nyní
učí 13 dětí v 1-5 ročníku. K dispozici je žákům i družina (podle potřeb žáků až
do půl čtvrté), kterou vede druhý pan učitel Mgr. Jiří Winterling.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 3. 12. 2012 projednalo a schválilo novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Na základě skutečných nákladů na odvoz všech odpadů se
zvyšuje od roku 2013 poplatek na 450,- Kč/osobu či objekt/ročně.
Skutečné náklady v roce 2011 činily 127.124 Kč. Děleno 276 (tj. 213 počet osob
s pobytem na území obce + 63 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
460,59 Kč.

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE:
•

Srdečně všechny zveme na Slavnostní vánoční koncert slečny Lucie Laubové,
který se bude konat
26. 12. 2012 od 17:00
hodin v kostele
sv. Mikuláše v Heřmanově.

•

Každoroční vánoční
turnaj ve stolním tenise
proběhne 30. 12. 2012
v kulturním domě.

•

Pro zájemce je
k dispozici kulturní dům
na Silvestrovské oslavy.

•

Na Nový rok pořádá
Obecní úřad Heřmanov
výšlap na Svatou horu.
Zájemci o příjemnou
procházku se sejdou
1. 1. 2013 ve 13:30 hodin
před budovou OÚ.

Přejeme Vám všem šťastné a veselé vánoce, v novém roce 2013 pevné
zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů. Naše poděkování
patří každému, který pomáhal pořádat jednotlivé akce
Obecní úřad Heřmanov

