
 

Heřmanovický 

občasník 4 
Vážení a milí občané Heřmanovic. Dostáváte do rukou občasník 

s pořadovým číslem 4. 

Doufáme, že jste si užili letos skutečně hřejivých slunečních 

paprsků, zotavili se na těle i na duši a načerpali energii tolik 

potřebnou k prožití dlouhé a drsné heřmanovické zimy.  

Chceme vás informovat o 

akcích, které jsme pro vás 

připravili od „babího léta“ přes 

podzimek až do Silvestra. 

A jsme rádi, že po schodišti, 

jako je na obrázku vlevo, už 

dnes nechodíme. 

 

Na období od září do konce prosince 2018 plánujeme tyto 

kulturní akce  

Sobota 15. září 2018 v 15:30 hodin v „Zahradě“ posezení 

se seniory  



„Ta naše písnička česká a … slovenská“  

Tradiční akce, na které se dobře pobavíme, při hudbě 

zazpíváme, zavzpomínáme. 

 

Sobota 22. září 2018 v 15:00 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost a prostory obecního úřadu 

Heřmanovice 136 

„Heřmanovice ke 100. výročí Československé republiky“ 

Bude představen 

soubor plakátů 

ilustrujících 

posledních 100 let 

v Heřmanovicích. 

Výstavou provede 

její hlavní autor 

prof. Ing. Josef 

Chybík, CSc.   
 

Výstavu doprovodí hudební vystoupení a bude zajištěno 

občerstvení. 

 

Sobota 13. října 2018 v  17 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost 

„Slavné české muzikály“  

V pořadu, kterým provede H. Sekaninová, se ponoříme do 

klasických českých muzikálů. Zazní ukázky z těch 

nejznámějších - Starců na chmelu, Kdyby 1000 klarinetů, 

Limonádový Joe apod. 



 

Sobota 27. října v 19 hodin v kavárně obecního úřadu 

„Retro večírek“ 

Na večírku si připomeneme uplynulých 100 let republiky.  

Občerstvení zajištěno. 

 

Sobota 3. listopadu 2018 v 16:00 hodin, 1. poschodí 

starého úřadu 

„Podzimníček“ 

Tradiční akce v barvách podzimu v režii SPOZ. 

 

Sobota 10. listopadu 2018 v 17:00 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost 

„Filmový večer“ 

Komentovaná akce – Hana Sekaninová, věnovaná velkým 

osobnostem světa populární hudby a filmu. 

 

Neděle 9. prosince 2018 v 16 hodin, 1. poschodí na starém 

úřadě  

„Mikulášská nadílka“ 

Pořad určený dětem od 1 do 6 let v režii SPOZ.  

 

Sobota 15. prosince 2018 v 17:00 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost 

„Předvánoční setkání i koledování“ 

Pořad pro pozastavení předvánočního shonu a posílení 

vánoční nálady.   

Občerstvení zajištěno.  



 

Neděle 30. prosince 2018 v 16:00 hodin, 1. poschodí 

starého úřadu  

„Předsilvestrovská dílna“ 

Dílna pro děti v režii SPOZ.   

 

 

Závěrem: 

Stále platí, že pro zájemce je k dispozici jak výuka hry na klavír, 

tak i nabídka sborového zpěvu. Výuka probíhá v pondělí 

odpoledne (14 – 18 hod.). 

Počítačová místnost 

je i s odborným 

pracovníkem 

Mirkem Zemanem 

nadále k dispozici v 

pondělí a pátek  

13 – 17 hod.  

Knihy v knihovně paní knihovnice půjčuje ve středu  

(13 – 16 hod.), kulečník se hraje v úterý a pátek (16 – 18 hod.), 

společenská setkání v obecním klubu pak probíhají v úterý  

(16 – 18 hod.).  

Počítáme s tím, že bude pokračovat rehabilitační a kondiční 

cvičení pro ženy v tělocvičně šoltéství. 


