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Pro zapomětlivé chovatele psů
Za své psí miláčky přijďte urychleně zaplatit místní poplatek ze
psů, tento poplatek je splatný do 28.2.2009. Poplatek nad 600,- Kč
je možné platit ve 2 splátkách, do 28.2. a do 31.10. běžného roku.

Upozornění na termín splatnosti
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
je splatný do 31. března 2009 ve výši 468,- Kč za 1 osobu. Místní
poplatek je vybírán hotově v kanceláři správního oddělení v
přízemí budovy MěÚ.
Podle čl. 9 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č.
2/2004 jsou od placení poplatku osvobozeny pouze tyto osoby:
a)
třetí a každé další nezaopatřené dítě, žijící ve společné
domácnosti
b)
osoby, které mají trvalý pobyt v domovech důchodců
c)
osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
e)
osoby trvale žijící v zahraničí
f) osoby s trvalým pobytem ve městě, které mají ve vlastnictví
stavbu, určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba.
Po tomto datu včas nezaplacené poplatky, nebo jejich část, může správce poplatku podle čl. 10 citované vyhlášky zvýšit až na
trojnásobek !!
Marcela Abrahamová, správní oddělení

Základní umělecká škola informuje –
naši „dechaři“ uspěli
Měsíc únor se v ZUŠ v
Heřmanově Městci nesl ve
znamení soutěže. Dne 3.2.2009
se konalo v ZUŠ Skuteč
okresní kolo soutěže dřevěných hudebních nástrojů
okresu Chrudim. Každá soutěž je vlastně přehlídkou nejlepších žáků a jejich učitelů.
Příprava na ni trvá dlouho, u
náročnějších skladeb i celý
rok. Vystoupení žáků je tedy
výsledkem usilovné a vytrvalé práce učitele a žáka a v posledním stadiu i korepetitora,
který klavírním doprovodem
dotvoří melodickou linku sólového nástroje a celkový
charakter skladby.
V daném oboru se soutěž

koná vždy po třech letech a
zúčastnění jsou vždy zvědavi,
jak se který minulý soupeř
zdokonalil a co nového předvede. Má tedy soutěž velkou
funkci motivační a inspirativní.
V ZUŠ Skuteč zasedaly dvě
poroty sestavené z učitelů
všech škol okresu Chrudim
(1. flétny, 2. ostatní dřevěné
nástroje: klarinet, saxofon,
hoboj, fagot) a v osmi věkových kategoriích hodnotily
během celého dne na sedmdesát žáků.
Přesto, že je naše škola co
do počtu žáků malá, dosáhla
dobrých
výsledků.Všichni
zúčastnění získali nějaké

ocenění. V zobcových flétnách dostal v I. kategorii náš
nejmladší žák Vojtěch Bartoníček 2. místo (učitel Vl.
Kühr), v II. kategorii Lucie
Novotná čestné uznání (F.
Čermák) a v IV. kategorii
Emílie Novotná čestné uznání (F. Čermák). V příčných
flétnách byla jediným zástupcem ve IV. Kategorii Barbara
Cejpková a dosáhla na 2. místo (Vl. Kühr).
Ve hře na klarinet soutěžil
v II. kategorii Jakub Němec a
získal 3. místo (F. Čermák), ve
III. kategorii Eliška Kosinová
také 3. místo (F. Čermák) a v
V. kategorii Josef Jodas 2.
místo (S. Fidra). Na alt saxo-

fon hrála v VI. kategorii Denisa Danihelková se ziskem 2.
místa (S. Fidra) a největšího
úspěchu dosáhla v V. kategorii Lucie Košťálová, když vydobyla 1. místo s postupem do
krajského kola (S. Fidra).
Všechna tato ocenění jsou
pro žáky a jejich učitele odměnou za hodiny svědomité
práce. Dík patří v neposlední
řadě i rodičům, kteří svou
starostlivostí a péčí pomáhají
takovým krásným výsledkům. Informace o všech aktivitách ZUŠ Heřmanův Městec
lze získat na www stránkách
školy: http://www.zushm.cz
Věra Zbořilová,
ZUŠ Heřmanův Městec

Kino Mír Heřmanův Městec – Program na měsíc březen 2009

Program klubu Aktivní přístup k životu
na měsíc březen
2.3., pondělí, 14 hodin – Cvičení zaměřené na naše klouby
9.3., pondělí, 14 hodin – Cvičení a mozkový trénink
16 hodin – Seminář Tvoříme dle vlastní fantasie ze
„šustí“
16.3., pondělí, 14 hodin – cvičíme s overbalem
21.3., sobota – Vítáme jaro – procházka do přírody – bližší informace na plakátku v Informačním centru
23.3., pondělí, 14 hodin – cvičíme se zaměřením na dechové
cvičení
16.30 hodin – masáže a rei-ki. Spoluúčast na každou aktivitu
50 Kč, ručník s sebou.
30.3., pondělí – jedeme do solné jeskyně
Všechny akce se uskuteční v přízemních prostorách Domu s
pečovatelskou službou na Masarykově náměstí.
Ing.Zdeňka Sedláčková, místostarostka města

Yes Man
* 3.3.2009 19:30
Jedno slovo může změnit
celý váš život. Jim Carrey v
americké komedii s českými
titulky. Zvuk Dolby Stereo
SR.

rodinu. Animovaný film USA,
český dabing. V ceně vstupenky 3D brýle pro každého.
Zvuk Dolby Stereo SR.
Místo konání: Kino Mír Cena: 70,- Kč (85 min.) - Mládeži přístupný

Po přečtení spalte
* 4.3.2009 19:30
Inteligence je relativní.
George Clooney, Brad Pitt a
John Malkovich v netradiční
černé špionážní komedii bratrů Coenových. Americký
film s českými titulky. Zvuk
Dolby Stereo SR.

Podivuhodný případ Benjamina Buttona
* 21.3.2009 19:30
Narodil jsem se za velmi
podivuhodných okolností…
Brad Pitt a Cate Blanchett v
originálním a velmi působivém příběhu, který byste si
neměli nechat ujít. Romantické drama USA, české titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.

Rallye Transorientale na
čtyřkolce (cest. večer)
* 5.3.2009 19:00
Mimořádný cestovatelský
večer s Josefem Macháčkem –
závodníkem na čtyřkolce, několikanásobným
vítězem
Rallye Dakar i dalších závodů
s projekcí fotografií a vyprávěním o náročném závodu ze
St. Petersbugu do Pekingu.
Vstupné 40,-Kč, děti zdarma.
Lovecká sezóna 2
* 6.3.2009 17:15
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!
Pokračování rodinné animované komedie USA. Český
dabing. Zvuk Dolby Stereo
SR.
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
* 6.3.2009 19:30
Spousta zábavy se skvělou
muzikou a úžasnými tanečními čísly. Romantická muzikálová komedie určená
především teenagerům. Film
USA, český dabing. Zvuk Dolby Stereo SR.
Lovecká sezóna 2
* 7.3.2009 17:15
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!
Pokračování rodinné animované komedie USA. Český
dabing. Zvuk Dolby Stereo
SR.

Půjčky z FRB
Město vyhlásilo jarní kolo pro „Výběrové řízení pro I. pololetí
2009 na poskytnutí půjčky z FRB“. Formuláře žádostí si mohou
zájemci vyzvednout na oddělení správy majetku města a na podatelně
MěÚ,
nebo
na
webových
stránkách:
www.hermanuv-mestec.cz. Termín předložení žádosti se všemi
přílohami je 27. února 2009.
Václav Dostál – správní oddělení

Kamarádova holka
* 7.3.2009 19:30
Jedna žena, dva muži a hra
bez pravidel. Kate Hudson,
Jason Biggs a Alec Baldwin v
americké komedii. České titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.
Příběh o Zoufálkovi
* 10.3.2009 17:15
* 11.3.2009 17:15
Malý hrdina s velkým srdcem. Dobrodružný animova-

ný příběh o malém myšákovi
s velkýma ušima. Širokoúhlá
rodinná komedie s českým
dabingem. Zvuk Dolby Stereo
SR.
Líbáš jako bůh
* 10.3.2009 19:30
* 11.3.2009 19:30
Kamila Magálová, Oldřich
Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Martha Issová a další
v nové české komedii Marie
Poledńákové. Zvuk Dolby
Stereo SR.
Kanárské ostrovy křížem
krážem (cestovatelský večer)
* 12.3.2009 18:00
Projekce fotografií Nadi
Gutzerové s návodem, jak
strávit netradiční dovolenou
v krásné přírodě těchto ostrovů. Seznamte se s historií,
tradicemi i současným životem domorodců.
Peklo s princeznou
* 13.3.2009 17:15
* 14.3.2009 17:15
Tereza Voříšková a Jiří
Mádl v nové české pohádce o
princezně, která se nechce
provdat za nešikovného prince ze sousedství. Zvuk Dolby
Stereo SR.
Austrálie
* 13.3.2009 19:30
Nicole Kidman a Hugh
Jackman v romantickém
dramatu o nenávisti, lásce,
přátelství a intrikách odehrávajícím se na farmě v
krásné a drsné krajině severní Austrálie. Širokoúhlý film
USA, české titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.
Místo konání: Kino Mír Cena: 70,- Kč (160 min.) - Mládeži přístupný
Ženy
* 14.3.2009 19:30

Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy
touží. Meg Ryan a Annette
Bening v jiskřícím a vtipném
příběhu o současných ženách
a síle ženského přátelství.
Americký film s českými titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.
Pohádky na dobrou noc
* 17.3.2009 19:30
* 18.3.2009 17:15
Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné
dobrodružství. Adam Sandler
v rodinné fantasy komedii.
Širokoúhlý film USA, český
dabing. Zvuk Dolby Stereo
SR.
Che Guevara - revoluce
* 18.3.2009 19:30
Bojovník za svobodu nebo
masový vrah? Biografické
drama líčící vzestup Che Guevary během kubánské revoluce. Širokoúhlý film USA,
Francie a Španělska. České titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.
ABBA WORLD REVIVAL koncert
* 20.3.2009 20:00
Jedinečná a 100% živá koncertní show desetičlenné
skupiny z Prahy, označované
za nejlepší českou revivalovou kapelu ABBA. Přijdte si
zavzpomínat na nestárnoucí
hity při živém koncertu v
městském kině. = Předprodej
vstupenek od 11.2. v pokladně
kina a v informačních centrech H.M. a Pardubice. =
Cesta na Měsíc 3D
* 21.3.2009 15:30
* 21.3.2009 17:30
I první let na Měsíc měl své
mouchy… Napínavé i veselé
vesmírné dobrodružství tří
malých much nabízí díky 3D
technologii jedinečný trojrozměrný zážitek pro celou

Valčík s Bašírem
* 25.3.2009 19:30
Netradiční a velmi působivé válečné drama o nedávných dějinách Blízkého východu. Koprodukční animovaný film Izraele, Německa a
Francie. České titulky. Zvuk
Dolby Stereo SR.
Tajemství pouště (cestovatelský večer - diashow)
* 27.3.2009 19:00
Strhující diashow Kateřiny
a Miloše Motani s ojedinělými
fotografiemi plnými barev,
tvarů, světla a slunce. Projekce snímků z jihozápadu USA
je doplněná hudbou a komentářem. Nenechte si ujít! Ke
každé vstupence obdržíte malý dárek.
Z pohádky do pohádky 3
* 28.3.2009 17:15
České pásmo pohádek složené z pohádek o krtečkovi,
pejskovi a kočičce, včelích
medvídcích, Krakonošovi a
dalších.
Nouzový východ
* 28.3.2009 19:30
Leonardo DiCaprio a Kate
Winslet v silném životním
příběhu mladého manželského páru, odehrávajícím se v
50. letech. Romantické drama
USA a VB, české titulky. Zvuk
Dolby Stereo SR.
Underworld: Vzpoura Lycanů
* 30.3.2009 19:30
Každá válka má svůj začátek. Třetí díl série Underworld se zabývá podstatou
staletého krvavého boje mezi
aristokratickými upíry a
barbarskými vlkodlaky Lycany. Širokoúhlý akční horor
USA, české titulky. Zvuk Dolby Stereo SR.
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KOMORNÍ PŘÍBĚH O LÁSCE

Takový byl
sokolský rok 2008
23. února praskala sokolovna ve švech při velkém dětském karnevalu. Na organizaci se s výborem a cvičitelkami Sokola podílelo mateřské centrum Radovánek.
Rozhlasovou aparaturu zapůjčili a obsluhovali otcové z
oddílu R+D. Při hrách, soutěžích a hudbě bylo veselo, děti
si odnášely hračky i dobroty.
18. března odpoledne se v
parku sešli nejmladší cvičenci v doprovodu cvičitelek a
rodičů, aby hledali velikonočního zajíčka. Navzdory
nevlídnému počasí hledalo
zajíčkovy poklady 15 dětí a 19
dospělých.
29. dubna v podvečer se sešli
rodiny na sletu čarodějnic.

Hry a soutěže dětí končily
společným posezením u ohně
s opékáním buřtů.
11. června proběhly v Bažantnici atletické závody
předškoláků. Rozhodčí bojovali a měřili běhy, skoky, hody, prolézání, diplomy a odměny dostali všichni závodníci.
16. června se vydaly ženy
oddílu ZTV na každoroční vycházku, tentokrát na rozhlednu Barborka u Raškovic.
11. listopadu se vydal od sokolovny průvod, ve kterém
putovalo za bludičkou 130 dětí
a 160 dospělých. S lampiony
prošli městem a setmělým
parkem, cestu jim ukazovaly
zavěšené svítilničky.

Demolice komínu V Lukách

9. prosince bylo oblíbené
cvičení s Mikulášem. Protože
v sále sokolovny se opravovala podlaha, setkání proběhlo v
rytířském sále zámku jen pro
naše cvičence a děti z Radovánku.
Všechny uvedené akce vymýšlí a organizuje paní Krbcová za vydatné pomoci paní
Misařové. Upřímně chválíme
a děkujeme.
9. května, 3. října a 26. prosince zajistila paní Stránská
se skupinou Saturn taneční
zábavy. Zajišťovala také časově i fyzicky náročnou práci
– provoz v sokolovně v době
nemoci domovnice.
Výbor TJ Sokol Heřmanův Městec

Ples hasičů

Oznamujeme vlastníkům a obyvatelům nemovitostí v okolí
sběrného dvora V Lukách (sídliště V Lukách, lokalita U Hřiště,
konec Havlíčkovy ulice), že v druhé polovině března bude odstřelem demolován komín v areálu sběrného dvora. Vzhledem
k povaze prací dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. Přestože
budou provedena opatření pro minimalizaci šíření prachu na
okolní nemovitosti, prosíme o pochopení vzniklé situace, která
je nutná k provedení rekonstrukce sběrného dvora. O přesném
termínu demolice komínu budeme informovat na úřední desce
a internetových stránkách města po ukončení řízení o povolení
odstřelu. Pro případné dotazy se obracejte na odbor investic a
údržby majetku města. Petr Novák, odbor investic a údržby majetku města

„Hledáme nejlepšího
mladého chemika“

Církev československá husitská v Heřmanově Městci a Domov pro seniory hl.m. Prahy Vás srdečně zvou v pátek 27.2.2009 v 18.00 do Rytířského sálu zámku na komorní příběh o lásce k ženám a alkoholu amerického spisovatele a publicisty Benjamina Bradforda Poslední zkouška v provedení divadelního souboru Katastrofa z
Pardubic v režii Davida Polácha a Patrika Ulricha.

Na sklonku loňského roku
se žáci devátých tříd ZŠ
Heřm. Městec zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího
mladého chemika“, kterou
vyhlásila Střední průmyslová
škola chemická v Pardubicích. Do soutěže se přihlásilo
25 základních škol z Pardubického kraje, celkem téměř 1
300 žáků a žákyň. Soutěž měla
dvě části. První část tvořil
znalostní test učiva chemie a
druhou částí byla esej na téma „Chemie u nás doma“.

V silné konkurenci se
naši žáci umístili velmi dobře. Kateřina Saláková obsadila 4. místo a získala digitální
fotoaparát, Filip Finrašek se
umístil na 10.místě a jeho výhrou byl MP3 přehrávač a 15.
místo získala Alžběta Pulpánová s výhrou 8GB flashdisk.
Vítězům i všem ostatním žákům, kteří se soutěže
zúčastnili gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším
studiu.
Mgr. Jana Šindelářová

Zveme zájemce na ples hasičů, který se koná 6. března
2009 v Sokolovně v Heřmanově Městci od 20.00 hodin.
Vstupenky jsou v předprodeji
ve sběrně Sazky.
Václav Dostál – SDH Heřmanův Městec

ZŠ Heřm. Městec

Hudební večer bude v režii dětí
V březnu se můžeme těšit na pokračování hudebních večerů v
heřmanoměstecké synagoze. Naším hostem bude soubor „Čarovná strunka“ složený ze žáků hudebně – dramatického oddělení Základní umělecké školy v Chrudimi pod vedení paní učitelky Renáty Klečkové. Soubor má pro heřmanoměstecké posluchače připravenou pohádku se zpěvy pod názvem „O ševci
Ondrovi a komtesce Jůlince“. Někteří možná tuto pohádku
znáte v její televizní podobě. Na inscenaci hudebně spolupracuje Danuše Marková a na klavír doprovází Petr Pilný. Hudební
večer mladých umělců se uskuteční v úterý 24. března 2009 od
18.00 hodin v heřmanoměstecké synagoze. Pěvecký sbor Vlastislav a Osvětová beseda srdečně zvou všechny hudbymilovné
Marek Výborný
občany.

Podvečer s Živaňankou

Od března jsme zařadili do programu „Cvičení pro těhotné“. Lekce budou každý pátek od 17:00. V
rámci cvičení bude i příprava na porod a kojení. Pravidelně 1x měsíčně bude dojíždět i laktační
poradkyně z Pardubic a příležitostně lekce obohatíme konzultacemi s porodníkem a gynekologem. Je nutné se závazně přihlásit na tel: 724042304 nebo přímo v RC Radovánek.
Za RC Gabriela Jirousková

Pro milovníky dobré dechovky Vám přináším zprávu, která Vás v této zimní době zahřeje u srdíčka. Dne 15.3.2009 od 16 do 18h bude v místní sokolovně pořádán podvečer s dechovkou. Představí se Vám na Pardubicku oblíbená kapela Živaňanka s kapelníkem Jindrou Vašíčkem a triem
zpěváků Veronikou Hitkovou, Danielou Javoříkovou a Josefem Rychtrem. Co Vám zahrají zkušení muzikanti, které znáte i z jiných hudebních těles? Za dlouhá léta (téměř 75 let) účinkování se
od nás můžete těšit na výběr z klasické dechovky, na skladby z muzikálů a taneční písně. Zcela
určitě si něco z repertoáru, který čítá více než 400 skladeb, vyberete. Samozřejmě můžeme zahrát
i na Vaše přání, tím si vlastně sami vytvoříte program. Jen na Vaší účasti záleží, jestli budeme
pořádat jeden koncert nebo se budeme scházet častěji. Všichni jste srdečně zváni.
Za kapelu Živaňanka Vás zve Leoš Martínek

