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Zlatá svatba
26.6.2009 uplyne 50 let, kdy si
Eliška a Vladimír Slavíkovi z
Heřmanova Městce řekli své
ANO. Stalo se tak na bývalém
MěNV ve Znojmě, kde otec
vykonával vojenskou základní službu a mamku si tam
namluvil. Žili spolu v naprosté shodě a spokojenosti, s delším časovým odstupem měli
spolu dvěděti, které řádně vychovali. Děkujeme za náš život a přejeme, aby zbytek života prožili co nejdéle.
děti a vnoučata

Bartolomějská pouť
- upozornění pro místní podnikatele
Tradiční pouť se koná ve
dnech 29. - 30. srpna.
Přednostní prodej míst místním podnikatelům se uskuteční pouze ve dnech 1. 6. a 3. 6.
2009 v kanceláři správního
oddělení - sl. Hana Marčáková. Po tomto termínu již místním podnikatelům přednostní
prodej nebude umožněn.
Ing. Hana Marčáková, správní oddělení

Tábory
DDM Ježkovka Heřmanův
Městec upozorňuje, že má stále ještě několik volných míst
na svých táborech – Za tajemstvím broumovských skal v
termínu 18. - 25. července 2009,
tábor je vhodný zejména pro
menší děti a Florbalový tábor
v Proseči v termínu 10. - 15.
srpna, který je vhodný jak pro
hráče, tak pro ty, kteří se
chystají s florbalem začít.
Bližší informace na tel. č. 469
695 632 nebo v DDM Ježkovka.

Nová květinová
výzdoba

Sloupy veřejného osvětlení
na obou náměstích jsou osazeny květináči s okrasnou zelení. Projekt se však úplně nezdařil dle našich představ. V
květináčích měly být předpěstované květiny, které by se
staly hned po instalaci ozdobou našeho města.
Uděláme vše pro to, aby to vyšlo příští rok.
Aleš Jiroutek, starosta města

Florbalový turnaj
V neděli 26. dubna se konal
florbalový turnaj v Pardubicích, pořádaný DDM Alfa
Pardubice. Heřmanův Městec
reprezentovaly čtyři týmy z
DDM Ježkovka. Všichni si
vedli velmi dobře, a tak jsme
si odvezli dvě krásná druhá
místa.
Všem hráčům a hráčkám z
týmů White Dragons A, White
Dragons B, Black Dragons –
dívky a Black Dragons chlapci blahopřejeme.
Tým White Dragons B čeká v
půlce června důležitý republikový turnaj v Brně, tak jim
držte palce, ať uspějí.
Mgr. Klára Čulíková, DDM Ježkovka

Taneční v Heřmanově Městci

Jak se změnila voda v Heřmanově Městci
V roce 2008 byla dokončena
stavba propojení skupinových
vodovodů Chrudim a Heřmanův Městec.
Od března 2009 je skupinový
vodovod Heřmanův Městec již
v plné míře zásobován směsí
vod z jímacího území Podlažice a z úpravny vody Slatiňany
- Monaco. V tomto systému je
možné také využívat zdroj vody Markovice (technologie zásobování skupinového vodovodu Heřmanův Městec z tohoto zdroje byla odzkoušena
na začátku roku 2009). Nadále
však bylo rozhodnuto, že zdroj
vody Markovice bude pouze
zdrojem záložním.
Původní zdroj vody Klešice
pro zásobování skupinového
vodovodu Heřmanův Městec
se z důvodu výskytu pesticidních látek stává pouze zdro-

jem záložním.
Se změnou zdroje vody dochází také ke změně v kvalitě
dodávané vody. Tato skutečnost se projevuje především v
poklesu látkového množství
vápníku a hořčíku v dodávané
pitné vodě (tvrdost vody) z
původních
hodnot
cca
4mmol/l (22,4 °N) na hodnoty,
které se pohybují v rozsahu
1,8 – 2,5 mmol/l (10 – 14°N).
Obsah dusičnanů v dodávané pitné vodě je cca poloviční, voda ze zdroje Klešice
obsahuje dusičnany v koncentracích přes 30mg/l, hodnoty
koncentrací dusičnanů ve vodě ze skupinového vodovodu
Chrudim se pohybují okolo
16mg/l. Obsah síranů a chloridů ze zdroje Klešice se pohybuje v hodnotách kolem
110mg/l a 35mg/l, ze skupino-

vého vodovodu Chrudim v
hodnotách koncentrací kolem
70mg/l síranů a 20mg /l chloridů.
Koncentrace železa a manganu jsou minimální a srovnatelné z obou zdrojů. Hodnoty koncentrací pesticidních
látek ze skupinového vodovodu Chrudim jsou nulové.
Z výše uvedených hodnot
jasně vyplývá, že jsme si polepšili. Toto nemohou v souvislosti se změnou zdroje říci
v Hlinsku, kde mají k dodávkám vody z Havlíčkova Brodu
velké výhrady (tvrdost vody,
zákal). Jsem rád, že se nám
podařilo tuto investici, pro
Heřmanův Městec strategickou, prosadit. Vodovodům a
kanalizacím Chrudim, a.s. tak
patří velký dík.
Aleš Jiroutek, starosta města

Kniha mého srdce je ve druhém kole
Od soboty 9. května 2009
známe 100 knižních titulů,
které vzešly z prvního nominačního kola a postoupily do
kola druhého v celostátní anketě „Kniha mého srdce“.
Na základě připomínek z
knihoven bylo rozhodnuto
také o možnosti hlasování
prostřednictvím kuponů v
knihovnách – obdobně jako v
kole prvním.
Možné způsoby hlasování
ve 2. kole :
1. přes web – lze i z počítačů v Městské knihovně

Heřmanův Městec (podmínkou je e-mailová adresa hlasujícího)
2. mobilem – SMS s číslem knihy, které dáváte svůj
hlas (cena SMS je 9,- Kč)
3. hlasovací kupony –
jsou k dispozici pro vyplnění
v naší knihovně (uvede se název knihy a jí přidělené číslo)
Seznam nejoblíbenějších
knih z prvního kola, tj. TOP
100 v abecedním pořadí dle
názvů s pořadovým číslem
najdete na adrese : http://ww
w.ceskatelevize.cz/program/

knihamehosrdce/knihy/ . Je
rovněž vyvěšen v naší
knihovně.
Druhé hlasovací kolo končí
v neděli, 31. května 2009. U nás
– v Městské knihovně můžete
kupony vyplnit, případně
odevzdat nejpozději v pátek,
29. května 2009.
Přijďte dát hlas své knize a
podpořte čtenářství v naší
zemi.
Příjemné chvíle s knihou
přejí
Marie Stará a
Zdena Poláková,
MěK Heřmanův Městec

Úspěšný DS Heřman
Po úspěšném uvedení představení pro děti Něco z Jana
vytvoříme …možná i pohádku na divadelní přehlídce
XIII. Divadelní Erbenův Miletín 30.11. 2008 rozhodli se divadelníci přihlásit na dvě postupové přehlídky v roce 2009
– na 6. ročník Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů v Pardubickém
kraji Sněhový Brněnec 2009
(24.-26.4. 2009) a krajskou přehlídku Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě (7. –
10.5. 2009)
V Brněnci získali Michal
Dziedzinskyj a Josef Řezáč
Čestná uznání za hereckou
komunikaci s dětmi.
V Havlíčkově Brodě však
slavil DS Heřman daleko větší
úspěch. V konkurenci deseti
dalších divadelních souborů
soutěžících o postup na celostátní přehlídku Popelka 2009

zvítězil a bude reprezentovat
sebe, ale i své město v listopadu 2009 na této přehlídce v
Rakovníku.
Zde citace ze závěrečných
zpráv odborných porot z obou
přehlídek:
Sněhový Brněnec 2009
Inscenace DS Heřman Osvětová beseda z Heřmanova Městce Něco z Jana vytvoříme určená
dětským divákům přinesla především skvělou komunikaci
herců s dětským publikem a radost ze hry, která se nakažlivě
přenášela do hlediště. … Radost
plného sálu nadšených dětí je
možná i v budoucnu přivede do
divadla jako vděčné diváky.
Dospělí pro radost dětem 2009
Soubor Heřman z Heřmanova Městce přivezl inscenaci Něco
z Jana vytvoříme…možná i pohádku. Dva herci a tolikéž hereček nastoupí s tím, že předvedou
výchovný koncert z písní Jana

Vodňanského, ale když zjistí, že
zapomněli texty, rozhodnou se
zahrát nám náhradou pohádku
téhož autora. … Hlavním kladem inscenace však je, že inscenátoři – aniž zapomněli na dětizůstali sami sebou, nezapomněli na to, co je samé baví, zachovali si své myšlení a svůj humor
a tím i udrželi laťku inteligentního divadla inteligentních dospělých lidí, kteří se nesnižují k
„hloupým dětem“, ale hrají tak,
aby to bavilo děti, jejich dospělý
doprovod, i je samé. Lidsky jsou
autentičtí, herecky tvární. Porota ocenila soubor za osobnostní
přístup k inscenaci, kterou nominovala k přímému postupu
na celostátní přehlídku Popelka
2009.
Takže, milý Heřmane, blahopřejeme k úspěchu a v listopadu na Popelce ZLOMTE
VAZ !
daniela s.

Kino Mír Heřmanův Městec – červen 2009
Báječný svět shopaholiků
•
5.6.2009 19:30
Nová práce? Snad... Nový
přítel? Možná... Nová kabelka? Absolutně!!!
Cesta na Měsíc 3D
•
6.6.2009 18:00
I první let na Měsíc měl své
mouchy…
Pátek třináctého
•
10.6.2009 19:30
Vítejte v Crystal Lake. Remake horové klasiky z roku
1980 s vrahem v masce hokejového brankáře v hlavní roli.
Star Trek
•
12.6.2009 19:30
Budoucnost začíná. Nejnovější film slavné akční sci-fi
série Star Trek.

Andělé a démoni
•
13.6.2009 19:30
Tom Hanks v nejočekávanějším filmu roku. Napínavý
thriller natočený podle bestselleru Dana Browna.
Home
•
16.6.2009 18:00
Dech beroucí cesta z hlubin
australského korálového pobřeží až na vrcholky hor.
Gran Torino
•
17.6.2009 19:30
I mezi cizími můžete objevit své lepší já... Clint
Eastwood v působivém příběhu neústupného válečného
veterána.
Proměny
19.6.2009 19:30
•
Čtyři lidé, kteří spolu nema-

jí nic společného. Jejich osudy
jsou svedeny dohromady.
Noc v muzeu 2
•
20.6.2009 18:00
Světla zhasla, dobrodružství začíná. Ben Stiller v americké rodinné komedii.
Dvojí hra
•
24.6.2009 19:30
Přechytračit.
Překonat.
Přehrát. Převézt. A pak už jen
převést prachy.
Festival Sisyfos 2 - Kulový
•
26. – 27. 6.2009
Více na: www.shu.cz
Znovu 17
•
30.6.2009 19:30
Kdo říká, že mládí máš jen
jedno? Zac Efron (Muzikál ze
střední) v americké komedii.

I v letošním roce proběhne v sokolovně v Heřmanově Městci
taneční kurz, který opět povede taneční mistr Ing. Bohumil
Černý z Taneční školy Bohémia Chrast. Kurz začíná v sobotu
12. září 2009 a končí věnečkem 28. listopadu 2009. Začátek lekcí
je vždy v 19 hodin, konec ve 22 hodin, prodloužené končí ve 23
hodin a věneček ve 2 hodiny. Cena pro kurzisty je 1.300,-Kč,
gardenky na celý kurz (s výjimkou věnečku) stojí 230 Kč. Permanentky i gardenky si můžete zakoupit v období od 1.6.2009 do
28.8.2009 v Informačním středisku na Staré radnici.
Mgr. Jitka Řezáčová

Základní umělecká škola informuje
Vážení přátelé a milovníci hudby,
naše škola pořádá v pátek 29. května v 17.00 hodin na malém
rynku u kašny v Heřmanově Městci odpolední hudební matiné,
kde budou vystupovat žáci jako sólisté s doprovodem svých
spolužáků a dále budou účinkovat všechny naše soubory a orchestr. Program, který Vám nabídneme k poslechu, budeme též
interpretovat na letním soustředění v Itálii v rámci rozvíjení
dobrých vztahů v Evropské unii. Připravíme Vám krásné posezení u fontány a přejeme Vám příjemný poslech.
Slavomír Fidra, ZUŠ Heřmanův Městec

Závěr školního roku se blíží a to znamená, že veškeré dění ve
škole vrcholí. Dne 20. května se v synagoze v Heřmanově Městci
uskutečnil závěrečný koncert, na kterém žáci předvedli, co se
se svými učiteli během celého roku naučili.
V posledním květnovém týdnu probíhají v ZUŠ postupové
zkoušky. Žáci všech ročníků a všech nástrojů na nich zahrají
látku předepsanou učebními osnovami. V první části předvedou skladby na dosažené technické úrovni a v druhé části doplňkové dovednosti rytmického a intonačního charakteru, improvizovaný doprovod lidových písní a hru z listu.
V neděli 14.června se zúčastní taneční orchestr ZUŠ oslav dětského dne v Třemošnici. Jednotlivé soubory budou program
celého odpoledne od 14 hodin doprovázet skladbami tanečního
charakteru.
Věra Zbořilová, ZUŠ Heřmanův Městec
Základní umělecká škola pro školní rok 2009/2010
přijímá nové žáky do těchto oborů:
hudební - přípravná hudebně-pohybová výchova, zobcová
flétna, klarinet,
příčná flétna, saxofon, trubka, trombon, housle, akordeon, bicí
nástroje, klavír, elektr. klávesy, kytara, basová kytara
výtvarný - kresba, malba, grafika, keramika ( hrnčířský kruh ),
zdobení perníčků,
malování vajíček, výroba předmětů ze šustí, ze slámy, práce se
sklem (tiffani),
taneční -základy klasického tance
Bližší informace na tel.: 604 442 286, 469 696 291
Podrobnější informace o škole můžete získat na www.zushm.cz
Václav Říha, ředitel ZUŠ

Tourpropag a EuroRegion
19.5.2009 proběhla v Písku
přehlídka propagačních materiálů v rámci akcí Tourpropag a EuroRegion propag.
Prezentační publikace Železnohorského regionu a prezentační materiály mikroregionu
Heřmanoměstecko byly důstojnými soupeři dalších výborných materiálů jiných regionů. Tyto nové materiály
můžete získat v Informačním
centru v Heřmanově Městci,
které je nyní nově přestěhováno na Starou radnici na
Náměstí Míru.
Martin Písař
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Chystá se jubilejní 5. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
S blížícím se létem vrcholí
také příprava Hudebního léta
v Heřmanově Městci, které se
během své krátké historie zařadilo mezi tradiční kulturní
akce regionu. Druhou červnovou neděli bude zahájen 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. Pestrou dramaturgií tohoto festivalu vzniká zajímavá a
věříme, že i oslovující nabídka pro hudby milovné posluchače.
Celý festival bude zahájen
14. června provedením díla
Missa brevis soudobého českého skladatele, primáše souboru Hradišťan Jiřího Pavlici.
Kromě této skladby, která se
setkala již na sklonku loňského roku s příznivým ohlasem
heřmanoměsteckých posluchačů, zazní také např. známý

Händelův sbor Halleluja z
oratoria Mesiáš. Zahajovací
koncert bude v podání hostujícího sboru Slavoj Chrudim a
místního pěveckého sboru
Vlastislav
za
doprovodu
Chrudimské komorní filharmonie pod taktovkou Petra
Stříšky. Druhý červnový koncert 28.6. bude ve znamení nástroje, který k duchovní hudbě neodmyslitelně patří –
varhan. Vystoupí přední česká varhanice Linda Čechová –
Sítková.
První prázdninový koncert
12.7. slibuje pokračování každoročního kroku mimo klasickou hudbu. Letos připravu-

jeme, neb pevně věříme v příznivé počasí, externí koncert
v prostorách renovované farní zahrady. Vystoupí na něm
smyčcový 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. Věříme, že si i tento, trochu hudební experiment, najde své
posluchače.
Pokračování festivalu bude
ve znamení smyčcových nástrojů. Studenti pražské AMU
– violoncellista Jan Zemen a

Hala v Heřmanově Městci praskala ve švech
Dětské zábavné odpoledne
Český svaz žen Heřmanův Městec zve mladší děti na Dětské zábavné odpoledne.
Kdy: 6.června 2009
Kde: na fotbalovém hřišti
Začátek: 14 hodin

Program klubu Aktivní přístup k životu
na měsíc červen
8.6.2009, pondělí – 14 hodin – Cvičíme zvesela
15.6.2009, pondělí – 15 hodin – Seminář s paní Gabesamovou –
Plstění jehlou
29.6.2009, pondělí – 16,30 hodin – Masáže a rei-ki (ručník s sebou,
spoluúčast 50,-Kč)
Dále jsou připraveny dva výlety, a to:
17.6.2009, středa – Výlet na půl dne zakončený v solné jeskyni v
Třemošnici
26.6.2009, sobota – Cyklopěší výlet
Více informací týkající se výletů bude uvedeno v dostatečném
časovém předstihu na plakátcích.
Lektorky klubu paní Iva Krbcová a paní Jaroslava Koukalová
přejí všem příznivcům krásné prožití léta a v září se těší na
shledanou.

Zlatá udice na Ježkovce
Opět se v Domě dětí a mládeže konala 18.4.2009 rybářská soutěž
Zlatá udice.
Soutěže se zúčastnily děti z Přelouče a z Heřmanova Městce.
Soutěž probíhala nejen za jednotlivce, ale i za družstva. Soutěžilo se v hodu do dálky, v hodu na pět terčů, v hodu na plachtu
arenberg a na závěr závodu se psal test.
První místo v soutěži jednotlivců si odnesl Petr Skokan z Heřmanova Městce, druhé místo obsadil Tomáš Pavlíček z Přelouče a třetí příčku si vybojoval Daniel Kožený také z Přelouče.
Na prvním místě v hodnocení družstev se umístil Heřmanův
Městec 2., který si také zároveň ponechal putovní pohár.
Chceme poděkovat MO ČRS Přelouč za financování závodu a p.
Netolickému za sponzorské dary.
Vacková Kateřina

V sobotu 16. května proběhl
11. ročník taneční soutěže
Poupata. Byla to jedna z největších akcí pořádaných Domem dětí a mládeže.
Na tento ročník soutěže přijel do poroty herec z pardubického divadla Josef Pej-

chal.
Celá soutěž byla zahájena v
9.45 starostou Heřmanova
Městce p. Jiroutkem a pak se
rozběhla soutěž naplno.
Na soutěž přijely taneční
kroužky z celé republiky. Soutěžilo se v disco tanci, ve vol-

ném tanci, v aerobiku, v breaku a ve scénickém tanci. Bylo
110 tanečních vystoupení a asi
1400 tanečníků a tanečnic.
Naše taneční kroužky si také
odnesly pěkná umístění.
Taneční skupina našich
nejmenších Koťata si odnesla
krásné druhé místo. Na stejný
stupínek si také dosáhla taneční skupina Click.
První místa si ze soutěže
odnesly taneční kroužky Čertíci a Stings.
Rádi bychom poděkovali
všem pomocníkům,
kteří
pomáhali na soutěži. Děkujeme také ZŠ Heřmanův Městec za propůjčení aparatury a
Sokolu Heřmanův Městec za
půjčení věšáků , stolů… Velký
dík také patří herci Josefu
Pejchalovi a sponzorům taneční soutěže – Autokempink
Konopáč, Květinka Minaříková, Restaurant Dymák, Občerstvení na schůdkách a
prodejna Deli. Vacková Kateřina

to bylo vhodné pro plynulejší
provoz v již tak přeplněném
prostoru. Stála jsem ve frontě
a poslouchala rodiče dětí i z
daleka, jak bědují nad organizací akce. Proč alespoň účinkující nemohli chodit jinudy?
Co mě ale vyděsilo v následujících okamžicích, byla skutečnost, že jsem po vstupu
obdržela pár strašných modrých igelitových návleků na
boty, takže jsem se domnívala, že jdu na návštěvu do nemocnice a ne na sportovní akci. Pracovala jsem mnoho let
v Domově důchodců a ani tam
(třeba i v dešti) neměl personál problém s úklidem chodeb. Jako kulturní národ jsme
snad schopni používat rohožky. V hale jsou nové nablýskané podlahy, chápu, že
na cvičební plochu návštěvníci nesmí. Účinkující byli
přezutí a nebo dokonce bosí.
Ale ty úzce vymezené prosto-

Letní kino Konopáč
opět v provozu

Město Heřmanův Městec
oznamuje příznivcům letního
kina, že sezona 2009 začíná
sobotou 30.5.2009. Od 21 hodin
bude promítána animovaná
komedie Madagaskar 2. Do
schránek Vám byly doručeny
plakátky v barevném tisku s
programem letního kina na
měsíce červen, červenec a
dalšími užitečnými informacemi týkající se provozu letního kina.
Vaše náměty a připomínky,
které by vedly ke zkvalitnění
provozu kina jsou vítány.
Ing. Zdenka Sedláčková,
místostarostka

Proč ne hlavním vchodem?
Dne 16. 5. tohoto roku jsem
navštívila akci Poupata 2009,
což je soutěž v tancování dětských souborů z celé republiky. Naše městecká děvčata,
jako již tradičně, vyhrála
téměř vše, co se dalo. Byl na
ně moc hezký pohled a díky
patří hlavně mladým lektorkám tance, které samy nedávno opustily základní školu.
Co chci ale popsat, nebyl
dojem z tance, ale pobyt diváka v naší sportovní hale. Již
příchod byl zajímavý: i když
má hala krásný velký vchod,
diváci jsou nuceni stát dlouhou frontu někde na boku budovy, kde se po zaplacení
vstupného v úzkém prostoru
snad 2 metry na 2 metry museli vyhýbat rodičům i účinkujícím z budovy vypuštěným. Ani vycházející návštěvníci nemohli odcházet
hlavním vchodem, i když by

varhaník Pavel Svoboda uvedou převážně barokní Bachův
program. Poprvé tak na Hudebním létu zazní sólově tento
smyčcový nástroj. Následovat
bude koncert již tradičního
hosta – královéhradeckého
varhaníka Václava Uhlíře, s
kterým vystoupí profesor
Pardubické
Konzervatoře
houslista Josef Kuchválek.
Závěrečný koncert celého
festivalu 23.8. bude v režii
souboru historických nástrojů SoliDeo. Vedoucí souboru
Miloš Fr. Rejman připravil
pestrý program složený ze
staré hudby 13. – 17. století.
Tento výlet do hudební historie bude umocněn i jejím provedením na historické nástroje. Týden před tradiční heřmanoměsteckou poutí se tak
celé hudební léto uzavře.
Věříme, že si z nabídky
koncertů vyberete a v parných letních dnech přijmete
pozvání do působivého prostředí kostela sv. Bartoloměje.
Prostředí obohacené o krásnou hudbu nabízí možnost
nevšedního kulturního i duchovního zážitku. Určitě nebudete litovat. Marek Výborný

ry pro diváky kolem plochy a
na balkoně by se snad daly
zamést? Nevím, jak fungují a
kolik má hala šaten, ale metrové hromady baťohů a šatů
na balkoně a děvčata poskakující na 1 noze při převlékání před cizími lidmi mě také
překvapily. Soutěž byla moc
hezká, moderování vtipné i
hodnocení kvalifikované poroty nemělo chybu. Ale já vycházela ven úzkou chodbičkou strkána dětmi vpřed i
vzad (šoupajíc při tom igelitovými pytlíky na nohou) se
smíšenými pocity. Pýcha našeho města – sportovní hala,
která stála kolem 50 milionů,
nevítá návštěvy ani hlavními
dveřmi a ty mikrotenové přezůvky prý nabízíme mezi
ostatními sportovními stánky pouze my. Není to tak trochu pod lidskou důstojnost?
Hana Minaříková,
občanka Heřmanova Městce

Setkání pěveckých sborů skončilo mohutným aplausem

Tuto sobotu 23. května se uskutečnilo již IX. Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Závěrečné vystoupení více jak tří set zpěváků v prostorách zámeckého nádvoří bylo skutečně velkolepou tečkou za celým setkáním. Samotní zpěváci i bezmála dvě stě posluchačů si odnášelo
krásné zážitky, které ještě podtrhlo příznivé sobotní počasí.

Školní družina
Vážení rodiče, v posledních
letech stoupá Váš zájem o
umístění dětí do školní družiny. V naší škole jsou zaměstnány čtyři vychovatelky
a všechny se snaží, aby program byl pro děti zábavný, zajímavý i poučný zároveň. Nezapomínáme na sportovní vyžití a relaxaci, které jsou pro
žáky nutné po náročném pracovním dni. Organizujeme
výlety, návštěvy solné jeskyně, saunování, noční čtení
pohádek apod. Vedeme při ŠD
několik kroužků s naprosto
odlišnou náplní práce, takže
si každý může vybrat dle svého zájmu. Jen posuďte sami:
hra na zobcovou flétnu, paličkování, jóga a tanec, pracovně-technický, turisticko-přírodovědný a dopravní kroužek. Od září možná i Hlavolamy a deskové hry. Provozní
doba je 6.30 – 15.30, v případě
kroužků do 16.30.
Bohužel, nárůst počtu dětí s
sebou přináší i určitá omezení. Předpokládáme (podle počtu předběžně přihlášených),
že v září přijmeme pouze děti
z 1. a 2., maximálně 3. tříd, neboť kapacita je pouhých 120
míst. Zájem má asi 180 žáků z
1. stupně. Nezbytnou podmínkou pro možné přijetí je
zaměstnanost matky. Přihláška, kterou děti obdrží
koncem května, musí být do
školy nebo do družiny doručena do 26. 6. 2009.
Přejeme si, aby se vše vyřešilo
k Vaší i naší spokojenosti, ale
ovlivnit kapacitní možnosti
ŠD není v našich silách.
Za školní družinu vedoucí vychovatelka
Miroslava Kynclová

