
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 3. 4. 2015 začínají děti v Heřmanově s novou tradiční akcí a tou je 
„VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ“.  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 ☺.  

17. dubna se uskuteční brigáda na úklid v rámci akce „Čistá Vysočina“. Každý rok 
u nás uklízely především děti základní školy, letos jim půjdeme na pomoc. Sraz 
brigádníků před OÚ v 17:00 hodin.  

V sobotu 18. 4. jedeme do Prahy na muzikál Mamma Mia, odjezd autobusu v 15:00 
hodin od OÚ. 

Stejně jako vloni chceme jet i letos hromadně DAROVAT KREV do FN Bohunice. 
Termín je buď 27. 4. nebo 4. 5.. Vítáme každého zájemce a prosíme o předběžné 
nahlášení (na OÚ), abychom byli schopni domluvit společný vhodný termín. Vloni 
jelo 16 dárců, letos nás může být i více … 

Posledního dubna budeme opět pálit čarodějnice u Panského rybníka pod vesnicí. 
Letos pořádáme také soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ MASKU ČARODĚJNICE“, takže 
děti i dospělí v maskách budou odměněni. Sraz čarodějnic i diváků v 19:00 hodin. 
Občerstvení jako vždy zajištěno. 

V neděli 3. 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 XV. ročník soutěže hasičských družstev o putovní pohár „Heřmanovská 
savice“. Celé odpoledne bude v kulturním domě připravena k prohlédnutí výstava 
s hasičskou tématikou. 

Již osmým rokem pořádáme sbírku nepotřebného šatstva pro DIAKONII Broumov. 
Letos potřetí je společně pořádaný 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 9. května v KD od 15:00 – 
17:00 hodin. Příjem věcí do bazárku je již od 14:00 hodin! 



Nebezpečný odpad budeme odvážet v úterý 26. 5. Sběrné místo jako vždy 
u kanceláře družstva. 

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. 
 

 
 

Ještě jedna důležitá zpráva pro naše občany. Jistě jste již všichni slyšeli o špatné 
situaci s naší základní školou. Z důvodu stále se snižujícího počtu žáků jsme byli 
nuceni „POZASTAVIT ČINNOST“ školy k 31. 8. 2015. K tomuto nelehkému kroku 
nás přivedla především ekonomická stránka věci. Běžný provoz školy obec platila 
z rozpočtu částkou cca 220 000 Kč. Vzhledem k tomu, že počet žáků klesnul v tomto 
roce na sedm, byla škola na výjimku. To pro obec znamená povinnost doplatit ztrátu, 
takže bychom byli nuceni do konce roku hradit dalších cca 285 000 Kč. Je nereálné 
při ročním rozpočtu obce kolem 2 mil. Kč, abychom si mohli dovolit více než 
500 000 Kč použít na školu!  
Nyní se nabízí otázka, co budeme dělat s budovou školy? V současnosti máme 
vymyšlený projekt na zřízení tzv. komunitní školy, což by bylo takové naše malé 
kulturní centrum. V odpoledních i večerních hodinách by se zde mohly vyučovat 
různé hudební výchovy, kreslení, tancování, cvičení atd. na podobné bázi jako 
v Lidové škole umění. Pro dospělé bychom mohli mít kurzy práce na počítači či 
s internetem, výuky cizích jazyků … Najímali bychom si různé lektory a podle zájmu 
dětí a rodičů bychom přizpůsobili nabídku. Je to jen na Vás o co byste měli zájem, 
nápady adresujte na OÚ. Dále se nám přímo nabízí pronajímat budovu na různé 
školení či pobyty dětí ve škole v přírodě, když máme přímo ideální ubytování na faře. 
Když jsme museli ukončit činnost školy, tak je potřeba, aby alespoň budova sloužila 
dál všem zájemcům. 
 
 

No a nyní poslední informace pro Vás. Naše obec se znovu přihlásila do soutěže 
„Vesnice roku“. Krajské hodnocení bude probíhat koncem měsíce května, takže je 
čas začít rychle přemýšlet, jak bychom ten náš Heřmanov nejlépe reprezentovali ☺. 
Vloni jsme byli úspěšní hned dvakrát. Dostali jsme sice menší, ale určitě zasloužená 
ocenění: Zlatou cihlu -  za opravu fary a objektů ve vlastnictví obce a tzv. Duhovou 
stuhu – za příkladný společenský život. Věříme, že si letos ostudu opět neuděláme a 
že nám všichni pomůžete. Určitě se máme čím pochlubit a co zajímavého ze života 
v Heřmanově ukázat … 
 
 
V Heřmanově 2. 4. 2015 


