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Pozvání od Hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Heřmanův Městec pořádá ve
čtvrtek 30. dubna od 8.00 hodin v Bažantnici „Ukázky
techniky a výcviku jednotky
sboru dobrovolných hasičů“
pro děti ze Základních, Mateřských škol a veřejnost.
Václav Dostál, SDH Heřmanův Městec

Provozní doba
sběrného dvora

Oznamujeme občanům, že z
důvodu probíhající rekonstrukce sběrného dvora v Lukách může po dobu následujících šesti měsíců docházet k
omezení obvyklé provozní
doby sběrného dvora bez
předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.
Odbor investic a údržby majetku města

K. J. Erben v podání
Divadla jednoho herce
Řk. farnost si vás dovoluje pozvat na představení pražského Divadla jednoho herce. V
podání Jany Frankové budou
uvedeny čtyři balady Karla
Jaromíra Erbena pod názvem
„V poli mnoho bylin stojí“.
Divadelní představení se
uskuteční v pátek 15. května v
19.00 hod. v Rytířském sále na
zámku. Všichni jste srdečně
zváni.
Marek Výborný

Základní škola
je bezbariérová

Nový hydraulický výtah bezbariérově obslouží všechna
čtyři patra základní školy.
Hydraulická rampa pak zase
zajistí bezbariérové propojení
přístavby prvního stupně a
školní jídelny s hlavní budovou. Součástí tohoto projektu
byla i rekonstrukce vstupního schodiště, vedle kterého je
i nový bezbariérový přístup
do hlavní budovy - rampa.
Základní škola tak v letošním
školním roce dostává od města po nové školní jídelně další
hodnotný dar. Nyní je na řadě
rekonstrukce sociálních zařízení a střešní konstrukce.
Projekčně je vše připraveno
včetně stavebního povolení,
jediné co zatím chybí jsou peníze.

Radovánek H. Městec
Areál MŠ Jonášova, vpravo
od hlavního vstupu
Kontakt: tel: 723 152 866,
724 042 304
Otevírací doba:
Pondělí:
9.00 – 12.00
0 – 4 roky
Radujme se s písničkou
Tvoříme s mrňousky
16.00 – 17.00 3 – 10 let
Dětská jóga
Úterý:
9.00 – 12.00
2 – 4 roky
Radujme se s písničkou
15.00 – 17.00 bez omezení
Volná herna
16.45 – 17.45 4 – 9 letKarate
pro děti
Čtvrtek:
9.00 - 12.00
bez omezení

Volná herna – pohádková
babča
10.00 - 11.00 0 – 10 měsíců
Cvičení s kojenci
19.00 – 20.30
Jóga pro
dospělé
Pátek:
17.00 – 18.30
Cvičení pro těhotné a příprava na porod a
kojení
Sudý týden 19.00 – 20.00
Chi-toning pro dospělé
Plánované akce na KVĚTEN
2009
•
Středa 6.5.
Šikovné ručičky – tvořivá
dílna pro rodiče s dětmi
16:00
na téma
– Malování na sklo

Program kina Mír – květen
Sex Drive
* 1.5.2009 19:30
NA PŮDĚ aneb Kdo má
dneska narozeniny?
* 2.5.2009 17:15
Rychlí a zběsilí
* 2.5.2009 19:30
Nenarození
* 6.5.2009 19:30
Hlídač č. 47
* 8.5.2009 19:30
Pohádky na dobrou noc
* 9.5.2009 17:15
ÚPRAVY KINOSÁLU - přidání dalších VIP křesel
* 10.5.2009
Monstra vs. Vetřelci
* 15.5.2009 17:15

Sedm životů
* 15.5.2009 19:30
Monstra vs. Vetřelci
* 16.5.2009 17:15
Normal
* 16.5.2009 19:30
Líbáš jako bůh
* 20.5.2009 19:30
ZELENÁČI - koncert
* 22.5.2009 19:30
Válka nevěst
* 23.5.2009 19:30
Hotel pro psy
* 27.5.2009 19:30
Odpor
* 29.5.2009 19:30
Kurýr 3 * 30.5.2009 19:30

•

Pátek 3.4.
Laktační poradna – kojení, polohování kojenců
18:00
Bc. Hrdličková Eva – informace,
ukázka cvičení u kojenců
19:00
Chi-toning s Ivou Kotorovou
20:00
„Dámská jízda“ – v hospůdce na drink

DVOJE NOVÁ SEKČNÍ VRATA v hodnotě téměř sto osmdesáti tisíc
usnadní našim hasičům jejich náročnou práci. Zateplená a snadno ovladatelná vrata zhodnotila budovu hasičské zbrojnice. Aleš Jiroutek, starosta
města

pracovnice knihovny průběžně přepisovaly do počítače
na portál, zřízený právě k tomuto účelu.
Hlasování v MěK HM:
Odevzdáno bylo celkem 111
kuponů (hlasů), z toho 92 hlasujících uvedlo každý jiný titul, 8 titulů obdrželo hlasů více (19). Účastníci v naší
knihovně hlasovali celkem
pro 97 různých titulů knih.
A jak bude vše probíhat
dál?
9. května 2009 se v druhém
zábavném večeru ČT dozvíte
stovku knih, které získaly
nejvíce hlasů. Zároveň bude
odstartováno nové hlasování,
hlas bude možné poslat kterékoli knize – již ale pouze z
nominované stovky.

Heřmanově Městci potkat
Tomáše Matonohu, Ester Janečkovou, Bolka Polívku, Miroslava Etzlera i Milana
Šteindlera.
Tato celovečerní komedie,
která je sice úsměvného žánru, ale o to závažnějšího, protože se týká složitostí mezilidských vztahů bude do kin
uvedena v říjnu letošního
roku.
Ing. Zdenka Sedláčková,
místostarostka města

Dům dětí a mládeže Ježkovka
Heřmanův Městec
5.května 791, 538 03 Heřmanův
Městec
Tel.: 469 695 632
pořádá letní dětské tábory
Za tajemstvím
Broumovských skal
Základna je ve vesničce Vižňov
v Javořích horách u Adršpachu
na levém okraji Broumovského
výběžku.
Termín: 18. července
– 25. července 2009
Cena tábora:
2.600,- Kč pro
členy ZÚ DDM
2.700,- Kč pro nečleny ZÚ DDM
V ceně: doprava, ubytování v budově (pokoje),
4 - 5 x denně strava, pitný režim,
pedagogický dozor, zdravotník,
výlety
Hlavní vedoucí: Kateřina Vacková

Termín: 10. srpna
– 15. srpna 2009
Cena tábora:
2.200,- Kč pro
členy ZÚ DDM
2.300,- Kč pro nečleny ZÚ DDM
V ceně: doprava, ubytování v ZŠ,
tělocvična,
4 - 5 x denně strava, pitný režim,
pedagogický dozor, zdravotník,
výlety a vstupné
Hlavní vedoucí: Mgr. Klára Čulíková
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky v Domě dětí a
mládeže v Heřmanově Městci
nebo na tel. 469 695 632

Kniha mého srdce v MěK Heřmanův Městec
V neděli, 19. dubna 2009 o
půlnoci skončilo první – nominační – kolo ankety, jejímž
cílem je nalézt nejoblíbenější
knihu obyvatel České republiky, ale také popularizace
četby, literatury, vydávání
knih a činnosti knihoven – tedy návrat ke knize.
V tomto kole mohli účastníci volit jakýkoliv titul z beletrie a tím jej nominovat do
kola dalšího.
V naší Městské knihovně
měli zájemci možnost hlasovat buď prostřednictvím počítače (podmínkou byla e-mailová adresa hlasujícího) nebo
pomocí hlasovacích kuponů.
Přímo v knihovně dávali čtenáři a uživatelé přednost hlasování přes kupony, které

Ve čtvrtek 2. 4. 2009 byly od
ranních hodin prostory okolo
židovských památek zaplněny dopravními prostředky a
pohybovalo se zde nezvykle
mnoho osob. Co se vlastně dělo? Město Heřmanův Městec
oslovila společnost Vorel film
s.r.o. ohledně propůjčení prostor Synagogy pro natáčení
celovečerní komedie „Ulovit
miliardáře“. Natáčela se zde
bohoslužba a svatba.
Ten den bylo možno u nás v

Za tajemstvím
Broumovských skal

- sportovně založený tábor, dvoufázové tréninky
- vhodné i pro začínající hráče
- výlety do okolí, návštěva Litomyšle

Taneční kroužky
z Ježkovky opět září

DDM Heřmanův Městec

Úterý 19.5
Povídání s psychoterapeutkou Martou Kanno
10:00
výchova
dětí, vstupné 50 Kč
•
Pátek 22.5.
Odpoledne s tatínky –
kuličkovaná, kuželky
16:00
sraz u
branky do parku

Florbalový tábor
v Proseči

Aleš Jiroutek, starosta města

Začala sezóna tanečních soutěží, kde se účastní i naše taneční kroužky.
Na taneční soutěži v Přibyslavi 4. dubna si taneční
skupina našich nejmenších
Koťata vytancovala krásné 3.
místo. Začínající taneční
skupina Kopretina získala 2 .
místo ve scénickém tanci a
taneční skupiny Čertíci a
Stings pod vedením Heleny
Unzeitigové si dovezly dvě
druhá místa.
Taneční soutěž v Ledči nad
Sázavou se konala 18.4. a zde
si opět přivezla krásné 2. místo taneční skupina Kopretina
a taneční skupina Clik si v
disco tanci také vytancovala
stříbrnou příčku.
Zlato si z Ledče dovezla taneční skupina Čertíci a taneční skupina Stings.
Všem příznivcům tance připomínáme, že 11. ročník taneční soutěže Poupata se koná 16.května v místní sportovní hale. Začátek soutěže je
v 10 hodin. Všechny srdečně
zveme.

•

Ulovit miliardáře
v Heřmanově Městci?

Hlasovat by se mělo pouze
přes web, ale hlavně také mobilem. Bude zveřejněn TOP
100 v abecedním pořadí a každý titul bude mít své číslo.
Každý tedy při hlasování buď
klikne na určitý titul nebo pošle SMS s číslem knihy.
Zatím nevíme, zda bude
možné hlasovat opět prostřednictvím
kuponů
v
knihovnách a ani termín, kdy
2. kolo bude ukončeno (předpokládá se konec května).
V každém případě však budete moci využít k hlasování
počítačů v Městské knihovně.
Přijďte, těšíme se na vás!
Marie Stará a Zdena Poláková,
MěK Heřmanův Městec

Zeměpisné vycházky
Stalo se trendem dnešní doby navštěvovat exotická místa za
hranicemi naší vlasti. Mnohdy ale neznáme své nejbližší okolí,
které je stejně krásné jako leckterá mořská pobřeží.
Proto jsme se v naší základní škole rozhodli seznamovat žáky s
krajinou kolem Heřmanova Městce formou zeměpisných vycházek. Žáci šestého ročníku navštíví Hedvičino údolí a Lovětínskou rokli. V sedmé třídě projdeme část údolí řeky
Doubravy a v osmém ročníku se vydáme k prameni říčky Konopky. Okolí sečské přehrady poznají žáci na závěr školní docházky, tedy v deváté třídě. Na trasách nejen pochodujeme, ale
dozvídáme se různé zajímavosti z historie a přírodopisu. Někdy
vyslechneme i pověst, která se váže k danému místu.
Tradici zeměpisných vycházek u nás založila paní učitelka
Marta Pleskotová ještě za dob svého učitelování. Jejím odchodem do důchodu ale spolupráce se školou neskončila. Aktivně
se vycházek účastní a předává své vědomosti dalším generacím. Za to ji velice děkujeme.
Žáci a učitelé ZŠ Heřm. Městec

VÝLET DO LIBERCE
Dům dětí a mládeže Ježkovka Heřmanův Městec
pořádá
VÝLET DO LIBERCE
Centrum Babylon - aquapark, lunapark, IQpark,
zrcadlový labyrint, raut …
Bobová dráha v Janově
Termín:
7. - 10. května 2009 (čt - ne)
Odjezd: 7. 5. 2009 v 15,00 hodin na vlakovém nádraží v Heřmanově Městci
Příjezd: 10. 5. v 16,30 hodin na vlakové nádraží
v Heřmanově Městci
Cena: 1 500 ,- Kč – členi ZÚ DDM
1 600 ,- Kč – ostatní
V ceně je ubytování ve školní družině, strava, pití, doprava, celodenní vstupné do centra Babylon, jízdy na bobové dráze, pojištění, pedagogický doprovod, zdravotník
S sebou: Plavky, ručník, neplavci musí mít kruh nebo rukávky, hygienické potřeby, oblečení na ven i do tělocvičny, přezuvky, spacák, kartičku zdravotní pojišťovny (vybírá se při odjezdu), drobné kapesné, svačinu a pití na cestu
Bližší informace a přihlášky v DDM Ježkovka Heřmanův Městec – Mgr. Klára Čulíková
Telefon: 469 695 632 nebo 725 816 158
HLASTE SE VČAS – OMEZENÁ KAPACITA
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Základní umělecká škola

Akce na Ježkovce

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.
Základní umělecká škola
Heřmanův Městec vyhlašuje
zápis nových žáků na školní
rok 2009/2010 do oboru hudebního, výtvarného a tanečního. Žáci jsou ke studiu přijímáni od pěti let na základě

platné přihlášky. Přihlášky je
možno si vyzvednout v ředitelně (tel.: 469 696 291, 604 442
286) nebo u p. zástupce P.
Starého (tel.: 739 233 394) v budově ZUŠ v Heřmanově Městci. Vyplněné přihlášky je třeba do 12. 6. 2009 odevzdat p.
zástupci P. Starému nebo poslat poštou (adresa - ZUŠ, Jarkovského 47, 538 03 Heřmanův
Městec).
Hlásí-li se jeden žák ke studiu více oborů či předmětů, je
třeba, aby měl ke každému
oboru či předmětu samostatnou přihlášku.
Školní rok začíná v týdnu
1.- 4. září 2009 domluvou rozvrhu s příslušným třídním
učitelem (vždy od 13.00 - 16.30
h.). Přítomnost jednotlivých
pracovníků na pracovišti v
tomto týdnu bude oznámena
1.9. na v budově ZUŠ.

Prosíme zejména o včasné
podání přihlášky, neboť nám
tím značně usnadníte organizaci a přípravu nového školního roku.
Nabízíme ve všech vyučovaných oborech praxí ověřené školní vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na
poskytnutí kvalitních základů vzdělání v uměleckých
oborech, plnohodnotné využití volného času a na všestranný rozvoj osobnosti žáka s
možností dalšího profesního
růstu na amatérské či profesionální úrovni. Samozřejmostí
je pravidelné zapojování žáků
hudebního oboru do komorních a souborových her a řada
aktivit a vystoupení v průběhu
celého školního roku.
Výuka probíhá pod vedením
kvalifikovaných a zkušených
pedagogů, jejichž žáci mají za

sebou celou řadu vynikajících
úspěchů v soutěžích i v přijímacích řízeních na střední odborné či vysoké školy.
V případě zájmu o studium
hry na bicí nástroje, basovou
kytaru, klarinet, saxofon,
akordeon, housle, trubku je
možno si tyto nástroje za 200
Kč na pololetí půjčit v ZUŠ.
Pravděpodobné
měsíční
školné (od 9/2009)
- obor: - hudební - 270 Kč
(jednotné pro individuální i
skupinovou výuku)
- výtvarný - 180 Kč
- taneční - 130 Kč.
Podrobnější informace o
škole můžete získat na
www.zushm.cz
Srdečně zveme všechny zájemce o umělecké obory do
svých řad a těšíme se na budoucí spolupráci.
Ing. Václav Říha, ředitel ZUŠ

IX. Setkání pěveckých sborů na zámeckém nádvoří

27. 3. se na Ježkovce konala Noc s českou knížkou. Akce se
účastnily děti ze ZŠ pod vedením p. vychovatelky Vlaďky Hůlkové. Pro děti bylo připraveno divadelní vystoupení, které
předvedly děti z divadelního kroužku. Pohádkové postavy
předčítaly dětem pohádky a na závěr přišel i kouzelník.
V DDM opět probíhal Jarní nápadník pro děti 1. - 5. tříd ZŠ. Děti
si zde vyráběly větrníky, které si pak odnesly domů. Větrníky
se dětem moc povedly a určitě ve spoustě domovů krášlí zahrádky nebo truhlíky.
DDM Heřmanův Městec

MĚSTSKÉ KINO Heřmanův Městec Vás zve na živý koncert známé country skupiny Zelenáči Mirka Hoffmanna, který se koná v kině v pátek 22.
května od 19.30 hodin. Vstupenky v ceně 120 Kč jsou již v předprodeji v
pokladně kina a v informačním centru Heřmanův Městec.

Den matek v Synagoze
Na neděli 10. května připadne letos tradiční oslava dne matek.
Dětské pěvecké sbory Základní školy v Heřmanově Městci spolu s nejmenšími zpěváčky se chtějí připojit k přáním všem maminkám, babičkám kytičkou uvázanou z básniček a písniček.
Tuto kytičku by jim rády předaly tento den v 16.30 v Synagoze.
Na všechny maminky, babičky i další příchozí se děti moc těší.
Marek Výborný

Pěvecký sbor Vlastislav pořádá pravidelně každé dva
roky v květnu setkání pěveckých sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Původní prostor
bývalého letního kina byl nahrazen stejně příjemným prostředím nádvoří heřmanoměsteckého zámku. Setkání svým
rozsahem i navštíveností patří
k největším kulturním akcím
regionu. Letos připravujeme
spolu s Městem Heřmanův
Městec a za podpory Pardubického kraje již IX. SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ. Setkání
se uskuteční v sobotu 23. května 2009 a bude věnováno dvěma významným českým hudebním skladatelům Bohuslavu Martinů a Petru Ebenovi.
Letos uplyne 50 let od smrti Poličského rodáka B. Martinů a
nedávno zesnulý Petr Eben by
se dožil 80 let. Pozvání přijaly
jak sbory znedaleka (např.
„Slavoj“ Chrudim, „Otakar“
Vysoké Mýto), tak i z jiných
regionů republiky („Jizeran“
Semily, „Záboj“ Pelhřimov či
„Kácov“ Nové Město nad Metují). Zvláštním hostem našeho setkání bude sbor „Ondráš“
z Nového Jičína. V rámci setkání vystoupí včetně domácích zpěváků devět sborů.
Dopoledne zahájí setkání
dva samostatné koncerty v
historických prostorách kostela sv. Bartoloměje a Synagogy
v Heřmanově Městci. Tyto dva
koncerty proběhnou souběžně
od 10.00 hod.. V obou prostorách vystoupí se samostatným
programem vždy čtyři zúčastněné sbory.

V 15.00 bude zahájeno samotné setkání pěveckých sborů v prostorách nádvoří heřmanoměsteckého zámku (v
případě nepříznivého počasí v
místní sokolovně). Setkání
bude zahájeno společným uvedením skladeb „jubilantů“
Martinů a Ebena. Poté každý
sbor v rámci přehlídky krátce
představí své sborové umění.
Těšit se můžete na známé i
méně známé skladby zahrnující sborovou tvorbu od renesance až po soudobé české

Výprava na Tenochtitlan
Když roku 1521 porazil nechvalně známý španělský dobyvatel
Hernando Cortéz aztéckého vládce Montezumu, nepodařilo se
jemu, ani jeho následovníkům nikdy najít bájný poklad Aztéků,
který byl údajně včas ukryt v hlubokých vodách zničené říše
původních obyvatel Latinské Ameriky.
Skautské středisko Leknín pořádá letní stanový tábor ve dnech
1. – 11. 7. 2009 na Maděře v centru Žďárských vrchů jehož hlavním cílem bude pokus objasnit tyto dávno zapomenuté události.
Dáváme na vědomí, že máme ještě 12 volných míst. Máš-li odvahu nauč se do odjezdu číst v mapě, znát rostliny z nichž se dá
vyrobit přírodní barvivo, umět se přivázat bezpečným uzlem.
Tábor vede Zbyněk Jiroušek s týmem.
Táborový poplatek 2 000 Kč. Formulář přihlášky si vyžádej u
vedoucího expedice na níže uvedených kontaktech.
jerry.jirousek@cmail.cz , tel. 608 274 941
Uzávěrka přihlášek a termín zaplacení poplatku je 31.5.2009. Hotovostní platby nepřijímáme, pouze bezhotovostní převod na
BÚ, jehož číslo uvedeme na přihlášce, případně vystavíme fakturu po sdělení fakturačních údajů Vašich sponzorů.

Pozvání od hasičů z Konopáče
a Chotěnic na soutěže
- „Hasičské klání v Konopáči“ v sobotu 12. července od
13.00 hodin v písníku v Konopáči.

- „Paralelní soutěž v požárním útoku“ v sobotu 19. 7. od
13.00 h. na hřišti v Chotěnicích.
Václav Dostál, SDH Heřm. Městec

Hasiči – výjezdy 2009
I v letošním roce jsme pokračovali v odstraňování pařezů, které
jsou překážkou při sečích travních porostů. Abychom mohli
použít moderní techniku, kterou využíváme nejen k seči v Bažantnici, je nezbytné plochy vyčistit od všech překážek. A těmi
pařezy rozhodně jsou. Z Bažantnice letos zmizelo dalších 60 pařezů, z Masarykova náměstí pak 20 pařezů, které zde zbyly po
letošním kácení. Kvalitní práci odvedl pan Milan Pecka.

Za I. čtvrtletí roku 2009 byla jednotka SDH povolána k pěti událostem:
10. ledna – požár kontejnerů U Bažantnice
4. února – otevření bytu Na Průhoně
15. února – požár komína v Zahradní ulici
18. února – dopravní nehoda osobního automobilu na 1/17
5. března - ucpaný mostek přes Podolku na 1/17 u Zámku

Aleš Jiroutek, starosta města

Václav Dostál, SDH Heřmanův Městec

skladatele či africké spirituály. Setkání bude zakončeno
společným uvedením populárního sboru Židů z opery Nabucco G. Verdiho, I. věty kantáty „Česká píseň“ a sboru
„Proč bychom se netěšili“ z
opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A to ve spolupráci s Novoměstským orchestrem ZUŠ Bedřicha Smetany z Nového Města nad Metují pod vedením Jaroslava
Rybáčka. Toto závěrečné společné vystoupení více jak tří

set zpěváků v prostorách zámeckého nádvoří slibuje skutečné vyvrcholení programu
celodenního setkání.
Věříme, že setkání a nabízený program neunikne pozornosti občanů nejen Heřmanova Městce ale i širokého okolí,
a ti si nenechají si ujít jedinečnou možnost poslechu sborové
tvorby. Těšíme se na setkání
jak na dopoledních koncertech tak na odpolední přehlídce. Přijměte naše srdečné
pozvání.
Marek Výborný

Program klubu Aktivní přístup k životu na
měsíc květen

4.5.2009, 14 hodin – procvičujeme klouby
4.5.2009, 15 hodin – vyrábíme měděné šperky
11.5.2009, 14 hodin – cvičíme pro rovnováhu těla
18.5.2009. 14 hodin – cvičíme s overbaly
18.5.2009, 15 hodin – vyrábíme šperky a doplňky z přírodnin
23.5.2009 – projížďka na kole do Bohdanče. Přesnější informace
na plakátcích a v infocentru.
25.5.2009, 14 hodin – netradiční cvičení
25.5.2009, 16,30 hodin – masáže a rei-ki (spoluúčast 50,-Kč na
každou aktivitu, vlastní ručník s sebou)
Všechny aktivity se uskuteční ve společenských prostorách
Domu s pečovatelkou službou na Masarykově náměstí.
Zdenka Sedláčková, místostarostka

Základní umělecká škola informuje
Po dlouhé zimě vneslo jaro i
mezi mladé muzikanty svěží a
blahodárný vánek. Ten pomůže v konečných přípravách na
důležité koncerty v blížícím se
závěru roku.
V dubnu to byl absolventský
a učitelský koncert v Heřmanově Městci, který se uskutečnil dne 22.dubna v synagoze a v
květnu to bude závěrečný koncert sólistů, komorních souborů a orchestru dne 20. května v
17.00 hodin tamtéž.
ZUŠ přistoupila v letošním
roce k provádění výchovných
koncertů pro žáky 1. a 2. tříd
základních škol. Na nich se děti mohou seznámit se všemi
hudebními nástroji, které na
ZUŠ vyučujeme. V podání žáků
mladšího věku děti uslyší

drobné výstižné skladby, které
jim pomohou lépe poznat ten
který nástroj. Dne 14.dubna v
naší škole tři takové koncerty
proběhly.
Chtějí-li děti se svými rodiči
poznat oblíbené nástroje ještě
detailněji, mohou tak učinit
při „dnu otevřených dveří“,
který se bude konat dne 29.
dubna v budově ZUŠ, ul. G.
Jarkovského v době od 14.00 do
17.00 hodin.
Na všechny zmíněné akce,
které ukáží výsledky a pokroky, jichž škola se svými žáky
dosáhla, srdečně zveme. Současně vybízíme rodiče, aby již
neotáleli s podáním přihlášek
ke studiu na ZUŠ v příštím roce.
Věra Zbořilová,
ZUŠ Heřmanův Městec

