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Půjčky z Fondu
rozvoje bydlení

Proč ne hlavním vchodem?

Rada města vyhlašuje Výběrové řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení na II. pololetí 2009. Žádosti o poskytnutí půjčky s informační tabulkou jsou k dispozici na městském úřadě v 1.
patře odbor finanční a vedlejšího hospodářství (hnědé
dveře) a na Podatelně v přízemí. Žádosti je možno podávat v termínu od 13. července
2009 do 26. srpna 2009 na Podatelně MěÚ.

Jako správce sportovní haly v Heřmanově Městci nemohu jinak než reagovat na článek z minulého čísla Leknínu
s tímto titulkem.
Dne 16.5.2009 se v naší sportovní hale uskutečnila taneční
soutěž Poupata pořádaná
DDM v Heřmanově Městci. Na
tuto soutěž bylo přihlášeno
cca 1400 účinkujících dětí,
které se zde sjely z celé republiky většinou v doprovodu rodičů či prarodičů. Podle informací pořadatelů z DDM se
ve sportovní hale sešlo cca
2400 účinkujících a diváků.
Taneční družstva dostala k
dispozici všech 6 šaten které
hala má, 2 šatny pro rozhodčí,
rotundu a hernu stolního tenisu. Bohužel ani to nestačilo a
tak převlékárna byla i v prostorách sauny v chodbě v suterénu haly a v neposlední řadě i
v prostorách hlavního vchodu, který se dá oddělit od
chodby a hlediště. Některá
družstva se musela převléknout i na chodbě mezi diváky,
protože už v hale skutečně nebylo žádné místo, které by se
jako šatna dalo využít. Z toho-

Monika Musilová, odbor FaVH

Kolik bude stát
obchvat města?
Vzhledem k posunutí trasy
obchvatu města směrem na
sever a jejímu předběžnému
schválení v návrhu územního
plánu jsem požádal Ředitelství silnic a dálnic ČR o zpracování studie proveditelnosti
tohoto projektu. Studie by
měla poskytnout předpokládané náklady na tuto investici. Město tak poprvé obdrží
reálná čísla od potencionálního investora.
Aleš Jiroutek, starosta města

Nové osvětlení
V polovině června bylo v lokalitě Za Pektinou nainstalováno nové pouliční osvětlení.
Děkujeme tímto městu Heřmanův Městec, že tak rychle
a ochotně vyhovělo naší žádosti a přispělo tím k větší
bezpečnosti zdejších obyvaManželé Kovačičovi
tel.

Léto v Městské
knihovně :
Městská knihovna v Heřmanově Městci má otevřeno po
celý červenec i srpen takto :
ÚTERÝ 10.00 – 17.30 hod.
PÁTEK 10.00 – 15.00 hod.
(oběd 11.00 – 11.30 hod.)
Internet – mimo půjčovní dny
: 08.00 – 15.00 hod.
Stránky Městské knihovny
jsou v on-line provozu na adresách :
www.hermanuv-mestec.cz/knihovna
nebo
www.knihovna.hermanuv-mestec.cz .
Přejeme dětem a studentům
krásné prázdniny a dospělým
příjemnou dovolenou.
Za MěK Marie Stará a Zdena Poláková

Letní kino Konopáč

Město Heřmanův Městec Vás

zve do letního kina v areálu
kempu na Konopáči. Celý červenec i srpen kino promítá vždy
v pondělí, ve středu, pátek a sobotu. Začátky představení jsou
vždy po setmění (přibližně mezi
21.00 - 21.30 hod.), vstupné je v
rozmezí 30 - 70 Kč. V kině je zajištěno občerstvení (teplé i studené nápoje, langoše, bramboráky, klobásy, steaky atd.) a zapůjčení podsedáků. Díky částečnému zastřešení letní kino
promítá za každého počasí. Po
představení zajišťujeme dopravu diváků zpět do Heřm. Městce
- jízdenka v ceně 10 Kč je k dispozici v pokladně kina před filmem. Všichni jste srdečně zváni.
Dalimil Nevečeřal

to důvodu nebyl otevřený
hlavní vchod do haly a diváci,
ale i účinkující, byli nuceni
chodit vchodem bočním.
A teď k těm strašným modrým igelitovým návlekům na
boty: Věřím tomu, i když jsem
se několikrát přesvědčil o
opaku, že jsme schopni jako
kulturní národ používat rohožku. Doma „ve svém“ každý
ví, co je rohožka a jak se používá, ale ze zkušeností v hale
také vím, že v cizím přestávají
být lidé kulturní a na návyky z
domu rázem zapomínají. Ale
to není hlavní důvod, proč diváci dostávají v naší hale při
vstupu nevzhledné návleky.
Hlavním důvodem je to, že do
hlediště mezi diváky mají přístup - a změnit se to nedá - i
účinkující, kteří chodí na palubovku. Plyne z toho jediné,
že prach, písek a jiné nečistoty, které diváci na svých botách do haly nanosí, i kdyby si
na stokrát dobře očistili obuv
o rohožku, nanosí sportovci, v
tomto případě tanečníci, na
palubovku a ta se poškrábe a
zničí, na prachu to zase klouže. Při taneční soutěži chodili i

Hudební léto pokračuje netradičním
koncertem na farní zahradě
diváci na palubovku kolem
vymezeného prostoru pro soutěžící a tím měli vlastně
umožněný pohyb po celé sportovní hale. Proto všichni diváci dostávali nevzhledné igelitové návleky.
Jsem sice jenom chlap, na
vojně jsem byl, rajony jsem
také nesčetněkrát dělal, ale
vážně nedovedu si představit,
jak běhám s koštětem v ruce
mezi dvěma tisíci a čtyřmi sty
dospělými a dětmi na tak malém prostoru, kde je hlava na
hlavě.
Bohužel, sportovní hala je
jaká je, ostatní haly jsou asi jinak řešené, ale na druhou
stranu mě potěšilo, že jsou zde
nablýskané podlahy, což svědčí o kvalitní práci zaměstnanců sportovní haly, kteří se starají u celkovou údržbu a úklid
v hale. Pokud by tomu tak nebylo, nebyly by zde nablýskané podlahy, byla by zničená a
poškrábaná palubovka. Pokud
chceme, aby nám něco vydrželo, musíme se o to starat jako o
vlastní a sportovní hala je nás
všech. Nebo ne? Jaroslav Hemmr
Správce sportovní haly

Základní kolo Svojsíkova závodu skautů
a skautek v Heřmanově Městci a okolí
Uprostřed května, o víkendu 16.-17., pořádalo středisko
Leknín společně s Okresní radou Junáka Chrudim základní
(dříve okresní) kolo závodů
pro starší věkovou kategorii.
Tyto závody se obrok střídají,
vždy v sudý rok jsou pro mladší děti do 11 let a v liché roky
pro starší od 12ti do 16ti let.
Protože již oficiálně neexistují
okresy, první kola již nenesou
název okresní jako dříve, ale
struktura je stejná, postupuje
se do kola krajského (to jsme
pořádali pro Pardubický kraj
na naší základně v Kostelci
právě v loňském roce) a z něho
do celostátního.
Možná si městecká veřejnost všimla, že v sobotním dopoledni se pohybovalo po náměstí
nezvyklé
množství
skautských skupin, možná i
návštěvníci parku byli překvapeni, nad čím ti skauti
dumají u přítoku rybníka a
třeba se i divili, že někteří,
nemohouc najít východ, přelézají zeď. Ale i obyvatelé Kostelce možná žasli, jakou turistickou atrakcí se stal jejich
malý kostelík a rybářům u
Martina nebraly ryby….
Závod se totiž skládal ze tří
částí. První byla soutěžní výprava. Závodní hlídka dostala
v naší klubovně turistickou
mapu, dvě hodiny času a tři
úkoly, které musela cestou
splnit. První byl změřit azimut přítoku rybníka v parku,
druhý zjistit letopočet nad gotickým obloukem vedle vchodu kosteleckého kostelíka a
třetí změřit obvod třešně u
hráze rybníka Martin. Šlo o to,
aby se děcka dokázala zorientovat, najít a určit si nejoptimálnější trasu mezi jednotlivými kontrolními body, splnit
úkoly, nakreslit pochodový
film a vše stihnout v limitu.
Proto se našly i dvě hlídky
(jedna dívčí!), které šly za
svým cílem (věží kostela v
Kostelci) zeď nezeď. Jejich originální volba trasy byla samozřejmě náležitě oceněna bodovým ziskem.
S odbitím druhé hodiny odpolední byla odstartována
druhá část – soutěžní táboření.

Hlídky si musely vybrat na
naší velké louce místo pro stany, postavit je, připravit se na
přenocování, nachystat si
ohniště a dřevo a uvařit teplou
večeři, polévku a jídlo. Hodnotila se kvalita postavení stanů,
příprava svých věcí na přenocování (pořádek), celková spolupráce
družiny,
kvalita
ohniště, kvalita vaření (v Jury
profesionál kuchař) a úklid po
vaření. Časový limit na tento
úsek byl tři hodiny.
Po páté pak zájemci dostali
možnost jít do městeckého
kostela na mši, ostatní měli
volný program. My organizátoři jsme mezitím svolali poradu rozhodčích na nedělní
závod, kde jsme rozdělili lidi
na jednotlivá stanoviště. V
19:30 pak proběhl nástup a
slavnostní zahájení závodů,
kde se závodníci dozvěděli, jak
bude nedělní závod probíhat.
Ve 20:00 byl zapálen táborový
oheň, který důstojně ukončil
první den závodů.
V neděli ráno v sedm jsem
rozvezl rozhodčí po stanovištích a v osm odstartovala první skupina sedmi hlídek. Start
byl hromadný a na osm stanovišť měly hlídky tříhodinový
limit. Vtip byl v tom, že po
startu dostaly speciálku mapu
se zakreslenými stanovišti,
kartičku s jejich názvem, maximálním bodovým ziskem a
maximálním časovým limitem na splnění úkolů a hlídky
si samy museli určit strategii
postupu po stanovištích tak,
aby jich v limitu tří hodin stihli obejít co nejvíce a získat co
nejvíce bodů. Na stanovištích
pak hlídky plnily úkoly, o jejichž obsahu nikdo předem
nevěděl (kromě mě a Leknín
neměl v závodě hlídku), aby

Druhou červnovou neděli bylo zahájeno provedením díla Missa
brevis soudobého českého skladatele Jiřího Pavlici heřmanoměstecké Hudební léto. Zahajovací koncert v podání hostujícího
sboru Slavoj Chrudim a místního Vlastislava za doprovodu
Chrudimské komorní filharmonie pod taktovkou Petra Stříšky
přilákal do kostela sv. Bartoloměje více jak 150 posluchačů.
Úspěšně tak byl odstartován jubilejní V. ročník cyklu koncertů
duchovní hudby Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje. Víkendové koncerty v pravidelném rytmu čtrnácti dnů budou kulturní
a vzhledem k charakteru uváděné hudby svým způsobem i duchovní nabídkou jak místním občanům, tak turistům a příležitostným návštěvníkům města až do konce měsíce srpna.
První prázdninový koncert 12.7. od 17 hodin slibuje navázat na
každoroční krok žánrově mimo klasickou hudbu. Letos připravujeme, neb pevně věříme v příznivé počasí, externí koncert v
prostorách renovované farní zahrady. Vystoupí na něm komorní smyčcový soubor Corvus quartet složený z hráčů Komorní
filharmonie Pardubice. Program bude složen z úprav populárních melodií skupin Queen, Metalicca či Beatles a též se můžete
těšit na ukázky známých filmových melodií. Koncert bude obohacen díky přízni partnerů o přestávkové pozvání všech přítomných na sklenku dobrého moravského vína a drobné občerstvení. Věříme, že si i tento, trochu hudební experiment slibující
pro všechny příjemný nedělní podvečer, najde své posluchače. V
případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Synagoze.
Pokračování festivalu bude ve znamení smyčcových nástrojů a
interpretačního mládí. Studenti pražské AMU – violoncellista
Jan Zemen a varhaník Pavel Svoboda uvedou v neděli 26.7. převážně barokní Bachův program. Poprvé tak na Hudebním létu
zazní sólově tento smyčcový nástroj. Následovat budou ještě v
měsíci srpnu dva koncerty až do neděle před tradiční heřmanoměsteckou poutí. Těšíme se na všechny posluchače. Marek Výborný

byla zajištěna co největší objektivita (v základních kolech
často totiž vítězí tzv. domácí
hlídky). Tak děcka ošetřovala
omrzlinu a uštknutí hadem na
první pomoci, předvedla své
chování za náhlé bouřky, prolomení ledu na rybníce a najití
spadlého drátu el. vedení na
zem při řešení krizových situací, hledala reálné vlakové
spojení z Kostelce do Městce a
na imitaci městeckého autobusového nádraží spojení do
Chrudimi (nejen děcka z hrůzou zjistila, že první bus v neděli jede do Chrudimi až před
šestou večerní – tož vás městečáky opravdu lituji) a dále výrazy ve slovníku, atlase, odborné knize a číslo v telefonním seznamu na stanovišti
vyhledávání informací, zkoušela rozštípat a spálit malý
smrkový špalík na překvápku,
stavěla a přecházela přes lanovou lávku na týmovém řešení úkolu, třídila odpad do
speciálních kontejnerů, popelnice a „sběrného dvora“ a
přiřazovala rostliny a zvířata
k ekosystémům (pole, louka,
listnatý les, jehličnatý les, rašeliniště, stojaté vody, tekoucí
vody, hory) na st. příroda a
ekologie, pracovala s mapou a
azimutem v terénu na st. orientace a předvedla svou všímavost, pozorovací schopnosti a logické myšlení na stejnojmenném stanovišti. V 11:00
pak startovala stejným způsobem druhá skupina. Ve 14:00
byl závod ukončen a díky PC
technice a programu na výsledky bylo známo pořadí během patnácti minut. Pak již
jen napsat diplomy a pamětní
listy pro všech 15 hlídek, které
k nám přijely ze Slatiňan,
Chrasti, Proseče, Luže, Hlinska, Přelouče, Pardubic, Holic
a Lázní Bohdaneč. Závěrečný
nástup s vyhlášením vítězů a
předáním cen a pamětních
předmětů zakončilo asi největší skautskou akci našeho
střediska v letošním roce. Do
krajského kola jsme poslali v
chlapecké kategorii hlídku z
Chrasti a Přelouče a v dívčí
pak z Luže a Holic.
Zbyněk Jiroušek, velitel závodu

Cena Holcim
Město Heřmanův Městec bylo garantem pro předložení projektů do soutěže Cena Holcim pro rozvoj regionu. Jsem rád,
že mohu pogratulovat třem úspěšným žadatelům, kteří uspěli se svými projekty v náročné konkurenci. Projekt mamacentra Radovánek „Nechceme asfalt, chceme travičku“ obdržel podporu ve výši 110 000 Kč, projekt FK Jiskra „Rekonstrukce dětského hřiště“ obdržel podporu ve výši 80 000 Kč a
projekt ZŠ Heřmanův Městec „Hrací prvky“ obdržel podporu
ve výši 60 000 Kč. Jenom z našeho města bylo podáno osm projektů.
Aleš Jiroutek, starosta města

Kniha mého srdce v MěK Heřmanův Městec
Je před námi třetí, závěrečné hlasování.
Máme za sebou 2. kolo celonárodní ankety o nejoblíbenější knihu v naší
zemi, v němž jsme vybírali nám milé knihy ze stovky titulů, které postoupily z kola prvního – nominačního.
V současné době je zveřejněn abecední seznam 12 nejoblíbenějších knih
(TOP 12) – najdete jej i v Městské knihovně. Podrobné celostátní informace najdete na: : http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/
.V sobotu 20. června 2009 bylo pořadem na ČT 1 otevřeno třetí, závěrečné kolo hlasování, které bude končit 30. září 2009. Tentokrát mohou zájemci vybírat již pouze z 12 titulů, nominovaných účastníky ankety. Možná někdo dvanáct vítězných titulů přijal s jistými rozpaky, ale nezbývá
nám, než výsledek akceptovat.
Hlasovat se bude opět prostřednictvím SMS, webu (je možné využít i počítačů v MěK) a rovněž je možnost vyplnit a odevzdat v knihovně hlasovací kupon stejně, jako tomu bylo v obou minulých kolech.
Víte, že s KMS spolupracuje přes 800 knihoven? Dosud bylo odevzdáno
více než 200 000 hlasů, z toho téměř polovina právě přes knihovny.
Pokud vás zajímají výsledky 2. kola hlasování v heřmanoměstecké
knihovně, tady jsou :
Odevzdáno bylo celkem 154 hlasů pro rovných 70 titulů z TOP 100. Pořadí oblíbených knih dle hlasování v MěK HM : 1. Egypťan Sinuhet (Waltari,
Mika) – 12 hlasů, 2. Vejce a já (MacDonald, Betty) – 9 hlasů, 3. Babička
(Němcová, Božena) – 8 hlasů, 4. Saturnin (Jirotka, Zdeněk) – 5 hlasů, 5.
Nebe nezná vyvolených (Remarque, E.M.) – 4 hlasy.
Dalších 13 titulů získalo u nás po 3 hlasech (tj. 6. místo), 19 knih obdrželo
po 2 hlasech (tj. 7. místo). Jeden hlas v anketě získalo dalších 31 knih (tj. 8.
místo). Úplný seznam je vyvěšen v Městské knihovně.
Chcete-li se na výběru nejoblíbenější knihy České republiky podílet,
přijďte, těšíme se na vás !
Pracovnice MěK Heřmanův Městec

Program kina na červenec
Kino Heřmanův Městec
3.7. 19:30 Milionář z chatrče
7.7. 19:30 Na odstřel
10.7. 19:30 Andělé a démoni
14.7. 18:00 Hannah Montana
17.7. 19:30 Terminator Salvation
21.7. 19:30 La Bohéme
24.7. 19:30 Jménem krále
28.7. 18:00 Noc v muzeu 2
31.7. 19:30 Případ nevěrné
Kláry
Letní kino Konopáč
1.7.2009 21:30 Kung Fu Panda
3.7.2009 21:30 Sněženky a
machři po 25 letech
4.7.2009 21:30 Peklo s princeznou
6.7.2009 21:30 Indiana Jones a
Království křišťálové lebky
8.7.2009 21:30 Monstra vs. Ve-

třelci
10.7.2009 21:30 U mě dobrý
11.7.2009 21:30 Andělé a démoni
13.7.2009 21:30 Hannah Montana
15.7.2009 21:30 Kozí příběh Pověsti staré Prahy
17.7.2009 21:00 Mamma Mia!
18.7.2009 21:00 Terminator
Salvation
20.7.2009 21:00 Cesta na Měsíc
3D
22.7.2009 21:00 Líbáš jako bůh
24.7.2009 21:00 Bolt - pes pro
každý případ
25.7.2009 21:00 Jménem krále
27.7.2009 21:00 Bathory
29.7.2009 21:00 Noc v muzeu 2
31.7.2009 21:00 Případ nevěrné
Kláry
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Optika v Heřmanově Městci

Půl století od dokončení školní docházky v Heřmanově Městci

Ani sazka, ani kavárna, ale provozovna oční optiky. Nebytové
prostory v č.p. 6 na náměstí Míru, kde dříve byla drogerie Teta,
jsou nyní volné. Oční optik je služba, která našemu městu chybí, a tak věříme, že jednání dovedeme do zdárného konce.

Pokud vše dobře dopadne,
bude do konce letošního roku
provedena i druhá etapa výměny oken v obytných místnostech podél silnice první
třídy I/17, tedy v ulicích
5.května a Čáslavská. Tento
příslib mi dal minulý týden
ředitel ŘSD ČR Ing. Bohumil
Vebr. Aleš Jiroutek, starosta města

Aleš Jiroutek, starosta města

Tenisový turnaj O pohár starosty
Města Heřmanův Městec 2009
V sobotu 20.6.2009 uspořádal oddíl tenisu TJ Jiskra
Heřmanův Městec na kurtech
za sportovní halou již 4. ročník
veřejného turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách “O
pohár starosty Heřmanova
Městce“.
Turnaje se zúčastnilo 12 nejlepších párů z Heřmanova
Městce a okolí. Osm nejlepších
dvojic z roku 2008 postoupilo
do finálového turnaje automaticky a další čtyři páry si musely vybojovat účast, z důvodu
velkého hráčského zájmu, v
kvalifikačním turnaji.
Jednotlivé páry byly nejprve rozlosovány do 4 skupin,
kde se zápasy hrály na jeden
vítězný set. Po vzájemných
utkáních ve skupinách postoupilo osm nejlepších dvojic
dále do vyřazovacího pavouku, zbylé páry si zahrály o pohár útěchy. Vyřazovací pavouk se již hrál na 9 vítězných
gamů a byla zde k vidění velká
překvapení. Za největší můžeme označit čtvrtfinálovou
porážku loňských a předloňských vítězů tohoto turnaje
Chytil, Peřina, kteří nestačili

na pár Táborský, Marvan.
Do finále turnaje se nakonec probojovala dvojice Kadlec, Šindelář, kteří v semifinále vyřadili již zmiňovaný
pár Táborský, Marvan. Druhou finálovou dvojici tvořil
pár Volhejn, Kopecký. Ti po
velkém boji vyřadili pár Dvořák, Netolický. Celkovým vítězem se nakonec stala po výsledku 2 - 0 na sety dvojice Kadlec, Šindelář. Útěchu vyhrála
dvojice Ulrich, Polák.
Celý turnaj se hrál za velkého diváckého zájmu a příjemného počasí, atmosféra byla
velmi přátelská, ale zároveň
bojovná. Pro hráče i publikum
byly připraveny stany s posezením. Zajištěno bylo i občerstvení formou grilovaného
masa a klobás, o které se staral
David Leník.
Dík patří všem sponzorům,
jenž vítězům připravili pěkné
ceny .
Po ukončení letošního turnaje se mezi účastníky ihned
začalo se zájmem hovořit o
příštím ročníku, který již bude
v pořadí pátý - jubilejní.
František Dvořák – ředitel turnaje

Šachový oddíl
opět aktivní

Po padesáti letech se sešli žáci a žákyně, kteří ukončili docházku na zdejší základní škole,
aby zavzpomínali na společně strávená léta. Zároveň si připomněli i celý učitelský sbor,
který zde působil.
Jirásková Anna

Rok v Mateřské škole Jonášova
Školní rok se blíží ke konci
a my se ohlížíme zpět, jaký
byl.
Prožili jsme hezké chvíle
při hrách, moc jsme se těšili
na vycházky do přírody a za
poznáváním. Bylo nám hezky
s rodiči při odpoledních tvořivých hrách i vánočním posezení u stromečku.
Čas rychle plyne a je tu pololetí. Rozloučili jsme se s paní ředitelkou M. Schneiderovou, která odešla do důchodu.
Hned v lednu jsme se začali
otužovat v sauně a na jaře
jsme navštěvovali plavecký
výcvik v chrudimském bazénu. Děkujeme za bezpečnou
přepravu dětí panu Starému z
ATC Konopáč. Také divadelní
představení a pohádka v kině
přinesly dětem plno radosti.
Paní učitelky zorganizovaly pro děti školkovou olympi-

ádu. Děti se zápalem soutěžily
v běhu, skoku do dálky, skoku
z místa a slalomu. Jejich radost z medailí byla veliká.
Dětský den jsme oslavili
karnevalem, kde si děti zazpívaly a v maskách protancovaly celé dopoledne. Odpoledne
jsme s dětmi připravili zahradní slavnost, kde byli vyřazeni z mateřské školy budoucí prvňáčci. Kromě šerp a
diplomů si děti odnesly domů
na památku hračky – sponzorský dar od slečny R.
Kudláčkové. Děkujeme.
Na zahradní slavnosti se
nám představily taneční skupiny Čertíci a Myšky a náš pěvecký sbor Jonášek pod vedením paní učitelky Celundové
I. a asistentky paní učitelky
Petráňové A. Dětský den jsme
zakončili opékáním u táboráku a zpíváním při kytaře.

Také obyvatelé a zaměstnanci Domova důchodců hl.
města Prahy připravili dětem
radostné chvilky k jejich
svátku. Dopoledne plné her a
soutěží, skvělá organizace,
nadšení obyvatel a zaměstnanců, dobré občerstvení a
dárky pro děti – to vše zaslouží
velké poděkování. Děkujeme
touto cestou zaměstnancům
Domova důchodců hl. města
Prahy za ozvučení karnevalu
a zahradní slavnosti.
V květnu sbor Jonášek potěšil obyvatele zámku svými
písněmi. Tato spolupráce se
stává tradicí a my ji hodnotíme kladně i po výchovné
stránce – děti se učí úctě ke
starým lidem.
V červnu nás čekají ještě
další zajímavé akce a pak , hurá, prázdniny.
Děti a kolektiv Mš Jonášova

Základní umělecká škola informuje:
Foto: zleva: Radim Chytil předseda oddílu, Pavel Šindelář člen vítězného
páru, Aleš Jiroutek starosta města, Zdeněk Kadlec člen vítězného páru,
František Dvořák ředitel turnaje.

IX. setkání pěveckých sborů z pohledu
žánrově nevyhraněného konzumenta,
tedy řadového posluchače
Co mě letos nalákalo, určitě nezklamalo a proč jsem se hnal nachlazený, smrkající a kašlající na tenhle hudební zážitek byla
právě žánrová pestrost repertoárů jednotlivých sborů. Tak
hned ze začátku to Kácov rozjel s Latinskou Amerikou, tangem
a hříšným kankánem. A během následujících dvou hodin jsem
dále mohl slyšet křesťanskou píseň, spirituál, lidovku, nejen
českou, úpravy popu, Afriku, Skandinávii, francouzskou hospodskou, rytmickou Kubu a nakonec operu. No řekněte, kdy se
Vám naskytne taková příležitost. A na závěr pan Rybáček prostě nemá chybu. Jeho symfonickému orchestru to nejen „šlape“,
ale jsou také hezcí. Sympaťák dirigent obklopený mladými
usměvavými lidmi lahodí nejen sluchu. A to jsem v kuloárech
zaslechl zasvěcené řeči, že ho prý chtěli vyhodit z hudebky! No
ještě že se tak nestalo, neboť onen chudák hudební pedagog by
se určitě musel smažit v pekle, poněvadž ten hřích spáchaný na
lidstvu by mu v nebi neodpustili. A Verdiho Nabucco, jen tak
mimochodem, má celé zaznít třetí červnovou sobotu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Tedy vzhledem k datu, kdy
tento můj příspěvek vyjde, bych měl spíše použít perfekta – zaznělo (jaká škoda, že nemáme jako Angličané předbudoucí a
podobné časy). Také věřím, že Queen, Metallica, Beatles a další
v podání „pěti smyčců“ Corvus Quartet na farní zahradě bude
(pardon byl), dalším nevšedním zážitkem hudebního léta a na
Zbyněk Jiroušek
SoliDeo v srpnu se vyloženě těším.

Ježkovka na Bambiriádě
Dům dětí a mládeže
Ježkovka se 4. června opět účastnil
největší přehlídky
činnosti
sdružení
dětí a mládeže a
středisek volného
času - Bambiriáda
Chrudim.
Náš DDM se prezentoval na akci nejen
stánkem, kde si
mohly děti vyrobit
větrníky, které si pak odnesly domů, ale také naše taneční a divadelní
kroužky předvedly svá vystoupení veřejnosti, která zavítala na Bambiriádu. Ráda bych poděkovala za vystoupení divadelnímu kroužku Heřmaňáček pod vedením paní učitelky Jany Řezáčové, tanečnímu kroužku
Seven, který vede paní učitelka Vendulka Hroníková a také samozřejmě
tanečním kroužkům Berušky, Kopretina a Click, kteří jako jedni z mála reprezentovali náš DDM.
Za DDM Vacková Kateřina

Okna a I/17

Měsíc červen tohoto roku
byl ve znamení bouřlivého počasí a nás se tyto nepřívětivé
podmínky pro vystupování
opravdu dotkly. Odpolední
hudební hraní na „Malém náměstí u kašny“ jsme z původně
plánovaného
termínu
29.
května nakonec uskutečnili 3.
června v 17 hodin, kdy jsme si
mysleli, že se nad námi počasí
slituje, ale nestalo se tak. Přestože nás doslova bičovaly velice silné poryvy větru, koncert
se uskutečnil a trval téměř dvě
hodiny, kdy vystupovali nejen
naše čtyři soubory tanečního a
jazzového zaměření, ale i sólisté s doprovodem svých kamarádů, žáků naší školy. I v tak
silném větru vynikajícím způsobem provedla naše absol-

ventka klavírní třídy Mgr. Věry Zbořilové Martina Pošíková
Debussyho Arabesku a též
nádherně až apokalypticky s
koloritem silného větru znělo
Albinnoniho Adagio v podání
Lucie Košťálové na saxofon a
Aničky Kučerové na varhany.
Dále naše orchestry vystupovaly 13. června na rozhledně
„Barborka“ u Svinčan, kde
jsme měli velký úspěch a též i
srovnání s orchestrem ze Základní umělecké školy z Přelouče, kdy diváci si mohli udělat sami úsudek o kvalitě našeho vystoupení.
Na další den, v neděli 14.
června jsme jeli hrát dětem na
„Den dětí“ do Třemošnice, kde
naše orchestry vyplňovaly
svým vystoupením celé odpo-

ledne od 14 až do 18 hodin, takže naši žáci hráli čistého času
tři a půl hodiny za velkého
zájmu přihlížejících dětí i dospělých. Obrovský výkon podali Denisa Danihelková na
saxofon a zpěv a Jakub Hájek
na bicí soupravu.
V příštím školním roce se
budeme dále snažit přispívat a
obohacovat kulturní dění v
Heřmanově Městci a rádi Vás
uvítáme na našich akcích.
Všem žákům i rodičům děkuji za spolupráci a za celý učitelský sbor ZUŠ v Heřmanově
Městci přeji všem dětem i rodičům krásné prázdniny i dovolenou a dostatek odpočinku
od shonu běžného pracovního
roku.
Slavomír Fidra,

V loňském roce obnovil po roční
pauze svoji činnost hromadným
přestupem hráčů ze zaniklého oddílu Holcim Prachovice oddíl šachů
TJ Jiskra Heřmanův Městec. Hned
ve své první sezóně 2008/09 patřil
k nejsilnějším družstvům v soutěži
Krajský přebor II – Západ. Do posledního kola bojoval o postup do
Krajského přeboru I. Bohužel, nakonec oddíl skončil na druhém
místě tabulky, a to jen díky jedné
remíze v soubojích posledního kola. Tým nastupoval s třemi hosty z
Rapidu Pardubice v sestavě: 1. Pačovský, 2. Starý L., 3. Hon, 4. Miller,
5. Šindelář, 6. Honek 7. Skokan, 8.
Přibyl, 9. Starý V.,
10. Kýhos, 1. Vondráček, 12. Sedlák,
13. Tlapák. Jiří Přibyl získal na 8. šachovnici 10,5 bodu z 11 partií a stal
se tak nejúspěšnějším hráčem soutěže Krajský přebor II - Západ.
Mgr. Lukáš Starý, předseda oddílu

Dopravní soutěž v
Domě dětí a mládeže
Dopravní soutěže se účastnily 3.
a 4. třídy ze ZŠ Heřmanův Městec. Děti soutěžily v dopravních
testech, v jízdě zručnosti a 4. třídy měly ještě jízdy na dopravním hřišti za účasti městské policie Pardubice.
Na prvním místě se umístila třída 4.B, druhé místo obsadila třída 3.B a třetí příčku si vybojovala
třída 4.C. Nejlepší test z jednotlivců měla Veronika Švejdová ze
3.A. Měla 0 trestných bodů.
Nejlepší jízdy zručnosti dosáhli
se šesti trestnými body: Radek
Kápička – 4.B, Dominik Zrůst –
4.B, Josef Novotný - 4.C, Libor Jelínek -3.C, Jakub Jirák – 3.A.
Nejlepší jízdy na dopravním
hřišti za účasti městské policie s
0 trestnými body: Radek Kápička
- 4.B, Tomáš Bodlák – 4.B, David
Palonci – 4.B, Dominik Zrůst –
4.B , Daniel Vrátil – 4.A.
Tímto chceme také poděkovat
městské policii Pardubice, která
nám věnovala svůj čas a pomohla s výchovou mladých cyklistů.
Za DDM Vacková Kateřina

Rodičovské centrum
Radovánek

ZUŠ Heřmanův Městec

Plánované akce na Č E R V E N E C
a S R P E N 2009
31. 7. - 2.8. Víkendové táboření
„Na Pilce“ u Klokočova
Krásná příroda, ubytování v chatkách nebo ve stanech, stravování
je zajištěno. Pestrý program pro
děti i rodiče. Více informací na tel:
724 042 304.

ci DDM Ježkovka a města
Heřmanův Městec, hráli jste
skvěle a bojovali až do konce,
bylo mi ctí Vás koučovat.“
Velký dík patří i spolutrenérce Lucii Mičicové.
Sestava White Dragons:
Radek Kápička ( c ), Ondřej

Běloušek, Ondřej Buřval,
Vojtěch Doležal, Jiří Drahoš,
Marek Dvořáček, Lukáš Jirků, Vojtěch Jodas, Jakub Kubelka, Ondřej Kutílek, Miroslav Linhart, Kristián Liška, Erik Oláh a Michal Urbanec.
Mgr. Klára Čulíková

White Dragons v Brně
O víkendu ve dnech 19. - 21.
června 2009 se uskutečnil v
Brně florbalový turnaj Hummel Kids, kterého se zúčastnily týmy z celých Čech i Slovenska. Naši kluci nastoupili
v kategorii nejmladších – elévů. Byli jsme jednoznačně považovaní za outsidera turnaje, vždyť na rozdíl od všech
ostatních týmů nehrajeme
žádnou ligu a nikdy o nás nikdo neslyšel. Na palubovku
jsme nastupovali se smíšenými pocity – zkusíme něco
zahrát, rozhodně to soupeři
nedáme zadarmo. První zápas
ve skupině se nám nepovedl,
ale pak se něco zlomilo a my
jsme soupeře rozstříleli 9:2 a
6:1 a tím si zajistili postup ze
skupiny. Obzvlášť proti domácímu Brnu to byly nervíky, vždyť měli podporu celé
haly. Ve druhé části turnaje
jsme dostali mistry slovenské
republiky z ŠK Gama Košice,
kde jsme sice dali branky, ale
nestačilo to. Soupeř to byl
hodně těžký. Pak následovala
USK Slávie Ústí nad Labem,

tam jsme bojovali, ale nepovedlo se a na konci zápasu na
tabuli svítilo 2:0 v náš neprospěch. Na medaile jsme nedosáhli, nicméně jsme si z turnaje odvezli krásné čtvrté
místo a všem ukázali, že v
Heřmanově Městci se také
hraje a hraje se dobře a jsme
rovnocenným
soupeřem
všem ligovým týmům jak v
Čechách, tak na Slovensku.
Nikdo nepočítal s tím, že se
neznámí kluci z Heřmaňáku
dostanou takhle daleko. V
kanadském bodování hráčů
se nám povedlo umístit na
předních postech a to z počtu
cca 150-ti hráčů – Ondřej Běloušek 8. místo, Radek Kápička 10. místo, Erik Oláh 13.
místo, Vojtěch Jodas 20. místo. Navíc náš brankář Lukáš
Jirků získal na turnaji cenu
za nejlepšího gólmana v kategorii elévů. Však hlavně díky
jeho skvělým zákrokům jsme
se dostali takhle daleko. Všem
zúčastněným chlapcům z týmu White Dragons: „Kluci,
děkuji za skvělou reprezenta-

Nahoře: Lucia Mičicová, Ondřej Kutílek, Ondřej Buřval, Erik Oláh, Vojtěch
Jodas, Jakub Kubelka, Miroslav Linhart, Klára Čulíková. Uprostřed: Ondřej Běloušek, Jiří Drahoš, Kristián Liška, Marek Dvořáček, Vojtěch Doležal, Michal Urbanec. Dole: Lukáš Jirků, Radek Kápička

