OBEC HEŘMANOV
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás tímto mimořádným
Heřmánkem informovali o tom, co je u nás v Heřmanově
aktuálního. Především Vám přinášíme termíny nejbližších akcí:
Ve čtvrtek 24. 3. 2016 začínají děti v Heřmanově s tradičním „VELIKONOČNÍM
HRKÁNÍM“. Skupinka dětí bude v době, kdy „ODLETĚLY ZVONY DO ŘÍMA“
tj. čtvrtek - sobota vždy ráno, v poledne a večer obcházet s hrkačkami vesnici.
Poslední hrkání proběhne v sobotu v poledne a je to zároveň i koleda, kdy můžete
dětem za odměnu přispět sladkostmi ☺.
Již dnes Vás všechny zveme na krásné představení ochotníků z Nové Vsi, které
budou hrát v kulturním domě Heřmanov v sobotu 2. 4. 2016. Divadlo se jmenuje
Sněhurka a sedm trpaslíků a je určeno pro děti i dospělé. Začátek je plánovaný na
17:00 hodin, čeká Vás uvítací přípitek a vstupné je DOBROVOLNÉ.

V neděli 3. 4. navštívíme Městské divadlo v Brně, muzikál Titanic. Přihlášení
zájemci odjíždí autobusem ve 12:30 hodin od OÚ.
Ve čtvrtek 14. dubna Vás srdečně zveme do naší školy, kde se bude konat promítání
filmu a beseda o Aljašce. Začátek je v 18:00 hodin. Přednášet bude pan Karel
Machálek - náš místní chalupář, který na Aljašce většinu roku žije.

Následující den - v pátek 15. dubna se přijďte všichni podívat na náves k našemu
komínu. Máme pozvanou tzv. ohňovou show, která stojí určitě za vidění. Začátek je
po setmění ve 20:00 hodin. Součástí show bude i malé občerstvení pro diváky ☺.
16. dubna se uskuteční brigáda na úklid u silnic v rámci akce „Čistá Vysočina“.
Každý rok u nás uklízely především děti základní školy, letos půjdeme pomáhat sami.
Zveme také mladé i starší hasiče. Sraz brigádníků před OÚ v 15:00 hodin.
V úterý 19. 4. se bude konat další minikoncert žáčků naší Komunitní školy
Heřmánek. Začátek v 18:30 hodin, téma Heřmánek.

Již devátým rokem pořádáme sbírku nepotřebného šatstva pro DIAKONII Broumov.
Také letos se předem uskuteční dobročinný BAZÁREK, při kterém se ještě zachovalé
šatstvo (věnované občany) prodává za symbolické ceny. Finanční výtěžek jde na
pořádání akcí pro děti. Termín sběru i bazárku je 23. 4. v KD od 15:00 – 17:00 hodin.
Příjem věcí do bazárku je již od 14:00 hodin!
30. dubna budeme opět pálit čarodějnice u Panského rybníka pod vesnicí. Také letos
pořádáme soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ MASKU ČARODĚJNICE“, takže děti i
dospělí v maskách budou odměněni. Sraz v 19:00 hodin. Občerstvení zajištěno.
V posledních čtrnácti dnech v dubnu dojde k uzavření naší klasické pobočky České
pošty. Obec Heřmanov však podepsala smlouvu na provozování tzv. pošty Partner,
takže občanům budou i nadále poskytovány poštovní služby takřka v nezměněném
rozsahu. Otevírací doba od 2. 5. 2016 bude každý pracovní den od 16:00 – 19:00 (tzn.
pro veřejnost do 18:00). Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci místnosti pošty získáme i
nové vhodné prostory pro naši místní knihovnu, kterou přemístíme ze školy.
V neděli 1. května Vás všechny zveme na novou akci zvanou „zelňačkobraní“.
Soutěž ve vaření různých druhů zelňačky se bude konat v případě pěkného počasí na
návsi na parketu, jinak v kulturním domě. Začátek ve 13:00 hodin. Soutěžní týmy
prosíme předem registrovat. Veřejnosti se budou vzorky prodávat a nejlepší budou
vyhodnoceny. Součástí akce bude i soutěž „buchtobraní“. Předem upečené různé
druhy buchet, koláčů apod. budou nabízené k ochutnávce. Přihlásit se může kdokoliv,
kdo má chuť si zasoutěžit, rád vaří, má rád dobré jídlo, pití a dobrou pohodu.
8. května se koná tradiční mše sv. pro hasiče Okrsku Heřmanov, sraz
uniformovaných hasičů je v 8:30 před kulturním domem. Odpoledne ve 13:00 hodin
začíná XVI. ročník soutěže hasičských družstev o pohár „Heřmanovská savice“.

SDH Heřmanov pořádá dne 14. 5. zájezd do vinného sklípku v Popicích. Vzhledem
k omezené kapacitě autobusu prosíme přihlásit se co nejdříve. Vybíráme nevratnou
zálohu 200 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.

