
Heřmanovický 

občasník 1 
Vážení Heřmanovičáci a chalupáři, právě čtete první číslo 

Heřmanovického občasníku. Počítáme, že Občasník si budete 

moci přečíst občas, když – dle potřeby - vyjde. Chceme Vás jeho 

prostřednictvím informovat o některých událostech, plánech, 

možnostech a akcích, které naše obec nabízí či pořádá. 

Především se s Vámi chceme 

podělit o radost, kterou máme 

z toho, že nedávno 

rekonstruovaná budova 

heřmanovického šoltéství nám 

začíná sloužit. Věříme, že se 

skutečně stane centrem, v němž se budeme setkávat jak při návštěvě 

obecního úřadu obce, tak při našich kulturních, sportovních a 

společenských setkáních. 

Heřmanovické šoltéství neboli šoltéství neboli multifunkční centrum 

obce Heřmanovice neboli bývalá škola, to vše jsou názvy, pod 

kterými budovu s číslem popisným 136 v centru obce spousta z nás 

zná.  

1. Všem sdělujeme: oficiální sídlo Obecního úřadu Heřmanovice 

je od r. 2017 právě v šoltéství, Heřmanovice č.p. 136, a to v 1. 

poschodí, kde se v 1. poschodí nacházejí tyto prostory a 

místnosti:  



- knihovna a počítačová místnost (počítačová místnost a 

knihovna) – od schodů vpravo 

- zasedačka a multimediální místnost – od schodů rovně a 

potom vpravo 

- místnost účetní – od 

schodů vlevo a potom opět 

vlevo 

- místnosti starosty a 

místostarosty – od schodů 

vlevo a potom vpravo 

- odpočinkový prostor – od schodů vlevo.  

 
2. Počítačová místnost a knihovna 

Místnost je svým vybavením koncipována jako víceúčelová, 

tj. jako knihovna (a také čítárna a studovna) a současně také 

jako počítačová (či internetová) místnost. V místnosti se tedy 

nachází obecní knihovna (všechny knihy byly ze starého 

úřadu přestěhovány), knihy si je možno vypůjčit domů nebo 

pročítat na místě, 

časopisy je možno číst 

na místě. Knihovnice 

má své pracoviště 

v rohu místnosti, pro 

návštěvníky jsou 

k dispozici pohodlná 

křesla a židle.   

Ve středu místnosti se na stolech nachází počítače, provoz 

počítačové části má na starosti Bc. Miroslav Zeman. Počítače 

mají stabilní připojení na internet a jsou na nich 



nainstalovány také programy pro běžnou práci na počítači 

(kancelářské programy LibreOffice/OpenOffice, programy na 

přehrávání multimediálních souborů a další). V knihovně je 

také k dispozici barevná multifunkční tiskárna (tisk, 

kopírování, skenování). Počítače včetně internetu jsou 

přístupné zdarma po registraci, kterou provádí M. Zeman). 
 

WiFi - v celé budově můžete zdarma používat Wi-Fi. Pro 

připojení vyhledejte Wi-Fi síť s názvem „Soltestvi_host“ 

(aktuální heslo sdělí Bc. Zeman, sítě s jinými názvy nejsou 

určeny pro veřejnost). 
 

V počítačové místnosti Vám nabízíme také počítačové kurzy 

a přednášky, zájemci se mohou hlásit u Bc. M. Zemana. Nyní 

jsou na výběr tato témata: 
 

- Základy práce na Internetu a práce ve Windows (7, 8, 10) 

- Základy práce s textovými a tabulkovými editory - 

kancelářskými balíky LibreOffice/OpenOffice/MicrosoftOffice 

- Základní úpravy fotografií a archivace dat 

- Tvorba webových stránek 

V místnosti je možno také hrát šachy a některé další 

společenské hry. 

Knihy je možno si půjčovat vždy ve středu v době 14 – 17 hodin 

(paní knihovnice).  

Na počítače (a po domluvě PC kurzy apod.) je možno přijít 

v pondělí a pátek v době 10 – 12 a 13 - 17 hodin (Bc. M. 

Zeman), ve středu pak v době provozu knihovny.  

  



3. Zasedací a multimediální místnost 

Místnost je opět koncipována víceúčelově, tj. pro konání 

zasedání zastupitelstva obce a současně také jako 

multimediální (či 

kulturní) místnost. Pro 

kulturní aktivity se v 

místnosti nachází 

(historické) pianino 

značky Dalibor a je 

nainstalována souprava 

pro kvalitní reprodukci zvuku a obrazu. Souprava obsahuje 

receiver, blue-ray přehrávač, projektor a promítací plátno. 

Provoz multimediální místnosti, kulturní aktivity a vedení 

hudebního kroužku má na starosti Mgr. Hana Sekaninová.  

 

V současné době zájemcům nabízíme možnost navštěvovat 

hudební kroužek (konkrétně hra na klavír a zpěv). Pro 

heřmanovickou veřejnost pak pořádáme vlastní cykly pořadů 

zaměřené na lidovou i klasickou hudbu a filmovou tvorbu.  
 

Náplň a časové termíny:  

Hudební aktivity (klavír a zpěv): pondělí odpoledne v době od 

14 do 17 hodin, konkrétní začátek po domluvě zájemců s 

lektorkou 

Tematické kulturní pořady vedené lektorkou:  

dle programu zveřejněného předem buď v Občasníku a/nebo 

na obecní nástěnce (před vchodem do budovy obecního úřadu) 

a internetové stránce obce Heřmanovice.  

  



4. Tělocvična 

V přízemí budovy šoltéství se nachází:  

- vstupní hala (chodba), v ní na stěně vpravo nachází památná 

erbovní deska z roku 1624 (na desce 

jsou znaky Vladislava Zikmunda, 

krále polského a švédského, a 

rakouského arciknížete Karla.  

Německy psaný text v dolní části 

desky sděluje, že v tomto domě 

přenocovala obě knížata 14. června 

1624 a že dovolila, aby na památku 

jejich pobytu byly v domě zhotoveny 

jejich znaky vzhledem k věrným 

službám pana Jonáše Biroldta, 

kolektora zlatohorského panství). 

- místnost pro společenská setkání občanů Heřmanovic 

(společenská klubová místnost vybavená na způsob kavárny) 

– ze vstupní haly vlevo 

- tělocvična – v přízemí budovy – od vchodu rovně a potom 

vlevo 

- sociální zařízení - ze vstupní haly rovně a potom vpravo. 

Toalety a sprchy jsou členěny zvlášť pro muže (na pravé straně 

chodby), ženy (na levé straně chodby) a invalidy (přímo proti 

vstupu do budovy). Sociální zařízení je k dispozici 

návštěvníkům úřadu i účastníkům akcí pořádaných obecním 

úřadem (obcí Heřmanovice) v budově.  
 

V tělocvičně mohou cvičit ženy, muži i děti. Muži i ženy po 

domluvě buď samostatně (pak si stačí na OÚ domluvit termín, 

nejlépe pravidelný) či pod vedením lektora či lektorky (na 

požádání pak cvičitele či cvičitelku zajistí OÚ). K dispozici jsou 



podložky na cvičení i projektor s počítačem. V tělocvičně je již 

nyní instalován kvalitní 

kulečníkový 

karambolový stůl 

s osvětlením, který je 

možno využívat po 

domluvě s pověřenou 

osobou. Zvažujeme také 

pořízení skládacího pingpongového stolu.  
 

Cvičení pro muže a ženy: odpoledne v termínu po domluvě na 

OÚ.  

Kulečník: úterý a pátek 16 – 18 hodin nebo po domluvě. 

 

5. Obecní klub (společenská místnost) 

Je určena pro společenská setkání občanů Heřmanovic. 

V současné době si svá odpolední setkání organizují jeho 

účastníci (či spíše 

účastnice) sami a ve 

vlastní režii. Chtěli 

bychom, abychom 

v budoucnu místnost 

využívali intenzivněji a 

fungovala zde klubová 

obecní kavárna.  
 

Doba pro odpolední společenská setkání: pondělí, úterý a 

pátek 16 – 18 hodin  

  



 

Přehled jednorázových akcí v budově šoltéství do 30.6.2017 

(budova obecního úřadu, Heřmanovice 136) 

 

 

Sobota 4.března 2017 v 17 hodin, 1. poschodí multimediální 

místnost 

„Nejen poslouchat, ale i vidět“  

Akce pořádaná v rámci cyklu „Nebojme se klasiky“  

Na programu ukázky z nahrávek světově známé houslistky 

Julie Fischer s průvodním slovem H. Sekaninové   

 

Sobota 8.dubna 2017 v 17 hodin, 1. poschodí multimediální 

místnost 

„Hudba velikonoc“ 

Další akce pořádaná v rámci cyklu „Nebojme se klasiky“  

Na programu ukázky z děl J. S. Bacha (Janovy nebo Matoušovy 

pašije) a G. F. Händela (Mesiáš či Vzkříšení) s průvodním 

slovem H. Sekaninové včetně porovnání tvorby obou velikánů 

barokní hudby. 

 

Velikonoce duben 2017 (datum, hodinu a místo upřesníme) 

„Velikonoční zdobení“ 

Tradiční akce pro děti v režii SPOZ – jako každý rok přivítáme 

jaro a vyrobíme si něco pro velikonoční výzdobu.  

  



 

 

Sobota 6.května 2017 v 17 hodin, 1. poschodí multimediální 

místnost 

„Ze světových muzikálů“ 

V pořadu, kterým provede H. Sekaninová, budou použity  

ukázky z nejslavnějších muzikálů  

 

Sobota 3.června 2017 v 17 hodin, 1. poschodí multimediální 

místnost 

„Na lidovú notečku“ 

aneb zpívejme živě s klavírem a Hanou Sekaninovou 

 

Termín a podrobnější informace k letošnímu zájezdu ke Dni 

matek (letos je 14. května Den matek a 18. června Den otců) 

stejně jako termín Vítání občánků upřesníme.  


