OBEC HEŘMANOV
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás tímto mimořádným Heřmánkem informovali o tom, co je
u nás v Heřmanově aktuálního. Především Vám přinášíme pouťový program:
•
V pátek 11. 7. 2014 jsme kvůli rozloučení s naším zesnulým občanem p. Josefem Klusákem
zrušili tradiční předpouťový fotbal.
Večer jste však všichni srdečně zváni na posezení na návsi, které začíná od cca 19:00 hodin. Toto
posezení a občerstvení zdarma je poděkováním obce za Vaši úžasnou reprezentaci Heřmanova při
letošním ročníku soutěže Vesnice roku. Jak již všichni jistě víte, získali jsme hned dvě ocenění,
a proto to chceme společně oslavit.
•
V sobotu 12. 7. pořádá SDH Heřmanov na návsi taneční zábavu se skupinou START 02.
•
No a v neděli 13. července nás čekají již tradiční pouťové oslavy. Průvod vesnicemi se
sochou p. Marie Karmelské vychází v 8:30 hodin z Vidonína. V 10:00 hodin začíná mše svatá na
návsi. Celý den je pro Vás připraveno občerstvení v kulturním domě. Od 11:30 – 15:30 hodin bude
po vesnici jako vždy vyhrávat hasičská Heřmanovská kapela. Od 16:00–18:00 hodin nám na návsi
zahraje k tanci i poslechu královna dechovek MORAVANKA. Vstupné činí symbolických 100 Kč.

Další důležitou aktualitou pro naši obec je, že OÚ Heřmanov i letos vyhlašuje soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu domu. Určitě si pamatujete, jak nám vloni všechno krásně kvetlo a proto
chceme opět ocenit ty, kteří se nejvíc snaží.

V sobotu 30. srpna 2014 nás čeká další důležitá akce, kterou je setkání rodáků u příležitosti oslav
120 výročí založení SDH Heřmanov. Bohatý program začíná slavnostním nástupem v 10:00 hodin
a končí taneční zábavou se skupinou Pikardi. Prosíme občany, aby v nejbližší možné době poskytli
obecnímu úřadu adresy svých rodinných příslušníků, rodáků, kterým chceme zaslat pozvánku.

V říjnu tohoto roku budou probíhat volby do zastupitelstva Obce Heřmanov. Jako vždy můžete
svými hlasy nominovat své kandidáty. Přílohou tohoto Heřmánku je anonymní anketní lístek, který
prosím odevzdejte do urny v chodbě obecního úřadu v termínu do 3. srpna. Volíme devět členů
zastupitelstva.

Ještě jedna důležitá zpráva pro naše občany. Jistě jste již všichni slyšeli o hrozbě Jednoty, že pokud
obec nebude dotovat ztrátu místní prodejny, dojde k jejímu uzavření. Obec nemůže financovat
soukromého podnikatele, kterým Jednota bezesporu je a proto prosíme Vás všechny, abychom
společným zvýšením obratu docílili zisku a odvrátili tak uzavření potravin. Od 1. 7. došlo
k prodloužení pátečních otevíracích hodin, takže nakupovat můžeme pohodlně všichni doma ☺.
V Heřmanově 7. 7. 2014

