OBEC HEŘMANOV
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás tímto mimořádným Heřmánkem informovali o tom, co je
u nás v Heřmanově aktuálního. Jak již jistě všichni víte, v letošním roce jsme v soutěži Vesnice
roku získali krásné druhé místo v Kraji Vysočina tzv. Modrou stuhu. Toto ocenění zpravidla
obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice
je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků
tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o
duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou
důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce...
• Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří se letošní prezentace v soutěži jakkoliv účastnili.
Ukázali jsme to nejlepší, co jsme mohli a právem jsme Modrou stuhu za společenský život
získali. Srdečně Vás zveme tuto sobotu 11. 6. na oslavu tohoto našeho úspěchu. Od 18:00
hodin budeme v kulturním domě promítat nový film z letošní soutěže Vesnice roku a také
krátkou prezentaci o akcích v Heřmanově. Poté bude následovat posezení venku za klubovnou
(v případě špatného počasí v KD), na které připravujeme bohaté občerstvení ☺. Přijďte to s námi
pořádně oslavit!!!
• Příští pátek v 17. června pořádáme v kulturním domě další naučnou besedu a promítání
tentokrát o Thajsku, Barně a Kambodži. Po zajímavém dubnovém povídání o Aljašce
s manželi Machálkovými nás čekají další krásné zážitky z cest s Václavem Malínským. Začátek
je v 18:00 hodin, vstupné dobrovolné.
• Od 11. 7. začíná v Komunitní škole Heřmánek opět probíhat MINITÁBOR pro děti. V podstatě
celé prázdniny mohou rodiče svoje děti ve věku 3 – 12 let přihlásit na tento úspěšný volnočasový
pobyt. Vloni se v průběhu prázdnin vystřídalo více než 45 spokojených děti ☺.
Program letošní pouti:
• Ve středu 13. 7. nás čeká obnovení dávné tradice v Heřmanově a to je stavění pouťové máje.
Sraz v 17:00 hodin na parketu na návsi.
• V pátek 15. 7. hrajeme od 17:00 hodin tradiční předpouťový fotbal na hřišti za školou.
• V sobotu 15. 7. pořádá SDH Heřmanov na návsi taneční zábavu se skupinou TEACHERS.
• No a v neděli 16. 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. Ihned po skončení koncertu začíná hrát
skupina TOTO BAND.

SRDEČNĚ VÁM ZVEME NA VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE.

