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Vážení spoluobčané,
navazuji na mé oznáme‑
ní o odchodu do důcho‑
du, které se o něco málo
oddálilo, a to z důvodu, že
jsem přislíbila, že pomohu
s výběrem mého nástup‑
ce a s jeho zapracováním.
Svůj slib, který jsem dala
panu starostovi a panu
místostarostovi, jsem do‑
držela. S výběrem mého nástupce jsem pomohla
a 2. března předávám funkci Ing. Ivaně Jankovské,
které přeji, aby se jí splnilo vše, co od nového za‑
městnání očekává.
Novému vedení města přeji hodně úspěchů při
naplňování jejich volebního programu a zároveň
jim přeji, aby veškeré změny dokázali dělat s citem
a se znalostí věci samé.
Zaměstnancům města přeji, aby se jim co nej‑
lépe spolupracovalo nejen s vedením města, ale
i se všemi komisemi a výbory a byli i nadále v za‑
městnání spokojeni.
Hezké dny přeje
Hana Mifková, tajemnice MěÚ

Kaple sv. Kříže
Kapli sv. Kříže čeká kompletní rekonstrukce.
Tato, pro město významná památka stojí hned
na kraji města a vítá všechny příchozí poutníky
ze směru od Nového Dvora. Opravené památ‑
ky ještě více slibují zatraktivnění Heřmanova
Městce a i to je jeden z důvodů, proč město
plánuje v nejbližší době restaurování několika
soch.
Založena byla v době Jana Josefa Šporka.
Původní kaplička byla barokní, nižší, nic se z ní
nezachovalo, snad jedině pískovcové erby. Za
pána z Greiffenklau byla v r. 1817 provedena
oprava a úprava kapličky. Při této opravě do‑
šlo k přestavbě kapličky. Kaplička byla zvýšena
a dřevěné dveře vyměněny za železné mřížové.
Nad oltářem vymalován na zeď obraz ukřižo‑
vání Páně. Brzy ale došlo k dalšímu poškození
kaple, obzvláště zdí. A tak v r. 1884 dochází ke
generální opravě. Tak jako předchozí generace
pečovali o památky, tak i naší povinností je pe‑
čovat o dědictví našich předků.
Otakar Volejník, místostarosta města
www.hermanuv-mestec.cz
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Výpis usnesení z jednání Rady města
Výpis usnesení RM ze zasedání dne
22. 1. 2015
K usnesení č. 6/2015 ze dne 7. 1. 2015 Rada
města schválila smlouvy na pronájem nebyto‑
vých prostor v objektech města.
K usnesení č. 49/2014 ze dne 17. 12. 2014
Rada města schválila pravidla pro odměňování
ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2015.
K usnesení č. 59/2014 ze dne 17. 12. 2014
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o půjčce Sboru dobrovolných hasičů Heřma‑
nův Městec.
7/2015 – Rada města schválila smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služeb‑
nosti inženýrské sítě – věcného břemene – uza‑
vřenou mezi smluvními stranami OMEGA plus
Chrudim s. r. o. a Městem Heřmanův Městec.
8/2015 – Rada města schválila Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné‑
ho břemene – uzavřenou mezi smluvními stra‑
nami RWE GasNet, s. r. o. a Městem Heřmanův
Městec.
9/2015 – Rada města vyhlásila Výběrové ří‑
zení pro I. pololetí 2015 na poskytnutí půjčky
z FRB.
10/2015 – Rada města projednala nabídku
na odkup pozemku parcelní číslo 2203/1 o vý‑
měře 261 m2 v k. ú. Heřmanův Městec od Lesů
ČR, s. p. za cenu stanovenou znaleckým posud‑
kem a uložila vyzvat Lesy ČR, s. p. k předložení
znaleckého posudku.
11/2015 – Rada města nedoporučila pro‑
dloužení pronájmu pozemku parcelní číslo
351/6 o výměře 865 m2 v k. ú. Kostelec u Heř‑
manova Městce panu Jaromíru Urbancovi z dů‑
vodu dovážky bláta z rybníku Martin.
12/2015 – Rada města schválila pojištění au‑
tomobilu Mitsubishi Canter včetně nástavby
u České pojišťovny za roční pojistné ve výši
52.094 Kč.
13/2015 – Rada města schválila „Pokyny měs‑
ta Heřmanův Městec k organizaci stánkového
prodeje na Bartolomějské pouti“ 28.–31. 8. 2015.
14/2015 – Rada města schválila přijetí věc‑
ného daru v souladu s článkem VII bodem 15
zřizovací listiny (dodatek číslo 4) Domova pro
seniory Heřmanův Městec, a to od Lékárny
U Kašny, s. r. o., ve výši 4.078,73 Kč.
15/2015 – Rada města vydala souhlas se zří‑
zením stavby plynovodu a plynových přípojek
pro bytové domy č. p. 772 až 782 a k překopu
komunikací ve vlastnictví města za dodržení
těchto podmínek: požadované překopy neo‑
vlivní inženýrské sítě města (veřejné osvětlení,
stávající teplovod), zhotovitel navrhne optimál‑
ní řešení, veškeré zásahy do komunikací budou
prováděny řezem či protlakem, před DPS pro‑
tlakem, ostatní podmínky překopu budou stan‑
dardní, trasa nového plynovodu a plynových
přípojek pro 6 BD bude projektována v návaz‑
nosti na již odsouhlasenou žádost o umístění
sítí společnosti OMEGA plus Chrudim, s. r. o.
16/2015 – Rada města schválila poskytnutí fi‑
nančního prostředku ve výši 3.000 Kč Domovu
u Fontány Přelouč.

17/2015 – Rada města schválila uzavření
smlouvy o dílo s Vladimírem Polákem, Heř‑
manův Městec na údržbu a opravy veřejného
osvětlení v Heřmanově Městci a v jeho míst‑
ních částech do 31. 3. 2015 a uložila vypsat
výběrové řízení na údržbu a opravy veřejného
osvětlení v Heřmanově Městci a v jeho míst‑
ních částech od 1. 4. 2015 a na údržbu zeleně
od dubna 2015 do konce listopadu 2015.
18/2015 – Rada města uložila zpracovat ná‑
sledující přehledy: přehled městských bytů,
přehled evidovaných žádostí o městský byt,
přehled evidovaných žádostí o umístění do
Domu s pečovatelskou službou.
19/2015 – Rada města vzala na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na hájenku ve
Slavkovicích č. p. 71 s Ing. Jiřím Jelínkem ke
dni 15. 1. 2015 a souhlasila s ukončením ná‑
jemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 330
o výměře 1656 m2 a 329 o výměře 516 m2 v k.
ú. Vyžice ke dni 15. 1. 2015 a uložila zabezpečit
objekt s ohledem na rozvody vody a topení
tak, aby nedošlo ke škodám na objektu hájenky
a pověřila pana starostu a pana místostarostu
prohlídkou objektu.
20/2015 – Rada města vzala na vědomí in‑
formace o probíhajícím řízení na výběr doda‑
vatele tisku městského zpravodaje v roce 2015
21/2015 – Rada města pověřila starostu
města Josefa Kozla, místostarostu města Ota‑
kara Volejníka a předsedu Komise pro životní
prostředí Ing. Jaroslava Ulricha mandátem
k jednání s akcionáři společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a. s. a uložila průběžně
informovat Radu města o výsledcích uskuteč‑
něných jednání.
22/2015 – Rada města schválila pravidla pro
činnost odborných komisí Rady města.
23/2015 – Rada města projednala zápisy
z Komise koncepce a rozvoje města, Kulturní
komise, Komise cestovního ruchu, propagace
a spolupráce s partnerskými městy a pověřila
pana starostu a pana místostarostu vypraco‑
váním náplní činností jednotlivých komisí, za
které zodpovídají a zároveň uložila předložit
seznam památníků, pamětních desek a dalších
kulturních artefaktů, které jsou ve vlastnictví
města s udáním jejich umístění.
24/2015 – Rada města vzala na vědomí
změnu rozhodnutí a dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na Snížení energetické ná‑
ročnosti budovy č. p. 801 v Heřmanově Městci“
a schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 13155363 o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR.
25/2015 – Rada města vzala na vědomí
oznámení Státního fondu životního prostředí
o udělení korekce výše podpory z Operační‑
ho programu Životní prostředí na akci „Opti‑
malizace vodního režimu – studie revitalizace
území“ z důvodu porušení Závazných pokynů
pro žadatele a schválila stanovenou korekci
v objemu 5 %.
26/2015 – Rada města schválila Smlouvu
o partnerství a vzájemné spolupráci mezi

MAS Železnohorský region, o. s. Heřmanův
Městec a Městem Heřmanův Městec na dobu
určitou do 31. 3. 2016 a uložila smlouvu uzavřít.
Výpis usnesení RM ze zasedání dne
11. 2. 2015
K usnesení č. 32/2014 ze dne 3. 2. 2014
Rada města usnesením č. 27/2015 schválila
návrh zadání zakázky na svoz odpadu v Heř‑
manově Městci a uložila v souladu se zadáním
vypracovat návrh smlouvy, který bude součástí
zadávací dokumentace a předložen Radě měs‑
ta ke schválení před vypsáním zakázky.
K usnesení č. 23/2014 ze dne 26. 11. 2014
– Rada města schválila předloženou Smlouvu
o převodu mezi T. J. Sokol a Městem Heřma‑
nův Městec a uložila panu starostovi předložit
smlouvu Zastupitelstvu městu.
K usnesení č. 1/2015 ze dne 7. 1. 2015
– Rada města vzala na vědomí výsledky vý‑
běrového řízení – grafik a schválila grafika
městského zpravodaje Leknín Mgr. art. Aneta
Jelínek a jmenovala Mgr. art. Anetu Jelínek za
člena redakce.
K usnesení č. 16/2015 ze dne 22. 1. 2015
– Rada města vzala na vědomí přehled obcí,
jejichž obyvatelé žijí v Domově pro seniory
Heřmanův Městec a nejsou zde přihlášeni
k trvalému pobytu. Obce byly požádány o po‑
skytnutí finančního příspěvku.
K usnesení č. 17/2015 ze dne 22. 1. 2015
– Rada města usnesením č. 28/2015 schvá‑
lila zadávací dokumentaci zakázky „Správa
a údržba veřejného osvětlení v Heřmanově
Městci a místních částech“ a uložila vypsání
výběrového řízení na dodavatele zakázky oslo‑
vením minimálně tří dodavatelů a usnesením
č. 29/2015 Rada města schválila zadávací do‑
kumenty zakázky „Údržba části ploch veřejné
zeleně v Heřmanově Městci“ a uložila vypsání
výběrového řízení na dodavatele zakázky oslo‑
vením minimálně tří dodavatelů.
K usnesení č. 18/2015 ze dne 22. 1. 2015
– Rada města vzala na vědomí přehled měst‑
ských bytů, přehled evidovaných žádostí
o městský byt a přehled evidovaných žádostí
o umístění do Domu s pečovatelskou službou
v Heřmanově Městci.
K usnesení č. 19/2015 ze dne 22. 1. 2015 –
Rada města vzala na vědomí informace pana
místostarosty o prohlídce objektu hájenky ve
Slavkovicích a doporučila městskou hájenku ve
Slavkovicích dát do nájmu formou vyvěšeného
záměru a uložila zveřejnit záměr na pronájem
městské hájenky ve Slavkovicích a informovat
stávající žadatele o byt o vyvěšeném záměru.
K usnesení č. 20/2015 ze dne 22. 1. 2015
– Rada města schválila dodavatele tisku měst‑
ského zpravodaje Leknín v roce 2015 společ‑
nost H. R. G., spol. s. r. o., Litomyšl s tím, že cena
včetně dopravy činí 11.200 Kč za jedno vydání
a uložila informovat jednotlivé zájemce o roz‑
hodnutí rady.
K usnesení č. 26/2015 ze dne 22. 1. 2015
– Rada města schválila nové znění Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci mezi MAS

strana 3
Železnohorský region a Městem Heřmanův
Městec a uzavření dodatku č. 1.
30/2015 – Rada města schválila uzavření do‑
datků k nájemním smlouvám na zemědělské
pozemky dle vyhlášky o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrný‑
mi základními cenami zemědělských pozemků
platné od 1. 1. 2015.
31/2015 – Rada města doporučila proná‑
jem zemědělských pozemků parcelní číslo
1002/56 o výměře 4 482 m2, 1212 o výměře
7 760 m2 a 1/4 pozemku 1396 o celkové výmě‑
ře 5 235 m2 v k. ú. Heřmanův Městec firmě Agro
Načešice, a. s. za cenu 1,1% násobku průměrné
základní ceny zemědělských pozemků a uložila
záměr města zveřejnit.
32/2015 – Rada města doporučila proná‑
jem zemědělského pozemku parcelní číslo
1045/125 o celkové výměře 1 954 m2 (podíl
města 1/3) v k.ú. Heřmanův Městec panu Ja‑
roslavu Šafránkovi za cenu 1,5 % násobku prů‑
měrné základní ceny zemědělských pozemků
a uložila záměr města zveřejnit.
33/2015 – Rada města schválila pronájem
stavebních pozemků v k. ú. Heřmanův Městec
za cenu 7 Kč/m2/rok od 1. 1. 2015 s tím, že se
výměra původně pronajatých pozemků sníží
o výměru stavebních parcel: st. 2629 o výmě‑
ře 16 m2 paní Evě Dytrtové, st. 2349 o výměře
23 m2 paní Haně Hromádkové a uložila dodatky
k nájemním smlouvám, kde bude upřesněna
výměra pozemkové parcely i stavební parcely,
uzavřít
34/2015 – Rada města doporučila pronájem
pozemku parcelní číslo 1843/4 v k. ú. Heřma‑
nův Městec panu Richardu Nekvindovi a Pe‑
tru Nekvindovi a uložila informovat žadatele
o návrhu rady.
35/2015 – Rada města doporučila odprodej
části pozemku parcelní číslo 582/19 o výměře
2 m2 (dle GP st.p. č. 2719) v k.ú. Heřmanův Měs‑
tec za cenu 297 Kč/m2 paní Petronile Říhové.
Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí,
poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a uložila zveřejnit záměr a projed‑
nat v zastupitelstvu.
36/2015 – Rada města doporučila jednat
s paní Veronikou Salfickou a zákonným zástup‑
cem Matěje Štěpánka o možnosti odkupu po‑
zemku parcelní číslo 2310 o výměře 41 m2 v k. ú.
Heřmanův Městec do vlastnictví města. Jedná
se o pozemek v areálu MŠ Jonášova Heřmanův
Městec.
37/2015 – Rada města projednala žádost Ing
Radmily Urválkové o zřízení nezbytné cesty
příp. odkoupení pozemku města a vyjádření
JUDr. Plavce a nedoporučuje zřízení nezbyt‑
né cesty přes pozemky parcelní číslo 1179/9,
1179/6 a 1173/126 v k. ú. Heřmanův Městec –
neboť pozemky jsou veřejně přístupné a je po
nich přístup k pozemku p. č. 1173/166 a uložila
informovat žadatelku, odprodej pozemku par‑
celní číslo 1173/126 v k. ú. Heřmanův Městec
Ing. Radmile Urválkové – pozemek je veden
v územním plánu z větší části jako veřejná ze‑
leň a uložila projednat v zastupitelstvu.
38/2015 – Rada města schválila maximálně
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požadovanou částku ve výši 1.200 Kč/osoba/
měsíc od obcí, kterým by Město Heřmanův
Městec poskytovalo na základě veřejnoprávní
smlouvy pečovatelskou službu.
39/2015 – Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na byt v č. p. 447 v Heřma‑
nově Městci, Průhon, paní Kočové Soně od
1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.
40/2015 – Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na byt v č. p. 33 v Heřmano‑
vě Městci, Masarykovo nám., paní Kašparové
Martině od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.
41/2015 – Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na byt v č. p. 446 v Heřmano‑
vě Městci, Průhon, paní Šornové Bohumile od
1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.
42/2015 – Rada města neschválila prodlou‑
žení nájemní smlouvy na byt v č. p. 387 v Heř‑
manově Městci, Tylova, manželům Starý Jiří
a Stará Hana z důvodu neužívání bytu.
43/2015 – Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy na byt v č. p. 447 v Heřma‑
nově Městci, Průhon, paní Vire Rennerové od
1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.
44/2015 – Rada města schválila zadávací
dokumentaci zakázky „Projektová dokumen‑
tace rekonstrukce elektroinstalace v budově
Základní umělecké školy v Heřmanově Městci“
a uložila vypsání výběrového řízení na doda‑
vatele zakázky zveřejněním výzvy na úřední
desce města.
45/2015 – Rada města projednala žádost paní
Marcely Jozové o prodloužení provozní doby
výherních hracích přístrojů do 04.00 hod. Pod‑
le Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 mohou
být výherní hrací přístroje pouze do 02.00 hod
a nedoporučila změnu čl. 3, písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení míst, na
kterých mohou být provozovány výherní hrací
přístroje včetně interaktivních videoloterijních
terminálů a uložila informovat p. Marcelu Jozo‑
vou o rozhodnutí rady.
46/2015 – Rada města schválila žádost paní
Moniky Jandové na pořádání 2. ročníku pivního
festivalu dne 27. 6. 2015 v době od 10.00–22.00
hod. v Bažantnici a pronajímá prostory mimo
hřiště a sociální zařízení v Bažantnici na koná‑
ní akce. Žadatelka zabezpečí úklid pronajatých
prostor ve vlastní režii. Bude provede na úhrada
za spotřebovanou vodu a elektřinu a úhrada
za užívání veřejného prostranství v souladu
s vyhláškou.
47/2015 – Rada města schválila žádost pana
Petra Jandy na pořádání 9. ročníku turnaje
v Malé kopané H‑ Cup dne 11. 7. 2015 v době
9.00–22.00 hod. v Bažantnici a pronajímá mu
prostory hřiště a sociální zařízení v Bažantnici
na konání akce. Žadatel zabezpečí úklid prona‑
jatých prostor ve vlastní režii. Bude provedena
úhrada za spotřebovanou vodu a elektřinu
a úhrada za užívání veřejného prostranství
v souladu s vyhláškou.
48/2015 – Rada města schválila Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu pro‑
vést stavbu Heřmanův Městec, pí Kostelecká,
591/16, KNN – kabelové vedení NN, uzavřenou

mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a. s.
a Městem Heřmanův Městec.
49/2015 – Rada města vzala na vědomí infor‑
maci odboru investic a údržba majetku města
týkající se dopravního značení v lokalitě „Na
Haldách“ a doporučila na základě vznesených
námitek občanů tuto lokalitu osadit zákazem
stání. Předložený návrh postoupit k vyjádření
Dopravnímu inspektorátu PČR v Chrudimi.
50/2015 – Rada města schválila odpisové
plány příspěvkových organizací na rok 2015.
51/2015 – Rada města schválila Organizační
řád Městského úřadu Heřmanův Městec a vzala
na vědomí informace o personálním složení na
odboru finančním a vedlejšího hospodářství
a jmenovala v souladu se zákonem o obcích,
na návrh tajemnice MěÚ, vedoucí odboru fi‑
nančního a vedlejšího hospodářství paní Janu
Malinskou.
52/2015 – Rada města schválila odprodej
mapy čísel popisných města z roku 1999 zho‑
tovené firmou MAPING PROPAG STUDIO Lázně
Bohdaneč za cenu 20 Kč/ks.
53/2015 – Rada města doporučila úpravu
Cenové mapy pozemků města pro jediného
zájemce o míru inflace za rok 2014 o výši 0,4 %
a uložila projednat Cenovou mapu v zastupi‑
telstvu.
54/2015 – Rada města nesouhlasila se sníže‑
ním faktury na 3.000 Kč za dodávku tepla a teplé
vody pro firmu Juming, s. r. o. a trvá na úhradě
faktury v plné výši 17.643,16 Kč a uložila informo‑
vat společnost JUMING o rozhodnutí rady.
55/2015 – Rada města schválila odprodej
vyřazeného promítacího stroje na 35 mm film
včetně elektrického usměrňovače p. Ipserovi
za zůstatkovou cenu 3 000 Kč.
56/2015 – Rada města vzala na vědomí in‑
formaci o stavu příprav Heřmanoměsteckých
slavností včetně předpokládaného harmono‑
gramu akce a jmenovala místostarostu města,
pana Otakara Volejníka za hlavního organizá‑
tora slavností a uložila sestavit přípravný a po‑
řadatelský tým, připravit položkový rozpočet
akce.
57/2015 – Rada města schválila vytvoření
kalendáře akcí pořádaných v Židovském dvo‑
jdomku a pověřila p. Jarmilu Novotnou (pra‑
covnicí IC) k vedení kalendáře akcí konaných
v Židovském dvojdomku a rezervace prostor
pro tyto akce a uložila umístit na stránkách
města tabulku se seznamem akcí a rezervací
prostor.
58/2015 – Rada města vzala na vědomí
vytvoření pracovní skupiny pro spolupráci
na tvorbě studie Optimalizace vodních reži‑
mů vypracovávané firmou ENVICONS, s. r. o.
v tomto složení: Miloš Jožák, Ing. Jaroslav Ul‑
rich, Ing. Petr Veselovský, Ondřej Sigmund,
Josef Kozel.
59/2015 – Rada města projednala žádost
oblastní pobočky Sjednocené organizace ne‑
vidomých a slabozrakých ČR se sídlem v Chru‑
dimi o finanční příspěvek a schválila poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč.
60/2015 – Rada města projednala žádost
Spolku Lungta Praha o připojení se ke kampa‑
www.hermanuv-mestec.cz
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ni „Vlajka pro Tibet 2015“ a dne 10. března 2015
vyvěsili tibetskou vlajku a doporučila připojit se
ke kampani „Vlajka pro Tibet 2015“ dne 10. břez‑
na 2015 uložila informovat veřejnost prostřed‑
nictvím webu města v měsíci únoru.
61/2015 – Rada města projednala předjarní
úpravu náměstí Míru a schválila odstranění
pozůstatků autobusové čekárny na nám. Míru
a kusy betonu v travnaté ploše. Následovně
dorovnat terén a provést travní výsev.
62/2015 – Rada města projednala zápis z Ko‑
mise bytové a sociální ze dne 20. 1. 2015, Komi‑
se cestovního ruchu, propagace a spolupráce
s partnerskými městy ze dne 2. 2. 2015, Komise
pro medializaci města ze dne 8. 1. 2015, Komise

sportovní ze dne 20. 1. 2015, Komise stavební
a investiční ze dne 2. 2. 2015, Komise pro vý‑
chovu a vzdělávání ze dne 17. 1. 2015 a Komise
životního prostředí ze dne 19. 1. 2015.
63/2015 – Rada města uložila prověřit a vy‑
hodnotit ceny telekomunikačních služeb po‑
skytovaných městu.
64/2015 – Rada města uložila vypracovat ná‑
vrh rozpočtu pro propagační materiály a su‑
venýry s tématikou Města Heřmanův Městec.
65/2015 – Rada města pověřila pana starostu
jednat se Sportovní komisí o vhodných lokali‑
tách pro rozvoj sportovních zařízení v Heřma‑
nově Městci.
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66/2015 – Rada města projednala požada‑
vek Stavební komise o prezentaci aktuálního
územního plánu a uložila zajistit prezentaci ak‑
tuálního územního plánu na zasedání Stavební
komise ze dne 2. 3. 2015 v 17.30 hod. v Multi‑
funkčním centru.
67/2015 – Rada města uložila projednat s AVE
Čáslav možnost prodloužení otevírací doby ve
sběrném dvoře o jednu hodinu ve všední dny
v období duben – říjen.
68/2015 – Rada města doporučila svolat
schůzku ohledně připravovaných investičních
akcí dne 23. 2. 2015 v 17.00 hod. v Multifunkč‑
ním centru, kde budou přítomni členové rady
a zástupci odboru finančního a investic.

Strategie rozvoje turistického ruchu v Heřmanově Městci
Důvodů, proč se zabývat na stránkách Leknínu tímto tématem, je několik. Za prvé mi není lhostejná současná situace turistického
ruchu a za druhé již více jak tři měsíce nesu spoluodpovědnost za současný image města. Cestovní ruch považuji za velmi důležitý pro
další osud města, jelikož představuje významný přínos a jeho opětovné nastartování by měl být úkol pro nás všechny.
Bude asi nejlépe, když nazveme věci pravým
jménem. Různá sebechvalná vyjádření o dobré
úrovni turistických služeb v našem městě mě
opravdu „vytáčí“. Položme si otázku, proč u nás
turisté netráví alespoň část dovolené? Odpověď
je logická: protože nedokážeme nabídnout pro
současnou dobu odpovídající rekreační ubyto‑
vání a služby. Pro hosta je rozhodující souhrnná
nabídka služeb pro jím požadovanou formu do‑
volené a taková služba zde doposud není.
Cestovní ruch v Heřmanově Městci měl po‑
měrně dlouhou tradici a patřil mezi známá
a hojně navštěvovaná místa. Město má zájem
na tuto tradici navázat a proto nabízí komplex‑
ní řešení např. ATC Konopáč. Právě zde by mohl
být nastartován opětovný zájem o dlouhodo‑
bější pobyt v našem městě. Město nyní čeká na

vyjádření valné hromady ATC Konopáč, která
rozhodne, zda přijme tuto nabídku na obnovu
areálu. Okolí města skýtá široký výběr památek
a cyklotras, které bychom rádi rozšířili a využili
současného rozvoje cyklo a in‑line turistiky.
Rozhodně nehodláme pouze čekat a již nyní
se připravujeme na letošní turistickou sezónu.
Vytvořili jsme plán propagace a prezentace, kte‑
rý vychází ze snahy zviditelnit město. Ke kvalitní
marketingové podpoře je nezbytné propagovat
město pod určitým heslem, které bude obsaho‑
vat nosnou ideu. Já myslím, že město již takové
heslo má: „Heřmanův Městec otevírá bránu do
Železných hor“. Líbí se Vám, vážení čtenáři, toto
heslo? Mně ano.
Zároveň si uvědomujeme, že k tomu, aby se
město a okolí stalo skutečně přitažlivou turis‑

tickou destinací, nestačí jen vytisknout barev‑
né propagační materiály na křídovém papíru,
účastnit se několika veletrhů, jezdit po školeních.
Vybudovat z města turistickou destinaci nebude
nijak jednoduché.
Považuji také za důležité, vytvořit „balík slu‑
žeb“, který bude spojen se zajištěním ubytování,
stravování, případně nákupem dalších služeb.
Host by měl mít možnost zakoupit si pobyt
v našem městě a okolí prostřednictvím cestov‑
ních kanceláří, nebo prostřednictvím internetu
v našem TIC. Bude to dlouhá a složitá práce, jež
bude vyžadovat značné úsilí, schopnost týmo‑
vé práce a koordinace. Pevně věřím, že takový
kolektiv složený ze zaměstnanců TIC, knihovny,
města a občanů se již nyní vytváří.
Otakar Volejník, místostarosta města

strana 5

LEKNín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Splatnost poplatku za komunální odpad končí 31. 3. 2015
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen komu‑
nální odpad), platí každá fyzická osoba která má ve městě Heřmanův Městec trvalý pobyt, cizinci s vybranými typy pobytů; dále fyzické
osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatník je povinen ohlásit na MěÚ vznik
své poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla.
Ve stejném termínu je povinen oznámit veškeré
změny údajů, popřípadě zánik poplatkové po‑
vinnosti.
Výše poplatku:
Sazba: 550 Kč/osoba/rok
Vlastníci bytů, domů a rekreačních objektů:
550 Kč/objekt/rok
Termín splatnosti:
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2015
Způsob úhrady:
• v hotovosti na pokladně MěÚ – přízemí
• složenkou, kterou je možné vyzvednout na
pokladně (MěÚ nerozesílá)
• převodem na účet města dle údajů na slo‑
žence.
Platbu lze provést za více osob současně pro‑
střednictvím společného zástupce, např. člena
rodiny, vlastníka domu (dále jen plátce). Plátce je
povinen sdělit správci poplatku údaje potřebné
k identifikaci platby, a to: jména, příjmení, data
narození a trvalý pobyt osob, za které poplatek
hradí.
Osvobození od poplatku:
Od poplatku se osvobozují:
• třetí a každé další nezaopatřené dítě, žijící ve
společné domácnosti
• dítě narozené v běžném kalendářním roce
• fyzické osoby s pobytem nebo žijící v domo‑
vech pro seniory, pokud tuto skutečnost pro‑
kazatelně doloží
• fyzické osoby umístěné v ústavech sociální
péče, dětských domovech, výchovných ústa‑
vech a obdobných zařízeních, pokud tuto
skutečnost prokazatelně doloží
• fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí
svobody a vazby, pokud tuto skutečnost pro‑
kazatelně doloží
• fyzické osoby, které se zdržují dlouhodobě
v zahraničí, pokud délka pobytu mimo území
České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý
kalendářní rok, pokud tuto skutečnost proka‑
zatelně doloží
• fyzické osoby, kterým byl ve správním řízení
zrušen trvalý pobyt a jsou evidenčně hlášeni
na adrese ohlašovny a na území města se ne‑
zdržují
• fyzické osoby s pobytem ve městě, které mají
zároveň ve vlastnictví stavbu určenou k in‑
dividuální rekreaci, nacházející se na území
města, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, platí pouze za fyzickou osobu
(dle pobytu).

Sankce:
Nebude‑li poplatek zaplacen poplatníkem
včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek plateb‑
ním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. Pokud poplatek není zaplacen včas,
lze ho navýšit až na trojnásobek.
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Je‑li poplatník v době vzniku povinnosti za‑
platit poplatek nezletilý, odpovídají za zapla‑
cení poplatku tento poplatník a jeho zákonný
zástupce společně a nerozdílně; zákonný zá‑
stupce má v takovém případě stejné procesní
postavení jako poplatník. Nezaplatí‑li poplatek
poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří
správce poplatku poplatek jednomu z nich.
Nejčastější dotazy:
Nezdržuji se v místě trvalého pobytu, musím poplatek platit?
Poplatek za komunální odpad plní zejména fis‑
kální funkci, jeho smyslem je pokrytí části finanč‑
ních prostředků, které obec vynaložila na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu. Jde
o paušální poplatek za provoz celého systému,
nikoli o poplatek za odvoz určitého množství
vyprodukovaného odpadu. Poplatek zavedený
s účinností od 1. 1. 2002 obecně závaznou vy‑
hláškou na základě zákona o místních poplat‑
cích, je povinna platit mj. každá fyzická osoba,
která má na území města pobyt.
Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého
pobytu v Heřmanově Městci, nejsou osvoboze‑
ni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás,
kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdr‑
žující se jinde na území ČR, kteří nechtějí platit
místní poplatek, se mohou s dotazem o infor‑
mace o změně trvalého pobytu obrátit na MěÚ
– ohlašovna evidence obyvatel.
Zaplatil jsem poplatek na celý rok, ale odstěhuji
se z Heřmanově Městce před koncem roku, bude
mi poplatek vrácen?
Ano, po odstěhování může poplatník požádat
na MěÚ o vrácení přeplatku, který odpovídá
počtu měsíců v roce, kdy již poplatník nebydlí
v Heřmanově Městci. Přeplatek lze vrátit bezho‑
tovostním převodem na účet nebo v hotovosti
na pokladně MěÚ. Přeplatek do 100 Kč se vrací
jen výjimečně. Žádost o vrácení přeplatku je
k dispozici na MěÚ nebo na stránkách města:
www.hermanuv‑ mestec.cz/mestsky‑ urad/
mistni‑ poplatk y/poplatek‑ za‑ komunalni
‑odpad/
Kolikrát mám platit, když mám trvalý pobyt
v Heřmanově Městci, vlastním zde byt, rodinný
dům a chatu? V bytě mám nahlášen pobyt.
- budete platit jako fyzická osoba s trvalým po‑
bytem

– jako vlastník bytu a/nebo rodinného domu,
ve kterém máte nahlášen pobyt platit nebu‑
dete
– jako vlastník rodinného domu a/nebo bytu,
pokud v něm nikdo není hlášen k pobytu,
platit budete
– za stavbu určenou k individuální rekreaci platit
nebudete, neboť jste v této souvislosti na zá‑
kladě ustanovení v obecně závazné vyhlášce
č. 2/2012, osvobozen.
Jsem v těžké životní situaci, jak můžu poplatek
uhradit?
Občané v hmotné nouzi se mohou obrátit
na Úřad práce v Chrudimi se žádostí o pomoc
v hmotné nouzi.
Další dotazy ohledně poplatků Vám zodpoví‑
me také telefonicky na č. 469 660 346 nebo na
e‑mailové adrese: marcakova@mesto‑hm.cz.
Hana Marčáková, odbor FaVH

Termíny jednání Rady
města
Na březen má Rada města naplánovány
dvě zasedání.
• Středa 11. 3. 2015 17.00
• Středa 25. 3. 2015 17.00
Josef Kozel, starosta města

Finanční úřad – oznámení
Úřední den Finančního úřadu:
Heřmanův Městec – pondělí 23. 3. 2015 od
10.00–16.30 v Multifunkčním centru v 1. patře.

Otevřená kancelář
starosty v březnu
V rámci zvyšování možností komunikace
s vedením města bude kancelář starosty,
v předem daných termínech, přístupná nej‑
širší veřejnosti. Máte‑li připomínky, náměty či
inspiraci jak a co ve městě zlepšovat, využijte
nabídky osobního setkání se starostou města
v těchto termínech:
• Pondělí 16. 3. 2015 14.00–16.00
• Pondělí 30. 3. 2015 14.00–16.00
Těším se na setkání s vámi
Josef Kozel, starosta města

www.hermanuv-mestec.cz
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Spolupráce Městské knihovny a Turistického informačního centra
Město Heřmanův Městec připravuje oslavy k 690. výročí založení města. Při této příle‑
žitosti jsme se s vedením města domluvili, že přímo v Turistickém informačním centru
uspořádáme výstavu o historii našeho města, která bude samozřejmě přístupná veřejnosti.
Pracovnice knihovny nám ochotně zapůjčily
materiály a brožury, ze kterých můžeme při pří‑
pravě čerpat informace. Domluvily jsme se na
další spolupráci i při jiných příležitostech.
Při našem povídání vznikl tento rozhovor, kdy
knihovnice kladly dotazy p. Novotné (knihovni‑
ce o sobě navzájem již samozřejmě informace
mají). * K = knihovnice, N = p. Novotná
K: Jak dlouho v TIC pracujete?
N: Již 7 let v hlavním pracovním poměru.
K: Jistě je pro tento obor potřebné vzdělání
v tomto směru a jak nahlížíte na jeho doplňování
v podobě různých certifikátů? Pokud jednáte s turisty, návštěvníky, jistě se musíte v daném oboru
orientovat.
N: Mám vystudovaný cestovní ruch, vždy mě tento obor zajímal. Co se týče doplňování vzdělání
formou certifikátů, po svých osobních zkušenostech rozděluji certifikáty a „certifikáty“.
Pracovala jsem v cestovní kanceláři v Pardubicích, nabídky na školení ukončené certifikátem

nám chodily denně. Absolvovala jsem jich několik, jsou to většinou dvoudenní nebo dokonce
půldenní akce (většinou financované z nějakých
dotací), kde je samozřejmou snahou získat co
největší počet účastníků. Po těchto zkušenostech
majitel CK od těchto školení upustil, neměl pocit,
že po např. dvoudenním školení získá odborníka.
Majitel byl i rozčarovaný z toho, že mu to nikdy nepřivedlo ani jediného klienta. Navíc, v dnešní době,
lze obdržet certifikát i přidáváním hlasů v anketách
na internetu. Takže typy těchto „módních“ certifikátů nemají pro „zasvěcené“ žádnou výpovědní
hodnotu.
Uznávám certifikáty ve službách (např. kadeřnictví), kdy se stále mění módní trendy, je potřeba se
školit a vědět o nich. Samozřejmě oceňuji např. i ty,
kdy člověk studuje jazyk a podle svých znalostí získává různé stupně certifikátů.
K: Co, kromě výstavy, chystáte v TIC?
N: Chystáme nové propagační materiály, které
by se týkaly přímo města (pohledy, suvenýry, letáčky, brožury), takže se ve spolupráci s vedením

města budeme snažit dostat infocentrum alespoň
na úroveň infocenter, která běžně při cestování
potkáváme. Intenzivně teď pracujeme na těchto
propagačních materiálech:
1) Vítejte v TIC Heřmanův Městec – nabídka
služeb
2) Tisk reprezentativní publikace o městě
k 690. výročí Heřmanova Městce
3) Turistický průvodce
4) Průvodce pro děti
5) Image brožura
6) Heřmanův Městec v kostce
7) Kostely, kaple, sochy a pamětní desky
v Heřmanově Městci
8) Cyklomapa – poznávací trasa
9) Mapa města a relaxační mapa
Při těchto činnostech spolupracujeme s komi‑
semi města.
Při přípravě výstavy historie města v TIC jsou
nám velice nápomocni p. František Pleskot
a kronikářka p. Eva Bočková, za což jim chci po‑
děkovat.
Rozhovor vedly Zdena Poláková,
Lenka Jablečníková a Jarmila Novotná

Město čeká v roce 2015 řada změn
Rok 2015 je v plném proudu. Finišuje období příprav, které nabídnou v životě našeho
města hned několik milníků.
Nová tajemnice MěÚ – nová budova MěÚ
Hned prvním milníkem je 1. březen, kdy se role
tajemnice úřadu oficiálně ujme Ing. Ivana Jan‑
kovská. Ta vzešla z výběrového řízení, ve kterém
se ucházelo o toto místo 13 kandidátů.
Před novou tajemnici je položen velmi těžký
úkol na úvod – přesun Městského úřadu do
nové budovy č. p. 801 v Havlíčkově ulici. Ačko‑
liv se to nezdá, tak přesun aparátu úřadu není
snadnou záležitostí. Termínový předpoklad
je v červnu/červenci letošního roku. V těchto
dnech se dokončují projektové práce na okolí
úřadu, protože s nimi původní projekt příliš ne‑
počítal. Naší snahou je maximálně upravit okolí
budovy MěÚ, aby se co nejvíce zohlednil pohyb
chodců, cyklistů a vozidel – a to celé včetně da‑
leko větší možnosti parkovacích stání. Jsme si
plně vědomi faktu, že stávající stav v Havlíčkově
ulici není dobrý a že je třeba řešit.
Jednání zastupitelstva města – 9. března
v 17.00
První letošní jednání Zastupitelstva města
se uskuteční v pondělí 9. března 2015 od 17:00
v jednacím sále Multifunkčního centra. Kromě
standardních pojednávacích procedur si vás
tímto dovoluji upozornit na dva body speciálně.
Jedním bezesporu bude odkup pozemků ve
prospěch města a to ve dvou lokalitách. Jedna
je v sousedství zmíněné budovy č. p. 801 za
účelem řešení parkovacích stání a druhá lokalita
jsou pozemky ČD, a. s. přiléhající k ulici Tylova,

která je určena pro zbudování autobusového
nádraží a především řešení parkovacích stání jak
osobní, tak autobusové dopravy. Jsme si vědomi
finanční náročnosti této operace, ale považuje‑
me tento krok za strategicky nezbytný pro kroky
následující.
S detaily studie č. p. 801 seznámíme veřejnost v pondělí 30. března v 17.00 v budově
Multifunkčního centra. Tímto si dovoluji po‑
zvat veřejnost na setkání, kde bude představen
jak projekt okolí budovy, tak kompletní realizace
interiérů včetně rozmístění jednotlivých odborů
a jednacích místností. Obdobnou formou chce‑
me prezentovat rovněž Tylovu ulici a navazující
úpravy. V případě zájmu upozorňuji na dnes již
tradiční možnost – otevřenou kancelář starosty,
kde jsem připraven vše vysvětlit osobně.
Druhým bodem, který by neměl veřejnosti v připravovaném jednání Zastupitelstva
uniknout, je jistě převod sokolovny do 100%
vlastnictví města. Tento proces započal již
v roce minulém a já pevně věřím, že bude zdár‑
ně dokončen právě 9. 3. 2015. Přítomen jednání
zastupitelstva bude i městský právník JUDr. Pla‑
vec, který je připraven osvětlit všechna zákoutí
připravené smlouvy.
Městské slavnosti a jarní úpravy města
O připravovaných Městských slavnostech
informujeme průběžně v každém z čísel na‑
šeho zpravodaje. Vedením slavností byl pově‑
řen místostarosta města Otakar Volejník a ani

v tomto čísle informace k této podzimní oslavě
nechybí. Zapojit se může i nejširší veřejnost a to
nejen návrhem loga slavností, ale i třeba rukou
k dílu v samotné organizaci. Více informací vám
podá osobně pan místostarosta, neváhejte jej
kontaktovat.
Prvním z kroků jsou úpravy náměstí Míru.
Všímavým jistě neuniklo odstranění betonových
prefabrikátů a zatravnění. V dalších drobných
úpravách budeme pokračovat. I v tomto uvítá‑
me vaše náměty a postřehy. Děkujeme za kaž‑
dou inspiraci. Žijeme zde společně, proto město
utvářejme společnými silami.
Josef Kozel, starosta města Heřmanův Městec
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Co je to velkoobjemový odpad?

Je to druh odpadu, který je poněkud větších
rozměrů. Rozumíme jím například nábytek, ko‑
berce, linoleum, sádrokartonové desky, rámy
oken a dveří, velké kartonové obaly, jejichž ob‑
jem nelze zmenšit, ale i vany, umyvadla nebo
záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno
společné, do klasických popelnic a kontejnerů
na tříděný komunální odpad je prostě nena‑
cpete. I když se najdou jedinci, kteří to doká‑
žou, popřípadě takové druhy odpadů prostě
postaví vedle popelnice. Někteří je dokonce
vyklopí někam do příkopu nebo pohodí jen tak
pro radost všech ostatních. Objemný odpad,
který kvůli svým rozměrům a případně dalším
vlastnostem nelze odložit do standardní nádoby
na směsný komunální odpad, patří na sběrný
dvůr V Lukách, který je pro trvale hlášené fyzické
osoby Heřmanova Městce a jeho místních částí
otevřen v úterý a ve čtvrtek v době od 15.00
do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin.
Po odvezení je velkoobjemový odpad tříděn
a dále zpracováván.
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných
kontejnerů, vznikají v domácnostech i další
odpady, př. elektroodpad, pneumatiky, různé
chemikálie a barvy, stavební odpad, odpad ze

zahrádek atd., které je důležité dále členit. Ať je
to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k ome‑
zení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.
Konkrétní informace o možnosti odkládání od‑
padů lze získat na městském úřadě a u vstupu
do sběrného dvora.
Kateřina Floriánová, MěÚ Heřmanův Městec

Špatně odložený objemný odpad do nádoby na
SKO – sezónní sběrné místo Konopáč

Špatně odložený elektroodpad do nádoby na
plast – sběrné místo Hřbitovní zeď

Špatně odložený objemný odpad vedle nádoby
na papír – sídliště U Bažantnice

Špatně odložený objemný odpad, vedle nádoby
na SKO – ulice 5. května

Město Heřmanův Městec vyhlašuje veřejnou soutěž
VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU Heřmanoměsteckých podzimních slavností
1. Název vyhlašovatele: Město Heřmanův
Městec náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
Kontaktní osoba vyhlašovatele:
Otakar Volejník, místostarosta města.
tel.: 778 540 930
e‑mail: otakar.volejnik@mesto‑hm.cz
2. Popis předmětu soutěže: Předmětem této
soutěže je vytvoření loga a logotypu slavností.
Logo a logotyp budou užívány na propagačních
materiálech, dokumentech, vizitkách, webo‑
vých prezentacích apod. Logo bude sestávat
z grafického symbolu. U logotypu bude logo
doplněno textem: Heřmanův Městec 690 let.
Logo i logotyp by měly být jednoduché, origi‑
nální a nezaměnitelné.
3. Účastníci soutěže: Soutěž je otevřena pro
širokou odbornou i laickou veřejnost. Účast‑

níkem soutěže (dále jen soutěžící) může být
kterákoli fyzická či právnická osoba, s výjimkou
členů hodnotící komise a osob blízkých členům
hodnotící komise.
4. Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdá
své návrhy loga a logotypu slavností na for‑
mátu A4 v barevném a černobílém provede‑
ní a přihlášku (příloha) a také uvedenou na
www.hermanuv‑mestec.cz Každý soutěžící
může podat maximálně 3 návrhy. Soutěžící
ke každému návrhu připojí krátkou písemnou
informaci o tom, co chtěl svou prací zdůraznit,
jaká je symbolika návrhu ve vztahu k městu.
Předložením přihlášky spolu se soutěžním dí‑
lem vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami
této soutěže a s bezúplatným vystavením jeho
soutěžního díla i s jeho publikováním pro účely
propagace soutěže na náklady vyhlašovatele.
Návrhy splňující všechny náležitosti těchto

podmínek a doručené v níže uvedeném termí‑
nu budou posouzeny pětičlennou hodnotící
komisí slouženou ze zaměstnanců města a ex‑
terního odborníka a následně předloženy Radě
města. Návrhy mohou uchazeči doručit poštou
na adresu města, nebo osobně na podatelnu
v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ Logo
slavností“ a „Neotvírat“ v termínu do 31. 3. 2015,
do 12.00 hod.
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti
s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Autorovi
vítězného návrhu bude vyplacen autorský ho‑
norář ve výši 3 000 Kč.
Přihlášku do soutěže na vytvoření loga a lo‑
gotypu Heřmanoměsteckých podzimních slav‑
ností naleznete na webových stránkách města
www.mesto-hermanuvmestec.cz.
Otakar Volejník, místostarosta města
www.hermanuv-mestec.cz
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Chotěnice – Radlín 2015
Cestou na slavnostní otevření vernisážní vý‑
stavy Město Heřmanův Městec 25 let poté…
mě požádal František Pleskot o příspěvek do
Leknínu k historii a současnosti, aktivity spolků
a vizi občanů k obcím Chotěnice a Radlín. Je
pravdou, že mám z čeho čerpat, celých 25 let si
vedu poznámky a případně mám zápisy osad‑
ního výboru (dále OV). A právě u příležitosti oné
výstavy, kdy jsme po 25 letech mnohdy nedo‑
hledali zapadlé dokumenty ani si nevzpomněli
na některá fakta, si uvědomuji, že je nutné tyto
podklady shrnout a zveřejnit. Především se sna‑
žím vše zaznamenávat do konceptu kroniky.
Tu zpracovávám od roku 1989. První 4 ročníky
jsem ještě ručně psal do původní Pamětní knihy
z roku 1924. S ohledem na požadavek, aby tento
cenný dokument byl trvale uložen ve státním
archivu a vzhledem k mému ne příliš dobrému
rukopisu mám další ročníky připravené v elek‑
tronické podobě. Tady však narážím na požada‑
vek tisku. Ten, má‑li přečkat staletí, musí být na
speciálním papíru a proveden dokumentačním
inkoustem, příp. tuší. Taková tiskárna neexistu‑
je, nebo ji neznám. Nicméně k období 1993
až 2005 jsem připravil výtisk konceptu kroniky
a několik místních obyvatel jsem požádal o ko‑
rektury. Nejdůkladnější opravy, a že jich bylo, mi
poskytla Marie Tejnecká. V minulém volebním
období jsme se Zdenkou Sedláčkovou připra‑
vovali vydání kroniky rozšířené o další ročníky.
To se nám nepodařilo. Nic není ztraceno a na‑
opak s odstupem let nacházím údaje, které jsem
v příslušném roce nezachytil a mohu je doplnit.
Teď něco málo k historii jak ji zaznamenává
kronika, případně informační tabule. Nejstarší
dochovaná zpráva k Chotěnicím pochází z roku
1485 a týká se rodu Kubanů. Panský dvůr v Cho‑
těnicích byl v té době značně rozlehlý. Od zalo‑
žení Vilémova dvora Vilémem ml. z Oprštorfu,
(dnešního Nového Dvora) v r. 1588 se staly Cho‑
těnice součástí heřmanoměsteckého panství.
V období 16. a 17. století byly Chotěnice malou
vsí s několika většími grunty. Během třicetileté
války vesnice zchudla, v roce 1677 byl počet
osob starších 12 let dokonce jen 24. V 17. století
se tu nacházela rychta, lom kamene a rybník
s kapry. Pojmenování Chotěnic asi nebude vy‑
cházet z legendy o hledání manželky – chotě
jistým zemanem. Přípona –ice by naznačovala
slovanský původ po jménu vlastníka. Ve své kni‑
ze Dr. A. Profous „Místní jména v Čechách“ z roku
1949 uvádí pouze obec Chotěnice, německy Ku‑
denitz, u Kadaně. Ta zanikla pod hladinou vod‑
ní nádrže Nechranice v 50.letech. Pojmenování
vykládá Dr. A. Profous jako ves lidí Chotěnových
(Hoten, Choten).
Radlín je zmiňován v městeckých knihách
purkrechtních v 15. století. Ze 4 usedlostí zůsta‑
la v době 30 leté války obsazena pouze jedna.
V roce 1826 ve 13 domech žilo 95 lidí. Dle sčítání
v roce 1991 v 15 domech trvale bylo přihlášeno
36 obyvatel. S Chotěnicemi byl Radlín úředně
spojován i v době založení kroniky z roku 1924.
K roku 1940 je zde zmínka, že z nařízení úřadů
musel Radlín přistoupit k Chotěnicím jako jed‑

notná obec. Obě obce pak v roce 1964 ztratily
úřední samostatnost a výkon státní správy byl
přenesen na Heřmanův Městec.
V připraveném konceptu kroniky podrobně
popisuji obce k roku 1993. Je zde zachycena
historie významných objektů Chotěnic jako
např. hřiště, bytovky, hostince, prodejny, požární
zbrojnice, pomníku, kapličky, vodovodu, elek‑
trické sítě a rozhlasu. Shrnuji zde i vedení obce,
založení i zánik zemědělského družstva, hasiče
a DV Jednoty.
K současnosti lze za významný počin pro spo‑
lečenský život Chotěnic považovat loňské vybu‑
dování sociálního zázemí u hasičské zbrojnice,
čímž zároveň přestal tento objekt fungovat pou‑
ze jako hasičárna a stal se skutečným Obecním
domem. Název byl oficiálně uznán při prvním
letošním jednání OV. Vedle knihovny a občas‑
ných schůzí OV a hasičů je společenská místnost
využívána k pravidelným cvičením, jako herna
stolního tenisu a předpokládá se i k aktivitám
dětí.
Hlavním tahounem života obce jsou hasiči.
Kromě příležitostných prací pro obec každoroč‑
ně organizují akce s možností vyžití dětí i dospě‑
lých obou obcí jako jsou čarodějnice, nějaká vari‑
anta dětského dne, hasičská soutěž zmenšených
družstev, branný závod a rozsvěcení vánočního
stromu spojené s Mikulášskou nadílkou. Vedle
dalších, zejména sportovních aktivit, tenisových
a nohejbalových zápasů a turnajů se začínají ob‑
jevovat snahy o vyžití dětí.
Vize občanů zřejmě nejlépe zachycuje prá‑
ce OV. Správu obcí zajišťuje MěÚ Heřmanova
Městce jeho prostřednictvím. OV je složen ze
všech 9 občanů, kteří o práci pro obce projevili
zájem. Jeho náplní je shromažďovat a hlavně

připravovat návrhy na rozvoj obcí. Poslední za‑
sedání OV 4. 2. 2015 shrnulo některé opakující se
požadavky jednání OV uplynulých let a přidalo
některé další. Probíraly se například zpomalo‑
vací prvky silnice č. 341, přechody pro chodce
u zastávek, zpomalení rychlosti na místních
komunikacích, možnost výstavby kruhového
objezdu v Novém Dvoře, nové herní prvky a la‑
vičky na návsi, chodník u č. p. 17, opravy obrub‑
níků u chodníků, propadlých kanálů a stavidla
nádrže, problematická blízkost komunikace
u studny na pozemku č. 578, vlastnický vztah
ke hřišti, nové pletivo tenisového hřiště, údržba
travních porostů a doplnění stromků do obec‑
ního sadu. Pro delší výhled se řešila budoucnost
přerůstajícího „Vánočního“ stromu, cyklostezka
do Radlína, rekonstrukce čekárny v návsi a okolí,
příp. návrat pomníku na původní místo. Zástup‑
ci z Radlína přednesli návrhy na rozvoj obce ze
schůze 16. 1. 2015. Jednali o opravě vozovky,
rekonstrukci čekárny u silnice č. 341 a nátěru
čekárny v návsi, zvonici, dětském hřišti, ořezání
lípy na návsi, prodloužení veřejného osvětlení,
výsadbě vrb k nově opravenému rybníku, vy‑
spravení kruhového objezdu, odkalení vesnice
a odvodnění silnice rybníku. Dále požadovali
po MěÚ vyhledání před lety zpracované doku‑
mentace Staročeské návsi pro inspiraci dalších
úprav. OV požádal též přítomného starostu MěÚ
Josefa Kozla o prošetření vzniku a provozu spa‑
lovny v Prachovicích, ze které je při jižním větru
cítit v Chotěnicích i v Heřmanově Městci kyselý
zápach spalovaných plastů.
Závěrem se chci zmínit o tom, že na žádost
Lucie Aišmanové připravuji besedu ke kronice
našich obcí.
Stanislav Poskočil
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Chotěnice, ač nejsou samostatnou obcí, ale místní částí města Heřmanův Městec, „žijí“ svým vlastním svérázným životem. Možná si
někdo řekne, že se tu nic neděje, ale opak je pravdou a loňský rok toho byl opět důkazem. V současné době je hlavním „hnacím moto‑
rem“ Chotěnic sbor dobrovolných hasičů a to především pořádáním akcí pro děti, ale na dospělé také nezapomíná.

Vše začalo již tradičně pálením čarodějnic.
Místní obyvatelé při jarní údržbě svých zahrádek
ořezávali stromy či keře a na konec švestkového
sadu navozili čistý spalitelný dřevěný odpad. Čle‑
nové sboru se spoluobčany připravili program
pro děti, který začal lampionovým průvodem
z místní návsi a jeho pokračování zahrnovalo
několik zastávek po vyznačené cestě v třešňo‑
vém a švestkovém sadu, kde děti musely plnit
rozličné jednoduché úkoly, podle věku buď s ro‑
diči, nebo samostatně. Dále nechybělo kreslení
obrázků, omalovánek, opékání buřtů a nejdů‑
ležitější bod podvečera, při kterém odborná
porota hodnotila nejhezčí čarodějnické koště.
Žádné z dětí, které se zapojilo do připraveného
programu, neodešlo s prázdnou, protože všech‑
ny děti si zasloužily ocenit za své znalosti, doved‑
nosti nebo snahu při plnění úkolů. S připrave‑
ným občerstvením, zapáleným ohněm a i díky
krásnému počasí vydrželi mnozí přítomní až do
pozdních nočních hodin.
Krátce před prázdninami proběhl na návsi dět‑
ský den, kterého se zúčastnilo 28 dětí. Nadšení
spoluobčané,s pomocí několika členů SDH, při‑
pravili pro děti množství zábavných her a soutě‑
ží, včetně improvizovaného požárního útoku se
džberovou stříkačkou, která později posloužila
jako příhodné chlazení během horkého odpole‑
dne. Na programu bylo také taneční vystoupení
dětí pod vedením paní Doležalové.
Třetí sobotu v červenci, to bylo tentokrát
19. července, pořádal náš sbor na hřišti již 15.
ročník Paralelní soutěže zmenšených hasičských
družstev o pohár starosty města. Mnozí si řek‑
nou, co to je za sport, vždyť jen spojí pár hadic
a pak někam stříkají. Takovým odpovím, pojďte
si to zkusit. Není to tak jednoduché, jak to vypa‑
dá, ani tak jednotvárné. Je to kolektivní sport, do
kterého je třeba vložit srdce jako v jiných, pokud
má tým dosáhnout nějakých výsledků. Sám ne‑
mohu uvěřit tomu, že jsme tuto soutěž pořádali
poprvé už v roce 2000. Letos se zúčastnilo 13

družstev z chrudimského i pardubického okresu
a vítěznými týmy v jednotlivých pohárech byly
SDH Choltice a SDH Dašice. Jen byla škoda, že
divácká účast byla tentokrát menší než v posled‑
ních letech.
Ale čas nezadržitelně plynul dál. 13. září uspo‑
řádali členové sboru ve spolupráci s místními
spoluobčany – místními rybáři, kteří poskytli
odborné znalosti – první dětské rybářské závo‑
dy na nádrži na místní návsi. Soutěžilo 22 dětí od
dvou do dvanácti let a za dvě hodiny vylovily 65
ryb nejrůznějších velikostí a druhů o celkové dél‑
ce téměř 18 m. Každý závodník obdržel diplom
a věcnou cenu, dále ke svačině buřt k opečení
a jablečný štrůdl. Po ukončení si přišli na své
i pořadatelé když došlo na hromadné živelné
koupání (pro některé nedobrovolné) v ne příliš
teplé vodě nádrže.
O čtrnáct dní později přišel čas na branný zá‑
vod, který má podle pamětníků více než třice‑
tiletou tradici. Vysokému počtu čtyřiceti sedmi
zúčastněných dětí odpovídal i velký tým pořa‑
datelů, kterých bylo celkem čtyřicet dva. Všem
paří velké poděkování, jelikož bez pomoci těch‑
to aktivních spoluobčanů by sami členové sboru
nedokázali obsáhnout všechny kontrolní body,
stanoviště s dovednostními i vědomostními
soutěžemi včetně dalších aktivit v cílovém pro‑
storu na hřišti. Na čtyřkilometrové trati lesem Pa‑
lácem bylo vidět obrovské nasazení všech sou‑
těžících toužících po medaili. Václavské večerní
posezení, které po branném závodu obvykle
následovalo, letos nebylo možné uspořádat,
jelikož v místní – tehdy ještě hasičské zbrojnici,
nyní již obecním domě – probíhaly poslední do‑
končovací stavební práce na přístavbě.
Poslední pátek v říjnu proběhla pod vedením
místních maminek, paní Aišmanové, Badalcové,
Doležalové, Lenochové a mnoha dalších, v nové
přístavbě obecního domu malá dílnička, kde
děti dlabaly dýně a vyráběly lampiony. Násle‑
doval příjemný Halloweenský večer na návsi

ozdobené svítícími dýněmi a lampionový prů‑
vod noční stezkou po švestkovém sadu lehce
osvětlenou světlem mnoha lampiček.
Poslední akcí loňského roku bylo Rozsvěcení
Vánočního stromu spojené s Mikulášskou na‑
dílkou, které probíhá takto společně již šestým
rokem. Příchozí byli pohoštěni cukrovím, svaře‑
ným vínem, grogem a čajem. Součástí progra‑
mu bylo pásmo tanečních, hudebních a recitač‑
ních vystoupení následované živým betlémem,
samotným rozsvícením stromu a nakonec ná‑
vštěvou nebeské jízdy v podání trojice Mikuláše,
anděla a čerta, kteří za přednesenou básničku či
písničku rozdávali balíčky s dobrotami.
A na co se můžeme všichni těšit letos? Pálení
čarodějnic samozřejmě nebude chybět na pro‑
gramu našeho sdružení. Občané budou moci
přivézt spalitelný odpad ze zahrad, ovšem opět
pod podmínkou, že se bude jednat jen o čisté
dřevo, protože ostatní odpad patří do sběrného
dvora. A co bude na programu? Děti si samozřej‑
mě přijdou na své, lampionový průvod i spousta
jiných úkolů, ale vrcholem večera bude Ohnivá
show skupiny Moradis – sdružení přátel histo‑
rických dovedností. Přijďte se všichni 30. dub‑
na 2015 podívat. Neopomeneme ani ostatní
akce, které mají kratší i mnohaletou tradici. Pa‑
ralelní soutěž třetí sobotu v červenci, branný zá‑
vod o víkendu ke svátku sv. Václava, Mikulášskou
nadílku spojenou s rozsvícením stromu na návsi
jako vždy 2. adventní neděli.
Loňský rok byla po mnohaletém úsilí krátce
před volbami dokončena přístavba hasičské
zbrojnice, kterou se z tohoto objektu stal plno‑
hodnotný obecní dům s garáží, který již nebude
sloužit jen hasičům. Nově je tak možné jej vyu‑
žít i jinými aktivitami. Proto postupně vzniknou
nová sdružení spoluobčanů, která se zaměří
například na celoroční práci s dětmi. V obec‑
ním domě již nyní probíhá pravidelné cvičení,
knihovna, dílničky pro děti, a jelikož sbor dob‑
rovolných hasičů ze svých prostředků zakoupil
nový pingpongový stůl, který je dispozici všem,
pravidelně se zde také hraje.
Jak jsem uvedl na začátku, místní část Cho‑
těnice „stále žije“ a dál bude žít, dokud budou
naši spoluobčané ochotni použít trochu svého
času pro ostatní a jakkoli se zapojí do organizace
akcí pro děti nebo dospělé, vždyť stačí málo, ale
každá pomocná ruka se počítá.
Zde závěrem patří poděkování všem sponzo‑
rům, bez kterých by žádnou z těchto akcí ne‑
bylo možné uspořádat, ale jmenovat budu jen
jednoho – toho nejdůležitějšího a tím je Město
Heřmanův Městec. V minulých letech nám bylo
město vždy oporou, a protože dosavadní, byť
zatím krátká, spolupráce s novým vedením je
korektní a na velmi dobré úrovni, věřím, že tomu
bude stejně i nadále.
Pavel Tomiška, SDH Chotěnice
www.hermanuv-mestec.cz
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Pečovatelská služba Heřmanův Městec Historie a současnost
Pečovatelská služba existuje v Heřmanově Městci od 70. let minulého století. Byla poskytována Okresním ústavem sociálních služeb
Chrudim. Střediska pro tuto službu byla na různých místech ve městě. Nejdříve v tzv. Sirkovně, na náměstí v rohovém domě p. Součka,
na staré radnici a nakonec v „baráčku“ u domova důchodců u kapličky.
Pečovatelky zajišťovaly především dovážku
obědů, nákupů, udržování hygieny klientů, po‑
skytovaly různé domácí práce včetně donášky
uhlí a dříví ze sklepů do bytů. Služby byly zajiš‑
ťovány pečovatelkami na kolech a to vždy, za
každého počasí. S účinností od 1. 1. 1992 převzal
tuto službu Městský úřad Heřmanův Městec.
Časem dostaly pečovatelky služební automo‑
bil a služba se začala poskytovat i v okolních
obcích – Kostelec, Konopáč, Načešice, Radlín,
Chotěnice, Morašice a Lány.
Rokem 2003 dochází ke změně zákona, který
ukládá obcím povinnost se o své občany po‑
starat. Pečovatelská služba Heřmanův Městec
je určena pro občany města Heřmanův Městec
a jeho místních částí (Radlín, Chotěnice, Nová
Doubrava, Konopáč). V současné době je služba
poskytována v Heřmanově Městci, Chotěnicích
a Konopáči. Služba může být dle své možnosti
poskytována pro okolní samostatné obce. S tě‑
mito obcemi Město Heřmanův Městec musí nej‑
dříve uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zajišťová‑
ní pečovatelské služby, kde je uvedena částka,
kterou musí obce přispívat na zajištění služby.
Město Heřmanův Městec vybudovalo pro své
občany Dům s pečovatelskou službou na Ma‑
sarykově náměstí č. p. 950, který byl v září 2003
otevřen. Pečovatelská služba se přemístila do
nových, krásných a pro tuto službu důstojných
prostor. Na základě stále většího zájmu byl vy‑
budován další Dům s pečovatelskou službou
U Bažantnice č. p. 964, který byl v září 2006
zprovozněn.

Vítáme jaro v naší škole!
Od Vánoc uplynulo jen pár týdnů a v naší ško‑
le se už chystáme na Velikonoce. Plánujeme
totiž tradiční velikonoční výstavu v prostorách
naší školy.
A i když to venku ještě nevypadá, my už ži‑
jeme jarem. Vyrábíme, barvíme, stříháme a le‑
píme.
Chlapci v dílně pracují se dřevem a dýhou
a pod jejich rukama vyrůstají plůtky a cha‑
loupky. Děvčata zdobí panenky z textilu, vy‑
rábějí květiny z papíru a tvoří krásné závěsné
dekorace.
Na konci března, kdy chceme výstavu usku‑
tečnit (termín ještě upřesníme), přibudou ještě
tradiční perníčky, kraslice a výrobky z těsta.
Taková práce těší nejen žáky, ale i nás učitele.
A už se nemůžeme dočkat, až u nás přivítáme
první návštěvníky. Určitě jim budeme mít co
nabídnout.
Mgr. Eva Kaválková, Základní škola praktická
a základní škola speciální Heřmanův Městec

Od 1. 1. 2007 začal platit nový zákon o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba vy‑
pracovala veškeré potřebné doklady a na základě
toho byla řádně zaregistrována u Krajského úřadu
Pardubického kraje. Posláním služby je poskytovat
takovou podporu a pomoc klientům, která umož‑
ňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní
způsob života, pomáhat v nepříznivých životních
situacích, zvládat pobyt v domácím prostředí, za‑
jišťovat nutné práce v domácnosti a další životní
potřeby.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní
dny od 7.00 hod. do 15.30 hod.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby s chronickým onemocněním.
Služba je poskytována lidem, kteří potřebují
alespoň částečnou pomoc jiné osoby a rodina ji
nemůže zajistit. V letošním roce máme zaevidová‑
no 71 klientů. Nejvíce klientů máme ve věku mezi
80 - 94 lety.
Formy poskytování služby:
1. Terénní pečovatelská služba – služba,
která je poskytována v prostředí, kde člověk žije,
tj. především v domácnosti klienta. Jde o službu
při níž pracovnice pečovatelské služby přichází za
uživatelem do jeho domova. Cílem této služby je
podpora a pomoc klientům v setrvání v jejich do‑
movech a v zachování vazeb na jejich přirozené
prostředí, své blízké a přátele.
2. Ambulantní pečovatelská služba – služba,
která je poskytována ve střediscích osobní hygi‑
eny (prádelna, koupelna). Ambulantní služba je

poskytována v hlavním středisku pečovatelské
služby. Cílem služby je poskytnutí pomoci kli‑
entům při úkonech osobní hygieny.
Nejčastěji požadované činnosti nynějších
klientů: dovoz a donáška obědů, příprava a po‑
dávání jídla, nákupy a pochůzky, praní prádla,
koupel, úklidové práce, přeprava a doprovod
např. k ošetřujícímu lékaři.
Adresa pracoviště:
Středisko, které slouží k organizování pečova‑
telské služby, se nachází v prostorách Domu
s pečovatelskou službou Masarykovo náměstí
č. p. 950, 538 03 Heřmanův Městec
Adresa kontaktní osoby:
Marie Musilová – vedoucí pečovatelka
Telefon: 469 695 161
Mobil: 737 334 546
e‑mail: ps@mesto‑hm.cz
Adresa kontaktní osoby:
Město Heřmanův Městec, náměstí Míru č. p. 4,
538 03 Heřmanův Městec, Marcela Dědičová
– vedoucí sociálního odboru, tel.: 469 660 349,
e‑mail: socialni@mesto‑hm.cz
Zájemci o pečovatelskou službu se mohou
informovat osobně, telefonicky nebo e‑mailem
na výše uvedených adresách a telefonních čís‑
lech.
Marie Musilová pečovatelská služba

Psí školka v Heřmanově
Městci
Cvičí s vámi pejsek? Přijďte to k nám změnit!
Naše psí školka se nachází v Heřmanově Měst‑
ci na kynologickém cvičišti – Za Oborou 930
a jejím cílem je pomoci Vám s výchovou Vaše‑
ho pejska již od útlého věku. Rádi Vám poradí‑
me i s výběrem psa. Naučíme Vás základní cvi‑
ky, umožníme styk s ostatními štěňaty, zkrátka
uděláme vše pro to, aby z Vašeho psa vyrostl
vyrovnaný a spokojený jedinec, který nebude
nebezpečný Vašemu okolí a na jehož odda‑
nost se můžete kdykoliv spolehnout. Začátek
školky je v neděli 3. 5. 2015
Kontakt: Ing. Medková Jaroslava 736 541 200,
nebo Čepová Lenka 732 352 679
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Dále Vás srdečně zveme na 34. ročník závodu
„ Cena Železných hor“, který se koná v sobotu
2. 5. 2015 na našem cvičáku.
Přijďte, rádi Vás u nás uvidíme.
Za kolektiv cvičáku Medková Jaroslava
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Informace TJ Sokol
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
chtěly bychom Vás za výbor TJ Sokol infor‑
movat o průběhu jednání týkajícího se pře‑
vodu budovy sokolovny na Město Heřmanův
Městec. K dnešnímu dni je 51 % ve vlastnictví
Města Heřmanův Městec a 49 % patří ČOS. Již na
jaře loňského roku se zástupci Města Heřmanův
Městec a TJ Sokol dohodli na podmínkách pře‑
vodu budovy sokolovny na Město Heřmanův
Městec a tuto dohodu přijalo i nové vedení Měs‑
ta Heřmanův Městec. Převod budovy není vů‑
bec jednoduchý, protože vše musíme konzulto‑
vat s Východočeskou župou Pippichovou a ČOS.
Přestože byl převod budovy schválen na Valné
hromadě TJ Sokol, ozývají se hlasy, že chceme
Sokol „pohřbít“, což je samozřejmě nesmysl.
Podle nás existence Sokola nezávisí na bu‑
dově, ale na činnosti jeho členů. Dnes v Sokole
funguje 8 oddílů, které existují pouze díky nad‑
šení a dobrovolné práci několika jedinců. Uvítali
bychom i pomoc mladších ročníků, neboť náš
věkový průměr povážlivě stoupá. Většina členů
TJ Sokol s převodem budovy sokolovny souhla‑
sí, neboť je nám jasné, že zachránit budovu před

úplnou devastací mohou pouze investice v řá‑
dech milionů, což my nejsme schopni zajistit.
Jen samotné náklady na energie převyšují zisky
z pronájmů o 120 tisíc korun ročně.

SOKOLSKÝ PLES - PAŘÍŽ
7.2.2015

Doufáme, že převod budovy se v letošním
roce uskuteční a sokolovna bude nadále slou‑
žit nejen členům Sokola, ale všem občanům
našeho města.
Za TJ Sokol Heřmanův Městec
I. Krbcová, A. Stránská

SOKOLSKÝ PLES
2015 V PAŘÍŽI
V sobotu sedmého února jsme prožili krásný
večer na plese v Paříži, který každoročně orga‑
nizuje místní spolek Sokola. Tentokrát se ho také
zúčastnil člen Sokola z Křenovic u Brna. Jako
obvykle k poslechu a tanci hrál plzeňský or‑
chestr. Nechyběla ani polonéza, mazurka a fol‑
klorní vystoupení.
Dobře jsme se bavili až do pozdních nočních
hodin.
Marie Divet Paříž
pozn. redakce: autorka článku je rodačka
z Heřmanova Městce

Fotis kaj aranĝis Liba kaj Floreal Gabalda

Ke 110. výročí narození hudební vědce a skladatele Josefa Plavce

Jméno Josefa Plavce patří neodmyslitelně
k bohaté kulturní historii našeho města. Právě
v těchto dnech (8. 3.) si připomeneme 110. výro‑
čí narození tohoto hudebního skladatele, univer‑
zitního profesora, sbormistra a vědce. Narodil se
do rodiny, která byla nedílnou součástí bohatého
hudebního a společenského života města. Jeho
děd spoluzakládal v roce 1862 PS Vlastislav a byl
i starostou města, otec stejného jména byl před‑
sedou sboru. Malý Josef získal hudební základy
díky rodinnému zázemí. V patnácti letech založil
smyčcový orchestr na chrudimském gymnáziu,
kde studoval. V témž roce zorganizoval v Chru‑
dimi i Heřmanově Městci oslavy 100. výročí na‑
rození B. Smetany, který se pro něho stal velkým
vzorem. Ve studiích pokračoval v Praze na Filo‑
sofické fakultě, kde získal aprobaci středoškolské‑

ho profesora českého a francouzského jazyka. Od
roku 1926 navštěvoval i mistrovskou školu skladby
J. B. Foerstera, se kterým postupně navázal úzké
přátelské vztahy. V roce 1930 si doplnil vzdělání
na pařížské Sorbonně a poté se již plně aktivně
zapojil do široké palety svých hudebních zájmů.
V Praze s výjimkou krátkých období nadále žil
a aktivně působil. Natrvalo se do Heřmanova
Městce vrátil až na sklonku svého života na po‑
sledních šest let. Zemřel náhle 29. června 1979 ve
věku 74 let.
Plavcova celoživotní práce měla maximální
hudebně‑pedagogický záběr. Sahala od sbor‑
mistrovství přes skladatelskou tvorbu, přednáš‑
kovou a pedagogickou činnost až po vědecká
bádání, zvláštní smysl pro literaturu, divadlo či
výtvarné umění. V oboru dirigentském a sbor‑
mistrovském prohloubilo Plavcovy znalosti přá‑
telství s tehdejším ředitelem opery Národního
divadla O. Ostrčilem. V roce 1931 založil v Chru‑
dimi velmi úspěšné „Pěvecké sdružení českých
učitelek“ posléze reprezentativní „Smíšený sbor
českého učitelstva“. Plavcovo vědecké a publici‑
stické dílo obsahuje přes dva tisíce článků, studií
i odborných monografií. Již tento počet svědčí
o tom, že oblast Plavcových zájmů nebyla ničím
omezena. Přesto ho nejvíce přitahovaly posta‑
vy F. Škroupa, B. Smetany a J. B. Foertera. V jeho
tvorbě skladatele nalezneme díla instrumentální
i vokální, písně i sbory, melodramy i velké kantáty.
Josef Plavec je nejvýznamnější osobností hudby
v Heřmanově Městci. V letech 1929–1931 se roz‑
hodl provést na novém jevišti místní sokolovny tři
Smetanovy komické opery „Hubičku“, „Tajemství“
a „Dvě vdovy“. Provedení se konala vždy okolo
bartolomějské pouti a představení měla takový

úspěch, že se na ně pořádaly autobusové zájezdy
z širokého okolí. Ač v roce 1933 ukončil Plavec své
sbormistrovské působení v Heřmanově Městci, se
svým rodištěm nepřerušil kontakt a často a rád
se sem vracel. Zvlášť část každých prázdnin zde
trávil a kraj Železných hor mu byl inspirací k jeho
tvorbě. Až do své smrti se aktivně účastnil zdejší‑
ho hudebního života a podporoval pěvecký sbor
Vlastislav. V dnešní době přicházejí občané Heř‑
manova Městce téměř denně, aniž by to většina
z nich tušila, do kontaktu s jeho hudbou. Jedná se
o znělku místního rozhlasu. Plavec tuto znělku vy‑
ňal a k tomuto účelu upravil z předehry k pásmu
lidových písní „Z kraje Železných hor“.
Josef Plavec se zařadil k výrazným postavám
kulturního života nejen svého rodiště, ale i celého
Chrudimska. Přesto zůstal obyčejným člověkem,
manželem, tatínkem, kterému se v rodinném kru‑
hu familiérně říkalo „Pepo“. A takto na něj v roce
1985 vzpomínala jeho dcera Alena Špirhanzlová
– Plavcová:
(…) Tatínek byl člověk velice skromný: nekouřil,
nepil (z darovaného Napoleona jsme jednou vyráběli vaječný koňak, abychom ho vůbec nějak
zkonzumovali), oblékal se s vybraně „ošuňtělou“
elegancí, která maminku přiváděla k zoufalství
(„Lidi si budou myslet, že se o Tebe nestarám.“). Vůbec neměl rád nové obleky – jen my doma jsme
věděli, že si odřené knoflíkové dírky těch starých ale
milovaných šatů zaretušovává vodovými barvičkami. Maminka s obavami hledívala na oblohu, aby
nezačalo pršet. (…) Tatínek byl na můj tehdejší vkus
strašně šetrný. (…) Všechno, co vyrobila lidská ruka,
bylo hodno úcty, byla to hodnota, na kterou někdo
vynaložil čas, „to přece nemůžu vyhodit!“
Marek Výborný
www.hermanuv-mestec.cz
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Hudební večer jako pocta
Josefu Plavcovi
Pěvecký sbor Vlastislav připomene 110. výročí
narození hudebního skladatele a vědce, heřma‑
noměsteckého rodáka Dr. Josefa Plavce slavnost‑
ním Hudebním večerem. Chce jím připomenout
jednu z nejvýznamnějších osobností hudebního
a kulturního života v našem městě. Sám Plavec vedl
PS Vlastislav v letech 1923–1933 a dále s ním po
celý život spolupracoval. Řadu svých děl také
přímo věnoval zdejšímu sboru. V programu slav‑
nostního koncertu zazní krátký medailon skla‑
datele, vystoupí hudebně‑dramatický soubor
ZUŠ v Chrudimi „Čarovná strunka“ a PS Vlastislav,
který uvede výběr z Plavcova rozsáhlého pásma
lidových písní „Z kraje Železných hor“. Všichni jste
srdečně zváni a těšíme se na viděnou v pátek
6. března 2015 v 18.00 hod. v heřmanoměstecké
synagoze.
Marek Výborný

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Druhou knihu lze volně zakoupit na recepci
Domova pro seniory hl. města Prahy na zámku
a v Turistickém informačním centru v Heřmano‑
vě Městci.
Těším se na vaši účast.
Autor Ivo Šimák

25 let od revolučních dní
V pátek 23. ledna se ve výstavních prostorách
židovského dvojdomku konala vernisáž výstavy
připomínající 25. výročí revolučních dní let 89–90.
Samotné vernisáže se spolu s cca 50 hosty zú‑
častnili i přímí spolutvůrci listopadových změn
v Heřmanově Městci. Za všechny jmenujme pana
Michala Dziedzinského a paní Jaroslavu Šmídovou,
kteří poskytli k realizaci výstavy dobové materiály
a přispěli i vzpomínkami. Vzácným hostem byl pan
Petr Kučera, který v roce 89 koordinoval propojení
pražského centra OF s naším regionem. K autentic‑
ké atmosféře přispěl pan Josef Wolf písněmi, které
rozezpívaly celou výstavní síň stejně jako v listopa‑
du 89 Václavské náměstí.

Městská knihovna srdečně zve na setkání se
spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který
patří mezi naše nejčtenější autory historických
románů.
Beseda se uskuteční: Multifunkční centrum
Heřmanův Městec 1. poschodí
Kdy: ve čtvrtek 19. 3. 2015 v 17.oo hodin
Těšíme se na Vaši účast.

Autorské čtení
Jmenuji se Ivo Šimák a pracuji v Domově pro
seniory hl. města Prahy jako psycholog. Rád
bych vás pozval na mé autorské čtení na zámek
do Rytířského sálu, které se uskuteční v neděli
29. března od 14 hodin. Na konci roku 2014 mi
vyšla již druhá kniha a to pod názvem „Kníže
Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství
v Heřmanově Městci v letech 1919–1938“. Tato
kniha volně navazuje na moji knihu první, která
byla vydána v roce 2012 k 60. výročí Domova pro
seniory hl. města Prahy na zámku v Heřmanově
Městci pod názvem „Šedesát let života sto kilo‑
metrů od Prahy“, ta vypráví zejména o životě lidí
na zámku v letech 1952–2012.
Druhá kniha však vypovídá především o sku‑
tečném životě O. F. Kinského a jeho rodin na
panství heřmanonoměsteckém. Jsou v ní uve‑
řejněny dokumenty a fotografie, které do sou‑
časné doby nebyly badatelsky zkoumané a ani
identifikované. Přála mi náhoda a štěstí, že jsem
měl tu možnost být první a vybrané materiály
mohl v knize uveřejnit. Proto mi dovolte, abych
vás co nejsrdečněji pozval a mohl se tak podělit
o velice zajímavé dokumenty, kde se dozvíte tře‑
ba i o svých předcích to, co jste nevěděli. Krom
dokumentů, které byly v roce 1945 převezeny
na hraběcí zámek Chlumec nad Cidlinou, právě
ze zámku knížecího v Heřmanově Městci, tak
s dokumenty z kroniky města, Pamětní knihy
oddílu kopané atd.

Celá výstava byla koncipována jako časová osa
znázorňující dění od listopadu 89 až po první svo‑
bodné komunální volby v roce 90. Součástí expo‑
zice byl i panel připomínající třetí znovuobnovení
skautské organizace po 19. letech.
Samotnou výstavu, po dobu jejího zpřístupně‑
ní, navštívilo přes 100 návštěvníků a byla využita
i místní ZŠ ke zpestření hodin dějepisu a občanské
výchovy pro žáky vyšších ročníků.
Záměrem výstavy a komentované vernisáže
bylo připomenutí totality doby relativně nedávné
generaci „Husákových dětí“ a mladším ročníkům,
kteří v demokracii již vyrůstali a považují ji za sa‑
mozřejmost.
Marta Pleskotová

Výstava „Heřmanův Městec
25 let poté…“
Názory žáků ZŠ v Heřmanově Městci:
Na této výstavě se mi nejvíc líbilo téma skau‑
tingu. Protože na něj chodím, tak jsem se o něm
chtěla něco dozvědět.
Alena Černocká, 7.C
Nápad výstavy byl dobrý. Je důležité, abychom
nezapomněli, jaká byla dřív doba. Jen mi vadilo,
že tam bylo málo obrázků. Bylo spousta textu. To
se většině lidí číst nechce, ale obrázky si mohou
prohlédnout.
Tereza Macigová, 7.C
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Výstava se věnuje hlavně OF a jeho působení
a snahám v letech 1989–90. Můžete se podívat na
kopie smluv, kandidátní listiny atd. Zklamalo mě,
že je výstava velice krátká.
Jonáš Abraham, 7.C
Výstava v židovském dvojdomku byla velmi
zajímavá. Demonstrovala nám dobu, kdy nebyla
demokracie a vše řídili komunisté. Seznámili jsme
se se členy OF, kteří se ujali demokratického ve‑
dení v Heřmanově Městci. Mezi členy byla i fotka
našeho pana ředitele. Na dalších panelech jsme
četli dokumenty z té doby, dopisy a žádosti. I když
jsme rok 1989 ve škole ještě neprobírali, myslím, že
mi výstava mnoho ukázala.
Eliška Rájová, 8.B
My žáci 9. A jsme při hodině dějepisu navštívili vý‑
stavu 25 let poté, která byla v židovském dvojdom‑
ku. Výstava byla celkem slušná, spousta z nás se
tu dozvěděla zajímavé informace. Ale. Čekali jsme
mnohem víc. Podle nás mohla být výstava mno‑
hem propracovanější, hlavně kvůli důležitosti to‑
hoto tématu, mohla obsahovat více autentických
fotografií, krátké ukázky z rozhlasu a televize a klid‑
ně nás mohl navštívit i nějaký „pamětník“ těchto
událostí, a že jich v Heřmanově Městci žije dost.
Nechceme jen kritizovat, a proto bychom chtěli
pochválit i útržky z novin a dobové fotografie bý‑
valého prezidenta Václava Havla.
Moc děkujeme za vytvoření této výstavy. žáci 9. A
V pátek, o hodině dějepisu, jsme se se třídou
vydali na výstavu do židovského dvojdomku, kde
jsme viděli dokumenty z roku 1989. Mohli jsme
spatřit např. ústřižky z novin, fotografie členů OF
a mnoho dalšího a zajímavého, o čem jsme do‑
sud nevěděli. Přestože jsme se o tomto roce ještě
neučili, jsme rádi za nové informace a poznatky.
Sára Burešová, 8.B
Ve středu 18. 2. 2015 proběhla další z odbor‑
ných přednášek naší Společnosti. Přednášející
pan Vlastimil Marek z firmy Ventura – Venkov
z Jedousova vyprávěl posluchačům o význa‑
mu bakterií a enzymů pro komposty, jezírka,
odpadové systémy nebo jímky a septiky pro
domácnosti, zahrady, ale i města a obce. Své
povídání doprovázel praktickými ukázkami již
realizovaných úspěšných projektů. Nakonec
pozval především rodiny s dětmi na Stezku
rytíře Sekolíka, která prochází nově vysáze‑
ným ovocným sadem na kraji Jedousova. Zde
se děti seznámí s kompostováním, potřebou
třídit odpad a přírodními biologickými proce‑
sy. Přednáška byla poutavá, zajímavá a opět
zakončená bohatou diskuzí nad dotazy pří‑
tomných návštěvníků.
Za SPŽH Hana Böhmová, předsedkyně
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Ve středu 18. 3. 2015 zve Společnost přátel
Železných hor všechny zájemce na odbor‑
nou přednášku do Multifunkčního centra
v Heřmanově Městci. Vyprávět bude tento‑
krát kastelán zámku v Cholticích pan Lukáš
Rychtecký o změnách, které provází nejen
zámek samotný, ale i přilehlý rozsáhlý park.
V něm byl v roce 2014 realizován projekt Re‑
vitalizace biotopů v Přírodní rezervaci a Ev‑
ropsky významné lokalitě Choltická obora.
Povídat se bude o zajímavých kulturních
akcích a společenských aktivitách, které na
zámku a v jeho blízkém okolí proběhly nebo
jsou do budoucna plánované. Za SPŽH
srdečně zve Hana Böhmová, předsedkyně

Velikonoce – svátky jara
Spolek Živé město Heřmanův Městec z. s.,
pořádá velikonoční jarmark a zároveň vyhla‑
šuje soutěž – O nejhezčí kraslici a nejnápa‑
ditějšího beránka (z různých materiálů), pro
všechny spoluobčany, děti, rodiče a prarodi‑
če, kteří rádi tvoří, vyrábí a pečou. Velikono‑
ce jsou svátky jara, tradic, malovaných kraslic
a pečených beránků.
Od 3. 4. 2015 bude v židovském dvojdom‑
ku probíhat výstava o historii velikonoc
a tradicích. Zahájení bude 3. 4. v 17.00 hodin
a v sobotu 4. 4. od 13.00 hodin budou probí‑
hat velikonoční trhy.
Současně budou vystaveny vaše kraslice
a zajímaví beránci a návštěvníci výstavy bu‑
dou moci ohodnotit nejhezčí výrobek.
Své výrobky můžete nosit do Turistické‑
ho informačního centra od 30. 3. 2015 vždy
v provozní době od 8.00 do 16.00 hodin.
Výstava i soutěž budou probíhat do veliko‑
nočního pondělí odpoledne do 16.00 hodin.
Poté budou sečteny hlasy a 5 kraslic a 5 be‑
ránků bude ještě vystaveno v Turistickém
informačním centru do 10. 4. 2015. Výherci
budou informováni a bude jim předána cena
ve stejný den.
Doprovodný program velikonočního
jarmarku:
– šikovné ručičky – zábava nejen pro děti
– prodejní výstava
– pro kluky – pletení pomlázek
– pro děvčata – zdobení vajíček
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za spolek Živé město Michaela Dyčková
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Městské kino zve
Plavci s Irenou Budweiserovou 20. března v sokolovně
Městské kino Heřmanův Městec Vás zve v pátek 20. března od 19 hodin do sálu sokolovny
na koncert známé skupiny Plavci.
Oblíbená česká skupina Plavci, která se vě‑
nuje stylu folk a country, koncertuje již od
roku 1965. Zpěvák Honza Vančura pokračuje
v koncertování s Plavci s tradičním reperto‑

árem, na který jsou diváci této slavné skupi‑
ny zvyklí. Posluchači v Heřmanově Městci se
mohou těšit na excelentní spoluhráče. Jedním
z nich je uznávaný harmonikář a zpěvák Mário
Bihári, dále Jakub Racek, vítěz řady evropských
kytarových soutěží a výjimečný kontrabasista
Lukáš Pelc. Hostem koncertu je Irena Budwei‑
serová, která je známá především ze svého
mnohaletého působení ve Spirituál Kvintetu.
Díky ní dostaly známé písně nový háv, který
jim opravdu sluší. Mezi nejznámější písně pa‑
tří: Zvedněte kotvy, 500 mil, Teče voda, Rákosí,
Pole s bavlnou, Láska je věc kouzelná, Vysoči‑
na, Orchidej a další.
Vstupenky na tento koncert je možné zakou‑
pit pouze v předprodeji v Turistickém infor‑
mačním centru a v pokladně kina. Při zakou‑
pení v předprodeji je vstupné 200 Kč, na místě
pak 250 Kč.

Již 6. ročník festivalu Expediční kamera v kině
V sobotu 7. března od 16 hodin můžete v městském kině navštívit již 6. ročník filmového
festivalu Expediční kamera.
Expediční kamera je přehlídka těch nejlep‑
ších filmových dokumentů o cestování, dob‑
rodružství, divoké přírodě, extrémních expedi‑
cích i zážitcích. Díky tomuto festivalu se během

jednoho dne podíváte do Himaláje, na Island,
splujete 5000 km dlouhou řeku Amur, přepluje‑
te na veslici celý Indický oceán, poznáte jednu
z největších jeskyní světa v Ománu nebo se
seznámíte s extrémním běžcem a skialpinistou
na vrcholcích Alp. V našem digitálním kině si
můžete vychutnat projekci všech dokumen‑
tů ve Full HD kvalitě. Věříme, že celý téměř
šestihodinový program si náležitě užijete i díky
našim novým pohodlným křeslům. Přehlídka
filmů bude doplněna přednáškou a besedou
s otužilcem Jindřichem Krásou a projekcí do‑
kumentu „Zimní plavci na Špicberkách“ o jeho
expedici do arktické divočiny se zimním plavá‑
ním (cca od 19.30).
O přestávkách je pro diváky zajištěno občers‑
tvení. Rezervace a předprodej vstupenek v po‑
kladně kina i v Turistickém informačním centru.

Bio seniorů – závěr druhé sezony patří komediím
Další sezona nového projektu Bio seniorů se chýlí ke konci. Pro diváky jsou připraveny
ještě 2 nové české komedie.
Městské kino nabízí divákům již druhým rokem
každou 2. středu v měsíci od 17.00 hodin zpra‑
vidla nový český film za snížené vstupné 60 Kč.
Představení mohou ale při neobsazené kapacitě
sálu navštívit i běžní diváci, kteří nespadají do
kategorie seniorů.

Ve středu 11. března v 17.00 můžete navštívit
novou českou komedii „Hodinový manžel“, ve
které se představí známí čeští herci Bolek Polív‑
ka, Eva Holubová, David Matásek, Lenka Vlasáko‑
vá a další. Na středu 8. dubna je pro Vás připra‑
veno další pokračování úspěšné české komedie
Zdeňka Trošky „Babovřesky 3“.
www.hermanuv-mestec.cz
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Režisér Zdeněk Troška
zavítá do městského kina

Pátek 20. 3. v 19.30 – Americký sniper
Sobota 21. 3. v 16.00 – Za kamarády z TV
		
(pásmo pohádek)
Sobota 21. 3. v 19.30 – Zimní pohádka
		
(balet)
Úterý 24. 3. v 19.30 – Proti přírodě
Středa 25. 3. v 18.00 a 20.00 –
Troška humoru se Zdeňkem Troškou
Čtvrtek 26. 3. v 18.00 – Albánie a Kosovo
		
(cest. večer)
Pátek 27. 3. a sobota 28. 3. v 17.30 –
Konečně doma (2D/3D)
Pátek 27. 3. a sobota 28. 3. v 19.30 – Vybíjená
Sobota 28. 3. v 16.00 – Zvonilka a tvor Netvor
Úterý 31. 3. v 19.30 – Příběh Marie
Aktuální program kina a bližší informace k ak‑
cím pořádaným v kině najdete na oficiální inter‑
netové stránce: www.kinohm.cz

Známý český režisér Zdeněk Troška přijede ve
středu 25. března do heřmanoměsteckého kina.
Zábavný pořad Troška humoru se Zdeňkem
Troškou potěší jistě řadu příznivců tohoto režisé‑
ra divácky velmi úspěšných komedií. Humorné
vyprávění historek z natáčení svých komedií
doplní náš host besedou s diváky a na závěr
proběhne autogramiáda.
O vstupenky na tento pořad je nebývalý zá‑
jem. Na pořad od 18.00 hodin bylo vyprodáno
v rekordních 5 dnech i přesto, že jsou vstupenky
k dispozici jen v přímém prodeji v kině a v Tu‑
ristickém informačním centru. Díky tomu bylo
hned přidáno další představení ve 20.00. Dopo‑
ručujeme si však zakoupit vstupenky co nejdříve
v předprodeji.
Dalimil Nevečeřal – vedoucí kina

Kino „Mír“ Heřmanův Městec
– program na březen 2015:
Středa 4. 3. v 19.30 – Vetřelec:
		
Režisérský sestřih
Pátek 6. 3. v 17.30 – Velká šestka
Pátek 6. 3. v 19.30 – Kobry a užovky
Sobota 7. 3. v 16.00 – Expediční kamera	
		
2015 (filmový festival)
Neděle 8. 3. v 17.00 – Divoké historky
Úterý 10. 3. v 19.30 – Ghoul
Středa 11. 3. v 17.00 – Hodinový manžel
		
(Bio seniorů)
Středa 11. 3. v 19.30 – Teorie všeho
Čtvrtek 12. 3. v 18.00 – Sibiří na kole
		
(cest. večer)
Pátek 13. 3. a sobota 14. 3. v 17.30
Asterix: Sídliště bohů (2D/3D)
Pátek 13. 3. v 19.30 – Padesát odstínů šedi
Sobota 14. 3. v 16.00 – Vodnická pohádka
		
(loutkové divadlo)
Sobota 14. 3. v 19.30 – Divočina
Úterý 17. 3. v 19.30 – Fotograf
Středa 18. 3. v 19.30 – Babovřesky 3
Pátek 20. 3. a sobota 21. 3. v 17.30
SpongeBob ve filmu (3D/2D)

RODIČOVSKÉ CENTRUM
RADOVÁNEK, o. s.
Otevřeno vždy v pondělí, úterý a čtvrtek
od 9–12 hod a od 15–18 hod
Pravidelné aktivity v týdnu:
každé pondělí
10.30–11.00 hod		 Klub rodičů s kojenci
15.00–17.00 hod		 Keramická dílna pro děti
		 a rodiče
18.30–19.30 hod
Večery s meditací
každé úterý
10.00–11.00 hod		
„Šikovné ručičky“– tvoření
pro nejmenší nebo „Ladíme se spolu“ –
pohybově hudební hry s dětmi
14.00–15.00 hod
Aktivity pro seniory
17.30–19.00 hod		 Cvičení pro těhotné
		 a profylaxe k porodu
každou lichou středu
18.00–21.00 hod		 Kreativní dílna pro dospělé
každý čtvrtek
10.00–11.00 hod		 Klub rodičů s batolaty
Mimořádné akce s Radovánkem
na BŘEZEN 2015
Čtvrtek 5. 3. v 10.00 hodin
Jarní pohádka „O ZATOULANÉM KUŘÁTKU“
s Ivou Krbcovou. Krátká pohádka v rámci klubu
rodičů s dětmi ve velké herně RC.
Úterý 10. 3. v 18.00 hodin
LAKTAČNÍ PORADNA s Bc. Evou Hrdličkovou
– správné techniky kojení.
Středa 11. 3. v 18.00 hodin
Kreativní dílna pro dospělé na téma
„KVĚTINOVÉ OZDOBY. Cena 50 Kč, veške‑
rý materiál je v ceně. Podrobnější info na:
https://www.facebook.com/kreativnidilna.
Středa 18. 3. v 14.40 hodin
„VÝLET VLÁČKEM DO PŘELOUČE“ – při pěk‑
ném počasí navštívíme i velké dětské hřiště. Ná‑
vrat opět vláčkem do 17 hodin.
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Středa 25. 3. v 18.00 hodin
Kreativní dílna pro dospělé na téma „MOZAIKA“. Sebou předmět na ozdobení, ostatní
materiál bude k dispozici na místě.
Cena: 50–100 Kč dle spotřebovaného materiálu.
Sobota 21. 3. v 10.00 hodin
„Workshop na téma „JAK ROZVÍJET SILNÉ
STRÁNKY U DĚTÍ A JAK SE S DĚTMI UČIT“
s PhDr. Lukášem Šlehoferem (SCIO) – celoden‑
ní seminář v Radovánku. Nutno se přihlásit pře‑
dem, kapacita je omezena. Cena 200 Kč.
Čtvrtek 26. 3. v 16.00 hodin
„Beseda s pracovníky BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ“ – na téma stalking (nevhodné kontak‑
tování a obtěžování), prevence násilí v rodině,
újma na zdraví apod. Besedu povedou Mgr. To‑
mášek Ladislav a Mgr. Jeníková Karolína. Více
informací uvedeme na plakátech.
Areál MŠ Jonášova, vpravo od hlavního vstupu.
Kontakt: www.radovanek.xf.cz, tel.: 723 152 866,
725 372 998 / Činnost RC Radovánek je podpo‑
rována městem Heřmanův Městec, Pardubic‑
kým krajem a MPSV.

APŽ PROGRAM BŘEZEN 2015
CVIČENÍ:
každé úterý od 14.00 v RC Radovánek
3. 3. 2015
Cvičení s gumou
10. 3. 2015
Cvičíme na balónech
17. 3. 2015
Cvičíme s činkou
24. 3. 2015
Procvičování pánevního dna
31. 3. 2015
Cvičení s owerbally
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
12. 3. 2015 ČTVRTEK – VYCHÁZKA. Projde‑
me se s hůlkami i bez nich. Chůze do 10 km.
Sraz vždy ve čtvrtek ve 14 hodin u parku –
vstup u samoobsluhy Holub.
5. a 26. 3. 2015 ODPOLEDNE S KARTAMI –
karetní a deskové hry pro dospělé
Vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v Radovánku.
4. a 18. 3. 2015 STŘEDA Návštěva wellness
v Pardubicích
VÝLETY:
28. 3. 2015 SOBOTA „VÍTÁME JARO NA PELINÁCH“ – čas upřesníme. Krásný poznávací
výlet po okolí Chocně s návštěvou přírodní
rezervace
Pro zájemce nabízíme 3denní pobyt v Toulov‑
cových maštalích poslední týden v květnu.
Zájemci se musí předem nahlásit u paní Krbco‑
vé. Podrobnosti upřesníme v dubnu.
DIVADLO V PARDUBICÍCH:
V březnu není představení pro abonentní sku‑
pinu „B“. Více informací na tel.: 723 152 866.
Za APŽ Ivana Krbcová

LEKNín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Malá, ale živá (pořád se něco děje)

Židovské hřbitovy v televizi

Malá, ale živá, tak by se dala popsat obec Hošťalovice, která leží necelých 8 kilometrů
západně od Heřmanova Městce. Najdete zde od každého něco. Kulturu v kostele sv. Havla,
jehož počátky se datují od roku 1349, klid a pohodu u místního rybníka, kde se každým
rokem konají rybářské závody nebo akce ve vybudovaném sportovním areálu, který je
centrem dění obce.

V rámci vzpomínek na holocaust vysílali v Čes‑
ké televizi pořad o židovských synagogách,
hřbitovech a památkách po Židech. Uváděli
z našeho okolí hřbitov v Chrasti, Luži, Hroubo‑
vicích a jiné. A já jsem stále čekala, zda se objeví
i heřmanoměstecký židovský hřbitov a nádher‑
ně opravená synagoga. Snad někdy později.
Nebo musí město samo požádat o natáčení?
Škoda, že už nežije pan Ladislav Mareš, který by
mohl vyprávět. Vzpomínám i na Evu Löwitovou
(nyní Erbanovou), která po navrácení z koncen‑
tračního tábora krátce žila v Heřmanově Městci
a mnohem později naše město, po přestěhování
do Izraele, opět navštívila. Snad tam dosud se
svou rodinou žije.
Jaroslava Rousková, klientka Domova pro seniory
Heřmanův Městec, v ulici U Bažantnice

Obec Hošťalovice jsou především její občané,
ať už ti nejstarší, jejichž vzpomínky sahají do po‑
čátku minulého století nebo ti nejmladší, kteří
jsou naší budoucností. Minulé i současné vedení
podporuje své občany, a s tím spojené budování
a zvelebování. Najdete zde místní pohostinství,
malý krámek, v létě pak oceníte bazén s průzrač‑
nou vodou, dětské hřiště, tenisový kurt či hřiště
na plážový volejbal a malou kopanou.
O tom, že to zde žije, svědčí nejen tradiční dub‑
nové pálení čarodějnic, stavění máje, červnový
den dětí, hasičská soutěž o pohár starosty obce.
Naši hasiči vyhráli okrskovou soutěž a pravidelně
se zúčastňují hasičské ligy. Naše nejmenší čeká
mikulášská nadílka, ale zejména další nové akce.
Například vloni to byla pomlázková zábava včet‑
ně bohatě vyzdobeného sálu a bohaté tomboly.
Zúčastnili jsme se také soutěže „Vesnice roku
2014“. Obdrželi jsme diplom za ojedinělou ves‑
nickou pospolitost v obci a velmi nás to potěšilo.
A tak nový rok 2015 v Hošťalovicích začal ob‑

čanskou aktivitou – Koštem dobré slivovičky. De‑
gustátoři chutnali 32 vzorků. Byly vyhodnoceny
první tři nejchutnější a majitelé obdrželi ceny. Dal‑
ší bude dámské posezení v březnu, v květnu to
bude rybářská zábava, kde bude opět vyzdobe‑
ný sál a bohatá tombola. V červenci nás navštíví
heligonkáři a jejich příznivci, v srpnu ožije parket
rockovou kapelou Odyssea, v září si občané za‑
tančí na tradičním vinobraní a společně se pak
rok uzavře na zastupitelstvem pořádaném vá‑
nočním posezení občanů a přátel obce a vánoční
zpívání v kostele sv. Havla. Jisto jistě se mezi toto
všechno vejde i nějaký výlet do pivovaru, sklípku
či za kulturou. Letos to bude počtvrté. Nesmíme
opomenout páteční cvičení našich žen a dětí.
Chodí již pátým rokem cvičit do Sportbaru.
Takže nezbývá nic jiného než Vás pozvat. Při‑
jeďte se přesvědčit na vlastní oči. Veškeré akce
jsou uvedené v kalendáři akcí na aktualizovaných
webových stránkách obce.
Lenka Jirásková

NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
HLEDÁME PRACOVNÍKY
Z HEŘMANOVA MĚSTCE A OKOLÍ

NÁPLŇ PRÁCE: Úprava regálů dle PLG v ob‑
chodních řetězcích, listing, delisting zboží,
kontrola záručních lhůt u potravinářského sor‑
timentu. Umístění promomateriálů do regálo‑
vých míst.
POŽADUJEME: vzdělání min. vyučen, ochota
učit se novým věcem, zájem o práci, ochota
denně cestovat, schopnost pracovat v týmu,
zdravotní průkaz, ochota pracovat na ŽL.
NABÍZÍME: zajímavou práci v obchodě, do‑
prava do místa prodejen zajištěna firmou,
výdělek 16.000,– měsíčně dle odpracovaných
hodin. Pracovní doba 10h/denně od Pondělí
do čtvrtka. Nástup možný ihned.Možnost pra‑
covat i brigádně na DPP.
V případě zájmu volejte na uvedený telefon:
Ivana Nováková / Tel.: 721 676 947

Poděkování za spolupráci
Dovolte mi, abych se i s vámi návštěvníky turistic‑
kého informačního centra touto cestou rozloučil.
Ke konci ledna jsem po 8 letech po vzájemné do‑
hodě ukončil svoji pracovní činnost v informačním
centru. Věřím, že informační centrum se za dobu
mé přítomnosti v něm, dostalo na určitý vrchol,
což dosvědčují i jeho výsledky v různých hodno‑
ceních – TIC se stalo vůbec první organizací v Čes‑
ké republice, které získalo mezinárodně uznávaný
certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb,
jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky. Bylo také vyhlášeno Nejlepším
informačním centrem Pardubického kraje pro rok
2014 a v této soutěži získalo i nejvíce hlasů v rámci
České republiky.
Tyto ocenění přinesly TIC a celému městu i pro‑
pagaci v odborných publikacích, článcích a bylo

dáváno za příklad jiným, a to hlavně z důvodů vzá‑
jemná spolupráce na fungování TIC mezi Městem
Heřmanův Městec, MAS Železnohorský region
a Autokempinkem Konopáč. Jasně toto dokazuje
vyjádření z hodnocení TIC nezávislým hodnoti‑
telským centrem LRQA panem Milerem: „V závěru
tohoto hodnocení si dovoluji vyjádřit pracovníkům
TIC Heřmanův Městec a spolupracujícím organi‑
zacím, zejména pak MAS Železnohorský region
a Autokempu Konopáč, své uznání za jejich ne‑
popiratelný přínos pro rozvoj cestovního ruchu
v regionu, včetně podpory místních drobných
výrobců. Díky tomu má město Heřmanův Městec
a jeho okolí potenciál nabídnout turistům nejen
z Čech, ale z celého světa atraktivní historické pa‑
mátky, umělecká díla, kulturní akce a krásnou příro‑
du. Na to by měli být občané Heřmanova Městce

hrdi. V letošním roce by to mělo vést i k tomu, že
naše TIC budete moci vídat i v televizi a v publika‑
cích v rámci mediální kampaně CzechTourism na
podporu Českého systému kvality služeb.
Na závěr nezbývá nic víc než popřát zaměstnan‑
cům TIC, aby se jim dařilo udržet stávající standard
TIC a rozvíjeli i nadále poskytované služby, dle přá‑
ní návštěvníků, tak aby od nás odjížděli spokojeni
a opět se sem rádi vraceli.
Činnost v TIC pro mě byla cennou zkušeností do
dalšího profesního působení. Věřím, že s mnohý‑
mi z Vás, budu mít příležitost i nadále se setkávat
v rámci své činnosti pro Místní akční skupinu Že‑
leznohorský region. Najdete mně v kanceláři MAS
ŽR v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci
v 1. patře.			
Martin Písař
www.hermanuv-mestec.cz
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Slovo redakce
Konečně tady máme měsíc březen, který většinou přináší více sluníčka a optimismu.
Dovolte nám začít naše slovo redakce připomenutím lidových moudrostí a charakteristik
tohoto ročního období.
Český název třetího měsíce v roce naznačuje,
že začínají rašit břízy a samice většiny živočichů
jsou březí. Výjimečným dnem v březnu je jarní
rovnodennost – kolem 21. března je den stejně
dlouhý jako noc. Jsou si tedy obě části „rovné“.
Březnové slunce má krátké ruce. Znamená to, že
se sice v březnu objeví sluníčko a povzbudí prv‑
ní jarní rostliny v květu, ale svítí pořád krátce (na
první jarní den 20. března vyjde slunko v 6 hodin
a 3 minuty a zapadne v 18 hodin a 13 minut. Svítí
tedy 12 hodin a 10 minut).
Pokud začnou kvákat žáby, bývá to dobré zna‑
mení pro čápy, kteří se vracejí z Afriky, kde byli
přes zimu. Čápi se totiž žábami živí. Říká o tom
přísloví: Na svatého Řehoře čáp letí přes moře,
žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře.
Svatého Řehoře je právě 12. března. V březnu za‑
čínají jarní práce na poli a nebylo radno s jejich
započetím otálet.
Neotálí ani naše redakce a na základě výběro‑
vého řízení Rada města schválila ustavení nového
grafika Mgr. art. Anetu Jelínek, která byla sou‑

časně i „dojmenována“ do redakce městského
zpravodaje. Leknín tak dostává celkově novou
tvář i novou hlavičku a tak budeme s napětím
očekávat vaše reakce na tyto změny. Jistě jste si
také povšimli, že má každé vydání Leknínu místo
původních stran 8. nyní stran 12.
Mladší generace již ani nevnímá, že k 8. březnu
se váže Mezinárodní den žen (MDŽ). Někdy bývá
uváděn jako socialistický svátek a je zbytečně zavr‑
hován. Vůbec se však nejedná o svátek vyrobený
minulým režimem, ale o uznávaný den stanovený
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909.
Zima nás může ještě překvapit a proto vzniklo
přísloví: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě
tam budem, máj, vyženem husy v háj, které sli‑
buje hezké počasí až v květnu.
My si ale budeme přát, aby vás, vážení čtenáři
Leknínu, příjemné slunečné dny poctily svou pří‑
zní v průběhu celého měsíce března a nemuseli
jste být „vlezlí za kamny“. Všem ženám, které si
uznání a úctu jistě zaslouží, přejeme k MDŽ z ce‑
lého srdce vše nejlepší!
Vaše redakce

Zimní táboření na Lichnici
Jako každý rok poslední víkend v lednu, se sešli
letos již po čtyřicátédruhé v areálu hradu Lichnice
milovníci zimního táboření.
Počasí jim tentokrát přálo. Zasněžené okolí, něž‑
ný mrazík a sobotní sněžení, tak nějak vypadá otu‑
žilecký ráj. Což teprve páteční večerní vzpomínání
pamětníků v hospůdce pod hradem. Vyprávění
životních příběhů i historek z obdobných akcí po
Čechách i jinde ve světě. Došlo i na zakladatele
tradice lichnického zimního stanování, členy Klu‑
bu českých turistů z Heřmanova Městce, jejichž
zástupce Jiří Moravec st. opět zavítal mezi své, ač
už pořadatelské žezlo předal synovi Jiřímu.
Sobotní větrné ráno rozproudilo aktivity přítom‑
ných a po krátké přírodovědné exkurzi, přišel na
řadu moderní lichnický pětiboj, těžko se popisuje.
Ten se musí vidět. Někteří z příchozích diváků ješ‑
tě několik dní po shlédnutí sportovního klání měli
namoženou bránici.
Protože vše má svůj řád a zdraví především, bylo
nutno naplnit heslo: „ Pitný režim to je základ“,

odebrali se účastníci vyhlásit výsledek soutěže do
větrného prostředí útulku páně Vydrova, až na jed‑
nu výjimku – půlročního Pavlíka a jeho maminku.
Nezoufají, jejich čas ještě přijde. Nejen oni se těší
na další ročníky lichnického táboření.
Ivana Matyková

BURZA JARO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK
Heřmanův Městec – Multifunkční centrum 1. patro
• PŘÍJEM VĚCÍ úterý 24. března, 9.00–11.00
a 13.00–16.00
• PRODEJ středa 25. března, 8.00–11.00
a 13.00–16.00
• VÝDEJ VĚCÍ čtvrtek 26. března, 13.00–16.00
Přijímáme POUZE oblečení typu jaro, léto
Oblečení přijímáme čisté a v dobrém stavu
Za každé přijaté oblečení bude ČSŽ vybírat 1 Kč
Za Český svaz žen, Jiřina Tvrzická
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Kalendárium
Sigmund, Karel Jan
* 7. 2. 1897 Mělník
† 23. 10. 1959 Heřmanův Městec
malíř, žák Otakara Nejedlého, většinu
svého díla věnoval krajině Železných Hor
a Vysočiny, byl členem pardubické po‑
bočky SVČU, vystavoval v mnoha, nejen
východočeských městech. Jeho obrazy
mají všechny významné galerie nejen ve
východních Čechách.
Dismas, Josef
* 10. 2. 1842 Heřmanův Městec
† 3. 11. 1904 Brno
studoval reálku v Chrudimi a v Praze,
poté dva roky na pražské technice. Úřed‑
ník na panství Kinských, od roku 1878
členem okresního zastupitelstva, od roku
1894 okresní starosta. V roce 1902 mu byl
udělen rytířský kříž Františka Josefa I.
Zákoucký, Karel Jan
* 21. 2. 1862 Heřmanův Městec
† 3. 9. 1925 Chrudim
Absolvoval reálku v Pardubicích a učitel‑
ský kurz v Hradci Králové. Byl učitelem ve
Svratouchu, Trojovicích, Kočí, Morašicích,
Seči. Od roku 1918 je ředitelem a správ‑
cem živnostenské pokračovací školy ve
svém rodišti.
Založil místní odbor KČST, jehož byl dlou‑
holetým předsedou. Cestoval po Skandi‑
návii, Islandu i Africe. Psal do Národních
listů, Malého čtenáře, Vlasti. Některé jeho
povídky a knihy byly přeloženy do slovin‑
štiny a bulharštiny.
Plavec, Josef PhDr., DrSc.
* 8. 3. 1905 Heřmanův Městec
† 29. 6. 1979 tamtéž
studoval reálné gymnázium v Chrudimi,
Filozofickou fakultu UK, mistrovskou školu
skladby u J. B. Foerstra, estetiku, hudební
vědy a dějiny umění v Paříži.
Byl středoškolským profesorem, od roku
1950 vysokoškolským učitelem, psal do
hudebních časopisů, byl funkcionářem
hudebních společností, vedl pěvecké
sdružení Východočeských učitelek, byl
autorem mnoha hudebně skladatelských
děl.

Uzávěrka zpravodaje na měsíc
duben je 20. 3. 2015 ve 12.00
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