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V sychravém větru už tu všechno zebe, 

suchého listí plný kout. 

Vlaštovko, řekni, pod které zas nebe 

přichystala ses odlétnout? 

 

Tatínek za vsí pouští dětem draka, 

drak zmítaje se stoupá výš. 

Buď sbohem, léto! Havran blízko kráká 

a vrána kráčí ještě blíž. 

J.Seifert – Podzim 



Vážení a milí občané Heřmanovic,  

zdravíme vás s nastávajícím podzimkem a doufáme, že jste si v 

době dovolených řádně odpočinuli, ať již to bylo někde na jihu u 

moře, či v krásných koutech naší vlasti nebo neméně krásných 

Heřmanovicích. 

Pojďme se podívat na to, jaký program jsme pro vás připravili na 

období od září do konce letošního roku. 

 

Na podzim roku 2019 plánujeme tyto kulturní akce  

Sobota 21. září 2019 v 17:00 hodin, šoltéství v 1. poschodí, 

multimediální místnost  

„Filmový večer“ 

Pokračování našich komentovaných akcí je již tradičně 

věnováno vybranému pozoruhodnému filmovému dílu, 

tentokrát z prostředí koloniální Číny.  

 

Sobota 5. října 2019 v 15:30 hodin v „Zahradě“ posezení 

se seniory  

„Všude dobře, doma nejlépe …“  

Tradiční setkání důchodců se zpěvem, tancem a opět  

i občerstvením 

 

Sobota 26. října v 19 hodin v kavárně obecního úřadu 

„Společenský ne-retro večírek“ 



Touto akcí navazujeme na loni úspěšný "retro" večírek, 

tak snad se vydaří i bez dobových kostýmů.  

Občerstvení zajištěno. 

 

Pondělí 28. října 2019 v 15:30 hodin, 1. poschodí starého 

úřadu 

„Podzimníček“ 

Tradiční akce v barvách podzimu a v režii SPOZ. 

 

Sobota 23. listopadu 2019 v  17 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost šoltéství 

„Večer se šansony, tentokrát českými“  

Poslechneme si Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou, 

Radůzu a možná i další v pořadu, kterým provede H. 

Sekaninová. Zazní vybrané ukázky.  

 

Pátek 6. prosince 2019 v 16 hodin, 1. poschodí na starém 

úřadě  

„Mikulášská nadílka“ 

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

 

Sobota 14. prosince 2019 v 16:00 hodin, 1. poschodí 

multimediální místnost 

„Předvánoční setkání a zpívání“ 

Pořad pro pozastavení předvánočního shonu a posílení 

vánoční nálady s námi a našimi hosty.   

Termín konání akce je plovoucí – bude upřesněn na 

plakátech a webu obce. Občerstvení bude zajištěno.  



 

„Vánoční krámek“ – akce v režii p. M. Poppeové a SPOZ, 

ke které bude upřesněno všechno až na pozvánce či 

plakátu. 

 

Sobota 30. prosince 2019 v 16 hodin, 1. poschodí na 

starém úřadě  

„Rozsviťme si světélka“ 

Pořad určený dětem je v režii SPOZ. Termín pořadu může 

být změněn. 

 

Úterý 31. prosince 2019 v 16:00 hodin, sportovní areál na 

hřišti 

„Tradiční silvestrovské setkání u stromu s ohňostrojem“ 

Přivítání Nového roku je v režii starosty obce, podílí se 

SPOZ a dobrovolníci.   

 

 

Pravidelné akce 

I v tomto „školním roce“ 

platí, že zájemcům 

nabízíme kurzy hry na 

klavír a kurzy zpěvu. Jako 

v minulých letech výuka 

probíhá v pondělí 

odpoledne (14 – 18 hod.). 

 



Počítače na zájemce 

stále čekají v naší 

počítačové 

místnosti a 

současně knihovně v 

pondělí a pátek 

v době od 13 do 17 

hod.  

 

 

Knihy je možno si 

zapůjčit u paní 

knihovnice ve středu  

(13 – 16 hod.), na 

kulečník je možno 

přijít v úterý a pátek 

(16 – 18 hod.). 

Kavárnu v přízemí 

našeho šoltéství lze 

pro společenská 

setkání využít v úterý (16 – 18 hod.).  

 

Pro soukromá setkání a oslavy je k dispozici po předchozím 

objednání areál „Zahrada“. 



Pokračují kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilejší zájemce, 

a to počínaje čtvrtkem 12. 9. v 16 hod., a to v kavárně (případně 

knihovně) šoltéství. 

Nově budou pod vedením certifikované lektorky probíhat kurzy 

jógy.  

Zahajovací hodina 

proběhne v úterý 1. 10. 

2019 v 18 hodin místního 

času.  

Tělocvična je samozřejmě 

k dispozici i pro 

rehabilitační či kondiční cvičení pro ženy i muže, záleží jen na 

samotných cvičencích.  

 

Okolní inspirace 

na pozoruhodná místa a 

akce v blízkém okolí. 

Dne 31. 8. 2019 mnozí z nás 

navštívili krásný benefiční 

koncert biblických písní a 

spirituálů (zpěv, kytara, 

vibrafon) v zajímavě rekonstruované kapli sv. Anny a Marty zde 

nad Heřmanovicemi v Horním údolí. Po zaparkování vozidla na 

hřebeni pramenů Opavice se nám pohled na kapli otevře  



po 800 m procházce lesem. Každého zaujme netradičně řešená 

skleněná střecha. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na viděnou 

na našich akcích!!! 


