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Bartolomějská pouť
Tradiční pouť v Heřmanově
Městci se letos koná ve dnech
29. a 30. srpna. Prodej stánkových míst na městském úřadě
probíhá v týdnu od 24. do 28.
srpna. V pátek od 14.00 hodin
a v sobotu od 6.00 hodin bude
prodej míst pokračovat přímo
na pouti v Bažantnici.
Prodejní doba: pondělí, středa: 7.45 - 11.00 a 12.00 - 16.30 h.,
úterý, čtvrtek: 7.30 - 11.00 a
12.00 - 15.00 h., pátek: 7.30 11.00 a 14.00 - 19.00 h., sobota:
6.00 - 8.00 h.
Bližší informace: sl. Hana
Marčáková, odbor finanční a
vedlejšího hospodářství, tel.:
469 660 346.

Z Čáslavské do
Sokolské

Nádoby na tříděný odpad z
ulice Čáslavská jsme přemístily do ulice Sokolská. Občané
projíždějící naším hezkým
městem si tak již nebudou kazit dojem řadou barevných
kontejnerů při hlavní silnici
a věřím, že ubyde i projíždějících „neplatičů“ z okolních
obcí, či chatařů a chalupářů,
kteří díky pro ně výhodné poloze nám kontejnery plnili
třeba i komunálním odpadem.

V srpnu vyvrcholí Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
Pátý ročník festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje má za sebou již čtyři
úspěšné koncerty. Ten zahajovací mimo jiné s Missou
brevis Jiřího Pavlici se podařilo v minulých dnech vydat
na CD nosiči. Zakoupit si ji
můžete přímo při koncertě
případně v Informačním centru.
První prázdninový koncert, který byl trochu experimentálním „výletem“ mimo
kostelní prostory, navštívilo
na naše město neuvěřitelných
bez mála 300 posluchačů a zaplnilo tak do posledního místa prostory nově zrenovované
farní zahrady. Odměnou jim
bylo skvělé vystoupení komorního smyčcového souboru Corvus Quartet, který
představil úpravy moderních
hitů světových legend jako
Led Zeppelin, John Lennon či
skupiny Metalicca. Slyšet byla i známá filmová hudba a
také početné dětské publikum
nepřišlo zkrátka, když v přídavcích právě včas večerníčku zazněla úprava znělky tohoto populárního dětského
pořadu. Nechybělo drobné
přestávkové občerstvení a díky sponzorům i číše vína pro
každého posluchače. A některé maminky se vzhledem k
prostředí mohly i během koncertu věnovat svým mateřským povinnostem. Tento po-

řad se tak zařadil mezi nejnavštívenější koncerty Hudebního léta v celé pětileté historii tohoto festivalu. Na své si
potom přišli i posluchači klasické hudby a to zvláště té barokní. V podání violoncellisty
Jana Zemena a varhaníka
Pavla Svobody zazněly tuto
neděli na dalším pokračování
Hudebního léta skladby převážně barokního velikána
Johanna Sebastiana Bacha.
V druhé polovině prázdnin
celý festival vyvrcholí dvěma
závěrečnými koncerty. V neděli 9.8. vystoupí profesoři
pardubické
Konzervatoře
houslista Jiří Kuchválek a
přední český varhaník Václav Uhlíř. A na závěr zavítá do
heřmanoměsteckého kostela
soubor historických nástrojů

SoliDeo. Pokud netušíte, co to
je šalmaj nebo moldánky, či že
lze úspěšně hrát na zvířecí
rohy, je pro vás určený právě
tento koncert. Pro velký
úspěch historických nástrojů
v minulých ročnících festivalu je letos opět zařazeno toto
ohlédnutí do historie hudby a
vývoje hudebních nástrojů.
Severočeský soubor pod vedením Miloše Fr. Rejmana
vystoupí v Heřmanově Městci
již podruhé.
Věříme, že si z této nabídky
vyberete a v parném létě si
přijdete v nedělním podvečeru odpočinout a poslechnout
krásnou hudbu v příjemném
prostředí kostela sv. Bartoloměje. Koncerty se konají
vždy v neděli ve stejném čase
Marek Výborný
v 17 hodin.

Hasiči – výjezdy duben až červen 2009
Ve II. čtvrtletí byla jednotka povolána k 9 událostem :
14. dubna – požár klestí za obcí Smrkový Týnec – záloha na místě události
15. dubna – zahoření odpadu na balkóně U Bažantnice –
27. dubna – požár lesa u Hošťalovic – dálková kyvadlová doprava vody
4. května – požár dřevostavby v Morašicích – hašení a rozebrání konstrukce
4. května – asistence Zdravotní záchranné službě – H. Městec
1. června – odchyt 6 labutí – Stojice
11. června – odstranění stromu – silnice Stojice – Licomělice
18. června – požár domu v Bylanech
Václav Dostál, SDH Heřmanův Městec
29. června – odstranění nalomené větve U Bažantnice

Aleš Jiroutek, starosta města

Výstava

Poděkování

Společnost přátel Železných
hor Vás zve na výstavu fotografií Větrná kalamita v lesích
Železných hor – Heřmanův
Městec – Stará radnice.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v pondělí 24.8. 2009 v 17,00 hod.
Otevřeno denně 9,00 – 12,00
14,00 – 17,00 hod. od 25.8. do
12.9. 2009.

Po přesně pětiletém působení jako římskokatolický duchovní správce v Heřmanově Městci jsem k 1. 8.
2009 přeložen do Havlíčkova Brodu. Děkuji všem, kteří se zapojili do aktivit farnosti a při nich pomáhali.
Děkuji také za projevy přátelství. Uplynulých pět let bylo pět krásných let mého života.
Přeji všem radost a pokoj do dalších dnů a let života a vše dobré.

Průhonské rybníky
budou první

P. Hroznata Pavel Adamec, O. Praem

Program kina Mír a letního kina Konopáč
Kino Mír
Program na srpen 2009
Úterý 4. 8.
v 19.30 hod.
telé

Veřejní nepřá-

Pátek 7. 8.
Sobota 8. 8.
v 18.00 hod. Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů
Úterý 11. 8.
v 19.30 hod. Transformers:
Pomsta poražených
Projekt financovaný z evropských a národních peněz (samozřejmě spolufinancován i
městem) „Rekonstrukce průhonských rybníků“ bude
zřejmě dokončen jako první
ze tří dotačních evropských
titulů, které se zatím podařilo
městu zajistit.
Po dokončení přelivového objektu na rybníku Táta, zbývá
již jen úprava břehů a litorálních pásem – tůněk. Napuštěním rybníků však naše práce nekončí, čeká nás ještě
administrace projektu, a na to
se samozřejmě „těšíme“. Zase
to nejlepší na konec.
Aleš Jiroutek, starosta města

Pátek 14. 8.
v 19.30 hod.

T.M.A.

Sobota 15. 8.
v 18.00 hod. Hannah Montana
Úterý 18. 8.
v 19.30 hod.

Líbáš jako bůh

Pátek 21. 8.
Sobota 22. 8.
v 18.00 hod. Harry Potter a
Princ dvojí krve
Od 23.8. do 3.9. městské kino
nepromítá – dovolená.
––––––––––––––––––––––––––––––

Letní kino autokemp Konopáč
Program na srpen 2009
Sobota 1. 8.
ve 21.00 hod. Austrálie
Pondělí 3. 8.
ve 21.00 hod. Ratatouille
Středa 5. 8.
ve 21.00 hod. Mumie: Hrob
dračího císaře
Pátek 7. 8.
Sobota 8. 8.
ve 21.00 hod. Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů
Pondělí 10. 8.
ve 21.00 hod. Nestyda
Středa 12. 8.
ve 21.00 hod. Transformers:
Pomsta poražených
Pátek 14. 8.
ve 20.30 hod. Líbáš jako bůh
Sobota 15. 8.
ve 20.30 hod. Jak básníci
přicházejí o iluze + beseda s
tvůrci filmu
= V případě nepříznivého počasí promítání v učebně kem-

pu. =
Pondělí 17. 8.
ve 20.30 hod. Operace Dunaj
Středa 19. 8.
ve 20.30 hod. Simpsonovi ve
filmu
Pátek 21. 8.
ve 20.30 hod. Harry Potter a
Princ dvojí krve
Sobota 22. 8.
ve 20.30 hod. Hannah Montana
Středa 26. 8.
ve 20.30 hod. Kletba Měsíčního údolí
Sobota 29. 8.
ve 20.30 hod. Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů
Letní kino promítá za každého počasí – částečně zastřešeno.
Pokladna i občerstvení v areálu kina jsou otevřeny 1 hodinu
před začátkem představení.
Po každém filmu zajištěna
doprava do Heřmanova Městce – jízdenky a bližší informace v pokladně kina.

Společnost přátel Železných hor
Společnost přátel Železných hor je neziskové občanské sdružení, jehož náplní je činnost výzkumná, dokumentační, propagační a výchovná v oblasti ochrany přírody a krajiny a praktická péče o ekosystémy a jednotlivé druhy živočichů a rostlin v
regionu Železných hor.
Se svými členy pořádá různé vlastivědné, většinou pěší výlety
po krásách našeho kraje. Tyto výlety jsou samozřejmě i pro
nečleny Společnosti. Každý, kdo má rád přírodu, je mezi námi
vítán, každý, kdo chce - může svým zájmem, vzděláním nebo jen
nápadem přispět k její činnosti a podpořit společné úsilí přiblížit našim spoluobčanům bližší poznání fauny, flory i historie
vzniku regionu Železných hor. S námi můžete nahlédnout do
útrob vodárenské věže, zahlédnout hnízdící volavky, poslechnout si něco z historie vzniku našeho kraje, nebo projít kamenná bludiště s nádechem tajemství. Na konec léta, přesněji na
Městeckou pouť, pro vás chystáme výstavu fotografií z loňské
větrné kalamity, která napáchala obrovské škody v okolí našeho města.
Vaše Společnost přátel Železných hor

Kniha mého srdce trochu jinak
V březnovém čísle Leknínu – v souvislosti s celostátní akcí „Kniha
mého srdce“ – jsme v
článku
z
Městské
knihovny napsaly - cituji : „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“ – konec citace.
Bylo pro nás příjemným překvapením zjištění, že ve třídě 2.A
zdejší Základní školy si děti vyráběly své první knížky, zaměřené na přírodu – konkrétně na ekosystémy. Nebyly to sice
„knihy srdce“ co do témat, ale určitě své místo v srdíčku každého tvůrce tyto první knižní pokusy mají. Dětem mohli při
práci poradit starší sourozenci, rodiče i prarodiče. Výsledkem
byla celá řada ručně psaných a malovaných či jinak vyzdobených útlých svazků. Pochlubit se s nimi děti přišly 17. června
2009 do Městské knihovny, přišli i někteří rodiče či prarodiče.
Jejich p. učitelka, Mgr. Jitka Kunešová, pozvala také p. ředitele
i p. zástupkyni pro 1. stupeň.
Při velmi milém setkání děti, které chtěly, představily všem
své výtvory – představily samozřejmě nejprve sebe jako autory,
potom svá dílka, o kterých krátce promluvily. Byly pyšné na
svoji práci i na to, že se mohly jejími výsledky pochlubit i mimo
školní prostředí, což je určitě přínosné.
Každá z knížek byla pěkná, některé byly více, jiné méně podařené – ale na všech bylo vidět právě to dětské srdíčko. Práce zůstaly do konce školního roku vystaveny v dětském oddělení
Městské knihovny.
A proč o tom píšu ? Je velice příjemné vidět, co všechno pouzí
„druháci“ dokáží a jak jsou ze strany p. učitelky vedeny k samostatnému vyjadřování – ať písemnému nebo ústnímu. I takto
se dá v dětech probouzet láska ke knize. Bylo nám opravdu velkým potěšením.
Pěkný zbytek prázdnin – s knihou v ruce přejí
Marie Stará a Zdena Poláková z MěK Heřmanův Městec

Vlastislav vydává nové CD
V krátké době se podařilo pěveckému sboru Vlastislav vydat CD
s živým záznamem zahajovacího koncertu letošního V. ročníku
festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje. Koncert, který
otevřel festival 14. června, si tak můžete vychutnat sami v pohodlí domova. Na nahrávce najdete jak orchestrální skladby tak
slavný sbor Halleluja z Händelova oratoria Messias a Missu brevis Jiřího Pavlici. Vše v podání hostujícího sboru Slavoj Chrudim, místního pěveckého sboru Vlastislav a Chrudimské komorní filharmonie pod taktovkou Petra Stříšky.
Spolu s doposud vydanými CD - Dvořákovo oratorium Stabat
Mater, Vánoce v Heřmanově Městci a loňská Loutna česká Adama Michny z Otradovic - jsou v prodeji v Informačním centru na
Staré radnici. Cena nového CD činí 120,- Kč. Starší tituly potom
100,- Kč. Jistě to může být zajímavý typ pro mnohé z vás na origiMarek Výborný
nální dárek vztahující se k našemu městu.

Práce ve sběrném dvoře finišují
Stavba „Rekonstrukce sběrného dvora“ postupuje v souladu se schváleným harmonogramem prací a
tak se již přehoupla do své
druhé poloviny.
Právě probíhá
montáž ocelové
konstrukce zastřešení boxů na
tříděný odpad.
Součástí vybavení bude i mobilní štěpkovač, který nám ušetří
poplatky za uložení větví na skládku. Předrcenou dřevní hmotu budeme využívat při údržbě zeleně. Aleš Jiroutek, starosta města
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Letní tábor skautského střediska Leknín

Ve dnech 1. – 11.7.2009 pořádalo naše středisko letní dětský tábor, tentokrát, možná
poprvé za poslední roky jinde,
než na svém tábořišti na Zádušní louce v Kostelci. Pronajali jsme si krásné tábořiště
Maděra poblíž Telecího u Poličky, které patří poličským
skautům. Tábořiště je půvabné a leží vlastně v srdci Žďárských vrchů, vždyť jsou z něj
vidět Čtyři palice, Devět skal,
Malínská skála, Buchtův kopec, tedy nejvyšší partie Vysočiny. Samo tábořiště je poměrně komfortní, kromě zavedené elektřiny jsou stany na
dřevěných podlážkách, je zde
trvale postavená krytá kuchyň a jídelna a přístřešek na
polní kuchyni. Hned pod tábořištěm je táborový kruh s totemy, rybníček na koupání asi
2m hluboký a komfort jsme
zvýšili i tím, že jsme poličskému středisku sehnali polní
vojenskou sprchu. Voda je do
tábořiště zavedena z hájovny,
z vrtané studny a je pitná, není
třeba vodu dovážet. Nákupy
jsme realizovali přes Jednotu
v Telecím, asi 1,5 km vzdáleném
obchodě.
Výhodou
elektřiny jsou i mrazáky a
lednice, takže masem nás
mohl vyzásobit na celou dobu
pobytu náš pan Mergl, čímž
jsme ušetřili nejméně šest cest
do 15 km vzdálené Poličky.
Nosným prvkem programu
pro 25 zúčastněných dětí ve
věku 9 – 14 let byla celotáborová etapová hra na Aztécký motiv „Výprava na Tenochtitlan“. Táborové družiny Delfínů, Psů, Koní a Slonů putovaly podle legendy po úsecích
cesty za údajnými poklady Aztéků, které nechal ukrýt před
španělskými dobyvateli poslední panovník Montezuma.
Avšak tentokrát nebyla hra
typickou pokladovou. Tak
dobrodruzi nejprve sestřelovali písmena, aby rozluštili
první část Alvarezova deníku,

hledali peníz průkazní, ten si
dále museli nechat označit posvátným ohněm, byli nuceni
pobývat v klášteře němých,
hledali pole roztroušených
kamenů na nichž bylo vytesáno po písmeni jednom, aby po
složení zeměpisného názvu
blízkého peřejnatého potoka
hledali ukryté pouzdro ve vodách divokých, v dalším úseku
museli vynést z hluboké propasti Měsíční kámen, v noci se
jít poklonit ostatkům nešťastného Fernanda, který upadl do
aztéckého zajetí a po obřadech
obětování byla pohřbena před
400 lety pouhá dochovaná hlava a nakonec doputovali k aztécké pevnosti (na Čtyřech palicích), kde uvězněný Alvarez
se pokusil osvobodit tím, že
hodil u vysoké tvrze svému
druhovi Rodrigovi klíč od cely. Výsledek? Pouze jediná
družina dokázala svého Alvareze zachránit (Rodrigo na úzkém ochozu nad propastí chytil klíč) a po zásluze celou hru
vyhrála. Mimo velkou hru
probíhaly další programy buď
ve formě her nebo i praktických dílen. Tak například bojové hry Na pašeráky nebo boj
o PET lahve, nějaké lanové aktivity, noční hra Ariadina nit,
velké orientační hry v terénu –
pro starší v noci, zálesácké závody, dále jsem se učili lasovat, pracovat s mapou a busolou, stavět ohně a ohniště, savovala se trička (znaky družin) a ležet bez užitku nezůstaly ani vodové a temperové
barvy. Magnetem pro děti byl
samozřejmě přilehlý rybníček
a hlavně dva vory, které byly
často plné. V neděli byl ná-

vštěvní den a potěšilo nás, že
přijeli všichni rodiče, i když to
znamenalo 70 km tam a zpět.
Pan Kutílek nám dokonce
předvedl potápění s přístrojem, to když se pokoušel najít
utopené dioptrické brýle jednoho táborníka.
Aby čtenář nenabyl dojmu
naprosto idylického tábora, je
třeba objektivně říci, že pracovat s dnešními dětmi je čím
dál náročnější. Některé dost
zlobí (trend liberální výchovy
v rodině), jsou někdy až nechutně sprosté (také nejsem
svatoušek, ale občas se z jejich
mluvy osypu), některé nejsou
samostatné, mají problém s
pořádkem, jsou nepraktické
(PC generace) a v hrách se projevila i snížená schopnost logického uvažování při plnění
některých úkolů. Ty menší
pak ještě postrádají schopnost
rozlišit realitu od filmové či
PC fikce (při ukázkách práce s
bičem: „Jerry a umíš jako Indiana Jones prásknout bičem
a omotat ho kolem kůlu aby tě
udržel?“ – předvádím – „no a
teď ho zas odmotej“ – jo kamaráde, to umějí jen ve filmu, já
musím ke kůlu dojít a odmotat
ho ručně). Naše generace nebyla lepší, ale měla výhodu
filmů s hvězdičkou, na něž mě
nechali rodiče koukat ve věku,
kdy jsem již dobře chápal, že
po předvedeném úderu by byl
skutečný člověk na marách
apod. A vůbec nejhorší mor na
táboře jsou mobily. A to některé děti měly dva, kdyby se jim
vybil. Dovedu pochopit, že
chtějí mít rodiče děti pod kontrolou, méně už chápu poplašné telefonáty o přírodních katastrofách, co se na naše tábořiště ženou (žádné drama se
nekonalo) a vytočit mě dokáže,
když malý telefonista zkazí
noční etapu druhé družině,
neboť ještě před odchodem z
tábora slyší ze stanu, jak telefonuje mamce (v půl jedenácté
večer), že našli v lese „hrob s
lidskou lebkou“ a tím předem
prozradí, co je na konci noční
cesty čeká.
Na závěr však patří optimismus – dětem se podle prvních ohlasů tábor líbil, příroda kolem byla krásná, počasí
nás docela šetřilo a to je to
hlavní. Tábor se dělá přeci pro
děti a ne pro vedení.
Pro děti i jejich rodiče mám
připraveno CD s fotkami z celého tábora. Ti kdož čtete tento článek, můžete si ho u mě
vyzvednout od pondělka do
pátku.

Zdeňka Sedláčková,
místostarostka města

Florbalový oddíl FBC Respect Heřmanův Městec, TJ
Jiskra má za sebou další soutěžní ročník v oblastní krajské soutěži Pardubická liga A.
Tým svěřenců trenéra Hypšmana obsadil v sezóně
2008-2009 celkové čtvrté místo.
Úspěšnější pro nás byla
podzimní část soutěže, kdy
jsme se pohybovali na čelních
místech tabulky a bojovali o
druhou postupovou příčku..
Bohužel lepší umístění a případný boj o postup nám překazila zranění mnoha hráčů,
jichž bylo letos opravdu hodně. Druhou polovinu roku
jsme tak dohrávali v sedmi či
osmi lidech a to je ve fyzicky
náročném sportu, kde se hraje
3x12 minut čistého času s pěti
hráči na hřišti, velmi těžké.
O tom, že tato sezona mohla
být pro nás mnohem úspěšnější, svědčí i výsledek z jednodenního novoročního turnaje v Ústí nad Orlicí, kterého
jsme se zúčastnili ještě v plné
sestavě. Při účasti osmi družstev se z poháru pro vítěze
radovali právě hráči FBC Respekt Heřmanův Městec.. Ve
finálovém zápase jsme dokázali třikrát otočit nepříznivý
výsledek a porazit družstvo
České Třebové.
V současné době oddíl netrénuje a hráči si užívají zaslouženého odpočinku. Ale už
nyní probíhá nábor nových
hráčů, aby se neopakovala si-

tuace z předešlé sezony. Doufáme také, že naše řady v následujících letech rozšíří členové oddílu florbalu při DDM
Heřmanův Městec, s nimiž
jsme navázali spolupráci.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří mají podíl na

Dne 26.5.2009 se zástupci
Železnohorského regionu zúčastnili slavnostního vyhodnocení soutěže EDEN (European Destinations of ExcelleNce 2009)v Brně.
V letošním roce byla soutěž
vyhlášena pro utvářející se a
„mladé“ regiony alespoň částečně na území CHKO či jiných významných krajinných
celků a s představiteli přírodních celků spolupracující.
Letošního národního kola
soutěže se zúčastnilo 21 regionů ze všech koutů České republiky.
Veškeré materiály, vč. podrobného popisu projektu pod
názvem „Tématické cyklookruhy krajem Železných hor“
a Marketingové studie ces-

tovního ruchu byly zpracovány za intenzivní pomoci
představitelů CHKO Železné
hory.
V letošním roce se sice oceněným regionem stalo České
Švýcarsko (tomuto dlouho
pracujícímu regionu jsme bohužel nebyli konkurencí), ale
hodnotiteli jsme byli hodnoceni na velmi vysoké úrovni.
Toto je pro nás motivací

Stabilizace skalní stěny v bývalém lomu

Zdeňka Sedláčková, místostarostka města

Tomáš a Zrůst Michal. Nejlepšími střelci mužstva byli Tomáš Srba s 306 body v 21 zápa-

pán Pošík byl nejlepším střelcem trestných hodů se 72 %
úspěšností a také nejlepším
střelcem trojek - celkem 29. Více informací, přesné výsledky
a
statistiky
najdete
na
www.cbf-vco.cz
Velký dík patří těm, kteří
nám pravidelně pomáhají jako
obsluha u stolku časoměřičů a
při psaní zápisů mistrovských
utkání . Jsou to : Ing. Kramář
Zdeněk, Štěňha Václav, Písař
Josef, Markalous Ladislav,
Ing. Jiroutek Aleš a Dostál Luboš.
Od příští sezony pořádá oddíl basketbalu nábor chlapců a
dívek (ročník narození 2002 až
2004) do basketbalové přípravky oddílu:

- malířka Táňa Ludvíková
Výstava, jejímž motivem jsou stromy jako
symboly života, potrvá
do 16. srpna 2009 a je otevřena ve středu, v sobotu a v neděli 10-12, 14-16
hod.
- malíř Zdeněk Sigmund
Motivem výstavy je stará dubina v heřmanoměsteckém parku v různých ročních obdobích.
Výstava bude otevřena vernisáží 21. srpna a potrvá do 13. září
2009. Bude otevřena kromě pondělí denně od 14 do 17 hodin, ve
středu, sobotu a neděli také dopoledne od 10 do 12 hodin.

tom že můžeme florbal v našem městě provozovat. Tímto
děkuji Městskému úřadu,
firmě Elmoz-servis a TJ
Jiskra.Velmi si vaší podpory
vážíme.
Předseda oddílu Jaroslav Vařečka

Železnohorský region se zúčastnil mezinárodní soutěže
EDEN organizovanou agenturou CzechTourism

Opuštěný lom na pískovec byl
počátkem 20. století rekultivován a následně zastavěn rodinnými domy. V odkryvu
vznikla skalní stěna výšky cca
8 m. Skalní stěna nebyla po
těžbě
žádným
způsobem
upravena či stabilizována.
Čas přinesl problémy spojené
s opadáváním skalních bloků,
zejména převislé části stěny. Důvodem bylo zvětrávání horniny vlivem klimatických činitelů a průsakem přívalových srážkových vod. Vlastní stabilizace proběhla ve třech etapách. V
první jsme odvedli povrchové dešťové vody úpravou komunikace nad lomem. Ve druhé byly odbourány nestabilní skalní
bloky a ve třetí podezdění převislých částí skalní stěny pilířky z
formátovaného pískovce. Životnost provedeného díla je garantovaná na několik desítek let. Jenom pro zajímavost – bylo odtěženo 37 m3 skalního masivu, 8 m3 zeminy a 5m3 dovezeného
pískovce se zpracovalo do pilířků (odtěžený pískovec neměl požadovanou pevnost).
Aleš Jiroutek, starosta města

Zbyněk Jiroušek, vedoucí tábora

Nejvyšší návštěvnost Výstavy v galerii v Židovském dvojdomku

Ve středu 22. 7. 2009 dosáhlo
letní kino nejvyšší návštěvnost od svého znovuzprovoznění v roce 2008. Českou komedii „Líbáš jako bůh“
zhlédlo téměř 300 diváků.

Florbalový oddíl FBC Respect H. Městec

pro další rozvoj cestovního
ruchu a marketingu aktivit
tvořících se v tomto území.
Na rok 2010 bude vyhlášeno
téma „voda“ pro něž máme
značné předpoklady.
Výsledek soutěže potvrdil
rozvojový potenciál Železnohorského regionu a posunul
ŽR mezi samostatné a životaschopné perspektivní regiony
v oblasti cestovního ruchu, o
kterých „se ví“.
ŽR se pokusí zapojit do dalších samostatných aktivit
agentury CzechTourism a
projektů cestovního ruchu v
rámci programů Ministerstva místního rozvoje a České
centrály cestovního ruchu.
Všem zúčastněným na projektu velice děkuji. Martin Písař

Průhon čeká
na další stavebníky

Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů jsou již téměř dokončeny. Po provedení revizních
zkoušek proběhne kolaudace a
bude se moci začít stavět. Ne
všechny parcely jsou již prodány
a tak se zájemci o výstavbu rodinného domu mohou o volných
parcelách informovat na oddělení investic a správy majetku
města. Aleš Jiroutek, starosta města

Basketbal – sezona 2008/09
Družstvo mužů oddílu basketbalu TJ Jiskra se v uplynulé sezoně účastnilo soutěže
krajského přeboru Pardubického kraje. Před začátkem sezony jsme na místa hráčů, kteří již ukončili svoji aktivní
činnost, získali dva nové členy
z Tesly Pardubice. Pivota Tomáše Kučeru a křídlo Jana
Černého, oba ročník narození
1990.
Po základní části soutěže (22
zápasů) se družstvo umístilo
na konečném 6.-7. místě z 12
účastníků přeboru s bilancí 10
vítězství a 12 porážek při celkovém skóre 1408:1402.
O tom, že si letos play-off nezahrajeme, rozhodl horší výsledek vzájemných zápasů s

SK Skuteč. Přestože se v letošní sezoně do soutěže zapojilo
celkem 16 hráčů, ne vždy jich
do zápasu mohl nastoupit dostatečný počet.
Tréninkové hodiny probíhaly dvakrát týdně, v úterý a v
pátek. V úterý za účasti i „staré gardy“, jenž úspěšně zaskakuje jako sparing partner pro
družstvo mužů. Ne všichni
hráči se totiž tréninků uprostřed týdne mohou účastnit.
Hráči letošní sezony byli:
Holas Vlastimil, Holas Michal,
Pošík Štěpán, Srba Tomáš, Sykáček Jan, Černý Martin, Kučera Tomáš, Černý Jan, Kolář
Martin, Jonáš Jan, Jelínek Petr, Ptáček Lubomír, Červenka
Petr, Dočkal Petr, Brychta

sech, Vlastimil Holas s 249 body v 17 zápasech a Jan Sykáček
s 224 body v 19 zápasech. Ště-

- tréninky budou probíhat
každý pátek od 16.30 do
17.30hod, v období září 2009 až
duben 2010
- místo tréninků: městská
sportovní hala v Heřmanově
Městci
- první trénink: PÁTEK 4.
září , 16.30 hod
- náplní tréninkových hodin
budou míčové sporty s postupným zaměřením na basketbal
pod vedením trenérů oddílu
- přihláška do oddílu basketbalu k dispozici na www.h
ermanuv-mestec.cz/sport
Takže pokud máte zájem,
aby se vaše dítě naučilo hrát
basketbal, přijďte v září za
námi do sportovní haly.
Jan Sykáček

