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Lidé kolem nás
Bohumil Starý

Bechyně = lidé s otevřeným srdcem
Když vznikalo v roce 2016
partnerství, byla to jedna
velká neznámá. Měl jsem
výhodu. Město jsem znal
díky prozřetelnosti mé ro‑
diny a jedné krásné jiho‑
české dovolené. Věděl jsem o jeho krásách
i dominantách, ale neznal jsem místní…
Dosavadní zkušenosti však předčily očekává‑
ní. Ať již předsedkyně komise Lucie Čapková
od úvodních rozhovorů, tak poté i já s teh‑
dejším místostarostou Otakarem Volejníkem
jsme objevili nejen krásy města Bechyně, ale
i jeho obyvatel. Oba mi jistě potvrdí, že jsme
našli spřátelený kraj. Každé setkání, každá
společná akce nás posouvá dál. A i když jsme
na startu spolupráce, tak jsem přesvědčen, že
se rodí velmi příjemné partnerství. A to jak na
spolkové úrovni, kulturní, školské, ale i třeba
té strohé – pracovní – úřední.
V Bechyni jsme našli partnerské město. Vě‑
řím, že společné projekty budou přibývat.
Všem mohu jen a jen spolupráci doporučit
a já osobně i velmi rád aktivně napomohu.
Vydejte se k nim. Je tam krásně a žijí tam
lidé s otevřeným srdcem.
Josef Kozel, starosta města

Vážení čtenáři
Leknínu, dovolte
mi Vám stručně
představit měs‑
to Bechyni.
Jihočeské město
Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, cca 20 km
od Tábora. Při svém zrodu byla Bechyně nejjižněji položeným krajským městem a bechyň‑
ský kraj se udržel jako celistvý až do roku 1751. Slavná minulost Bechyně spojená s Janem
Lucemburským, rodem Šternberků i osobností Petra Voka za sebe zanechala řadu památek,
skrytých v půvabné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné.
Nejstarší památkou lázeňského městečka je rozsáhlý hrad postavený už Přemyslem Otaka‑
rem II. Dnes by vám ale jeho hledání asi dalo trochu práce, je totiž zároveň nejstarším
a základním pilířem bechyňského zámku. Ze tří stran původní hradiště chránily hluboké
zářezy Lužnice a Smutné, na severu pak městské hradby s několika baštami. Nejlepší po‑
hled je na ně dnes ze židovského hřbitova či Parkánové ulice.
Celou sbírkou architektonických skvostů je bechyňské náměstí. Přehlídce měšťanských
domů včetně toho U Bílého zvonu tu dominuje kostel sv. Matěje. V těsném sousedství
náměstí na vás čekají další perly – františkánský klášter, židovský hřbitov, kostel sv. Michala,
o kousek dál potom městské lázně či most Duha. A vězte, že to zdaleka není všechno.
Město Bechyně je od roku 2016 partnerským městem Heřmanova Městce. Mezi městy již
došlo k několika sportovním a kulturním setkáním. Naposledy město navštívil úžasný sbor
Vlastislav, který vystoupil ve zcela zaplněném kostele sv. Michala.
Dovolte mi pozvat Vás do Bechyně. Bližší informace o městě a kulturní nabídce najdete
na www.mestobechyne.cz nebo www.kulturnidum.cz.
Pavel Houdek, starosta Bechyně
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec
na svém jednání dne 29. 4. 2019
Usnesením č. R/2019/146 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 8. 4. 2019 do 29. 4. 2019.
Usnesením č. R/2019/147 bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělá‑
vání č. 3/2019.
Usnesením č. R/2019/148 bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro cestovní ruch a pro‑
pagaci města č. 3/2019.
Usnesením č. R/2019/149 bere na vědomí zá‑
pisy z jednání Komise bytové a sociální č. 2/2019
a 3/2019.
Usnesením č. R/2019/150 schvaluje udělení
finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198, z ka‑
pitoly Dotační programy měst‑Rezerva rady ve
výši 3.000 Kč.
Usnesením č. R/2019/151 schvaluje Smlou‑
vu č. OSV/19/21909 o poskytnutí účelové do‑
tace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardu‑
bickým krajem.
Usnesením č. R/2019/152 schvaluje přijetí
věcného daru od ČSOB v podobě šesti kusů
počítačů pro MŠ Jiráskova.
Usnesením č. R/2019/153 schvaluje výsadbu
stromů a rostlin na zahradě MŠ Jiráskova tak,
aby v současné době, ani do budoucna neza‑
mezovaly vjezdu nákladních automobilů a další
techniky na pozemek města.
Usnesením č. R/2019/154 bere na vědomí
zápis č. 3/2019 z jednání Komise pro dopravu
a rozvoj města.
Usnesením č. R/2019/155 bere na vědomí
zápis č. 2/2019 z jednání Komise pro životní
prostředí a odpadové hospodářství.
Usnesením č. R/2019/156 schvaluje rozmístění
atrakcí v rámci konání Bartolomějské pouti ve
dnech 23. 8. 2019–25. 8. 2019.
Usnesením č. R/2019/157 revokuje usnesení
č. R/2019/019 ze dne 21. 1. 2019 s tím, že nová ná‑
jemní smlouva bude uzavřena pouze s panem
Václavem Kutlvašrem.
Usnesením č. R/2019/158 schvaluje uzavření
Smlouvy na dodávku a implementaci progra‑
mového vybavení pro pořízení a evidenci ma‑
teriálů Rady a Zastupitelstva města Heřmanův
Městec „Konsiliář“ a uzavření Servisní smlouvy
o poskytování služeb a o podpoře produktivní‑
ho provozu aplikace „Konsiliář“.
Usnesením č. R/2019/159 neschvaluje proná‑
jem části pozemku parcelní číslo 1133/2 v k.ú.
Heřmanův Městec spolku Komunitní zahrada
Lučněnka.
Usnesením č. R/2019/160 schvaluje ukonče‑
ní nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
1104/30 díl A1 s paní Soňou Kočovou.
Usnesením č. R/2019/161 doporučuje odkou‑
pení pozemku parcelní číslo 1770/10 o výměře
42 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Věry Číž‑
kové za cenu 273 Kč/m2.
Usnesením č. R/2019/162 bere na vědomí
informaci odboru správy majetku o průběhu
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekon‑
strukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova“.
Usnesením č. R/2019/163 schvaluje ukončení
stávající smlouvy o přeložce se společností ČEZ
Distribuce, a. s..
Usnesením č. R/2019/164 schvaluje dodatek
č. 1 ke Smlouvě o provozování Sběrného dvora
města Heřmanův Městec.

Usnesením č. R/2019/165 rozhoduje o začle‑
nění zastřešení všech částí autobusového ter‑
minálu v rámci první etapy stavby a schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se spo‑
lečností PRODIN, a. s. na zpracování prováděcí
projektové dokumentace stavby „Autobusový
terminál Heřmanův Městec“.
Usnesením č. R/2019/166 schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1910000305
na prodej dříví se společností Wotan Forest, a. s.
Usnesením č. R/2019/167 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 k servisní smlouvě s Ing. Vojtěchem
Jírou na elektrické zabezpečovací zařízení v mul‑
tifunkčním centru.
Usnesením č. R/2019/168 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
RENOSPORT profi, s. r. o. na realizaci stavby Hřiš‑
tě pro malou kopanou.
Rada města Heřmanův Městec
na svém jednání dne 13. 5. 2019
Usnesením č. R/2019/169 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem pl‑
nění od 29. 4. do 13. 5. 2019.
Usnesením č. R/2019/170 doporučuje odkou‑
pení pozemku parcelní číslo 1770/9 o výměře
32 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Ing. Ivony
Čapské za cenu 273, Kč/m2.
Usnesením č. R/2019/171 doporučuje odpro‑
dej pozemku parcelní číslo 2198/4 o výměře
50 m2 manželům Jarmile a Josefu Klepetkovým
za cenu 273 Kč/m2.
Usnesením č. R/2019/172 nedoporučuje od‑
prodej pozemků parcelní číslo 856/12 a st. 2374
v k.ú. Heřmanův Městec paní Ivetě Grofové.
Usnesením č. R/2019/173 schvaluje předlo‑
ženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís‑
tění stavby č. IV-12-2018572/VB/01 pro ČEZ Dis‑
tribuce, a. s.
Usnesením č. R/2019/174 souhlasí s umístě‑
ním odstavné a manipulační plochy na poze‑
mek č. 237/1, který má Základní škola Heřmanův
Městec ve výpůjčce.
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Usnesením č. R/2019/175 schvaluje příspěvek
Klubu aktivní senioři Heřmanův Městec při STP
v ČR, z.s. ve výši Kč 5 000 z finančních prostředků
rezerva rady města na akci Výtvarná dílna pro děti
4–15 let v termínu 31. 5.–2. 6. 2019 coby začlenění
do podporovaných akcí Dnů pro rodinu 2019.
Usnesením č. R/2019/176 schvaluje změnu per‑
sonálního složení Pracovní skupiny pro regeneraci
MPZ Heřmanův Městec spočívající v zániku členství
Ing. Slavomíra Kudláčka (MěÚ Chrudim), Ing. Milana
Mariánka (Pardubický kraj), Otakara Volejníka a On‑
dřeje Sigmunda (oba Heřmanův Městec), a v ob‑
sazení místa člena pracovní skupiny zástupcem
úseku památkové péče MěÚ Chrudim Ing. Alenou
Kopeckou, zástupcem úseku památkové péče Par‑
dubického kraje Bc. Tomášem Slonkou a architek‑
tem města Ing. arch Ondřejem Teplým.
Usnesením č. R/2019/177 doporučuje poskytnutí
příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2019
Římskokatolické farnosti‑děkanství Heřmanův Měs‑
tec v celkové výši 337.500 Kč, z toho 281.00 Kč z fi‑
nanční podpory Ministerstva kultury ČR a 56 500 Kč
z rozpočtu Města Heřmanův Městec.
Usnesením č. R/2019/178 schvaluje uzavření
Smlouvy o uživatelské podpoře k PC informač‑
nímu systému „Pečovatelská služba”.
Usnesením č. R/2019/179 schvaluje Dodatek
č. 2 Smlouvy na vykonání přezkoumání hospo‑
daření města za rok 2019 se společností C.P.A.
Audit, spol. s r. o. Liberec, IČO 25472542 za cenu
45 000 Kč.
Usnesením č. R/2019/180 schvaluje předlo‑
ženou Smlouvu o společném zadávání mezi
městem, Heřmanův Městec a Správou a údrž‑
bou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,
533 53 Pardubice.
Usnesením č. R/2019/181 schvaluje uzavře‑
ní smlouvy o dílo se společností SL HOLDING
CZ, s. r. o. na realizaci veřejné zakázky „Rekon‑
strukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova“.
Usnesením č. R/2019/182 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu města Heř. Městec k 31. 3. 2019.
Usnesením č. R/2019/183 bere na vědomí pl‑
nění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství
města Heřmanův Městec k 31. 3. 2019.

Rada starších poprvé zasedala
Jak jsme vás již informovali, od počátku
tohoto roku občanům města, kteří se doží‑
vají životního jubilea, posíláme písemnou
gratulaci a zároveň je zveme na posezení
s vedením města a s kulturním progra‑
mem. Osloveni byli občané, kteří od 1. 1. do
31. 5. 2019 oslavili 70, 75, 80, 85, 90 a více let.
Pozvání k setkání přijalo asi 45 jubilantů
(cca jedna polovina ze všech) a s nimi jsme
se sešli dne 16. 5. 2019 v hasičské zbrojnici.
Nejstaršímu přítomnému bylo 95 let, ale on
i několik dalších devadesátnic si to užívali.
A to nemluvíme o mladších ročnících, z ni‑
chž některým bychom rozhodně jejich věk
nehádali.
Za město byli přítomni starosta i místosta‑
rosta, celé setkání pak organizovala matri‑
kářka paní Dlouhá za pomoci paní Lindero‑
vé. Přípitek a malé pohoštění přišlo k chuti.
Na úvod zatančily roztomilé nejmenší děti

z tanečního kroužku Domu dětí a mládeže,
pak byl promítnut film o Heřmanově Měst‑
ci, následovala ukázka hasičské techniky
a beseda s představiteli města. Když jsme se
asi po třech hodinách rozcházeli, slyšeli jsme
samou chválu. Takže děkujeme hasičům za
zapůjčení prostor a pomoc při organizaci,
dětem za předvedený výkon a všem jubi‑
lantům přejeme hodně zdraví a životního
elánu do dalších let.
Tomáš Plavec, místostarosta
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Zahájení rekonstrukce části ulice Pokorného v Heřmanově Městci
V pondělí 13. května 2019 byla v části ulice Pokorného v Heřmanově Městci zahájena dlouho připravovaná rekon‑
strukce, na které se organizačně podílí město Heřmanův Městec, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
(dále VAK) a Správa a údržba silnic Pardubického kraje (dále SÚS).
Podnětem k takto rozsáhlé naplánované re‑
konstrukci byla příprava vybudování kanali‑
zace v obci Kostelec u Heřmanova Městce,
včetně jejího napojení na kanalizační sys‑
tém a ČOV v Heřmanově Městci. Původní
kanalizace v dotčené části Pokorného ulice
byla vybudována v sedmdesátých letech
minulého století a ukázala se jako nevhod‑
ná pro napojení nové kanalizace z Kos‑
telce. Nejbližší napojovací místo, které by
bylo k napojení možné, bylo v křižovatce
ulice Barákova a Pokorného. Pro obyvatele
v uvedeném prostoru by to v budoucnu
mohlo znamenat výrazné pachové zatížení.
Jako všestranně přijatelné řešení byla na‑
vržena rekonstrukce kanalizace v úseku
od počátku Heřmanova Městce (směrem
od Kostelce) po křižovatku ulic Pokorného
a Barákovu. Tím bude eliminováno pacho‑

vé zatížení v centru Heřmanova Městce
po napojení nové kanalizace. Během série
následujících jednání bylo domluveno, že
na rekonstrukci kanalizace v dané lokalitě
bezprostředně naváže Správa a údržba
silnic Pardubického kraje kompletní rekon‑
strukcí komunikace, a to jak konstrukčních
vrstev včetně odvodňovacích zařízení, tak
i povrchu, který bude zhotoven z tzv. „ti‑
chého asfaltu“.
Město Heřmanův Městec současně prove‑
de opravu chodníků a veřejného osvětlení.
Chodníky dostanou nový povrch ze zám‑
kové dlažby a pro pohodlný a bezpečný
přístup do parku vznikne u spojovací uličky
k Rozsypalově ulici nové místo pro přechá‑
zení. Celá akce bude probíhat za celkové uza‑
vírky silnice a v případě, že vše půjde podle
plánu, by měla být dokončena do konce září.

Celý projekt byl zájemcům z řad veřejnosti,
a zejména obyvatelům Pokorného ulice,
představen na veřejném setkání investorů
s občany dne 2. května. Zástupci investorů,
zhotovitele rekonstrukce kanalizace a pro‑
jektantů seznámili občany s jednotlivými
etapami projektu a na závěr setkání odpo‑
věděli na dotazy.
Nad rámec původně projektovaných prací
zajistí provozovatel vodárenské infrastruktu‑
ry v Heřmanově Městci (Vodárenská společ‑
nost Chrudim, a. s.) v dané lokalitě výměnu
ovládacích armatur na vodovodním řadu.
Výsledkem spolupráce na přípravě celého
projektu bude provedení celkové rekon‑
strukce části Pokorného ulice.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
a město Heřmanův Městec

Otevřená kancelář

Termíny

Otevřená kancelář starosty a místosta‑
rosty města je připravena i v nadcházejí‑
cím období. Máte‑li připomínky, náměty
či inspiraci jak a co ve městě zlepšovat,
využijte nabídky osobního setkání se sta‑
rostou či místostarostou města v tomto
termínu:

•
•

•
•

Pondělí 3. 6. 2019
14.00–16.00
kancelář místostarosty
Pondělí 17. 6. 2019
14.00–16.00
kancelář starosty

Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo
tyto veřejné termíny, kontaktujte, pro‑
sím, sekretariát MěÚ. Těšíme se oba na
setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta

RADY MĚSTA
10. 6. 2019
24. 6. 2019

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
•

Pondělí 17. 6. 2019

17.00 hod.

Leknín o prázdninách
Upozorňujeme čtenáře a dopisovatele
Leknínu, že o prázdninách vyjde pouze
jedno vydání našeho zpravodaje, a to
počátkem července, které bude ozna‑
čeno jako číslo 7–8 / 2019.
Pokud tedy budete chtít informovat čtenáře
o akcích, které se uskuteční v měsíci srpnu, je
třeba příspěvek zaslat již do červencového
čísla, jehož uzávěrka bude dne 20. 6. 2019.
Další číslo Leknínu pak vyjde v prvých dnech
měsíce září. Děkujeme za pochopení.
redakce Leknínu
www.hermanuv‑mestec.cz
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Ohlédnutí za pietními akty k výročí konce
2. světové války
V úterý 7. května starosta města Jo‑
sef Kozel společně s místostarostou
města JUDr. Tomášem Plavcem po‑
ložili věnce na pietní místa k uctění
památky padlým k výročí 2. světové
války. Poděkování patří místním skau‑
tům (Středisko Leknín), SDH Chotěni‑
ce a veřejnosti, že se k akci spontánně
připojili.
Josef Kozel, starosta města

Univerzita 3. věku dospěla do cíle třetího semestru
V pondělí 20. května 2019 výprava
zástupců studentů univerzity 3. věku
Heřmanův Městec reprezentovala naše
město a naši studentskou obec na zá‑
věrečném semináři v Novém Městě na
Moravě.
Symbolicky tak byl zakončen třetí semestr
studia v jeho řádné podobě. Vybraný stu‑
dent za naše město Ing. František Fuksa
převzal před zaplněným sálem kulturního
domu (téměř 300 studentů z celé ČR) certi‑
fikáty o splnění 3. semestru pro všechny naše
studenty z rukou Ing. Kláry Nehodové z Čes‑
ké zemědělské univerzity Praha. Naše město
v pozitivním zaznělo v kulturním programu
několikrát a bylo i příjemné vyslechnout od
ostatních studujících, jak naše město znají, či
že se k nám na návštěvu chystají. Nechyběla
ani návštěva místního muzea, či vzdělávací
komentovaná prohlídka města.
Slavnostní zakončení 3. semestru proběh‑
ne v našem domácím prostředí se všemi
studenty, a to ve čtvrtek 6. června od
10.00 hodin v městském kině. Zváni jsou
též případní další zájemci o studium či ro‑
dinní příslušníci. Akce je veřejnosti přístupna.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
studentkám a studentům za vzornou spo‑

lupráci plnou pohody a radosti z nových
vědomostí. Stejně tak za vzornou repre‑
zentaci našeho města. Velkou radost mi
udělali i na osobním setkání, na které jen
tak nezapomenu. Studují rádi, utváří si
skvělý kolektiv, zvládají testy a píší i zají‑
mavé eseje. Důkazem může být i stať paní
Mirky Dvořákové v tomto čísle městského
zpravodaje. A nejen to. Samotná univerzita
by celorepublikový závěrečný seminář ráda
uspořádala v Heřmanově Městci buď v roce
příštím nebo v roce 2021. Vy, kdo váháte, tak
přestaňte a zapojte se rovněž k nám. Stojí
to za to! Studium bude pokračovat opět
od září.
Josef Kozel, starosta města
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Těšení
„Proč bychom se netěšili, když nám šanci tutor dal, tutor dal…“ začala jsem si
takto prozpěvovat cestou z báječné‑
ho setkání nás studentů a pana sta‑
rosty, našeho tutora. Pozval nás do
budovy hasičské zbrojnice a my, jeho
studenti, jsme se dostavili, jak se říká
„jako jeden muž”.
Uvítání bylo vzájemně milé a srdečné.
Převzali jsme pamětní list i pozornost od
velitele hasičů Ondřeje Dostála. Výtečné
pohoštění, povídání – zkrátka radost! A jací
jsme studenti?
Pestří jako ptáčci: sourozenci, manželské
páry, někdo je sám a někdo chce být sám.
Ale v učebně vše splývá. Usadíme se a jsme
pozorní. Někteří z nás studují dvě témata.
Ovšem setrvat dvě hodiny a udržet pozor‑
nost není problém, ale tělo se hlásí. Tu si
podložíme hlavu rukama, kroutíme se různě
na židlích. Protahování končetin, stoupání
na špičky, záklony hlavy, páteřní úpony. Po
hodině a půl držení přivírajících se očí, to je
nápor na smysly. Jako žáčci nemusíme mít
ruce za zády – naopak, sami je tam klade‑
me, abychom se v tichosti protáhli. Úžasné!
Vždyť mi při tom ještě cvičíme!
Nevybíháme z učebny úprkem, ale jsme
rádi, když se chytneme stolu, vyrovnáme
tlak a pak nadšeni, příjemně unaveni, se
zvolna rozcházíme. A to je ta velká chvíle –
už se těšíme na příště.
A jak se to vůbec má s tím těšením? Pře‑
ce tak, že jsme príma parta. Potkáváme se
náhodně ve městě nebo kdekoli – jen se
spatříme a první co nastane: usmíváme se.
Na sebe? Z radosti? Ano, je to tak. Z rados‑
ti, že naše parta studentů ještě chce něco
dokázat: PRO SEBE.
Miroslava Dvořáková, studentka VU3V
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Městská policie informuje
Dobrý den,
na konci dubna se strážníci zúčastnili spolu s hasi‑
či a Policií ČR ukázek zásahů, výstroje a výzbroje
těchto složek. Na ukázky přišly třídy dětí jak ze
zdejší základní školy, ale i ze škol mateřských. Mi‑
nibus přivezl několik dětí ze školy Svítání. Počasí se
vydařilo, dětem jsme zodpověděli spoustu vše‑
tečných dotazů a byla možnost si vše vyzkoušet.
K vidění byly neprůstřelné vesty, vybavení pro
poskytnutí první pomoci, defibrilátor, výstražná
světla pro označení dopravní nehody při sníže‑
né viditelnosti, lezecké vybavení pro práci ve
výškách a samotné osobní vybavení strážníků,
policistů a hasičů. U stanoviště městské policie
byl největší zájem tradičně o samotné služební
vozidlo a zkusit si pouta na rukou. Podobně tomu
bylo i u kolegů policistů. Hasiči dětem předvedli
zásahy hasení v různých situacích a také jakým
způsobem se vyprošťují zaklíněné osoby z na‑
bouraného vozidla. Pro všechny to bylo velice
příjemné a poučné dopoledne.
Jako tradičně vybírám i něco z naší činnosti za
uplynulý měsíc:
– Na konci dubna strážníci kontrolovali vozidlo,
u něhož způsob jízdy nasvědčoval tomu, že
řidič by mohl být pod vlivem alkoholu. To se
následně potvrdilo dechovou zkouškou, která
prokázala hodnotu těsně nad hranicí dvou
promile alkoholu v dechu řidiče. Řidiče si poté
převzali zdejší policisté k dořešení celé věci.
– MPHM přijala oznámení od muže, že mu něk‑
do ukradl horské kolo. Šetřením v této události
se nakonec zjistilo, že muž si své kolo zamkl
předchozí večer před místní večerkou a pro
svou opilost na to zapomněl.
– Při hlídkové činnosti hlídka zjistila spadlý
strom přes cestu v lokalitě Pod Palácem. Pro
tento případ je vozidlo MPHM vybaveno
motorovou pilou, pomocí které hlídka cestu
zprůjezdnila.
– Strážníky upozornilo v časných ranních hodi‑
nách oznámení na služebním mobilu o naru‑
šení elektronicky střeženého objektu. Místo
bylo ihned MPHM kontrolováno, objekt neje‑
vil známky narušení, a ani v okolí se nikdo ne‑
nacházel.
– V půlce května infolinka IZS upozornila MPHM
na dopravní nehodou se zraněním na silnici
mezi Heřmanovým Městcem a Bylany. Hlídka
po příjezdu na místo se ihned postarala o řidi‑
če a následně usměrňovala dopravu při zása‑
hu hasičů.
Na konec bych ještě rád upozornil na blížící se
konec školního roku a tím i pomalu se zvyšující
nepozornost dětí, které se již vidí na prázdninách.
Zvyšte, prosím, svou pozornost při řízení vozidel
v okolí školských zařízení a přechodů pro chodce.

Roman Charvát, velitel MPHM

Bezpečnost silničního provozu?
Pod vlakovým přejezdem směrem od hřbitova na rohu ulic Hálkova a Pokor‑
ného je umístěno zrcadlo, aby řidiči viděli v zatáčce auta přijíždějící od Edenu.
Od ledna minulého roku je zrcadlo pooto‑
čeno, takže svoji funkci neplní! V první po‑
lovině roku 2018 jsem na tuto skutečnost
upozornila obě policie v Heřmanově Městci
a při návštěvě městského úřadu i tehdejší‑
ho místostarostu pana Volejníka. Pan mís‑
tostarosta reagoval větou, která mi z paměti
jen tak nevymizí: „To není jednoduché, musí
se nejdříve zjistit, komu patří komunikace na
které je zrcadlo umístěno.“
No a po celý zbytek roku 2018 se nic nedělo,
zrcadlo zůstalo stále natočené do nespráv‑
ného směru. Zřejmě nebylo možné zjistit
majitele zmíněných ulic!

26. ledna 2019 se konala v Konopáči veřej‑
ná schůze pořádaná osadním výborem pro
Konopáč. Jako zástupce MěÚ se zúčastnil
nynější místostarosta JUDr. Plavec. V disku‑
si jsem zmínila „zrcadlovou záležitost“, pan
místostarosta si to zapsal a já doufala, že už
brzy budou řidiči konečně vidět do zatáč‑
ky, kdo proti nim přijíždí od Edenu. Dnes je
14. května a zrcadlo stále neplní svoji funkci
a ještě je částečně zakryto větvemi bezu!
Co dodat na závěr? To ponechám na těch,
co si moje sdělení přečtou.
Ingrid Štěpánková, Konopáč

Odpověď paní Ingrid Štěpánkové
Vážená paní,
Nechci se vyjadřovat k době, kdy jsem ješ‑
tě na radnici nebyl, ale potvrzuji, že jste na
schůzi osadního výboru Konopáč v lednu
tohoto roku upozorňovala na to, že zrca‑
dlo neplní svoji funkci. Připomínku jsem si
opravdu zapsal a nezapomněl jsem na ni.
Prověřovali jsme věc nejprve s paní Novot‑
nou, předsedkyní osadního výboru, a nyní

i s panem starostou a vedoucím správy
majetku panem Jožákem. Všichni jsme se
shodli, že zrcadlo je nastaveno správně
a plní svoji funkci. Na druhé straně důvod‑
ná byla vaše nová připomínka, že je zrcadlo
částečně zakryto větvemi bezu. Požádali
jsme proto majitele přilehlého pozemku,
aby keř ořezal, a ten to přislíbil.
Tomáš Plavec, místostarosta

NOVÁ SLUŽBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – KNIHA Z KNIHOVNY
Knihovna spustila novou službu pro širo‑
kou veřejnost s názvem „Kniha z knihov‑
ny”. Čtenáři si mohou zakoupit kteroukoli
knihu na trhu online přes portál www.kni‑
hazknihovny.cz a následně si ji vyzvednout
v knihovně.
Podstatnou výhodou pro čtenáře je nákup
knih za velkoobchodní ceny a vždy s dopra‑
vou zdarma, protože knihovna poptávané
tituly objedná společně s knihami do svého
fondu.

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Upozornění čtenářům a návštěvníkům
knihovny!
V období letních prázdnin (1. 7.–31. 8.)
mění knihovna již tradičně otevírací
dobu.
ÚTERÝ 9.00 – 17.30 hod.
PÁTEK 9.00 – 15.00 hod.
(oběd 11.00 – 11.30 hod.)

Pro více informací kontaktujte knihovnu
nebo navštivte portál
www.knihazknihovny.cz.
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PRODEJ NOVÝCH KNIH
ZDARMA OSOBNÍ ODBĚR
VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU V JAKÉKOLIV HODNOTĚ

KNIHA Z KNIHOVNY.cz
www.knihazknihovny.cz
Za knihovnu Lenka Jablečníková, Jana Šmídová
www.hermanuv‑mestec.cz
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BECHYŇSKÁ KERAMICKÁ ŠKOLA
Historie dnešní Střední uměleckoprůmys‑
lové školy, dříve Střední průmyslové školy
keramické, se začala psát před 135 lety,
v roce 1884. Představitelé bechyňského
okresu a zvláště města Bechyně, v jehož
čele stál v té době Karel Falber, se chopili
příležitosti, když vláda c. k. Rakouska začala
zakládat odborné umělecké školy. Podali
žádost o zřízení odborné školy keramické
a jejich žádosti bylo v roce 1883 vyhověno
a od 17. března 1884 začala výuka na Státní
odborné škole keramické pro kamnářství.
Začátky byly více než skromné. 19 studen‑
tů se učilo na třech místech ve městě. Uči‑
telský sbor byl tříčlenný, do jeho čela byl
jmenován Josef Mašek. Jako ředitel školy
působil od r. 1884 do r. 1899. Před ředite‑
lem Maškem stálo mnoho úkolů. Se všemi
se úspěšně vyrovnal. Nejdůležitější bylo
zajistit prostory pro výuku a dát dohroma‑
dy stabilní učitelský sbor jak teoretiků, tak
dílenských mistrů. V roce 1886 byla měst‑
ská sýpka přestavěna na školu, ve které se
vyučuje po různých přestavbách a hlavně
přístavbách dodnes.
Každý následující ředitel školy posunul její
úroveň minimálně o jeden stupeň. Do no‑
vého století vstoupila škola s druhým ředi‑
telem Aloisem Porgesem /1900–1913/. Na
začátku jeho ředitelování došlo k omlazení
a významnému rozšíření učitelského sboru.
Aloise Porgese vystřídal v r. 1913 na ředi‑
telském místě Karel Hineis. I přes všechny
válečné potíže se vedení školy podařilo
zajistit přístavbu pro nově pořízené stroje.
S nástupem K. Hineise škola více využívala
nového technického vybavení. Mění se také
složení učitelského sboru, hlavně poměr
technologů a výtvarníků. V letech 1912 –
1930 působili na škole výjimečně talento‑
vaní technologové. Vedle K. Hineise Arnošt
Stašek a inž. Miroslav Petrů. Ti posunuli úro‑
veň výuky technického zpracování. Nová
zařízení umožňovala mimo jiné aplikování
různých glazur – stékaných a krystalických.
Čtvrtým ředitelem v pořadí se stal v r. 1920
Arnošt Stašek. Hodně se na škole zabýval
problematikou glazur. Žáci měli možnost
vyzkoušet si různé jejich způsoby. Postup‑
ně vytvořil tým učitelů se skvělými tech‑
nologickými znalostmi. A. Stašek se také
staral o profesní růst zdejších učitelů orga‑
nizováním četných stáží na zahraničních
špičkových pracovištích /např. porcelánka
v Sevres/ nejen pro technology, ale i pro
výtvarníky. Připravil učitelský sbor na složi‑
té úkoly technologických inovací v oblasti
glazur.

Po odchodu Arnošta Staška na pražskou
Státní odbornou školu keramickou se v roce
1931 stal ředitelem malíř Josef Šimák. Po
třech ředitelích s odborností technolog
nastoupil ředitel výtvarník. Na začátku ve‑
dení školy musel J. Šimák v r. 1934 řešit velký
problém – existenci školy v Bechyni. Škola
se chystala oslavit 50 let svého trvání a jako
dárek k narozeninám dostala dopis z mi‑
nisterstva školství, že byl předložen návrh
na její zrušení. Za její záchranu se postavili
nejen zástupci města, ale hlavně odborná
veřejnost. Dík patří mimo jiným JUDr. Ru‑
dolfu Pulkrábkovi, předsedovi Českosloven‑
ské keramické společnosti, a prof. Rudolfu
Bartovi, členu Masarykovy akademie práce.
Výsledkem složitých jednání bylo rozhod‑
nutí ponechat keramickou školu v Bechyni.
Jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré“,
tak to platilo nakonec i pro školu. Ta získala
nová strojní zařízení, další pece, vybavení
sádrovny a nové laboratoře, a to vše bylo
umístěno v nové přístavbě. Modernizace
a jistá existence školy přinesly svoje ovoce
– větší zájem uchazečů o studium.
Okupace Československa postihla i bechyň‑
skou keramickou školu. Ve školním roce
1944 – 45 byla výuka dokonce zastavena
úplně. Josef Šimák odešel během války
z místa ředitele, jako legionář nemohl tuto
funkci zastávat. Po válce se stal opět ředi‑
telem školy. Již před válkou začal úpadek
prvních dvou tradičních oborů školy – hrn‑
čířství a kamnářství, ubývalo zájemců o je‑
jich studium. Po válce byla výuka obnovena
ve všech třech oborech, ale kamnářství bylo
rozšířeno o problematiku stavební a tech‑
nické keramiky.
Už v roce 1947 Místní národní výbor v Be‑
chyni žádal ministerstvo školství o to, aby
studium bylo rozšířeno ze tří na čtyři roky

a bylo zakončeno maturitní zkouškou. Ke
změně došlo až v roce 1951. Školu v té době
vedl od r. 1948 Ing. Miroslav Petrů. Škola si
zachovala umělecké zaměření, ale prohlou‑
bila a rozšířila technickou složku výuky. Stu‑
denti si mohli vybrat studium na výtvarné
nebo technické větvi. Porcelánový a kera‑
mický průmysl potřeboval především tech‑
nology. Bylo to způsobeno hlavně tím, že ze
západočeského pohraničí odešli po válce
němečtí pracovníci z těchto odvětví a také
vznikem nových závodů – výroba sanitární
a stavební keramiky. Je logické, že vedením
školy jsou pověřováni ředitelé – technolo‑
gové, Václav Nouza /1958 – 68/, Ing. Josef
Maruna /1986 – 1990/, Ing. Ladislav Svi‑
ták /1990–2008/. Až do r. 1964 byl Bohumil
Dobiáš st. vůdčí osobností v oboru mode‑
lování. Mezi řediteli technology byli v ob‑
dobí 1968 – 1986 výjimkou Bohumil Dobiáš
ml., akademický sochař, a posledních deset
let PaedDr. Jiří Novotný.
Změny ve společnosti přinesly i změny
v zaměření výuky, ale i jistý boj o zachová‑
ní školy v Bechyni. Hlavní příčinou změn byl
nezájem o studium technologie keramiky
a analytické chemie – to byly nosné progra‑
my školy. Takže v r. 2004 maturují poslední
studenti oboru technologie a v r. 2012 apli‑
kované chemie. Už od r. 2000 byly zřizovány
nové studijní obory – průmyslový design,
multimediální tvorba.
Škola tím, že byla zrušena výuka technolo‑
gie výroby a zavedeny studijní obory, které
byly od původního zaměření hodně vzdá‑
leny, změnila svůj název. Místo Střední prů‑
myslové školy keramické – SPŠK /od r. 1954/
se v současnosti nazývá Střední umělecko‑
průmyslová škola – SUPŠ Bechyně.
Jiřina Trčková
Spolek rodáků a přátel Bechyně
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NÁVŠTĚVA Z HEŘMANOVA MĚSTCE V BECHYNI
Do Bechyně přijela návštěva z partnerského Heřmanova Městce. Tentokrát to nebyla oficiální návštěva představitelů
města ani fotbalového týmu, ale pěvecký sbor Vlastislav. Bechyňské kulturní středisko pro nás Bechyňáky zorgani‑
zovalo koncert tohoto pěveckého sboru.
Koncert se konal v pátek 3. května 2019
v kostele sv. Michala. Tento barokní kostel
dal vybudovat v letech 1667–70 na své
náklady hrabě Jan Norbert ze Šternberka.
Není to žádný velký kostel, mohli bychom
říci, že je to spíše jednolodní kostelík elip‑
sovitého tvaru. Kdo byl stavitel tohoto kos‑
telíka, není známo, ale protože v té době
vedl stavby v Táboře a Týně nad Vltavou
Antonio de Alfieri, je pravděpodobné, že je
také autorem této jedné z prvních barok‑
ních centrál v Čechách. Kostel sv. Michala
byl pro tento koncert vybrán pro svoji vý‑
bornou akustiku.
Pěvecký sbor Vlastislav vznikl v Heřmanově
Městci už v roce 1862. Z 35 členů sboru jich
do Bechyně přijelo 27. Překvapilo nás, že čle‑
nové sboru jsou středního a mladšího věku.
Po přivítání sboru Vlastislav p. Ondřichem,
starostou Pavlem Houdkem a p. farářem
Tomášem Hajdou se ujal průvodcovského
slova pan Marek Výborný. Skladby hodino‑
vého koncertu byly rozděleny do několika
bloků. Vyslechli jsme písně lidové, duchov‑
ní, orchestrální v úpravě pro sborový zpěv,
spirituály i populární. Mnozí z nás si se sbo‑
rem i tiše zazpívali. Kdo by odolal nepřidat
se k Vlastislavu, když zpívali Masarykovu
oblíbenou „Ach, synku.“ nebo Wericho‑Jež‑
kovu „Život je jen náhoda“. Paní sbormis‑
tryně Markéta Výborná vedla sbor s jistotou

a s vědomím, že zná kvality svého sboru.
Na něm je znát, že je výborně „sezpívaný“.
V jedné skladbě zahrála jako doprovod mla‑
dá členka na ukulele.
Během koncertu nás pan Výborný také in‑
formoval o tom, co čeká sbor v blízké bu‑
doucnosti. Tak jsme se mimo jiné dozvěděli,
že sbor Vlastislav se účastní velké akce, kde
se představí pěvecké sbory Pardubického
kraje. Na závěr setkání pak všechny sbory
zpívají společně. Musí to být úžasné, když
zpívá dohromady až 300 lidí.
Vlastislav z Heřmanova Městce má dlouhou
tradici. Také v Bechyni vznikl na konci 19. st.

pěvecký sbor. Škoda, že v polovině 20. st.
zanikl. Přesto to není v Bechyni se zpěvem
tak špatné. Ti, kteří si chtějí společně zazpí‑
vat, tvoří kostelní sbor u sv. Matěje. Sbor se
stále lepší, hlavně do něj přicházejí mladí.
Tento náš bechyňský sbor bude mít do bu‑
doucnosti možnost potěšit svým zpěvem
obyvatele Heřmanova Městce.
V sobotu si členové sboru mohli prohléd‑
nout něco málo z Bechyně. Věříme, že se jim
naše město líbilo a v budoucnu ho budou
chtít poznat důkladněji.
Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Jiřina Trčková

www.hermanuv‑mestec.cz
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L idé kolem nás
Bohumil (Bojek) Starý
seriál

Nar. 2. 10. 1946
Prezident Federace campingu a caravaningu
České republiky, Předseda Asociace kempů
České republiky, Jednatel Automotoklubu
Heřmanův Městec, Jednatel společnosti Autokempink
Konopáč a od roku 1966 se podílí na výstavbě a provozu
sportovně rekreačního areálu na Konopáči
Bojku, my starší pamatujeme ještě
tvého otce, pana učitele Starého, jako
přísného, ale spravedlivého kantora
a velkého příznivce fotbalu v Městci.
Ty jsi se ale nedal ani na učitelství ani
na fotbal?
Otec se věnoval svým žákům, mě a moji sestru
vychovávala maminka a vliv měl i děda s babič‑
kou, kde jsme pomáhali v zemědělské činnosti
až do doby, než přišla kolektivizace a děda s ba‑
bičkou museli vstoupit i s majetkem do JZD. To
jsme již bydleli v Heřmanově Městci a já začal
navštěvovat zdejší školu, kterou jsem ukončil
maturitou mezi posledními studenty střední
školy v Heřmanově Městci. Během této doby
jsem vyzkoušel jak fotbal, tak hokej, ale spíše
se podílel na organizační činnosti vedle otce
a jeho spolupracovníků, pana Mecla, Zrůsta,
Königa, Truxy, Plavce, Kašpara, Mareše J. a dal‑
ších a získával organizační zkušenosti. Bohužel
toto skončilo v normalizační době, kdy otce
všech funkcí zbavili za jeho postoj v srpnu 1968
a téměř zakázali vstup do školy. To ho psychicky
zlomilo a poznačilo i moji další cestu. Učitelství
jsem se ale nevyhnul a za volanty či řidítky jezdí
mnoho mých žáků z autoškoly. Na fotbal i hokej
se rád podívám, pokud vyjde čas.
Naopak mladší generace již neví, co to
byl SVAZARM a jaké byly jeho počátky
v Heřmanově Městci?
Tato organizace měla celý název „Svaz pro spo‑
lupráci s armádou“ a byla ustavena zákonem
z roku 1951. Pod jednu střechu byla začleněna
dosavadní činnost automotoklubů, aeroklubů
včetně modelářství, klubu sportovního stře‑
lectví a kynologie. Později vznikly kluby spor‑
tovního potápění. Součástí byla i organizace
výchovy řidičů autoškoly a organizace Civilní
obrany. V Heřmanově Městci to postihlo již
aktivní automotoklub, dále sportovní střelec‑
tví, kynologii a letecké modelářství. Prvním
předsedou byl pan Hyhlík, později pan Vytlačil,
R. Pilný, já a pan Kosnar do ukončení činnosti
této organizace v roce 1990. Po transformaci byl
v H. Městci zaregistrován samostatně automo‑

toklub s předsedou panem Vytlačilem, následně
panem Loudou a nyní s panem Bláhou. Samo‑
statně pracuje Český kynologický klub. Ostatní
činnost byla ukončena nebo převedena do pri‑
vátní či jiné klubové činnosti.
V průběhu doby se organizovalo několik závo‑
dů motokár na heřmanoměsteckém náměstí,
závody šlapaček v Ježkovce, motokros v Jež‑
kovce, terénní motocyklové soutěže napříč
Železnými horami, mototuristické soutěže
O Pohár Železných hor. Díky sportovně re‑
kreačnímu areálu na Konopáči bylo možno
uspořádat v roce 1985 „Světové setkání přátel
JAWY“, dále tři ročníky „Světového setkání za‑
hraničních majitelů vozidel Škoda“ a mnoho
dalších klubových setkání. K této činnosti chy‑
běla základna, kterou se podařilo vytvořit až pře‑
vzetím sportovně rekreačního areálu na Konopáči
a mnoha tisíci brigádnických hodin k obnovení,
dobudování a provozování do dnešních dnů.
První technické prohlídky motorových vozidel
byly prováděny ve svépomocí postavené dílně
na Konopáči. Zde i fungovala odtahová služba
a informační centrum pro motoristy. Bylo zde
odtahové vozidlo, které vyjíždělo k dopravním
nehodám v celém regionu, vůz Silniční služby
ÚAMK. To vše přešlo postupně pod jiné or‑
ganizace. Automotoklub měl svůj tým moto‑
krosových jezdců, z nichž nejznámější je Josef
Macháček. V současné době se s výbornými
výsledky této činnost mimo něho věnují ještě
Martin a Kamil Miřejovský ml. Z ostatní činnosti
zůstala mototuristika. V minulosti reprezento‑
vali náš klub a tím i město Hugo Rosák (plo‑
chá dráha), Jiří Jasanský, František Jeníček, Pepa
Macháček na šestidenní motocyklové soutěži,
Jarda Machač na ploché dráze na ledě, Standa
Čížek v automobilových soutěžích.
A jak se začalo s budováním
autokempinku na Konopáči?
V roce 1966 přišel pan Pleskot R. a pan Louda
s návrhem vybudovat na Konopáči turistickou
základnu pro činnost, tehdy ještě silné organi‑
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zace Klubu Československých turistů v Heřma‑
nově Městci. Tato měla sloužit jako středisko
pro výměnné akce a pobyty s kluby z Polska,
Slovenska a Německa. Po vstřícném jednání
s vedením města a po dohodě s místními ob‑
čany byl vybrán prostor bývalého písníku, který
byl jako skládka a nacházel se proti stávajícímu
koupališti. Byla zřízena přípojka vody, elektriky
a umístěn objekt WC a umýváren. Jako vstupní
objekt byl zapůjčen stánek PNS, kde v roce 1967
bylo vybráno výběrčím Kč 1.600,– za stanování.
Vedení KČT nemělo jednoznačné stanovisko
k výstavbě na Konopáči, v blízkosti Sečské pře‑
hrady, kde již mělo svoji základu a tak další čin‑
nost byla převzata do mototuristického oddílu
Automotoklubu Heřmanův Městec. Došlo k od‑
kupu chatové osady a restaurace u koupaliště
od podniku Restaurace Pardubice, který toto za‑
řízení vykazoval jako ztrátové a následně došlo
k předání navazujících objektů plovárny.
Tím byl dán základ dnešního sportovně rekreač‑
ního areálu – Autokempinku Konopáč. Tahouny
veškeré další svépomocné výstavby byl Jarda
Drlík, Bedra Svoboda, František Schwarzer, Jarda
Janda, František Kolář, Ruda Kosnar, Tonda Čáp
a mnoho dalších. Díky nim se nejen převzaté
zařízení plovárny zachovalo, ale postupně se
rozšířila kapacita lůžek výstavbou chat, pokojů,
celých objektů Arabela, Stama včetně učebny.
V areálu se vybudoval nový rozvod vody, celý
je odkanalizován na čistírnu do Heřm. Městce
pomocí přečerpávací stanice, celý je plynofi‑
kován. Za aktivní činnosti pana Hyhlíka, Šmída,
Vacka a Kanderky byl vybudován areál letního
kina na skládce, kam byly vyvezeny demolice
domů z náměstí z města. Byly upraveny povrchy
komunikací i sportovišť. Bylo provedeno mno‑
ho dalších méně významných stavebních úprav
včetně nákladné opravy části hrází přírodního
koupaliště.
Z toho, co se za tu dobu podařilo
vybudovat a zorganizovat, co považuješ
za největší úspěchy?
Co se podařilo vybudovat jsem již uvedl a je to
vidět. Z původního převzatého areálu zůstaly
pouze objekty kabin na koupališti, které byly již
několikráte opravovány s cílem zachovat jejich
„retro“ styl. Chybí ještě rekonstrukce vstupního
objektu a provést obnovy nátěrů do původních
barev. Velice mne těší, že jsem měl a stále mám
kolem sebe mnoho fandů i přátel a za jejich po‑
moci se podařilo prodloužit život „retro“ zařízení
plovárny (koupaliště) o dalších 53 let a zachovat
ho pro budoucí generace. Velice jsem vděčný
rodině za pochopení mé činnosti a její podporu.
Z uváděného počtu přes 2000 prvorepubliko‑
vých plováren je jich zachováno asi 7 včetně
té naší. Velice je příjemné, když se hosté vrací
nebo na veletrzích s vámi diskutují a vzpomínají
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na pobyt na Konopáči. S velkým úspěchem byla
uspořádaná 69. F.I.C.C. YouthRally 2019 o Veliko‑
nocích letošního roku.
Někdy v sedmdesátých letech byl
autokempink Konopáč vyhlášen za
nejlepší kemp v Československu.
Zdá se mi však, že od té doby rozvoj
poněkud ustrnul. Kde vidíš příčiny?
V té době byl největší rozvoj našeho autokem‑
pinku, budovalo se nejvíce objektů a vzniklo
tím mnoho novinek. V té době bylo pouze 125
kempinků a tak vynikat nebylo obtížné. Dnes je
cca 724 zařízení, novějších i modernějších s na‑
bídkou většího rozsahu adrenalinového vyžití,
což u nás není možné pro nedostatek prostoru.
My nabízíme pouze malou plochu pro koupání
v přírodním koupališti s vodou bez chemických
zásahů. Pěkné přírodní prostředí a možnost vý‑
jezdů do okolí za poznáním života a krás kraje
a to mnohdy hostům nestačí. Je to zařízení
vhodné pro rodiny s malými dětmi a seniory.
Dostali jsme stížnost čtenářky, že jsi ji
nepustil do areálu kempu na naučnou
stezku, která přes něj vede. Jak je to
tedy se vstupem občanů města do
autokempinku?
Autokempink je ubytovací zařízení, jehož pro‑
story slouží k umístění zařízení hostů a to stanů,
obytných přívěsů, obytných aut a jejich pobytů
v nich. Dále je možno si pronajmout pokoj či
chatu a zaparkovat dopravní prostředek. Dále pro
tyto hosty byly vybudovány střediska občerstve‑

ní. Celý areál je oplocen (mimo místa poškozená
povodní a vandaly) a má dva označené vstupy.
Vstup do koupaliště je možný pouze v koupací
sezoně dle počasí (v letošním roce od 1. 6. do
10. 9. ) a době provozní od 10 do 19 hodin za
poplatek. Dále do ubytovací části přes označe‑
nou bránu se závorou a objektem k přihlášení
k pobytu, to znamená tabulí označenou recepcí.
Volnější vstup (ne vjezd) je povolen k návštěvě
pouze restaurace Arabela a to v době její pro‑
vozní doby a k návštěvě představení letního
kina pouze průchodem po komunikaci. Denní
návštěvníci koupaliště, restaurace Arabela a let‑
ního kina se nesmí pohybovat mezi stany, kara‑
vany a chatami, aby nenarušovali pobyt a klid
hostů. Veškeré návštěvy a jiné použití areálu je
třeba hlásit na recepci.
To platí v plném rozsahu pro majitele okolních
chat a jejich návštěvníky i občany města. Areál
a jeho vybavení není malé hodnoty, na svůj pro‑
voz si musí vydělat. Provozovatel musí ochránit
majetek svůj i návštěvníků, jejich bezpečnost,
a proto musí být tato činnost řízena a tím i čás‑
tečně omezena. Naučná stezka má 8 zastavení,
z nichž pouze jedno je umístěno v areálu kem‑
pu. Ostatní jsou přístupná bez omezení. Stezku
jsme budovali za pomocí Mikroregionu Heř‑
manoměstecko a v loňském roce obnovili po‑
škozené tabulky a stojany. Je součásti nabídky
pro hosty, ale i širokou veřejnost, kde se může
každý seznámit s okolní přírodou. Navštěvují ji
žáci škol, hosté kempu i další a nemám důvod,
ani oprávnění někomu zakázat vstup na tuto

stezku, pouze usměrnit jeho pohyb v prostoru
kempu dle výše uvedených pravidel. Pokud by
někdo na slušný dotaz kam jde, odpověděl, že
jde po naučné stezce, dostal by další informace,
ale určitě ne zákaz vstupu. Je to jen o slušném
jednání a respektování.
Na co se můžeme těšit na Konopáči
v letošní sezóně?
Budeme dělat vše pro udržení standardu na‑
bízených služeb a kvality vody, což je v dnešní
době jejího nedostatku velice náročné.
Pro Městečáky je plovárna na Konopáči
srdeční záležitost. Jak vidíš možnost
spolupráce s městem na obnově její
zašlé slávy?
Bez kontaktů na město a některé spolky není
možno toto zařízení úspěšně provozovat. Vý‑
sledek spolupráce je okamžitě vidět na změ‑
nách a vylepšení zařízení i okolí nebo i opačně.
Myslím, že zájem o koupaliště je úměrný době
domácích bazénů a není se za co stydět. Stále
je co zlepšovat na zařízení i ve vztazích, ale je
nutné vycházet z toho, že majitelé areálu jsou
členové Automotoklubu Heřmanův Městec a je
třeba je vnímat jako partnery.
Závěrem uvádím, že se těším na pěkné letní po‑
časí, občany zvu na plovárnu a všem přeji klidné
a příjemné jarní i letní dny.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Anketa Leknínu – Bechyně
ANKETA: „Víte, kde leží Bechyně? Byl/a jste tam někdy? Víte, že je to naše partnerské město?“
Hana Písaříková: „Jelikož už zpívám spoustu let ve
sboru, navštívili jsme v květnu s pěveckým sborem
Vlastislav Bechyni, takže kde leží, vím. Je to krásné
a tiché město, dobře si pamatuji most a zámek.
Kdo si chce udělat dovolenou nebo delší výlet,
vřele doporučuji právě Bechyni.
Že je to naše partnerské město, vím, zpívali jsme v kostele
sv. Michala v rámci partnerské spolupráce měst.“
Lenka Čepová: „Koncem loňského roku jsem byla
v lázních Bechyně a byly to jedny z nejlepších
pohybových lázní, které jsem navštívila. Přestože
to bylo na přelomu listopadu a prosince, i tak to
mělo své kouzlo. Je tam krásné klidné náměstí,
židovský hřbitov, turistické a informační centrum,
kde jsem ihned hrdě oznámila, odkud pocházím, protože jsem
věděla, že jsem v našem partnerském městě, a tak jsme si společně
vyprávěly o krásách našich měst.“

Petra Jeřábková: „Tuším, že Bechyně leží někde
v jižních Čechách, zhruba u Českého Krumlova?
Z toho, že jen tuším, kde se nachází, evidentně
vyplývá, že jsem tam nikdy nebyla, ale moc ráda
bych se tam někdy podívala, až se naskytne
příležitost udělat si rodinný výlet. Chtěla bych se
sama podívat, jak naše partnerské město vypadá. O tom, že je
Bechyně naším partnerským městem jsem se dozvěděla zhruba
před dvěma lety, když jsem se účastnila jednání zastupitelstva
a tam se to projednávalo.“
Albert Juna: „Myslím, že Bechyně leží v jižních
Čechách, raději si to ale hned ověřím, snad mám
pravdu. Nikdy jsem tam nebyl, podíval bych se
tam moc rád, jižní Čechy skoro neznám, ale že
je Bechyně partnerským městem Heřmanova
Městce, vím.“

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.

APŽ – ČERVEN 2019

Program na měsíc ČERVEN 2019

Pravidelná úterní hodinová
cvičení od 14.00 v RC Radovánku.
Zaměřujeme se na dechová
cvičení, klouby a páteř. Vše
v pomalém tempu.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 4. 6. od 17.30 hodin
PROŽITKOVÝ VEČER S GABRIELOU
DUŠKOVOU
Zveme vás na zážitkové setkání s průvodky‑
ní osobní transformací Gabrielou Duškovou
www.vesica‑news.com. Více informací na
pozvánce. Vstupné 400 Kč. Závazná rezer‑
vace nutná. Informace a kontakt pro přihlá‑
šení: 725 372 998
Čtvrtek 6. 6. od 10.00 do 12.00 hodin
CELODENNÍ VÝLET HEDVIČINÝM ÚDOLÍM
Turistický výlet Hedvičiným údolím v Želez‑
ných horách. Trasa je dlouhá cca 2 km bez
větších překážek z kopce. Sraz účastníků na
autobusovém nádraží v 8.50 hod, odjezd
v 9.02 do Starého Dvora, potom pěšky údo‑
lím do Třemošnice, oběd a návrat z Třemoš‑
nice autobusem v 13.35 nebo 14.16 hodin.
Tento den bude centrum zavřené. V přípa‑
dě nepříznivého počasí se výlet ruší. Sleduj‑
te webové stránky. Bližší info: 723 152 866
Sobota 15. 6. čas bude upřesněn
VÝLET NA ŠVIHOV
Mezigenerační setkání na akci společně
s APŽ na výletě na hrad Švihov. Kapacita
účastníků je omezena počtem míst v au‑
tobusu. Nutná rezervace. Více informací
najdete na pozvánce nebo na webových
stránkách.
Kontakt na tel: Iva Krbcová 723 152 866.

Čtvrtek 20. 6. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku
do 4 let s pohádkovou babičkou Ivou
Krbcovou.
Pátek 28. 6. od 17.30 hodin
PŘÍPRAVA PARTNERŮ K PORODU
Zveme vás na poradnu pro těhotné tento‑
krát společně i s partnery. Informace a kon‑
takt: 725 372 998. Na poradnu není nutné
se předem hlásit. Vstupné za rodinu 50 Kč.
Středa 12. a 26. 6. od 18.00 hodin
KREATIVNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ.
Program pro dospělé s Marií Minaříkovou.
Kontakt: 739 048 066. Poplatek 20 Kč + pří‑
spěvek na materiál.
Čtvrtek 6. 6. od 16.30 hodin
KROUŽEK BUBNOVÁNÍ NA DŽEMBE.
Bubnování na džembe pro rodiče a větší
děti s Evou Motyčkovou. Pokud bude zá‑
jem, může být ještě jedno setkání 20. 6.
Informace a kontakt: 604 726 490.
Neděle 9. a 21. 6. od 19.00 hodin
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE
Program relaxací pro dospělé s Evou Mo‑
tyčkovou. Vstupné 100 Kč. Kontakt pro při‑
hlášení: 604 726 490.

Fantazie dětí pod dohledem maminek do‑
dávala přesné tvary soviček malých i vel‑
kých, starých a mladých. Největším cvi‑
čením jemné motoriky rukou se ukázalo
vymodelování peří. Stačilo udělat kuličky,
které pak prstíky zatlačily na povrch sovičky.

Bílek – Ždírec nad Doubravou – středa
12. června, odjezd v 7.15 z autobusového
nádraží v H. M., pěšky cca 12 km, návrat do
18. 00 hodin.
Roztoky – Hradiště Levý Hradec – Kle‑
cany – středa 19. června, odjezd v 7.15 z vla‑
kového nádraží v H. M., pěšky cca 15 km,
návrat do 19. 00.
Vodní dům Švihov – sobota 15. června,
autobusový zájezd pro všechny generace
(babičky, dědečky, maminky, tatínky, děti).
Odjezd v 8.00 z nám. Míru v H. M. Program
– prohlídka expozice, vodní nádrž Želivka,
pro zájemce lehká turistika. Dětem s sebou
věci na převlečení. Příspěvek na dopravu
100 Kč/dospělou osobu, vstupné si hradí
každý sám. Na zájezd je nutné se přihlásit
Ivaně Krbcové do 10. června na telefon
723 152 866.
Cyklovýlety
Druhý pokus kolem Jizery – pátek
31. května až neděle 2. června, odjezd v 7.30
od Holuba, možno se připojit v sobotu
v Malé Skále.
Pojedeme z Hlinska – sobota 29. června,
sraz v 6.30 u Holuba, z Chrudimi cyklobu‑
sem do Hlinska.

Každý rok v muzeu na Lichnici máme menší
výstavku keramického kroužku Radovánek
Návštěvníci Lichnice se dočítají v propozi‑
cích, že večer na zříceninu hradu zalétají
lovit i četná společenstva sov. Většina ná‑
vštěvníků na hrad přichází ve dne a sovy ne‑
uvidí, jsou to noční lovci. Děti tedy s volbou
výrobků měly jasno. Popasovat se s podo‑
bou soviček při lovu na Lichnici.

Pěší výlety

Máme vystavené v muzeu celé hejno pocti‑
vých opeřenců.
To vše by nevzniklo, kdyby nebylo Rado‑
vánku a akčních keramiček Jiřinky a Ivanky.
Přejeme všem v Radovánku, ať děti s ma‑
minkami mají šikovné ruce, spoustu nápadů
a chuť tvořit. Děti si do dospělosti ponesou
vzpomínky, které jim nikdo nevezme.
Zveme Vás všechny na Lichnici na zhlédnutí
krásných soviček…
Ivana Matyková

Pojďme udělat něco pro své zdraví
Vycházka s hůlkami – čtvrtek 6. červ‑
na projdeme Palácem směrem na Bačal‑
ský mlýn, sraz ve 14.00 u Holuba. Středa
26. června ve 12.00 odjezd z autobusového
nádraží v H. M. na Seč.
Pétanque – čtvrtek 27. června, hrajeme
před sokolovnou od 14.00 do 15. 00.
Východočeské divadlo
v Pardubicích
Představení Mikve – středa 5. června, od‑
jezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Více informací na tel. 723 152 866
Za APŽ Ivana Krbcová
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VÍTÁNÍ PRÁZDNIN + LÉTÁ CELÁ RODINA
Spolky Heřmani, Veselo, FK Jiskra, Svaz žen a Modelářský klub
vás zvou v neděli 23. 6. od 14.00 hodin na fotbalový stadion,
kde se bude konat další ročník tradičního odpoledne pro děti.
I letos budete moci soutěžit o různé ceny, zaskákat si na obřím nafukovacím hradu
a užít si spoustu další zábavy. Také se bude možné projet na ponících z Uherčic po Bažantnici.
I letošní rok je ve znamení spojení s Modelářským klubem a jejich akcí Létá celá rodina,
takže si budete moci postavit svůj model letadla a proletět se s ním.
Těšíme se, že si k nám najdete cestu.

Jan Řehák, Spolek Heřmani

Spolek Heřmani informuje
Vážení spoluobčané, tak jako se kolem nás neodvratně probudila
příroda, počínají s přicházejícím letním počasím i mnohé dobře známé
akce, na kterých se spolek Heřmani každý rok podílí nebo je pro Vás
přímo organizuje.

V době, kdy čtete tyto řádky, již proběhl
společný výlet členů spolku na Bačalský
mlýn. Byla to i zároveň příležitost seznámit
se s našimi novými členy, kteří v tomto roce
rozšířili naše řady. A v budoucnu připravu‑
jeme další i pro naše příznivce a všechny,
co se rádi projdou. Také za sebou máme
první z akcí, kterou jste mohli navštívit, a to
Dětský den s Hubertem, který proběhl na
Konopáči 1. 6. 2019. Věříme, že si všichni
návštěvníci užili a dobře se pobavili ať už
při hrách nebo doprovodném programu.
Už 23. 6. 2019 vás srdečně zveme na „Vítá‑
ní prázdnin“ do areálu fotbalového hřiště.
Na několika stanovištích budou opět při‑
praveny hry a rébusy pro nejmenší i větší
děti, které si za odměnu budou moci vy‑
brat nejen sladkou odměnu. Občerstvení

pro děti i dospělé je zajištěno. Po krátkém
odpočinku obsadíme 10. 8. 2019 Bažantnici,
kde v rámci 2. ročníku Festivalu Netradič‑
ních sportů proběhnou ukázky, workshopy
a vystoupení mnoha účinkujících. Za všech‑
ny zmíníme např. SLACK SHOW – umělce,
které znáte i z televizních soutěží, nebude
chybět parkour, discgolf nebo lezecká stě‑
na a v dílničkách bude možnost opískovat
si svou vlastní skleničku u mistra skláře nebo
vyrobit si dřevěnou hračku. Po loňském prv‑
ním a úspěšném ročníku, na který zavítali
návštěvníci z celého regionu, budete mít
znovu možnost vyzkoušet si netradiční
sporty a soutěže nebo se jen tak vydovádět
v krásné přírodě. Přijďte, budeme se těšit.

této myšlenky nechceme vzdát. Neustále
sbíráme podněty na zajímavé články, histo‑
rické události, staré fotografie města a okolí
i poznatky o nejrůznějších kauzách, které
by mohly naše obyvatele zajímat. A i když
materiálu není zrovna málo, musíme zvážit
i ekonomické hledisko vydávání takového
časopisu, což už je složitější. Přesto se ne‑
vzdáváme, stále diskutujeme a hledáme
optimální možnost, abychom mohli jeho
vydávání obnovit v pravidelnějším termí‑
nu. Jestli máte nápad o čem psát, nebo
nám můžete a chcete pomoci s přípravou
a vydáváním, určitě se nám ozvěte a přijďte
mezi nás, budeme moc rádi. Kontaktovat
nás můžete přes facebookový profil Heř‑
mani, web hermani.cz nebo na telefonu
777 696 816.
Pavel Cibulka, Spolek Heřmani

A k závěru roku na 10. 12. 2019
pro vás a vaše děti chystáme
tradiční předvánoční loutko‑
vé divadlo v sokolovně jako
to správné tematické nala‑
dění na přicházející Vánoce.
Těšíme se na příjemnou at‑
mosféru probíhajícího ad‑
ventu a hlavně na vás.
Stále se setkáváme s do‑
tazy, zda bude obnoven
časopis Heřman. A stále se
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 12

Kam za sportem

Běžecký klub Heřmanův Městec informuje

Fotbal – místní stadion

Proběhlé akce květen:

Nadcházející akce červen:

Sobota 1. 6. 2019 v 17.00 hodin
Heřmanův Městec B – Hrochův Týnec

7. 5. – Železná klika
Úterní veřejný trénink/závod horských kol
na 26 km přes Krkaňku a Míčov. Přes třicet
účastníků, od závodních jezdců až po rodi‑
ny s dětmi, ocenilo zejména hezké počasí
a krásy krajiny. Nejrychleji projeli trať Martin
Písař a Andrea Ryčlová.

4. 6. – Heřmanoměstecká střela
Silniční časovka 12 km H. Městec – Kovářov.
Povoleny všechny typy kol. Trénink/závod
otevřen pro širokou veřejnost a všechny
sportovce. Start v 18.00 h za čerpací stanicí.
Součást seriálu VLÁDCE MRDIC. Více infor‑
mací na www.podbeh.cz a Facebooku.

Neděle 2. 6. 2019 v 17.00 hodin
Heřmanův Městec A – Dolní Újezd
Sobota 8. 6. 2019 v 17.00 hodin
Heřmanův Městec B – Křižanovice
Sobota 15. 6. 2019 v 17.00 hodin
Heřmanův Městec A – Holice

Poděkování
Dne 14. 5. 2019 se nám splnil sen,
dokončily se práce na umělé trávě
v areálu fotbalového hřiště.
Toto hřiště bude jis‑
tě velkým přínosem
pro naši mládež
a doufáme, že se
nám podaří nalákat
více dětí na náš sta‑
dión. Touto cestou
děkujeme Městu
Heřmanův Městec,
které nám pomohlo tento sen zrealizovat
a hlavně ho financovalo. Již nyní se připra‑
vuje turnaj pro žáky, „O pohár starosty’’ na
umělé trávě. Datum ještě upřesníme. Dě‑
kujeme firmě Renosport za provedené prá‑
ce. Těšíme se na další spolupráci s městem
a jsme vděčni za to, že nám chce pomoci
se zvelebováním areálu.
FK Jiskra Heřmanův Městec

18. 5. – 50 mil železnohorských
Dálková trať 80 km přes Železné hory s kon‑
trolami na hradech, hradištích a opidech.
Účastníci – běžci a cyklisté opět užívali
krásného počasí a výhledů do kraje. Nej‑
rychleji proběhl Pavel Lopour, na kole opět
nedostižný Martin Písař. Ve štafetách neměl
konkurenci Klub Sráčů.

TENISOVÝ TURNAJ
V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
V sobotu 22. 6. 2018 se bude konat na te‑
nisových kurtech za sportovní halou již
14. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách.
Turnaje se zúčastní 10 párů z Heřmanova
Městce a okolí. Zveme všechny fandy bí‑
lého sportu na tento turnaj, který začne
v 8.30 hodin a bude probíhat celý den.
Bohaté občerstvení pro diváky na kurtech
zajištěno.
František Dvořák, ředitel turnaje

Blahopřání
Grafičce našeho zpravodaje Leknín
Anetě Jelínek se v těchto dnech narodil syn Hubert. Přejeme, ať roste
jako z vody a těšíme se na další spolupráci.
redakce
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RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

Všestrannost – cvičení rodičů s dětmi
Již od roku 1989 se v heřmanoměstecké sokolovně pravidelně setkávají rodiče
a jejich děti při cvičení, které trénuje jejich všestrannost. Moc se od tohoto
v mnoha ohledech zlomového roku změnilo, ale základy tohoto sportu zůstávají
stále stejné. Na cvičení docházejí děti zhruba od dvou do čtyř let věku.
Dříve panovalo pravidlo, že cvičit mohou
děti, které jsou bez plen, ale v dnešní době
je tato hranice velmi individuální – jsou děti
bez plen od narození a ty, které se s nimi
těžko loučí s nástupem do školky.
Dnes vede s neutuchající energií cvičení
paní Iva Krbcová, která má mnoho zku‑
šeností s prací s dětmi, absolvovala velké
množství školení a stále přináší do hodin
s dětmi hodně nových prvků. Cvičení vždy
začíná nástupem, kdy všechny děti pozdraví
kašpárek Ferda a na jeho zvolání: „Nazdar“

děti hlasitě kříčí: „Zdáááár!“ Poté následuje
zábavná rozcvička, kdy se děti se svými rodi‑
či honí, přetahují, protahují, používají přitom
lana, šátky, míče, barevné padáky, opravdu
nepřeberné množství zajímavých pomů‑
cek. Přestože se může zdát, že si všichni jen
hrají, i při takové hře trénují gymnastické
prvky, atletické prvky a spoustu dalších.
Na druhou část cvičení rodiče pomáhají s vyn‑
dáním tělocvičného nářadí z tzv. nářaďovny.
Když se lavička zahákne za žebřiny, kruhy se
stáhnou dolů, aby se děti mohly zhoupnout,

do prostoru se umístí trampolína a nově
pořízená gymnastická sestava, o zábavu je
postaráno. Nejmladší cvičenci nadšeně zdo‑
lávají jednu překážku za druhou, a když Iva
zavelí: „Je čas uklízet!“, všechny děti, dokonce
i ty, které by nejraději další hodinu trénovaly,
utíkají do rohu tělocvičny, kde jim Iva vypráví
pohádku či zadá nějaký zajímavý úkol. Rodiče
uklidí náčiní a všichni se poté seřadí na čáru
a opět pozdravem „zdááár“ se rozloučí.
O oblíbenosti tohoto cvičení také svědčí po‑
čet rodičů a dětí, který se v úterý od 17.00 do
18.00 pravidelně schází. T. J. Sokol spolu s RC
Radovánek také pro děti v průběhu celého
roku pořádá mnoho akcí – karneval, lampió‑
nový průvod, hledání velikonočních vajíček,
návštěvu Mikuláše s čertem. A protože práce
s těmito dětmi není snadná, uvítala by paní Iva
Krbcová nadšeného dobrovolného cvičitele,
který má rád práci s dětmi, T. J. Sokol případně
zajistí potřebná školení.
Andrea Kudláčková

Město ocení úspěšné žáky škol a zasloužilé pedagogy
Komise pro výchovu a vzdělávání na základě návrhů ředitelů škol, zástupců spolků
i veřejnosti doporučila vybrané žáky heřmanoměsteckých škol k ocenění jejich
úspěchů v rozmanitých soutěžích, projektech i za dlouhodobou reprezentaci škol
či města při různých příležitostech.
Ocenění převezmou úspěšní účastníci vě‑
domostních soutěží, řešitelé projektů či jinak
výjimeční či talentovaní žáci s mimořádnými
úspěchy nejen studijními. Je více než vhod‑
né při této příležitosti také připomenout
pedagogy, kteří se podílejí na vzdělávání
dětí, připravují je často nad rámec svých
povinností k účasti v různých projektech
a soutěžích či se svým profesním životem
výrazně zasloužili o školská zařízení a jejich

chod v našem městě. Proto budou předány
diplomy a ocenění i vybraným zasloužilým
pedagogům.
Široká veřejnost je srdečně zvána na slav‑
nostní akt předávání ocenění, který se usku‑
teční v úterý 11. června 2019 od 16 hodin
v synagoze. S oceněnými vás blíže sezná‑
míme v prázdninovém Leknínu.
Mgr. Lenka Šporková
předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání

Den pro varhany – zúčtování
Jak již víte z minulého Leknínu, my žáci třídy 5. B jsme si chtěli adoptovat část varhan
v Chrámu sv. Víta v Praze. Uspořádali jsme tedy prodejní den. A jak to celé dopadlo?
Den před „akcí“ jsme byli všichni dost ner‑
vózní. Koupí si od nás vůbec někdo nějaké
výrobky? Zvládneme komunikaci s ne‑
známými lidmi? Co máme dělat, když nás
někdo odmítne? To byly nejčastější otázky,
které se nám usídlily v mysli. Byli jsme však
dobře připraveni a lidé nám přáli. Můžeme
si adoptovat píšťalu, ne jednu, ale dvě!
A co nám žákům celá aktivita ještě při‑
nesla? Zdokonalili jsme se v komunikaci,
zjistili jsme, že ne každý má stejný názor
jako my, že odmítnout se dá s hrubostí,
ale i laskavostí. Že na každou činnost je

potřeba se dobře připravit. Při počítání
vybraných peněz probíhala matematika
v praxi. A abychom věděli, kterou část
varhan si adoptovat, důkladně jsme si na
internetu varhany prohlédli, shlédli jsme
obtížnou činnost varhaníků, poslechli si
varhanní skladby.
No a samozřejmě jsme si zarezervovali
adopci části varhan – 2 píšťaly v celkové
ceně 7 000 Kč. Už se těšíme na certifikáty
o adopci se jménem naší třídy. Děkujeme
všem lidem, kteří naši snahu podpořili.
Žáci 5. B ZŠ HM a Mgr. Silvie Horáková

Vzpomínka. Již je tomu rok,
co nás opustil náš milovaný
„Oťas”, Petr Hlaváč.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi. Rodiče, děti
Jakub a Edita, sestra Renata.
Čas plyne. Dne 2. června si
připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Karla Kočího, který nás
opustil bez slůvka rozloučení.
Vzpomínají maminka Soňa,
bratři Petr a Jan s rodinami. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 9. června 2019 uplynou
čtyři roky od úmrtí

paní Boženy Svobodové.

Stále vzpomínají synové
Jaromír a Ladislav
s manželkou, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 19. 6. uplyne rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
David Augustin.
S láskou a bolestí v srdcích
na něho vzpomínají rodiče
a sestry s rodinami.

Dne 24. 6. uplyne 8 let od smrti
paní Růženy Polínkové.
Stále na ni vzpomínají
manžel Milan
a děti s rodinami.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Nová přírodní zahrada v Mateřské škole Jonášova
V úterý 14. 5. 2019 v 16.30 hodin byla slavnostně otevřena nová přírodní
zahrada v Mateřské škole Jonášova v Heřmanově Městci.
Nová přírodní zahrada je ve své členitosti
a rozmanitosti oázou pro odpočinek, pozo‑
rování, smyslové vnímání a intenzivní proží‑
vání života v přírodě. Je možné se zde potkat
s celou řadou zajímavých prvků např. hmyzí
domeček, vodní hrátky, vrbové iglú, hmatový
chodník, dendrofon a dalšími.
Nově realizovaná přírodní zahrada a její prv‑
ky poskytnou dětem co nejvíce kontaktu
s přírodou, budou nejen zdrojem her, ale
i edukativních pomůcek. Preenvironmen‑
tální vzdělávání je v tomto projektu zásad‑
ní a významně ovlivní výukový koncept
mateřské školy. Vychází se z předpokladu,
že kontakt s přírodou pomáhá formovat
budoucí vztah a postoje vůči životnímu
prostředí a učí k odpovědnému přístupu.
Postoj nové generace je přitom velmi zá‑
sadní a může ovlivnit vzhled krajiny a pří‑
rody budoucnosti, čistotu ovzduší a vody,
plýtvání či šetrné využívání zdrojů, a tedy
i udržitelný rozvoj.

Přírodně utvářená zahrada skýtá dětem
možnost naplnit svou potřebu pohybu,
experimentovat s přírodními materiály
jako je dřevo, hlína, voda, pozorovat
živočichy a rostliny v jejich přirozeném
prostředí a bezprostředně prožívat stří‑
dání ročních období.
Realizací přírodní zahrady chtěla paní
ředitelka Vaňková a všichni její spolu‑
pracovníci z MŠ zatraktivnit prostředí
kolem mateřské školy, aby děti získaly
povědomí o propojenosti mezi lidskou
činností a procesy v přírodě. Chtěli při‑
spět k rozvoji environmentální výchovy
přímo v praxi a umožnit dětem poznat
nepoznané a vytvořit tím základy etic‑
kých a estetických hodnot. Všichni pra‑
covníci mateřské školy věří, že nyní plně
využijí potenciál nové přírodní zahrady
pro vzdělávání dětí v environmentální
oblasti a vytvoří elementární základy
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte
k životnímu prostředí.

Nová přírodní zahrada v mateřské škole byla
spolufinancována za podpory Státního fon‑
du životního prostředí.
Dana Jiráková

Letní příměstské tábory

HEŘMANŮV MĚSTEC
Příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let. Nabitý program je
každý den od 7:30 do 17:00 hod. Děti čekají týdny plné sportovních zážitků,
dobrodružství a různých sportovních aktivit jako cyklistika, in-line bruslení,
skákací boty, koloběžky, paddleboardy, parkour, tradiční i netradiční hry.

TERMÍNY

CENA ZAHRNUJE:

sokolovna

ü
ü
ü
ü
ü

29. 7. – 2. 8. – CHCe tO POHyb*
*cena včetně DPH 2 450 Kč

Celodenní strava a pitný režim
Veškeré vstupy, výlety a doprava
Instruktoři a sportovní vybavení
Odměny
Cena je včetně DPH

Přihlášení a více informací
na www.skifanatic.cz
Sleva pro sourozence 200 Kč a sleva 200 Kč při přihlášení účastníka na více termínů.

#CHCETOPOHYB
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Kino Heřmanův Městec program na červen
Středa 5. 6. v 19.30
Zlo s lidskou tváří
Pátek 7. 6. v 17.30
Psí poslání 2
Pátek 7. 6. a sobota 8. 6. v 19.30
X‑Men: Dark Phoenix (3D/2D)
Sobota 8. 6. v 17.30
TVMiniUni: Zloděj otázek
Středa 12. 6. v 17.00
Léto s gentlemanem (Bio seniorů) – HIT
Středa 12. 6. v 19.30
Máma
Čtvrtek 13. 6. a pátek 14. 6. v 19.30
Muži v černém: Globální hrozba (3D/2D)
Pátek 14. 6. v 17.30
Mia a bílý lev
Sobota 15. 6. v 17.30
Pokémon: Detektiv Pikachu
Sobota 15. 6. v 19.30
Teroristka
Středa 19. 6. v 19.30
Tři blízcí neznámí
Pátek 21. 6. a sobota 22. 6. v 18.00
Tajný život mazlíčků 2 (3D/2D) – HIT
Úterý 25. 6. v 19.30
Genesis
Středa 26. 6. v 18.00
Večery pod lampou Petr Dohnal
Pátek 28. 6. v 17.30
Tajný život mazlíčků 2 – HIT
Pátek 28. 6. v 19.30
Yesterday – HIT
Sobota 29. 6. v 18.00
Aladin

Letní kino v zámeckém parku:
Pátek 21. 6. ve 21.30
Sobota 22. 6. ve 21.30

Bohemian Rhapsody
Ženy v běhu

Vstupné v letním kině je dobrovolné.
Promítá se za každého počasí, občerstvení zajištěno.
Na filmy označené HIT nelze rezervovat vstupenky (pouze prodej).
Více informací na oficiální webové stránce kina: www.kinohm.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Smíšený Amatérský Komorní Orchestr
Mohlo by se zdát, že činnost orchestru ustala, ale není tomu tak. Možná
už nás neslýcháte každý pátek z oken budovy turistického informačního
centra, důvodem je ale naše přestěhování o patro výše do nové zkušebny,
která má okna na opačnou stranu. Ráda bych touto cestou poděkovala
městu Heřmanův Městec za její vybudování. Prostředí je nejen příjemné,
ale především se nám zde dobře zkouší, protože akustika v sále je ideální.
V měsíci červnu nás můžete slyšet v pátek
14. 6. od 20,00 hodin v bojanovském kos‑
tele, kde jsme měli příležitost vystoupit již
v loňském roce.
Za poslední dobu nám přibylo několik no‑
vých hráčů, především mladších nadaných
dětí, které jsme rádi a jako „mladou krev“
přivítali. Bohužel nás ale také jedna duše
na přelomu roku opustila. I přesto, že již
uplynul nějaký čas od té chvíle, dovolte
mi krátce zavzpomínat. Pan Josef Houdek
s námi byl od počátku a byl to milý, stále
pozitivně naladěný člověk s velkým srdcem.
Naše první setkání byla velká náhoda. Hráli

jsme na akci v obci Jezbořice a právě pan
Houdek na chvíli opustil lokál a za chvíli
přišel se saxofonem a okamžitě z něj začal
vyluzovat příjemné tóny. Zjistili jsme, že umí
ale hrát i na housle, a tak slovo dalo slovo
a od té chvíle byl členem orchestru. Na ne‑
jednom sezení jsme měli možnost vidět, jak
krásné maluje obrazy. Také jsme měli tu čest
ochutnat jeho vlastnoručně upečený chléb
a jiné dobroty. Byl to skvělý společník, kte‑
rý měl v rukávu vždy vlídné slovo a myslím,
že nejen pro mě zůstává již navždy srdcem
orchestru.
Za SAKO Mirka Stará

Koncert na křižovatce folku a klasiky
V pátek 14. června v 19.00 se uskuteční v Heřmanově Městci na zahradě evangelické fary v Zahradní ul. 537 (v případě
špatného počasí bude koncert v Husově sboru, kostele CČSH na rohu ulice) koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra –
zakládajících a stálých členů skupiny Oboroh. Za 30 let jejich muzikantské spolupráce vznikla spousta písní s duchovní
tématikou, včetně Klecandrem ojediněle zhudebněných starozákonních žalmů.
Oboroh je folkrocková skupina z Rychnovska, kte‑
rá se za zmíněných 30 let existence stala legen‑
dou. Má na svém kontě přes 30 tisíc prodaných,
kritikou velmi dobře přijatých alb, přes 1000 kon‑
certů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Pol‑
sku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Irsku
a několik společných vystoupení s Filharmonií
Hradec Králové.
Jako doporučení dva citáty z recenzí:
Neúnavně invenční stálice…
(František Černý – Čechomor)
Na naší hudební scéně zcela nezaměnitelní…
(Jiří Pavlica – Hradišťan)
Nenechte si ujít meditativní koncert – duchovní
příběh na křižovatce folku a klasiky, ve kterém za‑
znějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro
piano, kytaru a dva charakteristické hlasy.
Jan Plecháček,
evangelický farář
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Festival Hudební léto začíná

Klub aktivní senioři – červen 2019

Jubilejní XV. ročník festivalu „Hudební léto v kostele
sv. Bartoloměje“ začíná již 9. června. Nenechte si ujít
zahajovací koncert nazvaný „Festivalové laudatio“
s uvedením slavného Dvořákova Te Deum. Vystoupí
dva orchestry (Komorní filharmonie Pardubice a Sym‑
fonický orchestr Konzervatoře Pardubice) společně se spojenými
pěveckými sbory včetně domácího PS Vlastislav. Druhý koncert
v neděli 23. června bude umístěn opět jako open air koncert do pří‑
rodního amfiteátru zámeckého parku. Letní nedělní podvečer bu‑
deme slavit se souborem The Tap Tap a jeho uměleckým vedou‑
cím Šimonem Ornestem. Soubor absolventů Jedličkova ústavu
v Praze přiveze program „Řiditel autobusu“ a součástí koncertu
bude i autogramiáda
stejnojmenné knihy,
která bude v prodeji
za výrazně sníženou
cenu. Vstupenky na
tento koncert si mů‑
žete již nyní zajistit
v předprodeji sítě
Ticketportal. Ne‑
nechte si zahájení
festivalu utéct. Těší‑
me se na Vás.
Marek Výborný,
Řk. farnost Heřmanův Městec

Klub aktivní senioři se schází v Domě s pečovatelskou
službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec.
pondělí 3. června 15.30 hodin
SCAPBOOKING – doneste si blok s pevnými deskami, ostatní po‑
třebný materiál přiveze lektorka / spoluúčast 60 Kč
úterý 11. června 15.30 hodin
KERAMIKA – vezměte s sebou pracovní triko a nůž / spoluúčast 50 Kč
pondělí 24. června 14.00 hodin
MASÁŽE – doneste si ručník, termín masáže objednejte na tel.
724 215 103 / spoluúčast členové STP 75 Kč, ostatní 150 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům SDH v Heřma‑
nově Městci za upřímný zájem o mého otce pana Milana Polínka.
Ten měl začátkem dubna úraz, který ho upoutal na lůžko. Téměř dva
měsíce leží v chrudimské nemocnici. Tam ho členové SDH často
navštěvují. Návštěva rodiny ho samozřejmě potěší, ale vidím jak je
nabitý energií po návštěvě HASIČŮ.
Proto všem patří můj dík, že na zasloužilého hasiče nezapomněli.
Růžena Augustinová

Sbor dobrovolných hasičů
Hošťalovice

zve na 19. ročník
soutěže v požárním útoku

„O putovní pohár
starosty obce“
Soutěž se uskuteční
v sobotu 22. června 2019
od 13.00 hodin.
Soutěžit budou družstva mladších
a starších dětí a družstva dospělých.

Zajímavé ceny, občerstvení
a možnost využití sportovního
areálu jsou již tradicí.
Srdečně zveme
jak jednotky sboru dobrovolných hasičů,
tak i všechny příznivce požárního sportu.
SDH Hošťalovice

www.hermanuv‑mestec.cz
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Aktuálně z útulku
pro psy

Psi v útulku
Hektor

Bárny

Za uplynulé dva měsíce jsme udělali velký
kus práce. Podařilo se nám umístit do no‑
vých rodin další pejsky. Do nových domovů
nám odešli Snížek a Míša.
V dubnu o Velikonocích jsme měli hezké
setkání našich pejsků a jejich adoptivních
rodin. Setkání bylo velice dojemné a vese‑
lé. Máme velikou radost z velké obětavosti,
trpělivosti a odpovědnosti adoptivních ro‑
din, které se věnují pejskům s velkým srd‑
cem a láskou.
Dále jsme s nimi v kontaktu a snažíme se
jim pomoci s výchovou a případnými pro‑
blémy se začleněním v novém prostředí.
Aktuálně máme v útulku už jen dva pejsky
– Hektora a Bárnyho.
Lucie Kučerová

Pes, zhruba 2 roky, 20 kg

Pes, zhruba 1 rok

Hektor je dva až tři
roky mladý krasavec,
ovládá poslušnost, je
to hravý a učenlivý
pes, vhodný pro ak‑
tivní lidi.

Kříženec stafforda
Bárny je velmi aktivní,
učenlivý pejsek vhod‑
ný k aktivním páníč‑
kům.

Svůj nový domov našli

Transparentní účet
Pokud chcete finančně přispět na lepší život
pejsků v útulku, je k dispozici transparentní
účet č. 115–6759420227/0100. Za každý pří‑
spěvek děkujeme!

Snížek

Bertík

Velikonoční setkání

Informace od kynologů
V sobotu dne 4. 5. 2019 na kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci se
konal tradiční závod „Cena Železných hor“. Jednalo se již o 38. ročník.
V tomto roce se soutěžilo ve čtyřech kate‑
goriích: ZZO, ZZO 1, ZM, ZVV1 podle Národ‑
ního zkušebního řádu. Závodu se zúčastnilo
celkem 36 pejskařů z 13 kynologických or‑
ganizací a klubů.
Pro první tři místa byly připraveny poháry
a všichni účastníci závodu obdrželi diplomy
a drobné dárky od našich sponzorů, kterým
touto cestou děkujeme.
Speciální dárek od firmy Natytex, s.r.o. obdržel
nejstarší účastník závodu pan Milan Kuthan.

38. ročník sponzorovali:
Falco, s. r. o., Natytex, s. r. o., Modela
Czech Plus, s. r. o., Bellazi LTD, Sychra
– dveře, Obzor VDI, Infocentrum Heř‑
manův Městec, paní Blažková Jarosla‑
va‑krmiva, firma Agrometal
DĚKUJEME VŠEM PSOVODŮM ZA
ÚČAST A SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ V NA‑
ŠEM ZÁVODĚ!

Filípek
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NABÍZÍME PRÁCI NA CHRUDIMSKU

Hledáme

ELEKTRIKÁŘE
a STROJNÍKY

Právě Vy u nás můžete najít uplatnění
PLNĚ
HRAZENÉ
STRAVENKY

BENEFITY
V HODNOTĚ
11 000 KČ

MOTIVUJÍCÍ
MZDA

5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ

VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJ

SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ

AŽ 1 200 KČ
NA PENZIJNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ

VLASTNÍ
JÍDELNA

FIREMNÍ
AKCE

Více informací najdete na cemex.jobs.cz nebo se můžete obrátit přímo na HR:
Hana Šoltésová, tel.: +420 731 691 911 , email: hana.soltesova@cemex.com

VYZKOUŠEJTE
ZDARMA INTERNET
RYCHLÝ JAKO RAKETA
Není to žádná raketová věda. Kontaktujte autorizovaného partnera DIGI a my vám zdarma na jeden
měsíc půjčíme modem TP-Link W 9960B.

MARTIN PAVLÍČEK – DIGI AUTORIZOVANÝ PARTNER
Tel.: +420 774 129 617, e-mail: digitechnik@seznam.cz
Pokud s ním budete spokojeni, necháte si ho a jako dárek od nás obdržíte balíček televizních
programů START zdarma, nebo slevu ve výši 149 Kč/měsíc na ostatní programovou nabídku DIGI TV.

• RYCHLOST PŘIPOJENÍ
AŽ 1 000 MB/S
• ZDARMA NA JEDEN MĚSÍC
• BEZ ZÁVAZKŮ

Pokud se vám z té závratné
rychlosti zatočí hlava, jednoduše
nám modem kdykoli během
testovacího měsíce vrátíte.

www.novadigitv.cz/internet
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Do bývalého správního celku Přibylova, na
němž se nacházel zámek se zámeckým par‑
kem, náležely všechny domy postavené na
panských pozemcích. Buď je majitelé pou‑
žívali pro sebe, nebo je pronajímali. Protože
se nejednalo o katastr souvislých pozemků,
časem splynul s městem.
Blízké okolí zámku zdobily květiny, jak do‑
kládá starší pohlednice z počátku 20. století.
V přízemí zámku směrem do parku bývala
i zimní zahrada, která navazovala na tehdejší
jídelnu. V padesátých letech 20. století byla
přebudována na klubovní místnost vzniklé‑
ho domova důchodců.
Na Přibylově v sousedství Bažantnice se stala
chloubou zámku i panská zahrada se zahrad‑

ní budovou. Její skleníky a pařeniště měly na
400 oken. Pěstovali tu zeleninu pro zámec‑
kou kuchyň, starali se o květiny. Ve velkém
vytápěném skleníku uchovávali palmy, další
skleníky a pařeniště využívali k rychlení kvě‑
tin a zeleniny. Ovoce pro zámek dodávala za‑
hrada u Nového Dvora. K ní patřila i ovocná
stromová školka založená počátkem 19. sto‑
letí. Později v druhé polovině 20. století
hospodaření na pozemcích zahrad převzal
závod Šlechtitelského a semenářského stát‑
ního podniku Sempra Praha.
Zaváté stopy po majetku zámku a velkostat‑
ku uzavřeme v příštím čísle Leknínu.
Eva Bočková

Zámek se skleníkem – 20. léta 20. století

Parková úprava u zámku – 20. léta 20. století

Květinová výzdoba u zámku – 30. léta 20. století

Zámek se skleníkem v zimě – 20. léta 20. století

Panská zahrada u Bažantnice – poč. 20. století

Skleník přebudovaný na klubovní místnost – 50. léta 20. století

Skleníky a pařeniště panské zahrady – poč. 20. století

Uzávěrka dvojčísla zpravodaje: 20. 6. 2019 ve 12.00
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