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Upozornění
Upozorňujeme občany, že v
případě záboru veřejného
prostranství mají povinnost
předem ohlásit na MěÚ předpokládanou dobu, místo a
výměru záboru.
Ing. Hana Marčáková, odbor FaVH

Konopáč se zaměří
na děti a mládež
Komise pro rozvoj a obnovu
Konopáče se mimo jiné při
svém zasedání dohodla na
rozšíření připravovaných akcí s tím, že letos uspořádá dvě
zábavná odpoledne pro děti a
mládež.
Aleš Jiroutek, starosta města

Celoplošná deratizace
Od 25. března do 12. dubna
bude firma „DEPRA – Irena
Pravcová“ provádět celoplošnou deratizaci Heřmanova
Městce a místních částí. Vyzýváme proto majitele nebo
správce objektů (rodinné a
bytové domy, rekreační objekty, provozovny, sklady
apod.) ke spolupráci a zajištění deratizace v těchto objektech ve stejném termínu.
Zájemci si mohou deratizaci
objednat přímo u firmy DEPRA
(p.
Pravcová,
tel.:
604407340) nebo jiného dodavatele. Nástrahy budou k zakoupení také na podatelně
městského úřadu. Petr Novák,

Lyžák v Jeseníkách „HK Avalanche“ Dolní Moravice
Dne 6. 2. 2010 někteří žáci
ZŠ Heřmanův Městec odjeli
na lyžařský kurz do Jeseníků.
Dlouhou cestu autobusem
jsme zvládli v pohodě. Když
jsme dorazili do Dolní Moravice, všichni jsme byli nadmíru spokojeni. Chvíli jsme
čekali na ubytování do malých, dřevěných, už na první
pohled luxusních chatiček v
hotelovém komplexu AVALANCHE. Měli jsme chvíli na
seznámení s okolím, a potom
„hurá‘‘ na nedaleký svah, kde
jsme se blíže seznámili jak s
kamarády, tak s lyžemi a
snowboardy. Pokročilí předvedli své dovednosti a začátečníci se pustili k úplným začátkům. Již první večer jsme
poznali, že nám tu bude chutnat. Celý týden probíhal výcvik na lyžích, snowboardech
i snowbladech, pokročilí se
zdokonalili a ti úplní začátečníci dělali velké pokroky. Je-

Pro někoho to není mnoho,
ale je to více než dostal například Havlíčkův Brod (510) či
Hradec Králové (400). V těchto
souvislostech možná doceníme 530 tisíc, které jsme vybojovali z Ministerstva kultury
v programu Regenerace městských památkových zón na
rok 2010. Tyto finanční prostředky budou použity na další etapu rekonstrukce krovu a
střešního pláště Medova.
Aleš Jiroutek, starosta města

Výstava v Židovském
dvojdomku
Výstavu obrazů z celoživotní
tvorby pana Petra Langra si
mohou zájemci o výtvarné
umění prohlédnout v Městské galerii v Židovském
dvojdomku v Heřmanově
Městci. Výstava bude zahájena vernisáží dne 8.4.2010 a potrvá do 9.5.2010. Bude otevřena středa, sobota, neděle od 10
do 12 hod a od 14 do 16 hod.
Ing. Zdenka Sedláčková,
místostarostka města

rybářský sloupek
Pozvánka
Výbor MS ČRS v Heřmanově
Městci zve všechny rybáře i
nerybáře na již tradiční rybářské závody, které se konají
24.4.2010 na rybníku
HEROUT nad autocampem Konopáč.
Losování míst je od 6 hod a
vlastní závody začínají v 7
hodin. Sportovní revír bude
před závody atraktivně zarybněn. Ceny pro nejlepší rybáře a občerstvení zajištěno
.Parkování aut účastníků bude opět zajištěno v areálu autocampu na ploše pod letním
Morávek Tomáš
kinem.
předseda MS ČRS

den den jsme, i přes protesty
všech, museli na běžky. Večerní programy tvořily zajímavé přednášky o nebezpečí
hor, výzbroji a výstroji lyží a

Dům dětí a mládeže připomíná
volnou kapacitu na letní tábory
Turistický tábor v Novém Boru v termínu od 1. 7. do 9. 7.
2010
Florbalový tábor v Nové Pace
v termínu od 25. 7. do 31. 7. 2010
Letní tábor s celotáborovou
hrou „Na divokém západě…“
v termínu od 8. 8. do 15. 8. 2010
Veškeré informace získáte na
www.ddm-hm@iol.cz nebo na
telefonu 469 695 632.

odbor investic a údržby majetku města

Práce na opravě
střechy Medova
budou pokračovat
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Mimo lyžování jsme měli
každý den k dispozici i bazén,
kde jsme si vybili zbytek své
energie. Počasí nám vyšlo
skvěle a obešli jsme se i bez
velkých úrazů, které si vybrali hlavně instruktoři: paní
učitelka Moravcová si natloukla koleno a instruktorka
Péťa si natáhla vazy v kotníku
a domů přijela s ortézou. Poslední večer jsme zakončili
společnou diskotékou, která
se vydařila. Lyžák se všem
moc líbil, ale bohužel, všechno jednou končí, a tak skončil
i náš vydařený lyžák. Zažili
jsme tu společně mnoho skvělých zážitků, odvezli jsme si i
ponaučení a povinně jsme se
naučili i pravidla FIS. Všem
se bude stýskat a už se těšíme
na další lyžařský kurz s paní
učitelkou
Moravcovou
a
skvělými instruktory: malá
Péťa, velká Péťa, Libča-Duffne, Ondra a Pavel.

snowboardu, filmy o technice
jízdy na lyžích a snowboardech a promítali jsme naše
fotky z běžek i z lyžování na
svahu. Sjezdovka se všem

moc líbila a zvládli ji i úplní
začátečníci. Ve svém volném
čase jsme většinou odpočívali, říkali si zážitky z uplynulého dne a sledovali televizi.

Výsadba dřevin

Vítání občánků v Heřmanově Městci

S nastupujícím jarem zdravíme
všechny milovníky přírody a
Železných hor a dovolujeme si
vám sdělit, že v průběhu měsíců
březen a duben 2010 uskutečníme výsadbu dřevin v lesích v
okolí Heřmanova Městce. Tato
akce bude financována z dobrovolného vstupného z podzimní
výstavy „Větrná kalamita v Železných horách“. Hana Minaříková
za Společnost přátel Železných hor

Svatá slečna Marie Wolfová
Nedávno jsem s napětím
sledoval snahy objevit, po staletí ztracené, ostatky svaté
Anežky České. Opět nebyla
nalezena žádná svatá relikvie
a proroctví ze století 15tého
opět nebude naplněno. Bývá
tak v Čechách, že svátost se
hledá pod zemí, za hojné účasti
médií a když se objeví mezi
námi na povrchu zemském překáží.
V zámeckém parku, za potokem směrem od „Ledovky k
Letnímu kinu“ stával solitér,
dub se svatým obrázkem.
Strom měl v průměru ke třem
metrům, stáří těžko odhadnutelné, mohutná koruna byla
vyživována jen tenkými stěnami, protože tělo dubu bylo
úplně vyhnilé. Vznikl tak
vnitřní prostor připomínající
kapli nebo čorten, osvětlený
nahoře jen několika skulinami po uhnilých větvích. Portál
tvořil otvor u země asi 80 cm v
průměru.
Jednoho slunného květnového dne, na konci let padesátých , minulého století, rozezněla se siréna oznamující požární poplach – rozrušený důchodce, chvátající z procházky, hlásí: dub se sv. obrázkem
hoří!
Podle jedněch strom vzplál
nedopalkem cigarety, odhozeným nezletilci ze základní školy, kteří o polední přestávce
místo oběda vykuřovali v dubových komnatách, skryti
před čmuchaly. Jiné zdroje
uvádějí, že strom, uvnitř plný
troudu a suchého listí, zapálili
chovanci pražského domova
důchodců. Hluchoněmí bratří
– dvojčata, kteří se přesazením
z metropole na venkov, rázem
změnili v pytláky, chtěli vykouřit uvnitř stromu pelešící
divoké králíky /tento druh
tehdy ještě existoval/.
Dlužno přiznat, ať už jsou
příčiny požáru jakékoli, že
Požárníci / tehdy se tak nazý-

vali Hasiči, podle jednoho
slavného románu /, na místo
dorazili okamžitě. Stříkačky v
činnost byly uvedeny v rekordním čase. Marně však
dopadaly proudy vody na
vnější stěny hořící budhistické stůpy. Dub se změnil v pekelný sopouch, nabírající zespoda kyslík a ženoucí plameny vzhůru, šlehající všemi otvory, voda se dovnitř nedostala. A tak rozhodl velitel zásahu, aby ušetřil životy členů
sboru, o asistovaném, kontrolovaném shoření solitéru se
svatým obrázkem.
Dnes se už nikdo nedozví,
zda to bylo řízení osudu, či intuice , každopádně slečna Marie Wolfová se objevila v pravý čas. Slečna Marie Wolfová
vtrhla mezi příslušníky sboru, kteří ulehli mezi pampelišky, zapálili si cigarety a
asistovali. Slečna Marie Wolfová odmítla asistovat! S ráznými povely vyrvala stříkačku z rukou konsternovaného
člena sboru a protáhla se s ní
otvorem do žhavé pece útrob
hořícího stromu, klestíce si
cestu mezi plameny proudem
vody! Zapálené cigarety popadaly do svěží trávy a otevřená
požárnická ústa se nezmohla
ani k hlesnutí. Všichni byli
přesvědčeni, že slečna Marie
shoří spolu se stromem.
Za malou chvíli však z otvorů šlehající plameny nahradil
hustý kouř a pára zahalila celou scénu..... A pak slečna Marie vystoupila z oblak jako zjevení. Jak černý, poloupečený,
kašlající anděl s opálenými
vlasy a zpečeným, doma pleteným svetrem. Dub se svatým
obrázkem Panny Marie byl zachráněn na dalších 20 let.
I slečna Marie žila ještě
dlouho a odmítala nehasit co
jiné nepálí. Zároveň sama hořela. Nikdy se nemínila smířit
s oficiální normou: Vidím ji v
krajině jak lomí rukama a plá-

če nad statnou jabloní, vytrženou z meze i s kořeny pásovým
traktorem, na příkaz jakéhosi
předsedy JZD, který usoudil,
že strom k ničemu není.
Vzpomínám na výkladní skříň
bývalého, bolševiky zrušeného obchodu, kde bydlela. Místo svých krásných, rukodělných výrobků /byla průmyslová výtvarnice/ , zde vystavila ty nejhorší nestoudnosti režimu. Použila výklad jako
pranýř! Zboží, nebo spíše nepoužitelné atrapy zboží, vzorky nepoživatelných potravin,
vzorky nespalitelného uhlí
atd., které režim nutil občanům jako zboží spotřební.
Každý exemplář byl opatřen
legendou, samostatným kritickým textem. Výloha křičela
na
kolemjdoucí
občany:
„Vzpamatujte se! Dělejte něco!
Nebuďte ovce!“ Ale občané
proudili kolem s odvrácenými
hlavami. Kamenné tváře se
posléze měnily v úšklebek:
nemůže být přece normální
vystavovat se tak velkému nebezpečenství. Je to přece nepovolená kritika režimu. Ať
nám dá ta osoba pokoj! V žaláři
je větší zima, než doma u kamen, i když v nich nehoří.
Hlášení na Národní Výbor
nedalo na sebe dlouho čekat!
Zakročte! Slečna Wolfová je
nespokojená. To je přece přísně zakázané! Ta paní je nenormální!
Pochvaloval si Předseda NV
podměty občanů. Není přece
nutné pobuřující zatýkání,
soudy, věznění! ........A tak se
stalo, že slečnu Marii Wolfovou zbavily úřady svéprávnosti.
Konečně se občané nemuseli bát pohledět do zrcadla výkladu. Pohledy, úsměšky byly
zlegalizovány! Konečně měli
občané klid na práci!
Stále více myslívám na
slečnu Marii Wolfovou!
Ondřej Sigmund – Bojerus Bledar

V sobotu 20. března pan starosta přivítal mezi nové občánky
našeho města 9 chlapců a 7 holčiček. Tuto malou slavnost přišli
se svými blízkými prožít i prarodiče, sourozenci a přátelé.
Všem dětičkám přejeme zdraví a stálý úsměv na tváři.
V. Dlouhá, D. Lindnerová - matrikářky

Kino Heřmanův Městec
Pouta • 2.4.2010 19:30
Pásmo pohádek s pomlázkou (děti
vstup zdarma) • 3.4.2010 17:00
Kniha přežití • 3.4.2010 19:30
Na hraně temnoty • 7.4.2010 19:30
Cestovatelský večer - Přírodní krásy Karpat • 8.4.2010 18:00
Dešťová víla • 9.4.2010 17:15,
• 10.4.2010 17:15
Vlkodlak • 9.4.2010 19:30
DRACULA - muzikál •10.4. 19:30
Imaginárium dr. Parnasse
•13.4.2010 19:30.
Percy Jackson: Zloděj blesku
•14.4.2010 18:00

Alenka v říši divů •16.4.2010 17:15
•17.4.2010 17:15
Ženy v pokušení •15.4.2010 19:30
•16.4.2010 19:30 •17.4.2010 19:30
Jak vycvičit draka • 21.4.2010 17:15
Prokletý ostrov • 21.4.2010 19:30
Cestovatelský večer - Trabantem
napříč Afrikou • 22.4.2010 18:00
Doktor od Jezera hrochů • 3.4.2010
19:30 •24.4.2010 19:30
Katka • 27.4.2010 19:30
Chůva v akci • 28.4.2010 17:15
Pevné pouto • 28.4.2010 19:30
Smrt čeká všude • 30.4.2010 19:30
Milý Johne • 1.5.2010 19:30
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Základní umělecká škola informuje
Veškeré úsilí učitelů a žáků
školy směřuje ke konci školního roku, neboť tam vrcholí
práce a její výsledky budou
patrny na třídních vystoupeních jednotlivých učitelů,
dále na závěrečných koncertech celé školy pro veřejnost
a též na závěrečných postupových zkouškách povinných pro všechny žáky
Sérii třídních vystoupení
začíná 24. 3. p. učitelka Ža-

loudková. Následuje 29. 3. p.
učitel Kühr a 31. 3. p. učitelé
Coufalová, Říha a Starý.
Do domova důchodců přijdou potěšit naše starší spoluobčany žáci se svými učiteli 25. a 26. 3.
Průzkum hudebnosti a s
ním spojený nábor žáků pro
příští školní rok proběhl
zdárně v mateřských školách a v 1. a 2. třídách základní školy. Zájem o přijetí

Hnutí na vlastních nohou – Stonožka
I v Heřmanově Městci pracují nesmírně obětaví pedagogové,
kteří už několik let vedou své žáky k lidskému porozumění a
pochopení nutnosti nezištně pomáhat těm, kteří by bez pomoci
druhých byli ztraceni. Pod jejich vedením děti ve svém volném
čase malují vánoční pozdravy, pořádají benefiční koncerty a
organizují stonožkové týdny a tím vydělávají peníze, které
svým kamarádům posílají do rozvojových zemí. I naši žáci byli
nápomocní loni na podzim, kdy stonožkové děti v České republice dokázaly vydělat 800.000,-Kč. Za obětavou a záslužnou práci
patří poděkování Danuši Málkové, Ivaně Konečné, Zoře Mrázové, Blance Pavlíkové a Janě Beránkové.

je velký, což nás těší.
Radost máme z výsledků
okresního kola soutěže tanečních a jazzových orchestrů konaného 12. března
v Hlinsku. Zúčastnilo se ho
celkem sedm souborů ve
čtyřech kategoriích. Třináctičlenný taneční soubor naší
školy vedený p. učitelem Fidrou získal ve své kategorii
2. cenu, přičemž 1. cena nebyla udělena. Pětičlenný

soubor Jazz I si vybojoval 1.
místo s postupem do krajského kola. Za ním se umístily soubory z Hlinska a Luže.
Gratulujeme a přejeme další
úspěchy. Bez nadšení, usilovné práce a dobrého vztahu k hudbě a svému kolektivu by takové výsledky nebyly úplné. Stejné je to s naší
učitelskou profesí.
Věra Zbořilová,
ZUŠ Heřmanův Městec

Divadlo s Ježkovkou

Období vegetačního klidu končí

Jarní sběr šatstva
V pátek 9. dubna se na ŘK faře v Heřmanově Městci na náměstí
Míru od 12.00 do 16.30 hod. uskuteční tradiční sběr šatstva pro
Diakonii v Broumově. Sbírají se tyto věci: oblečení (i poškozené), lůžkoviny (i poškozené), ručníky, utěrky, látky (min. 1 m²),
nepoškozené kožené věci, vlněné nebo péřové deky, spací pytle
a nepoškozené knihy. Prosíme aby tento výčet sbíraných věcí
byl dodržen, nic jiného bohužel nebude moci být přijato. V žádném případě se nesbírají věci špinavé, mokré či zatuchlé. Věci
přinášejte výhradně v igelitových pytlích nebo papírových
krabicích. Prosíme o dodržení uvedených skutečností i doby
sběru. Zároveň prosíme, aby na místo sběru nebyly pytle donášeny s předstihem, protože v budově fary nejsou vhodné sklaMarek Výborný
dovací prostory. Předem děkujeme.

Město Heřmanův Městec a ředitelky mateřských škol Jiráskova a Jonášova v souladu s § 34 zákona č. 561/2004Sb. v platném
znění, školský zákon
stanovují
termín, místo a dobu pro podávání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011.
Termín:
1.4. – 30.4.2010
Místo:
ředitelny mateřských škol
Doba:
každý pracovní den po dobu provozu mateřské
školy
Ing. Zdenka Sedláčková, místostarostka města

Dny Železnohorského regionu
nice (7:40 hod.), dále dle dohody
8.00 hod. Odjezd autobusu z
náměstí v Heřmanově Městci:
trasa (Přelouč, Rozhovice,
Nasavrky,
Třemošnice).
Navštívíme
např.
Tank
Power centrum v Přelouči,
Včelařské učiliště a arboretum v Nasavrkách a mnoho
dalších zajímavostí.
17:00 hod. Návrat autobusu
na náměstí v Heřmanově
Městci, dále pak autobus rozveze zájemce zpět na trase
Třemošnice, Seč a Nasavrky
Akce pro veřejnost – místo
v autobuse nutno zajistit předem v TIC Heřmanoměstecko
nebo
e-mailem:
infocentrum@mesto-hm.cz
Cena zájezdu: 50,- Kč
18.4.2010 Dny otevřených
dveří vybraných památek a
podnikatelských areálů - Akce pro veřejnost
Podrobný seznam sobotního a nedělního programu a
otevírací časy na vyžádání v
infocentrech regionu a na
www.maszr.oblast.cz
a
www.zeleznehory-hm.cz
Těším se na setkání s Vámi
při Dnech Železnohorského
Martin Písař
regionu

Aleš Jiroutek, starosta města

Oznámení

Aleš Jiroutek, starosta města

Dovoluji si Vám představit
významnou akci Železnohorského regionu, která se uskuteční od 15. do 19. dubna 2010.
Jedná se již o II. ročník akce,
která je svojí intenzitou zaměřena na podporu a rozvoj
„regionální turistiky“, podporu rozvoje a zkvalitnění
služeb a drobných podnikatelských aktivit, na posílení
regionálního patriotismu občanů a spolupráci se zájmovými kolektivy a místními
školami.
Program této akce je rozdělen do 4 dnů a je následující:
15.4.2010 od 10 do 13 hod.
Prezentace novinek Železnohorského regionu pro turistickou sezónu 2010 v CR Hotel
Bujnoch, Přelouč - akce pro
odborníky v CR
16.4.2010 od 9 do 16 hod. Den
otevřených dveří v infocentrech regionu (IC Přelouč, IC
Heřmanoměstecko, IC Nasavrky, IC Třemošnice a IC Seč)
s prezentacemi novinek v CR
pro turistickou sezónu 2010 –
Akce pro veřejnost
17.4.2010 Putování za poznáním regionu
7:00 hod. Svoz z Nasavrk po
trase Seč (7:20 hod.), Třemoš-

Osadní výbor Chotěnice
Při svém prvním letošním zasedání se Chotěničtí shodli na vybudování vodovodní přípojky a rekonstrukci sociálního zařízení v místní hasičské zbrojnici, která je využívána nejen SDH,
ale slouží i jako klubovna a knihovna. Město přislíbilo pomoc
při řešení neutěšené situace v blízkém okolí bývalé prodejny.
Závěrem bych chtěl poděkovat osadnímu výboru a SDH Chotěnice za pomoc při úklidu sněhu a kácení stromů.

Dubnový Hudební večer s Malikchorem
Dne 11. března se divadelní
a dramatické kroužky z Domu
dětí a mládeže Heřmanův
Městec zúčastnily Přehlídky
dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů v Chrudimi v divadle
Karla Pippicha. Divadelníci
představili pohádky: Sam a
mořské panny, Uplakaná muchomůrka a nejmenší děti recitační pásmo Oblázky. Ocenění poroty získalo předsta-

vení Sam a mořské panny.
Tímto bych chtěla všem vystupujícím moc poděkovat za
účast a za reprezentaci Domů
dětí a mládeže. Doufám, že i
nadále zachovají přízeň divadlu a budou ve svých nádherných vystoupeních pokračovat.
Záznam z vystoupení můžete
zhlédnout
na
www.chrudimhraje.cz
Vacková Kateřina

Akceptace žádosti „Regenerace parku
Bažantnice v Heřmanově Městci“
Další úspěch v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Dva miliony z „evropských peněz“ by měly zajistit ošetření a dosadbu
dubů v Bažantnici včetně drobné opravy cest. Investice, kterou
docení pravděpodobně až naše děti, by měla být zrealizována
ještě v letošním roce.
Aleš Jiroutek, starosta města

Základní škola praktická Heřmanův Městec
Konec zimy byl pro naši školu ve znamení rozvoje osobnosti.
Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky. Přivítali jsme mnoho
odborníků na prevenci rizikového chování. Děti formou besed
a her řešily různé životní i dopravní situace. Prvním přednášejícím byla Mgr. Radka Pochobradská z oddělení prevence MěÚ
Chrudim, která nás seznámila s možnostmi při řešení mimořádných událostí. Dalšími návštěvníky byli pracovníci PPP z
Ústí nad Orlicí, zaměřili se přímo na osobnost žáka a potřeby
jednotlivých třídních kolektivů. Během besedy byli všichni žáci včetně učitele zapojeni do her a rozhovorů. Ústředním motivem bylo kamarádství. Na začátku března jsme pro žáky připravili tradiční karneval v DDM Ježkovka. Hrálo se, zpívalo,
tančilo a soutěžilo o nejlepší masky a tanečníky. Všechny naše
akce jsou fotograficky dokumentovány. Rádi bychom upozornili na naše nově upravené internetové stránky
www.zspmestec.cz, kde se dozvíte vše důležité o dění na naší
škole, můžete si prohlédnout fotogalerii z akcí.
Pavla Žemličková,
ZŠP Heřmanův Městec

Program klubu Aktivní přístup k životu
na měsíc duben 2010
12.4.2010, pondělí, 14,00 hodin – Cvičíme s míčky
12.4.2010, pondělí, 15,00 hodin – přednáška „Posílení imunity“,
lektorka Blanka Vašková
19.4.2010, pondělí, 15,00 hodin – Cvičíme pro radost
19.4.2010, pondělí, 16,00 hodin – seminář „Základy košíkářství“,
spoluúčast 100,-Kč
26.4.2010, pondělí, 15,00 hodin – Cvičíme s „pet“ lahví
26.4.2010, pondělí, 16,30 hodin – masáže a rei-ki, spoluúčast
50,-Kč, ručník s sebou

Výlety s klubem Aktivní přístup k životu
Každou středu – plavání v plaveckém bazénu v Chrudimi, odjezd 12,30 hodin z autobusového nádraží v Heřmanově Městci.
10.4.2010, sobota – výlet na kole na „Sluneční farmu na Holičkách“
21.4.2010, středa – Východočeské divadlo Pardubice, představení Markéta Lazarová (zájemci se hlásí na telefonu 723 152 866
24.4.2010 – Turistická vycházka „Po stopách Keltů“, podrobnější informace získáte na plakátcích a v informačním centru.

Dočkáme se opravy I/17?
Náletové dřeviny, staré stromy v sadech a přerostlé, majetek či
bezpečnost ohrožující stromy byly pokáceny hlavně v místních
částech Chotěnice a Konopáč. Ve městě převažovala spíše
údržba spočívající v ořezání suchých větví či rozlomených
kmenů způsobených sněhovou pokrývkou.

Propadlé překopy, uliční vpusti a poklopy kanalizačních šachet. Již dva roky v roli prosebníků Ředitelství silnic a dálnic
(řada dopisů, fotografií a 2 petice). 6.dubna snad dostaneme závazný slib, že se výše uvedené dostalo do správného seznamu a
bude opraveno.

Aleš Jiroutek, starosta města

Aleš Jiroutek, starosta města

Poslední dubnové úterý budou pokračovat Hudební večery v
Synagoze. Tentokrát vystoupí jeden z řady chrudimských pěveckých sborů – doposud méně známý komorní sbor Malikchor. Původně pěvecký sbor CČSH v Chrudimi se na sklonku
roku 2008 stal občanským sdružením pod názvem Malikchor
Chrudim. V komorním obsazení pokračuje v budování chrámového i světského repertoáru. Své dlouholeté zkušenosti v oblasti pěvecké didaktiky předává zpěvákům umělecký vedoucí
souboru Lubor Malík. Tenorista, který 35 let působil jako sólista oper v Olomouci a Opavě a jehož jméno se také objevuje v názvu sboru. Na sbormistrovství Lubora Malíka i umění jejich
hostů se můžete přijít podívat v úterý 27.4. od 18.00 hod. do Synagogy
Marek Výborný

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

Mimořádné akce s Radovánkem na D U B E N 2010
8.4.- čtvrtek, v 15:30 hod., v RC - Tvůrčí dílnička pro rodiče a děti na téma
„Jarní výzdoba“ – girlandy, zápichy, motýlci, kytičky aj. Jarní inspirace pro
malé i velké s Mgr. Jitkou Abrahamovou.
14.4. - středa, v 18 h., Kreativní dílna pro velké na téma „Malování na sklo“
– s sebou skleněné věci na pomalování - sklenice, svícny, zrcátka, obrázky.
Materiál v ceně: Barvy a kontury na sklo. Cena: 100,- Kč
16.4. - pátek, v 19:15 hod, před kinem „ Dámská jízda“ – pro maminky i
pro babičky pozvání do kina na film „Ženy v pokušení“ – účast nutno nahlásit týden předem pro rezervaci lístků
22.4. - čtvrtek, v 15:30 hod., u parku (vchod U Holuba) „Oslava Dne Země spojená s vynášením moreny“ – jarní procházka
28.4. - středa v 18 hod, v RC, Kreativní dílna pro velké na téma „Pletené
košíky z papírových roliček“ - výroba pleteného košíku, obalu na květináč, misky z papírových ruliček. Lze doplnit i ubrouskovou technikou. S sebou staré noviny nebo telefonní seznam, květináč, krabička, miska nebo
květináč na opletení, kolíčky na prádlo. Cena: 30,- Kč
30.4.- pátek, v 16 hod., u bažantnice (hřiště naproti čerpací stanici) „ Pálení čarodějnic spojené se soutěžemi pro celou rodinu“ - společně s TJ
Sokol, s sebou tříkolky, koloběžky, odrážedla, kola…, vše na bude opékání
zajištěno
Po dobu velikonočních prázdnin je zachován běžný provoz dle rozpisu, pouze velikonoční pondělí bude RC Radovánek zavřeno.
Areál MŠ Jonášova, vpravo od hlavního vstupu
Kontakt: tel: 723 152 866, 724 042 304. Činnost RC Radovánek je podporována městem Heřmanův Městec, Pardubickým krajem a MPSV

Akce DDM o velikonočních prázdninách
Dům dětí a mládeže JEŽKOVKA Heřmanův Městec zve děti o velikonočních prázdninách na tyto akce
AQUAPARK ČESTLICE – největší zábavné vodní centrum v ČR
Datum: čtvrtek 1. 4. 2010 * Cena: 450,- Kč (v ceně doprava, vstupné, pedagogický dozor) * Odjezd: 6,55 sraz na vlakovém nádraží v Heřmanově
Městci * Příjezd: 20,30 na vlakové nádraží v Heřmanově Městci * S sebou:
jídlo a pití, drobné kapesné (oběd si lze koupit přímo v aquacentru), plavky, ručník a kartičku zdravotní pojišťovny * NEPLAVCI - musí mít kruh nebo rukávky, prosíme, rodiče, aby nahlásili dítě jako neplavce
BOWLINGOVÝ TURNAJ V PARDUBICÍCH
Datum: pátek 2. 4. 2010 * Cena: 120 Kč (v ceně doprava, vstupné, pedagogický dozor, odměny) * Odjezd: 8,50 sraz na autobusovém nádraží v
Heřmanově Městci, nást. č. 4 * Příjezd: 13,15 na autobusové nádraží v
Heřmanově Městci, nást. č. 2 * S sebou: drobné kapesné, svačinu a kartičku zdravotní pojišťovny * Pokud dítě může jít po příjezdu domů samo,
musí mít napsaný souhlas zákonných zástupců.
NA AKCE JE NUTNÉ SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT.
Stačí telefonicky do DDM. Peníze se vybírají při odjezdu. Kateřina Vacková - tel. 725 816 157, Mgr. Klára Čulíková - tel. 725 816 158
Telefon do DDM - 469 695 632

