Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o tom, co nás v Heřmanově čeká
v nejbližší době:
•
V sobotu 25. 5. 2013 od 14:00 – 16:00 hodin budeme v kulturním domě
vybírat jako každoročně nepotřebné šatstvo pro charitu Diakonii Broumov. Při této
příležitosti nás také napadlo uspořádat malý BAZÁREK. To znamená oblečení, které
je novější a nepoškozené budeme nabízet k prodeji za symbolickou částku 20–100 Kč
za kus. Vybrané peníze za prodané věci budou použity na občerstvení a ceny na akce
pro děti. Oblečení, které do bazárku věnujete, můžete přinést v pátek 19:00 hodin do
KD, prodávat se bude v sobotu odpoledne. Všechno, co se neprodá přidáme
samozřejmě na charitu.
•
Dne 31. 5. v osm hodin ráno opět navštíví naši obec hodnotitelská komise
soutěže Vesnice roku. Z toho důvodu předem děkujeme všem za pomoc při úklidu a
výzdobě naší obce.
•
OÚ Heřmanov vyhlašuje v letošním roce soutěž o nejkrásnější květinovou
výzdobu domu. Určitě si pamatujete, jak nám vloni všechno krásně kvetlo a proto
chceme ocenit ty, kteří se nejvíc snaží.
•
V sobotu 1. 6. od 14:00 hodin začíná tradiční sportovní den ke Dni dětí na
hřišti za školou. Připraveny budou soutěže i občerstvení. Dětem bude k dispozici také
skákací hrad, který přiveze Rádio Region.
•
Obecní úřad Heřmanov pořádá sběr nebezpečného odpadu. Odvoz proběhne
10. 6., takže odpad nachystejte před kancelář družstva 8. 6.
•
Určitě jste si všichni všimli, že se nám podařilo vyzvednout chybějící část
památníku v parčíku. V naší historické školní kronice jsme našli text, který
vysvětluje, o co se vlastně jedná:
„10. května 1936 uspořádaly místní složky agrární strany v Heřmanově slavnost
odhalení pamětní desku prvnímu prezidentu naší republiky T. G. Masarykovi
a státníku Antonínu Švehlovi. Deska je vsazena do kamene uprostřed nově
zřízené zahrádky nedaleko lihovaru“.
Těsně před válkou došlo pravděpodobně ke stržení a zakopání předního kamene.
Pamětní deska se nám bohužel nedochovala, a proto jsme se rozhodli ji nechat znovu
vyrobit a pomník obnovit.
V Heřmanově 20. 5. 2013

