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Prodej
dětského oblečení

Rok vzájemné úcty a bezpečného chování v ZŠ Heřmanův Městec

Prodej dětského oblečení se
koná ve středu 24.3.2010 v době 8 - 11 a 13 - 16 hodin na Staré
radnici v Heřmanově Městci –
I. patro.
Příjem oblečení: úterý 23.
března 2010 v době 9 - 11 a 13 -1
6 hodin
Likvidace oblečení: čtvrtek
25. 3. 2010 v době 13 - 16 hodin
Poplatek za 1 vloženou věc čiAnna Jirásková,
ní 1 Kč.

První pololetí školního
roku 2009/2010, který jsme
nazvali rokem vzájemné úcty
a bezpečného chování, uplynulo jako voda. Pro žáky bylo
v mnohém zajímavé a velmi
úspěšné.
Žáci se zúčastnili řady soutěží a olympiád, v kterých se
umístili na předních pozicích.
V soutěži Přírodovědný klokan v okresním kole získal
Michal Urválek z 9.B 1. místo,
v dějepisné olympiádě obsadila Michaela Vaňousová z 9.C
druhé místo. V soutěži Hledáme nejlepšího mladého
chemika pořádané v rámci
Pardubického kraje se v konkurenci 1049 zúčastněných
umístili Michal Urválek a Nikola Ryšánková mezi patnácti
nejlepšími.
Úspěšní jsou i starší žáci v
sálové kopané. Získali v
okresním kole 1. místo.
V celostátní výtvarné soutěži O nejkrásnější šperk získaly žákyně semináře uměleckořemeslné výroby krásné
druhé místo. V době adventu
proběhl první školní vánoční
jarmark.
V 1. pololetí jsme využívali
také široké nabídky heřmanoměsteckých
sportovišť.
Navštívili jsme fitness centrum Alžběty Rennerové, kuželkovou dráhu v sokolovně
nebo saunu ve sportovní hale.
Ve spolupráci s Holcimem
Prachovice jsme umístili hrací prvky a zrenovovali pískoviště pro potřeby dětí školní
družiny. V jarních měsících
založíme skalku z kamenů,
které nám poskytl také Hol-

Český svaz žen

Poslední etapa
přípravy dokončena
Součástí žádosti o dotaci je
nejen stavební povolení, ale
třeba i podepsaná smlouva s
dodavatelem. Stavební úpravy sanitárních zařízení v základní škole jdou tedy po lednovém výběrovém řízení na
startovní čáru s kompletní
výbavou. Bude-li naše žádost
úspěšná, dočkají se nejen žáci, ale i pedagogický sbor důstojných a hlavně funkčních
sanitárních zařízení v hlavní
budově školy v hodnotě 5 miliónů korun.
Aleš Jiroutek, starosta města

Březen
– měsíc čtenářů

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyhlásil na měsíc březen letošního roku nultý ročník nové
kampaně Březen – měsíc čtenářů. V centru zájmu jsou
tentokráte čtenáři a čtení ve
všech podobách, čtenáři jako
aktivní uživatelé veřejných
knihoven, ale i čtenáři, kteří
do knihoven nechodí.
Městská knihovna Heřmanův
Městec připravuje na březen
zajímavé akce hlavně pro mateřské a základní školy (3., 5.
třída).
Čtenářům kteří si chtějí vybírat knihy třeba z domova, nabízíme po celý měsíc březen v
půjčovních dnech instruktáž
„Knihovna on-line“ včetně
vyhledávání v on-line katalogu Clavius).
Průběžně prodáváme vyřazené knihy a časopisy.
Těšíme se nejen na stávající,
ale i na nové čtenáře – a také
na to, že v příštím roce již obdobné akce budou probíhat v
nových prostorách knihovny.
Marie Stará a Zdena Poláková,
MěK HM

Okna bychom chtěli
měnit o prázdninách
Snížení energetické náročnosti školských zařízení našeho města je dalším z připravovaných dotovaných projektů. Nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, administrátora projektu, a výběrového řízení na dodavatele, což
bude stát skoro dva milióny
korun. Devadesát procent
těchto nákladů jsou uznatelné
náklady projektu, a tak naše
město zaplatí pouze 200 tisíc.
Školská zařízení by si tak měla po dokončení tohoto projektu pomoci k novým oknům, zatepleným fasádám a
střešním plášťům v hodnotě
36 miliónů korun.
Aleš Jiroutek, starosta města

cim Prachovice. Firma Amako umožnila instalovat ve škole informační panel. Do výtvarné dílny jsme zakoupili

Základní umělecká škola informuje
Dne 9. února 2010 se konalo v Chrudimi okresní kolo soutěže ZUŠ
v kategorii komorní hry s převahou dechových dřevěných nástrojů. Ve čtyřech kategoriích podle věku žáků se ho účastnilo
osmnáct seskupení v podobě duo, trio, kvarteto, kvinteto či soubor staré hudby ze všech škol okresu Chrudim. ZUŠ Chrudim
získala celkem pět prvních cen s postupem do krajského kola a
ZUŠ Hlinsko dvě první ceny též s postupem.. Náš jediný zástupce
klarinetové trio p. učitele Čermáka dostalo čestné uznání.
Paní učitelka Žaloudková začala provádět průzkum hudebnosti. Dne 16. února navštívila mateřské školy a v druhém týdnu
března zavítá do 1. a 2. tříd základní školy. Podle míry talentu,
ale i z vlastní iniciativy pak mohou rodiče přihlásit své děti ke
studiu na naší škole.
Věra Zbořilová, ZUŠ Heřmanův Městec

keramickou pec.
Závěr prvního pololetí byl
ve znamení zápisu do 1. tříd.
Své znalosti, vědomosti a do-

vednosti předvedlo 90 budoucích prvňáčků, 14 rodičů požádalo o odklad školní docházky pro své děti.

Do druhého pololetí vstupujeme plni optimismu a věříme, že bude neméně úspěšné.
Mgr. Jana Šindelářová, ZŠ Heřm. Městec

Nový sběrný dvůr začal sloužit občanům

Investice ve výši 14 miliónů korun (10 miliónů dotace), kterou bychom ze zákona stejně museli
realizovat je dokončena a začala sloužit občanům našeho města. Dokonalejší třídění a evidence
odpadů je jasným signálem vyslaným městem v oblasti odpadového hospodářství a ekologie.
Město zajistilo podmínky a je pouze za nás občanech, jak je dokážeme využívat a chránit tak životní prostředí.
Aleš Jiroutek, starosta města

Kdo si hraje, nezlobí – Týden plný soutěží a her pro děti
Během jarních prázdnin 22. - 26. 2. 2010
v DDM Ježkovka
Využití volných prázdninových dnů pro hraní všeho
druhu. Počítačové hry, florbal, aquapark, Beckiland,
filmové studio, papírové modely, turnaje v hrách, v šipkách či stolním fotbálku, večerní hry a další...
Přijít můžete na jakýkoliv
program.
Pondělí 22.2.
07:00 - Otevření DDM, volné
hraní
08:30 - Snídaně
09:15 - Program pro menší děti:
Vystřihovánky - sestavení
papírových modelů
Sestavíme si modely různých
dopravních prostředků z papíru. Stačí jen šikovné ruce,
zbytek bude zajištěn. Vyrobený model si můžete odnést
domů.
Program pro větší děti:
Volné hraní (hry na PC, stolní
hry, trénink na turnaje)
11:30 - Oběd, polední klid
13:30 – Deskové hry, hry na PC

16:00 - Kino HM – film dle výběru dětí, vstupné zdarma
19:00 - Večeře
20:00 - Večerní hra Městečko
Palermo
Úterý 23.2.
07:00 - Volné hraní
08:00 - Snídaně
08:40 - Výlet do BECKILANDU
(odchod z DDM na vlak)
09:25 - Výlet do BECKILANDU
(odjezd vlakem)
Celodenní výlet do jedinečného kouzelného dětského
světa v Praze. Čeká nás např.
mega-šplhadlo, trampolína,
želatinový kopec, adrenalinový park, fun shoot aréna se
stolním fotbálkem či air hokejem, jungle express, skákací
hrady, dobrodružná jeskyně,
horolezecké stěny, motokáry,
atd.. Uzavřený krytý areál.
Cena 450Kč (doprava a vstup).
20:40 - Návrat
Středa 24.2.
07:00 - Volné hraní
08:30 - Snídaně

09:15 - Florbal a další hry v tělocvičně
11:30 - Oběd, polední klid
13:30 - AIRSOFT – dramatické
souboje týmů, boj o přežití,
bitva o vlajky, V.I.P.
16:00 - Turnaje v hrách - Stolní
fotbálek, Counterstrike a jiné...
18:00 - Společenské hry - Pět
proti pěti, pantomima, živé
pexeso ...
19:00 - Večeře
20:00 - Večerní hra Bludičky
Čtvrtek 25.2.
07:00 - Volné hraní
08:30 - Snídaně
09:15 - Program pro menší děti: Vlaštovkiáda.
Vytvoříme si zajímavé papírové vlaštovky, které se spolu
utkají v turnaji. Kategorie:
nejdelší dolet, nejhladší přistání, průlet cílem, akrobacie,
výzdoba, nejzajímavější tvar.
Vítěz získá výstavní artegácké vlaštovky, které nás budou
provázet celým turnajem.
Program pro větší děti: Filmové studio.
Pokusíme se navrhnout, zrežírovat a natočit krátkou
scénku, vyzkoušíme úskalí

herců, scénáristů, producentů i režiséra.
11:30 - Oběd, polední klid
12:15 - AQUAPARK Hradec
Králové - odchod na autobus.
12:40 - AQUAPARK HK - odjezd. Pobyt v aquaparku 3 hodiny, cena 250 Kč (vstup a doprava).
19:50 - Návrat z aquaparku
20:00 - Večeře, večerní promítání
Pátek 26.2.
07:00 - Volné hraní
08:30 - Snídaně
09:15 - Florbal a další hry v tělocvičně ZŠ
11:30 - Oběd, polední klid
13:30 - Dobytí území. Bitva o
vlajku s papírovými koulemi.
V případě sněhu venku se
sněhovými.
15:00 - Turnaje (Atomic Bomberman, šipky, pinkací fotbálek, a další dle zájmu)
17:00 - Rozloučení s prázdninami, volné hraní
19:00 - Večeře
20:00 - Večerní hra
Režim DDM:
Otevřeno je každý den od 7:00.
V době programů mimo bu-

dovu bude DDM uzavřeno.
Možnost přespání s vlastním
spacákem.
Strava:
Možnost využití zajištění
stravování (snídaně 20 Kč,
oběd nebo večeře 30 Kč, pití
bude k dispozici po celý den –
čaj a šťáva), případně si doneste vlastní. V kuchyni je k
dispozici mikrovlnka, konvice a lednička.
Program:
Přijít na programy v DDM
mohou děti i během jejich
průběhu. Na výlety do Beckilendu a aquaparku je potřeba
dítě přihlásit minimálně den
předem. Kapacita je omezena.
S sebou:
Přezůvky a vhodné oblečení
dle programu: boty do tělocvičny (na florbal), plavky a
ručník (do aquaparku),
spacák a hygienické potřeby
(v případě noclehu).
Bližší informace a možnost
přihlášení na tel.: 608 823 132
(Benák Martin), více na
stránkách www.artega.cz.
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Kino Heřmanův Městec - program na měsíc březen 2010
Fish Tank (Projekt 100/2010)
•
3.3.2010 19:30
Životní realita problémové
patnáctileté dívky v příběhu
oceňovaném na mnoha mezinárodních festivalech. Drama
Velké Británie. České titulky.
_________________________
_______________
Planeta 51
•
5.3.2010 17:15
•
6.3.2010 17:15
Animovaná rodinná komedie
Velké Británie a Španělska.
Český dabing.
_________________________
_______________
AVATAR
•
5.3.2010 19:30
Vítejte v neuvěřitelném světě
za hranicí vaší fantazie. Akční
dobrodružný sci-fi příběh Jamese Camerona. Český dabing.
_________________________
_______________
Imaginárium dr. Parnasse
•
6.3.2010 19:30
Heath Ledger ve své poslední
roli v novém dobrodružném
fantasy filmu Terryho Gilliama.
České titulky.
_________________________
_______________
Dešťová víla
•
10.3.2010 17:15
Nová česká romantická pohádka o dobru a zlu s Miroslavem Donutilem, Simonou Stašovou, Mariánem Labudou,
Petrem Nárožným ad.
_________________________
_______________
Lítám v tom
•
10.3.2010 19:30
George Clooney v nové americké komedii. České titulky.
_________________________

_______________
Cestovatelský večer: INDONÉSIE - Na východ od ráje
•
11.3.2010 18:00
Cestovatelka Saša Ryvolová
Vám představí souostroví Malé
Sundy ležící na východ od turistického ráje - ostrova Bali.
_________________________
________
Nějak se to komplikuje
•
12.3.2010 19:30
Meryl Streep, Alec Baldwin a
Steve Martin v romantické
komedii USA od režisérky filmů „Po čem ženy touží“ a
„Lepší pozdě nežli později“.
České titulky.
_________________________
_______________
Princezna a žabák
•
13.3.2010 17:15
Klasická animovaná pohádka
Walta Disneye, český dabing.
_________________________
_______________
GOLEM - muzikál
•
13.3.2010 19:30
Filmový záznam muzikálu divadla Hybernia. Poslední muzikál Karla Svobody.
= Projekce s prostorovým zvukem Dolby Digital DTS. =
_________________________
_______________
Percy Jackson: Zloděj blesku
•
16.3.2010 17:15
•
17.3.2010 19:30
Širokoúhlý dobrodružný fantasy film USA, český dabing.
_________________________
_______________
Bílá stuha (Projekt 100/2010)
•
16.3.2010 19:30
Vítězný film z festivalu v Cannes, nominovaný na Oscara.
Koprodukční černobílé drama.

DDM Ježkovka Heřmanův Městec pořádá
Turistický tábor
- táborová základna bude v DDM Nový Bor
- návštěva sklárny a muzea v Novém Boru
- aquapark v České Lípě
- Máchovo jezero
- Hrad Bezděz, skalní hrad Sloup a další jiné krásy…
Termín:
1. července – 9. července 2010
Cena tábora:
2600 Kč
V ceně:
doprava (vlakem), ubytování v DDM,
4 - 5 x denně strava, pitný režim,
pedagogický dozor, zdravotník, výlety a vstupné
Hlavní vedoucí: Kateřina Vacková
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky
v DDM v Heřmanově Městci na tel. 469 695 632
nebo na tel. 737 105 067 p. Vacková
DDM Heřmanův Městec pořádá pro děti
Florbalový tábor v Nové Pace
sportovně založený tábor, dvoufázové tréninky
vhodné i pro začínající hráče
výlety do okolí (hrad Pecka, aquapark Jičín, pivovar)
Termín:
25. července - 31. července 2010
Cena tábora: 2500 Kč
V ceně:
doprava, ubytování v DDM, sportovní hala
(k dispozici jsou i mantinely),
4 - 5 x denně strava, pitný režim,
pedagogický dozor, zdravotník,
vstupné na výletech.
Hlavní vedoucí: Mgr. Klára Čulíková
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky v DDM v
Heřmanově Městci nebo na tel. 725 816 158; 469 695 632.
DDM Heřmanův Městec pořádá letní dětský tábor s celotáborovou hrou Na divokém západě….
Základna je v turistické ubytovně ve Vranicích u Litomyšle.
V místě Toulovcovy Maštale, výlet na zámek v Nových Hradech, výlet do města Litomyšl, návštěva místního zámku a
koupaliště.
Termín: 8. srpna – 15. srpna 2010
Cena tábora: 2500 Kč
V ceně:
doprava, ubytování v budově (pokoje),
4 - 5 x denně strava, pitný režim,
pedagogický dozor, zdravotník, výlety
Hlavní vedoucí: Kateřina Vacková
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo tel. v DDM v Heřmanově Městci na tel. 469 695 632 nebo 737 105 067 p. Vacková

Travesti show Hanky Panky z Prahy
Městské kino Heřmanův Městec Vás
zve v úterý 23.3. v
19.30 hod. na novou
travesti
show
úspěšné skupiny
Hanky Panky z
Prahy. Můžete se
těšit na nový galaprogram s názvem
Z Čech až do
Hollywoodu a nové
složení
skupiny!
Předprodej
vstupenek od 26.2. v pokladně kina a v informačním centru
na Staré radnici.

České titulky.
_________________________
_______________
Mikulášovy patálie
•
17.3.2010 17:15
Francouzská rodinná komedie,
český dabing.
_________________________
_______________
Doktor od Jezera hrochů
•
19.3.2010 17:15 a 19:30
•
20.3.2010 19.30
Nová česká komedie Zdeňka
Trošky podle námětu Miloslava Švandrlíka.
_________________________
_______________
Krtkova dobrodružství
•
20.3.2010 17:15
České pásmo pohádek jen s
populárním krtečkem.
_________________________
_______________
HANKY PANKY - nová travesti
show
•
23.3.2010 19:30
Úspěšná travesti skupina Hanky Panky z Prahy přijíždí se
svým novým galaprogramem
„Z Čech až do Hollywoodu“ a v
novém složení! = Předprodej
vstupenek od 26.2. =
_________________________
_______________
Kung Fu Kyborg
•
24.3.2010 17:15
Čínská odpověď na Transformers. Akční sci-fi komedie Číny
a Hong Kongu, český dabing.
_________________________
_______________
Kawasakiho růže
•
24.3.2010 19:30
Nové české drama Jana Hřebejka podle námětu Petra Jarchovského.
_________________________

_______________
Cestovatelský večer: Na kole
napříč Austrálií
•
25.3.2010 18:00
Přednáška o výpravě dvojice
cyklocestovatelů napříč Austrálií. Během 5 měsíců projeli v
sedle kola více než 9000 km.
_________________________
_______________
QUEEN REVIVAL by Princess koncert
•
26.3.2010 19:30
Koncertní show muzikantů z
Krnova v čela s charismatickým představitelem Freddie
Mercuryho. Více na: www.que
enrevival-princess.com Předprodej vstupenek od 26.2.
_________________________
_______________
Arthur a Maltazardova pomsta
•
27.3.2010 17:15
Francouzský rodinný film Luca
Bessona, český dabing.
_________________________
_______________
Morganovi
•
27.3.2010 19:30
Hugh Grant a Sarah Jessica
Parker v nové romantické komedii USA, české titulky.
_________________________
_______________
Čtvrtý druh
•
30.3.2010 19:30
Provokativní sci-fi thriller natočený podle skutečných událostí. Film USA s českými titulky.
_________________________
_______________
AVATAR
•
31.3.2010 18:00
Vítejte v neuvěřitelném světě
za hranicí vaší fantazie. Akční
dobrodružný sci-fi příběh USA.
ČESKÝ DABING.

Koncert skupiny Queen revival by Princess
Městské kino Heřmanův
Městec si Vás dovoluje pozvat na živý koncert skupiny
Queen revival by Princess.
Pětice muzikantů v čele s
charismatickým představitelem Freddie Mercuryho
vystoupí v kině v pátek 26.3.
v 19.30 hod. Předprodej
vstupenek od 26.2. v pokladně kina a v informačním centru na
Staré radnici.

Program klubu Aktivní přístup k životu
na měsíc březen
1.3.2010, pondělí v 15 hodin – Malujeme kraslice (donést vyfouknutá vejce natřená bílým balakrylem, popř. barevnými
temperami, malou aroma lampičku na olej, špendlík se skleněnou hlavičkou zabodnutý v tužce, spoluúčast 70 Kč)
8.3.2010, pondělí ve 14 hodin – Cvičíme s overbaly
8.3.2010, pondělí v 15 hodin – Vyrábíme šperky z drátků a korálků (spoluúčast 70Kč)
15.3.2010, pondělí v 15 hodin – Cvičíme s gumou
22.3.2010, pondělí ve 14 hodin – Netradiční náčiní
22.3.2010, pondělí v 15 hodin – Malujeme kraslice – pokračování (spoluúčast 70 Kč)
29.3.2010, pondělí v 15 hodin – Procvičujeme tělo i mysl
29.3.2010, pondělí v 16,30 hodin – Masáže a rei-ki (přinést s sebou ručník, spoluúčast 50 Kč)
Výlety s klubem Aktivní přístup k životu
Návštěva plaveckého bazénu v Chrudimi – každou středu (odjezd z autobusového nádraží v Heřmanově Městci ve 12,30 hodin)
3.3.2010, středa – divadlo v Pardubicích – představení Čistírna (informace podá pí Krbcová na telefonu 723 152 866)
20.3.2010, sobota – zahájení jarní turistické sezony (bližší informace na plakátcích a v informačním centru)
Zájemci z klubu APŽ mohou navštívit Lekce počítačové gramotnosti, které pořádá v průběhu března a dubna Dům dětí a
Zdenka Sedláčková, místostarostka města
mládeže Ježkovka.

Dům dětí a mládeže JEŽKOVKA Heřmanův
Městec pořádá
LEKCE POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI
Kurzy budou probíhat vždy ve středu a to v časech 8-10 hodin a
10-12 hodin v počítačové učebně v DDM.
10.3. 2010
Prostředí počítače, spouštění a přepínání aplikací, vytváření souborů, textový editor Word (psaní, úpravy textu, vkládání obrázků apod.)
17.3. 2010
Textový editor Word, tabulkový editor Exel
24.3. 2010
Stahování fotografií z fotoaparátu, úprava fotek
31.3. 2010
Vypalování hudby, fotek, dokumentů na CD či
DVD, práce a seznámení se s flash disky, mp3 disky a podobně
7.4. 2010
Internet - vyhledávače, založení e-mailové
schránky (posílání dokumentů, fotografií apod.)
14.4. 2010
Zakládání www stránek, ukládání souborů
(např. fotografie) na internet, objednávání a prodávání zboží na
internetu
21.4. 2010
Rekapitulace, volné dotazy, řešení problémů
Cena jedné lekce je 20 Kč.
Lektoři: Kateřina Vacková, Mgr. Klára Čulíková
Bližší informace v Domě dětí a mládeže Ježkovka Heřmanův
Městec nebo na telefonním čísle 469 695 632

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK o.s.
Otevřeno vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 – 12 hod a 14 – 18
hod., volná herna a hřiště bez omezení (program pohybově
hudební hry vždy od 10 hodin)
Mimo pravidelný provoz:
každé pondělí od 16 do 17 hod, Jóga pro děti a rodiče
každou lichou středu od 18 do 21 hod, Kreativní dílna pro dospělé
každý čtvrtek od 10:00 - 10:30 hod, Cvičení s kojenci
čtvrtek od 19:00 - 20:30 hod, Jóga pro dospělé
každý pátek od 17:00 - 18:45 hod, Cvičení pro těhotné
pátek od 19.00 - 20.00, Chi-toning pro dospělé

Mimořádné akce s Radovánkem na B Ř E Z E N 2010
4.3.- čtvrtek, v 15:30 hod., v RC - Tvůrčí dílnička pro rodiče a
děti na téma „Velikonoční tvoření pro malé i velké“
10.3. – středa, v 18 hod., v RC - Kreativní dílna pro velké na
téma „Vitráž a fusing“ - výroba fusingového skleněného šperku nebo vitrážového šperku (fusing – spékání skla v mikrovlnné troubě). Materiál v ceně: Skla na vitráž, vitrážová páska,
bruska, pájka. Skla na fusing, šperkařské komponenty na dodělání šperků. Cena: 200,- Kč (Každý šperk á 100,- Kč). Závazné
přihlášky do 3.3.2010 na telefon 739 048 066 – počet účastníků
na fusing je omezen počtem 12 osob.
12.3. – pátek, ve 20 hodin, restaurace Eden „MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ“ – hudba, tanec, tombola. Vstupné 50,-Kč. Lístky možno zakoupit i předem v RC Radovánek. Vstup pouze v
maskách.
18.3. – čtvrtek, v 17 hod., Rytířský sál (zámek) - přednáška
„CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ“ s Ing. Miroslavem Hrabicou, autorem
knih o zdraví a mezilidských vztazích (více info na samostatných plakátech), vstupné 60,-Kč
19.3.- pátek, v 17 hod., v RC - Laktační poradna – ukázka cvičení a polohování kojenců, poradna pro těhotné a kojící matky
24.3. - středa v 18 hod, RC Kreativní dílna pro velké na téma
„Drátovaná velikonoční kraslice“ – drátovaná krajka. Sebou:
Vyfouknuté vajíčko, drobné korálky – rokail
Materiál v ceně: měděný drátek, kleště, korálky Cena: 60,- Kč
25.3. – čtvrtek, sraz v 15:30 hod. u Radovánku – OSLAVA
PRVNÍHO JARNÍHO DNE
Areál MŠ Jonášova, vpravo od hlavního vstupu
Kontakt: tel: 723 152 866, 724 042 304

Kanalizace Na Průhoně a Barákova
Pro vypsané výběrové řízení na dodavatele výše uvedené stavby, požaduje Státní fond životního prostředí ČR realizační dokumentaci, která se v současné době zpracovává. Po jejím
schválení fondem, včetně zadávacích podmínek výběrového řízení, bude následně vybrán dodavatel stavby, a když vše dobře
půjde, do konce roku 2010 by měla být tato stavba zrealizována,
tak jak nám ukládá zákon (do konce roku 2010 musí být všechna
města nad 3000 obyvatel kompletně odkanalizována). Splnímeli podmínky fondu, budeme moci čerpat dotaci ve výši 27 milión
korun.
Aleš Jiroutek, starosta města

Sběr pro Diakonii Broumov
V pátek 9. dubna 2010 od 12 do 16,30 hodin se na řk. faře v Heřmanově Městci koná SBĚR oblečení dámské, pánské, dětské (i
poškozené), lůžkoviny (i poškozené), ručníky, utěrky, látky
(nejméně 1m2), vlněné nebo péřové deky, plyšové hračky, spací
pytle, knihy (nepoškozené). Věci musí být v igelitových pytlích
či krabicích. Sběr je prováděn pro Diakonii Broumov.

Pět nominací se přetavilo
ve dvě zlaté a jeden bronz
9.února 2010 byl na slavnostním gala večeru v chrudimském
divadle Josef Macháček vyhlášen vítězem ankety „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2009“ v kategorii jednotlivců.
Pětinásobný vítěz Rally Dakar tak konečně vyhrál i doma. Michal Pošík zvítězil v kategorii O cenu Fair Play, kde byl oceněn
jeho čin, kdy pomohl zachránit život soupeři při soutěžním fotbalovém utkání. A tým mužů Ježci Heřmanův Městec, vicemistr 1.ligy hokejbalu 2009 se umístil na třetím místě mezi kolektivy dospělých. Všem oceněným upřímně gratuluji a děkuji za
reprezentaci města. Věřím, že se stanou příkladem pro ostatní,
Aleš Jiroutek, starosta města
zejména mladé sportovce.

Struny v proměnách času v Synagoze
Plánovaný únorový Hudební večer musel být vzhledem ke
zdravotní indispozici účinkujících odložen. Posluchačům se
omlouváme a zveme je na náhradní termín v měsíci březnu. V
Synagoze bude uveden pořad „Struny v proměnách času“.
Představí dva odlišné a přesto svojí citlivostí blízké světy – písňovou tvorbu s využitím výrazových prostředků klasické kytary a sólovou loutnovou hudbu. V rámci koncertu vystoupí kytaristka Iveta Novotná, která je absolventkou pardubické Konzervatoře a Univerzity umění ve Vídni a v současné době vyučuje na ZUŠ ve Skutči. Na loutnu - nástroj, který jako sólový doposud v Synagoze nezazněl, bude hrát vůbec první absolvent
Akademie staré hudby při FF Masarykovy univerzity v Brně a
současný ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek. Zazní skladby známých i méně známých mistrů a taktéž vlastní
písňová tvorba Ivety Novotné. PS Vlastislav zve všechny k poslechu v úterý 16. března v 18.00 hod. do heřmanoměstecké Synagogy.
Marek Výborný

Multifunkční centrum se bude otvírat 1. září

Pokud vše půjde jako doposud, nic by nemělo zabránit slavnostnímu otevření k výše uvedenému datu. Stavba v hodnotě 40
miliónů korun, která s pomocí 85 procentní dotace „evropských peněz“ zhodnotí majetek města a hlavně zkvalitní poskytované služby občanům. Novou bezbariérovou knihovnu ocení
zejména naši starší spoluobčané, informační centrum návštěvníci Heřmanova Městce. Nové zázemí zde naleznou i Divadelní spolek Heřman a Pěvecký sbor Vlastislav. Důstojné
prostory zde bude mít například i kronikář města, mikroregion
Aleš Jiroutek, starosta města
či MAS.

