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Rekonstrukce
sběrného dvora
má zpoždění

Hokejbalisté zvou na prvoligové play-off!

Administrace
projektu
a
technická příprava stavby odsunula zahájení vlastní stavby. Po úterním jednání zástupců města s dodavatelem a
báňským úřadem se snad konečně posuneme kupředu.
Očekávané zahájení – odstřel
komína – však stále ještě nemá pevný termín. Předpokládám, že do 20. dubna bude komín zdemolován. Přesné datum odstřelu oznámíme na
webových stránkách města.

Hokejbal – Nováček 1. České národní hokejbalové ligy Ježci Heřmanův Městec je blízko dalšího úspěchu. V neděli
29.března končí základní část 1. ligy a heřmanoměstecký tým drží skvělou třetí příčku. O víkendu 4.-5.dubna odstartuje
čtvrtfinále play-off této soutěže a Ježci by rádi sérii začínali doma. K jistotě však chybí odehrát poslední kolo.

Aleš Jiroutek, starosta města

DDM Ježkovka
Heřmanův Městec
Pro všechny příznivce tance
připomínáme, že 10. ročník
naší taneční soutěže Poupata
se bude konat 16. května 2009
ve sportovní hale. Jste všichni srdečně zváni a přijďte
podpořit naše heřmanoměstecké taneční skupiny.

Oznámení
Město Heřmanův Městec a
ředitelky mateřských škol Jiráskova a Jonášova v souladu
s § 34 zákona č. 317/2008Sb. –
školský zákon s t a n o v u j í
termín, místo a dobu pro podávání žádostí v přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2009/2010.
Termín: 1.4. – 30.4.2009
Místo: ředitelny mateřských
škol
Doba: každý pracovní den po
dobu provozu mateřské školy
Ing. Zdenka Sedláčková,
místostarostka města

První sezóna a hned velký
úspěch
Po loňském suverénním postupu z 2.NHbL vstoupili Ježci
do 1.ligy bez bázně a hany. Jako
jediní a to hned dvakrát dokázali porazit největšího favorita
soutěže TJ Kovo Praha a ze svého stadionu vytvořili malou
nedobytnou pevnost. „Škoda
některých zápasů na hřištích
soupeře, kdy jsme zbytečně
ztratili. Ale bereme to jako nováčkovskou daň – plno našich
hráčů tuto soutěž nikdy nezkusilo. O to víc jsme spokojeni jak
se nám v ní dařilo,“ neskrýval
nadšení z průběhu sezóny trenér Bronislav Stuchlík.
Ocenění se dostalo klubu
hned zkraje tohoto roku, kdy
byli Ježci vyhlášeni čtvrtým
nejlepším sportovním kolektivem na okrese Chrudim a to v
konkurenci takových sportů
jako jsou futsalisté chrudimského Era Packu či prvoligoví
hokejisté Chrudimi.
V žádném jiném sportu se na
území Heřmanova Městce nehrála vyšší soutěž, než hrají letos hokejbalisté. Proto musel
kádr posílit o hráče zvenčí, což
vysvětluje trenér Stuchlík:
„Heřmanoměsteckých rodáků
v kádru příliš není, avšak až na
malé výjimky hrají za nás hráči, kteří prošli celým klubovým
vývojem, tj. od Oblastní ligy až

po současnou 1.ligu a tak jak
rostli výkonnostně, tak posouvali klub o soutěže výše a výše.
Do budoucna však roste v klubu
generace mládeže, která má na
to, aby jednou tvořila velké jádro úspěšného celku. Důležité
je, že všichni co nyní nastupují
s bílomodrým ježkem na prsou
jsou hrdí na to, že hrají za Heřmanův Městec!“
Heřmanoměstecké
mládí
trápí zranění
Mezi top útočníky heřmanoměsteckého týmu patří z mladých hráčů Tomáš Kadaňka (22
let), Roman Jošt (17) a Jakub

Novák (17). Všichni tři již mají
zkušenosti s mládežnickými
reprezentacemi a do všech tří
jsou vkládány velké naděje, což
ví i trenér Stuchlík „Tomáš Kadaňka si nešťastně při školním
tělocviku poranil oko a máme
obavy, aby vůbec v této sezóně
ještě nastoupil. Jeho důraz a
rychlost v útoku hodně chybí.
Jakub Novák je po operaci vazů
v koleni a tak z dravého mládí
zůstává benjamínek Roman
Jošt. Tak jak už to u mládí bývá
obvyklé střídal lepší okamžiky
se slabšími, ale každý měsíc je
na něm vidět větší a větší vyzrá-

Základní umělecká škola informuje

Upozornění na
termín splatnosti

Čím více oblastí dítě pozná, tím větší má možnosti svého zaměření

Místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je splatný do
31. března 2009 ve výši 468,- Kč
za 1 osobu. Místní poplatek je
vybírán hotově v kanceláři
správního oddělení v přízemí
budovy MěÚ.
Podle čl. 9 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 2/2004 jsou od placení
poplatku osvobozeny pouze
tyto osoby:
a) třetí a každé další nezaopatřené dítě, žijící ve společné
domácnosti
b) osoby, které mají trvalý
pobyt v domovech důchodců
c) osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
e) osoby trvale žijící v zahraničí
f) osoby s trvalým pobytem ve
městě, které mají ve vlastnictví stavbu, určenou nebo
sloužící k rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Po tomto datu včas nezaplacené poplatky, nebo jejich
část, může správce poplatku
podle čl. 10 citované vyhlášky
zvýšit až na trojnásobek !!

Nejradostnější
událostí
měsíce března byla účast naší
školy na krajském kole soutěže dechových nástrojů dne
11.3.2009 ve Vysokém Mýtě.
Zástupcem naší školy byla
čtrnáctiletá žákyně Lucie
Košťálová,
která
hraje
osmým rokem na klavír a
čtvrtým rokem na altový saxofon u pana učitele Slavomíra Fidry. V těžké konkurenci uměleckých škol celého
kraje přednesla skladby Pantomima od Jamese Curnowa
a Quintessence od Quincy
Jonese a získala ve hře na saxofon v V. kategorii velmi
hodnotné umístění – druhou
cenu. Gratulujeme k tomuto
úspěchu žákyni, jejímu učiteli i korepetitorům V. Zbořilové a V. Říhovi, neboť tento
úspěch přispěl k vynikající
reprezentaci naší školy.
Měsíc březen je v kantorské mysli spojen se jménem
Jana Amose Komenského (
28.3.1592 – 15.11.1670 ). Stále
více si učitelé i celý náš národ uvědomují význam tohoto českého myslitele, pedagoga, filosofa a spisovatele
zvaného ve své době Comenius. Byl ctěn coby světová
osobnost a zván předními
evropskými zeměmi, aby
uskutečnil progresivní změny jejich doposud strnulého
školství. Pedagogické a didaktické zásady Komenského jsou uplatňovány dodnes.
Jsou jimi odmítání verbálního učení, násilných metod a
naopak respektování přirozeného rozvoje dětí, nebo důraz na názornost vyučování,
požadování všeobecné povinné školní docházky, dále
studium ne jenom latiny, ale

správní odbor

Poděkování
do Chotěnic
Členové SDH Chotěnice přiložili
ruku k dílu a pomohli při plynofikaci a montáži topení v hasičské zbrojnici. Zajištění předepsané temperace bylo podmínkou pro další pokračování provozu chotěnické knihovny.
Zbrojnice se dočká letos ještě
výměny oken a garážových vrat.
Aleš Jiroutek, starosta města

i živých jazyků a toto jazykové učení spojovat s poznáním
věcí. Podle Komenského mají
být školy dílnami lidskosti a
učení hrou a potěšením.
Tyto pedagogické zásady
jsou aktuální i dnes a uplatňujeme je i my, hudebníci.
Pan učitel Vlastimil Kühr
působí v hudebním školství
45 let a doposud učí v naší
škole. Jeho specializací je
hra na flétnu a akordeon.
Vychoval řadu dobrých muzikantů, pro které zůstala
hudba potěšením a zábavou,
ale i mnoho profesionálních
hudebníků. Je to například
Vladimír Petr, flétnista Národního divadla a později
učitel ZUŠ, nebo František
Horáček, koncertní akordeonista. Dále Karel Habal,
akordeonista, který založil
taneční skupinu, také M.
Stojanová, která dále studovala na Konzervatoři Pardubice a pak na AMU hru na
hoboj a třeba Josef Volf,
akordeonista, studující na
Konzervatoři Brno zpěv.
Od dob studií p. Vl. Kühra
na střední hudební škole internátní pro mládež s vadami
zraku, nyní konzervatoři
Jar. Deyla, uplynuly již desítky let. Ale ani ty mu neubraly na energii a na přísných pedagogických zásadách, kterými se řídí dodnes.
Díky dlouholetým zkušenostem, dobrému úsudku a neocenitelným místním znalostem opřeným o vynikající
paměť je stále platným členem našeho pedagogického
sboru. Kromě učení byl také
hráčem v symfonickém orchestru pod vedením Karla
Židka v Chrudimi a také or-

chestru v Heřmanově Městci.
Dozajista splňuje Komenského požadavek na dobrého
učitele, a to je být vysoce
vzdělaný, čestný a pracovitý.
V měsíci březnu probíhají
v hudebním oboru naší školy
třídní vystoupení, na kterých
všichni žáci třídy příslušného učitele předvedou rodičům a ostatním zájemcům
přednesové skladby. Takový
koncert je obrazem umu žáků
a také třídního učitele. Pro
rodiče je příležitostí k poučení i potěšením. Pro vedení
školy je jednou z možností
hodnocení učitelů.
Kolegyně Zuzana Žaloudková se iniciativně ujala
propagace školy. Ve všech
místech, kde máme pobočky,
navštíví 1.a 2. třídy, provede
tam průzkum talentu a zájmu
dětí o studium hudebního
oboru a rozdá vybraným dětem informační materiál o
ZUŠ. Tato naše aktivita má za
cíl nabídnout rodičům pomoc
v zapojení jejich dětí do zájmové činnosti, a to v hudbě,
která obohatí svět nejen dětí
samotných, ale i celé rodiny.
Při provozování hudby se děti začlení do nového společenství, které člověka provází celý život. Rada rodičům:
umožněte svým dětem tuto
hodnotnou a pozitivní činnost. Nezapomeňte, že talent
se může projevit jen v činnosti. Čím více oblastí dítě pozná, tím větší má možnosti
svého zaměření a růstu ať už
osobního či profesního.
Více
podrobností
na
www.zushm.cz
Věra Zbořilová,
ZUŠ Heřmanův Městec

lost. Brzy bude jistě tahounem
týmu“. Naštěstí jsou před playoff zdravé opory, které do klubu
za poslední roky přišly a které
zdobí kádr heřmanoměsteckého týmu a na které bude jistě
klub v play off spoléhat, což připomíná předseda klubu Josef
Kozel: „Zkušenosti s extraligou
má několik našich hráčů – nejvíce asi Michal Drenko, Radovan Pišta a kapitán Miroslav
Stránský. Všichni tři přinesli
do kádru obrovskou pohodu a
vítězného
ducha.
Největší
osobností však je hokejbalový
mistr světa z roku 1998 v dresu
Ježků – Jiří Mašík, jehož pozorovat při hře je velký zážitek.
Právě od těchto hráčů roste obrovským způsobem i výkon
ostatních a motivace mládí rvát
se za úspěchem.“
Lákadlem pro diváky nejen
vysoká úroveň sportu, ale i zajímavé hokejové překvapení
Kromě výše zmiňovaných
hráčů patří mezi top hráče celé
soutěže ostrostřelec Ondřej
Waber, který drží třetí příčku
mezi střelci celé ligy a je označován za nejlepšího útočníka
celé soutěže. Nepřehlédnutelný
hráč na hřišti nejen postavou,
stále usměvavou náladou, ale i
svými výkony. Kromě něho již
dva roky hraje za Ježky řecký
hokejový reprezentant Nikolas
Papadopulos. Premiérově v této

sezóně prvoligový hokejista
Třebíče Viktor Mlejnek a na jaře od 20.března i jeden extraligový hokejista HC Moeller Pardubice. „Jeho jméno čtenářům
neprozradíme – chtěli bychom
nalákat lidi do Arény, aby podpořili náš tým a přišli fandit.
Díky televizním přenosům je to
známá osobnost, jistě pardubického hokejistu sami poznají
přímo v zápase,“ láká diváky
předseda klubu Josef Kozel.
Přijďte fandit hokejbalu
Play-off startuje o víkendu
4.-5.dubna. O tom zda Ježci zahájí čtvrtfinálovou sérii v domácím prostředí není v době
uzávěrky známo – informujte se
na WWW.JEZCI.CZ. V případě
výjezdu ven k utkáním soupeřů
je možnost jet přímo s autobusem hráčů zdarma! Pořadatelé
navíc připravují na domácí
utkání pro diváky nejedno překvapení, včetně divácké soutěže. Na utkání play-off diváci ve
fanouškovských dresech či s
modrobílými vlajkami případně modrobílou výzdobou získají
nejednu výhodu a to i v podobě
občerstvení zdarma! Přijďte
fandit Ježkům v boji o prvoligový titul!
Případný kontakt na předsedu fanklubu Ježků je Martin
Bláha – blaha@jezci.cz, tel.: 724
044 379.

Gratulujeme k úspěchu
Ve dnech 16. – 18.3.2009 byla
v Domově pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63
provedena pracovníky Krajského úřadu Pardubického
kraje inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Vedle
splnění podmínek pro registraci poskytovatelů sociálních
služeb podle § 79 a 80 zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění je úspěšné absolvování inspekce jedním z nejdůležitějších kroků k
tomu, aby sociální zařízení
mohlo i nadále poskytovat kvalitní sociální službu.
Kvalita sociální služby se v
průběhu inspekce posuzuje a
ověřuje pomocí tzv. standardů
kvality sociálních služeb, které
jsou uvedeny v Příloze č. 2 k
vyhlášce č. 505/2006 Sb. v platném znění. Standardů kvality
je celkem patnáct a ty se dále
dělí na 48 kritérií, z nichž 17
kritérií je uvedeno jako kritérium zásadní. Pokud by sociální zařízení nesplnilo jedno jediné kritérium označené jako
zásadní , je výsledkem celé inspekce označení – nesplňuje
standardy kvality.
Každé z kritérií je podle
stupně plnění oznámkováno
body v hodnotách 3, 2, 1 nebo 0 .
Při celkovém počtu 48 kritérií
je maximální možný počet dosažených bodů 144.
Sociální zařízení jsou podle
výše uvedených pravidel hodnocena od 1.1.2007, kdy vstoupil v platnost Zákon č. 108/2006
o sociálních službách. Od tohoto data prošly inspekcí desítky
sociálních zařízení, přičemž
laťka je nasazena tak vysoko,
že celorepublikově prošlo hned
napoprvé pouze 20 % kontrolovaných.
V Domově pro seniory Heř-

manův Městec v ulici U Bažantnice 63 byla inspekce zahájena dne 16.3.2009 za přítomnosti místostarostky Města.
Součástí inspekce bylo také
vylosování 10 klientů domova,
s kterými členové inspekčního
týmu prováděli pohovory „mezi čtyřma očima“. Následovaly
pohovory se zaměstnanci a výsledky těchto pohovorů byly
konfrontovány s pohovory s
klienty a s platnými metodikami domova – vše muselo navzájem souhlasit.
Dne 18.3.2009 oznámili členové inspekčního týmu vedoucím zaměstnancům Domova
pro seniory Heřmanův Městec
a Městu Heřmanův Městec v
zastoupení
místostarostky
Města vynikající výsledek .
Domov pro seniory Heřmanův Městec dosáhl 133 ze 144
možných bodů, tj. 92,36%.
Nejenže tento domov prošel jako první ze všech doposud kontrolovaných domovů z celého
Pardubického kraje hned v
prvním kole, ale také jako prvnímu sociálnímu zařízení ze
všech doposud kontrolovaných
napsali členové inspekčního
týmu pochvalu do Inspekční
zprávy.
V oblasti poskytování sociálních služeb se jedná o jedno z
nejvyšších ocenění a je odměnou všem pracovníkům Domova pro seniory za kvalitně
odváděnou práci a poskytovanou péči klientům tohoto domova. Město Heřmanův Městec děkuje vedení i zaměstnancům domova za dosažený
úspěch a přeje jim jen vše dobré v této záslužné a nelehké
práci.
Za Město Heřmanův Městec
Ing. Zdenka Sedláčková
místostarostka města
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Rybářský sloupek – pozvánka
Výbor MS ČRS v Heřmanově Městci zve všechny rybáře i nerybáře na již tradiční rybářské závody, které se konají 25.4.2009
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
Morávek Tomáš, předseda MS ČRS
letním kinem.

Tvořivé velikonoční odpoledne
MŠ „ Sluníčko“ Jiráskova zve všechny, kdo
rádi kreslí, zdobí kraslice na
TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Kdy
: 7.4. 2009
V kolik : 14.30 hod.
Kde
: všechny třídy MŠ
Na příjemně strávené odpoledne s Vámi se těší
MŠ „SLUNÍČKO“ Jiráskova

Kniha mého srdce
Česká televize připravuje
ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých
knihkupců a nakladatelů a s
knihovnami ČR pořad „Kniha
mého srdce“ (KMS), jehož cílem je prostřednictvím hlasování nalézt nejoblíbenější
knihu obyvatel České republiky.
Čtete rádi ?
Potom můžete této akce
využít. Celostátně bude zahájena právě Českou televizí 4.
dubna 2009 a potrvá až do letošního října. Více informací
najdete na www stránkách
naší knihovny (www.herman
uv-mestec.cz/knihovna ).
K akci se připojila i naše
Městská knihovna, do hlasování o nejoblíbenější knihu se
můžete zapojit i Vy – a to buď
prostřednictvím anketních
lístků nebo přímo vyjádřením
přes Internet.

státního finále, jehož vyhlášení se uskuteční 6. dubna v
královéhradeckém Aldisu.
Hodnotu tohoto ocenění
dokládá nejen počet účastníků v této soutěži – šest set, ale
i skutečnost, že žádnému jinému městu tato cena nebyla
udělena v jedenáctileté historii podruhé.
Doufám, že nové webové
stránky se líbí i Vám, občanům Heřmanova Městce. Pod-

Jedenáctý ročník celostátní soutěže Zlatý erb zná vítěze
v Pardubickém kraji. Na
slavnostním vyhlášení v pátek 20. března 2009 byly předány ceny nejlepším v jednotlivých kategoriích.
V kategorii město zopakoval triumf z roku 2004 web
Heřmanova Městce před Poličkou
a
Pardubicemi.
www.hermanuv-mestec.cz se
může těšit na pozvání do celo-

Anketní lístky k vyplnění
si můžete vyzvednout v MěK
Heřmanův Městec od 4. dubna
2009 (zde je lze i odevzdat) nebo můžete hlasovat také přes
Internet – přímý odkaz na výše uvedené www stránce naší
knihovny – plně funkční bude
od 4. dubna 2009.
Čím více hlasů bude, tím
pravdivější obrázek o nejoblíbenější knize vznikne.
Každý čtenář ví, že knihu
nic nenahradí. I v době počítačů a přehršle nejrůznějších
seriálů a filmů – více či méně
zdařilých – je prima udělat si
„svoji“ chvilku s knihou, kdy
Vás nikdo neruší a můžete si
užívat plně svého soukromí.
Mějte ke čtení i svoje děti,
rozhodně jim to jenom prospěje a určitě neublíží.
Příjemné chvíle s knihou
přejí Marie Stará a Zdena Poláková z
MěK Heřmanův Městec

zve občany na slavnostní koncert, který se koná 22. dubna 2009
v 17.00 hodin v synagoze. Koncert bude rozdělen na dvě části. V
první polovině proběhne rozloučení s absolventy hudebního,
výtvarného a tanečního oboru. Absolventi hudebního oboru
potom zahrají na nástroje, kterým se věnovali se svými učiteli
po dobu několika let. Druhá půle programu bude věnována
koncertu učitelů.
Výtvarný obor uskuteční v době od 20. dubna do 11. května v
židovském dvojdomku tradiční výstavu prací svých žáků. Výstava bude zahájena vernisáží s hudebním programem dne
20.4.2009 v 16.30 hodin a bude otevřena pro veřejnost denně od
9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin.
Na obě akce srdečně zveme.
Za ZUŠ Heřmanův Městec Věra Zbořilová

Florbalový turnaj žáků
Dne 1. března
se konal ve Vysokém
Mýtě
florbalový turnaj, kterého se
zúčastnili naši
hráči z DDM
Ježkovka.
I
přes
velkou
marodku podali pěkné výkony, přesto to
mladším
týmům White Dragons A a White Dragons B nestačilo na postup ze skupiny. Starší Black Dragons postoupili ze skupiny a
nakonec skončili na krásném čtvrtém místě. Sestava White
Dragons A: J. Netolický, P. Ochtinský, D. Kolář, M. Dvořáček,
V. Dvořák a J. Víšek. Sestava White Dragons B: P. Horníček, J.
Janata, R. Kápička, M. Pekarčík, V. Jodas, V. Doležal, J. Drahoš, K. Friede a M. Urbanec. Sestava Black Dragons: L. Bouchal, A. Kubů, A. Sachs, P. Skokan, M. Urválek, D. Vondráček,
M. Zrůst, F. Dvořák, T. Mikanová, A. Mísařová a A. Prušková.
Všem hráčům a hráčkám děkuji.
Mgr. Klára Čulíková

Evangelium sv. Matouše
v Městském kině
lející homosexuál. Dílo věnoval papeži Janu XXIII., který
prosazoval
mj.
reformy
uvnitř církve a dialog se socialistickými státy. Nakonec i
církev dílo s uznáním přijala.
Pasoliniho pojetí nemá nic
společného s výpravnými biblickými eposy produkovanými hollywoodskými studii.
Použitím dokumentarizujícího stylu, dynamické ruční
kamery, neherců (jeho přátelé, matka, rolníci, španělský
student ekonomie v úloze
Krista) a současných oděvů
ukazuje Pasolini Krista jako
živou, skoro současnou postavu. Právě na počátku velikonočního týdne může být
tento film inspirativním připomenutím osobnosti Ježíše z
Nazareta.
Marek Výborný

Ve dnech 21. a 22. ledna
proběhl na naší základní škole zápis dětí do prvních tříd.
Děti přicházely v doprovodu
rodičů i prarodičů. Na první
pohled bylo znát, že zápis je
skutečně slavnostní záležitost. Děti se snažily ukázat, co
už umí. Nebyla nouze o spoustu básniček, hádaly se pohádky podle obrázků. Děti poznávaly ovoce, zeleninu, pojme-

novávaly zvířátka a určovaly
geometrické obrazce. Někteří
předškoláci prokázali dokonce i znalost písmenek a číslic.
Samozřejmostí bylo vlastní
jméno, kterým si děti podepsaly vlastnoručně nakreslený obrázek maminky nebo tatínka. Po zbývající čas do
konce prázdnin by někteří
rodiče měli ještě rozvíjet u
svých dětí samostatnost a
správnou výslovnost.
K zápisu se dostavilo 96
předškoláků, včetně dětí, kterým byl v loňském roce udělen
odklad povinné školní docházky. Přijato bylo dosud celkem
91 žáků a 5 žáků čeká odklad.
Ve školním roce 2009/2010
chceme otevřít opět čtyři
první třídy. V případě poklesu počtu žáků ( pod 91) by se

Základní škola praktická
Žáci i učitelé Základní školy praktické v Heřmanově
Městci se již několik let snaží
přebudovat pozemek bývalé
školní zahrady na plochu pro
odpočinek, hru i učení v přírodě. Velkou pomocí v našem
snažení je finanční podpora,
kterou jsme získali z grantů
Cena Holcim pro rozvoj regionu, ale i materiálně-technická pomoc ze strany Městského úřadu v Heřmanově Městci.
Třebaže se nám už mnohé
podařilo, čeká nás ještě velká
práce. Dosud jsme z plochy
odstranili nevyhovující oplocení i kovové konstrukce, vysadili jsme okrasné keře,
opravili pískoviště a vybudovali přírodní učebnu a dvě
naučené tabule.
Naším záměrem je ale využívat celou plochu nejen pro
naše žáky, ale i pro děti ostatních škol, jejich vzájemné setkávání, pořádání akcí pro
veřejnost. Chtěli bychom pro-

to požádat v rámci grantové
žádosti o další prostředky,
abychom dali zahradě konečnou podobu. Zbývá dokončit
osázení plochy tak, aby vznikla zahrada hýřící barvami i
tvary po celý rok. Oživení by
měla přinést rovněž kamenná
řeka nebo vrbové iglú. Děti by
pak jistě nejvíce potěšily dva
hrací prvky, které by měly
být nainstalovány.
Ani pak ale nechceme ve
svém snažení ustrnout, a proto se obracíme na všechny
obyvatele našeho města. Rádi
přivítáme všechny Vaše návrhy a rady, ale především
jakoukoli pomoc při práci na
naší zahradě.
Přijďte se podívat, společnost Vám budou dělat koně
běhající v kolotoči sousedícího hřebčína, ale i nesmělé
zvuky hudebních nástrojů
žáčků místní Základní umělecké školy.

Radovánek – duben

Třídní besídka
v ZUŠ Heřmanův
Městec

3.4. Laktační poradna – kojení,
polohování kojenců
18:00 Bc. Hrdličková Eva – ukázka
cvičení u kojenců
19:00 Chi-toning s Ivou Kotorovou
20:00 náhrada za březen „Dámská
jízda“ – batikování
6.4. Šikovné ručičky
16:00 Jaro a velikonoce
10.4. Odpoledne s tatínky – míčový trojboj
16:00 sraz u branky do parku, dětem kola a odrážedla s sebou
14.4. Valná hromada
10:00 RC Radovánek
23.4. Výlet vláčkem motoráčkem
do Prachovic – 15:15 vlak. nádraží
28.4. „Dámská jízda“
19:00 hejbejme se v rytmu tance.
V dubnu zahajuje RC Radovánek
angličtinu pro dospělé a jógu
pro děti, info: 724 042 304.
Od 6.4. začne v prostorách RC Radovánek kurz STOB – stop obezitě.

Mgr. Jaroslava Polgárová, Základní
škola praktická Heřmanův Městec

V pondělí 23. března 2009 se
uskutečnilo vystoupení žáků
ze třídy pana učitele Vlastimila Kühra. Rodiče si měli
možnost poslechnout nejrůznější skladbičky na zobcové a
příčné flétny a také na elektrické klávesy a potleskem
ocenit celoroční práci svých
dětí. O tom, že si děti nehrají
pouze pro radost svědčí účast
Barbory Cejpkové a Vojtěcha
Bartoníčka v okresním kole
soutěže ZUŠ (obor dechové
nástroje), kde získali druhá
místa. Panu učiteli i oceněným žákům gratulujeme a
všem přejeme hodně radosti z
muzicírování.
Ludmila Bartoníčková

Heřmanův Městec bude opět etapovým městem
Josef Zimovčák nezůstane ani letos doma. Rozhodl se vydat na svém historickém kole do Bruselu, kde v první polovině letošního roku vlaje česká
vlajka na pomyslně nejvyšším stožáru. Chce tak nejen připomenout naše
půlroční předsednictví EU, ale také skutečnost, že je-li něco Evropanům
společné už déle než jedno století, pak je to i jejich vztah k jízdnímu kolu.
Díky RI OKNŮM a panu Karlu Kadaňkovi bude i letos naše město městem
etapovým. Třetí etapa z Letovic bude končit 30. května v Heřmanově
Městci a čtvrtá etapa 31. května bude startovat z Heřmanova Městce do
Prahy. Věřím, že hodně z nás využije této soboty a neděle ke krásnému
sportovnímu zážitku a Pepovi pojedeme nejen naproti, ale svezeme se s
ním v jeho peletonu až do Prahy.
Aleš Jiroutek, starosta města

le růstu návštěvnosti tak lze
alespoň usuzovat. Stránky
jsou nejen přehlednější, ale
nabízejí i nové služby. Já sám
jsem začal okamžitě využívat
zasílání nejnovějších aktualit
o sportovních a kulturních
akcích do své mailové
schránky.
Poděkování si samozřejmě
zaslouží autor stránek společnost YoKoSOFT company
s.r.o. Aleš Jiroutek, starosta města

Aktivní přístup
k životu – duben

Proběhl zápis do prvních tříd

Základní umělecká škola v Heřmanově Městci

Na květnou neděli 5. dubna
od 17.00 připravila řk. farnost
ve spolupráci s Městským kinem projekci snímku italského režiséra P.P. Pasoliniho
Evangelium sv. Matouše.
Černobílý film z roku 1964
patří mezi nejvýznamnější
filmová díla s biblickou novozákonní tematikou. Kontroverzní italský autor se při
inscenování vůbec neohlížel
na historickou věrohodnost:
celý snímek vznikl v autentických prostředích nejzaostalejšího jihoitalského kraje Basilicata a objevují se v
něm ve stylizovaných kostýmech výhradně neherci. V
době uvedení však snímek
vyvolal rozruch nejen svým
zpracováním, ale i faktem, že
jej natočil marxisticky smýš-

www.hermanuv–mestec.cz vyhrál
Zlatý erb 2009

otevíraly pouze tři první třídy. Doufáme, že škola k tomuto kroku nebude muset přistoupit.
Třídní učitelé nebyli dosud
určeni. V případě čtyř tříd
budou prvňáčkům opět vyhrazeny prostory bývalých
jeslí. Bližší informace získají
rodiče na schůzce, která se
uskuteční s třídními učiteli
ve čtvrtek 28.5.2009 v 15.00 hodin. Seznamy tříd budou koncem května umístěny na vývěsce školy u Městského úřadu Heřmanova Městce a na
dveřích hlavní budovy školy.
Všem budoucím prvňáčkům gratulujeme k přijetí na
základní školu a přejeme jim
hodně úspěchů a radosti po
celou dobu školní docházky.
Učitelé ZŠ Heřm. Městec

6.4.2009 – pondělí 15.00 h. –
Cvičení s netradičním náčiním
16.00 h. – Velikonoční kraslice a výzdoba – seminář pí
Gabesamové s praktickými
ukázkami a možností zhotovit
si vlastní výrobek
20.4.2009 – pondělí – výlet
„Pekelským údolím“ (cca 3 km
pěšky) zakončený návštěvou
solné jeskyně v Třemošnici
25.4.2009 – sobota – Turistický výšlap – Borohrádek a okolí
Upřesňující informace k oběma výletům získáte na plakátcích v informačním centru.
27.4.2009 – pondělí 15.00 h. –
Cvičíme s overbalem
16.30 h. – masáže a rei-ki, spoluúčast 50 Kč, ručník s sebou.
Všechny akce se uskuteční v
DPS na Masarykově nám. společenské prostory v přízemí.

Živaňanka podruhé v sokolovně 19.4.2009
Vzhledem k velice kladnému ohlasu přítomných
posluchačů na první koncert Vás přibližně po měsíci zveme na koncert další. Přijedeme Vám zahrát
dne 19.4. od 14 do 16 h. Co
Vám zahrajeme? Nebojte
se nebudeme se opakovat,
uslyšíte úplně jiné písničky než posledně a samozřejmostí je opět hraní písní na přání.
Proč se nebudeme opakovat je dáno šíří našeho repertoáru, jak
jsem posledně uvedl čítá přes 400 skladeb. Opět přijede kompletní Živaňanka kapelníka Jindry Vašíčka se třemi zpěváky a
moderátorem a 12 muzikanty. Všichni jste srdečně zváni a hrát
a zpívat Vám budeme rádi a od srdce. Mám na Vás, kteří tyto
řádky čtete prosbičku, řekněte to prosím alespoň sousedům,
protože ti už tento Leknín možná použili na čistění oken, aby
viděli na velikonoční koledníky, a nepřečetli si jej. Komu se
opravdu naše muzicírování líbí zcela nepochybně poslouží naše internetové stránky www.zivananka.blog.cz, kde kromě našich fotek je pravidelně doplňovaný stav dalších koncertů kapely a že nemáte internet Vy? Tak ho mají děti nebo vnoučata a
ty budou koukat , že chcete něco zjistit na netu.
Leoš Martínek
Za kapelu Živaňanka Vás opět zve

Provozní doba
sběrného dvora

Ježkovka opět
přivítala zpěvem jaro

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

Švec Ondra si
nakonec Jůlinku vzal
Minulé úterý si v rámci hudebních večerů v heřmanoměstecké synagoze daly dostaveníčko pohádkové postavy od
ševce Ondry, přes čerty z horoucích pekel až po komtesku
Jůlinku. Chybět samozřejmě
nemohla ani pohádková babička kouzelně ztvárněná
nejmladší herečkou souboru.
Pohádka „O ševci Ondrovi a
komtesce Jůlince“ v podání
žáků hudebně – dramatického
oddělení Základní umělecké
školy v Chrudimi pod vedení
učitelek Renáty Klečkové a
Danuše Markové zaujala malé i
velké diváky. Tak jako v každé
správné pohádce vše dobře
dopadlo. Po neúspěšných námluvách ze strany čertů skončilo vše svatbou Ondry Verpánka s Jůlinkou a děti odcházely s úsměvem domů. Sluší se
podotknout, že představení
bylo premiérou a to více než
vydařenou.
Marek Výborný

4. března se na Ježkovce pořádalo tradiční přivolávání
jara zpěvem – Zazpívej skřivánku. Zúčastnily se jak děti z
mateřských školek Jonášova
a Jiráskova, tak i děti ze školních družin. Zpěváčci ukázali, jak rádi ve školkách, školách, družinách a doma zpívají a za odměnu si odnesli sladkosti a omalovánky. Tak ať už
to jaro je tady….

