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Jak dál s budovou hotelu Bílý beránek
Jak již naši čtenáři vědí, město zakoupilo koncem loňského roku budovu
č. p. 177 na náměstí Míru, ve které sídlí hotel Bílý beránek a městské kino.

místo pro kulturní a společenský život. To
by však vyžadovalo mnohamiliónovou in‑
vestici, na kterou město nemá prostředky
a v dohledné době zřejmě ani mít nebude.
Uvažujeme proto, že půjdeme cestou po‑
stupných kroků, ve kterých bychom chtěli
vylepšovat jednotlivé prostory, ale zároveň
bychom jimi nechtěli uzavřít prostor pro
uskutečnění odvážné architektonické vize
někdy v budoucnu.
Budovu jsme koupili kvůli kinu, a proto
bychom nejprve chtěli pro něj vybudovat
prostorné zázemí pro diváky i účinkující.
K tomu by měla sloužit adaptace dvou až
tří hostinských pokojů s okny do náměstí na
vestibul nebo foyer nebo kavárnu, záleží jak
to nazveme. Vedle jeviště by pak byla malá
šatna pro účinkující.

Tak nejprve, co jsme vlastně koupili:
Budova v této podobě byla vystavěna ko‑
lem roku 1850. Má jedno podzemní pod‑
laží, dvě nadzemní a velkou půdu. Náleží
k ní dvůr, který navazuje na další pozemky
a stavby města.
Sklepy pod budovou jsou rozsáhlé, jsou su‑
ché a daly by se využít například pro zřízení
vinárny. Nemyslíme si však, že vinárnu by
město nyní nutně potřebovalo.
V přízemí objektu je umístěna restaurace,
kterou většina z nás dobře zná. Dříve to bý‑
vala nejlepší restaurace ve městě, konaly
se tam svatby, abiturientské srazy, menší
taneční zábavy. Samozřejmostí byla teplá
jídla po celý den a bylo to přirozené cen‑
trum pro setkávání lidí, prostě chodilo se
na pivo k Beránkovi. V posledních letech
však restaurace upadala, nebylo do ní in‑
vestováno, nakonec se v ní přestalo vařit
a zůstalo tam jen pár skalních pivařů. Stav
restaurace není přímo havarijní, ale jistě
bude potřebovat nějaké investice a zejmé‑

na provozovatele, který by se do oživení
zašlé slávy Beránku pustil.
V prvém patře sídlí městské kino, které díky
investicím města je v pořádku, trpí však
nedostatkem prostoru pro zázemí, všichni
víme, že když například končí jedno před‑
stavení a začíná druhé, není v úzké chodbě
před pokladnou k hnutí.
Dále je v prvém patře šest hostinských po‑
kojů, které však vůbec nevyhovují dnešním
standardům na ubytování, nejen že nemají
vlastní sociální zařízení, ale jsou doslova ve
zbídačeném stavu. Nahoře je rozlehlá půda,
která by šla také využít, ovšem za cenu vět‑
ších investic.
A co dál:
Nyní tedy musíme řešit otázku, co s touto
budovou dál. Architektonická kancelář MOD
nám zpracovala skicu, jak by v budoucnu
v objektu mohl vzniknout městský dům,
ve kterém by byl prostor restaurace propo‑
jen s prostorem kina a vzniklo by nevšední

Zbývající hostinské pokoje bychom chtěli
dříve či později rekonstruovat a v současné
době probíhá diskuse, zda je svěřit k provo‑
zování SPOKULu nebo nájemci restaurace.
Pokud jde o restauraci, dosavadní nájemce
dostal výpověď k 31. 7. 2021 a bude vypsá‑
no výběrové řízení na nového provozovate‑
le (do kterého se může přihlásit i nynější ná‑
jemce). Při výběru nového nájemce nebude
rozhodující nabídnutá výše nájemného, ale
podnikatelský záměr pro oživení restaurač‑
ního provozu a případná ochota podílet se
na nutných investicích v objektu. Musíme
doufat, že se nám vhodný nájemce přihlásí
a že se Beránek zase stane vyhledávaným
místem pro občany i návštěvníky města.
O vypsání výběrového řízení a jeho pod‑
mínkách informujeme v tomto čísle, defini‑
tivní znění bude po schválení radou města
k dispozici zájemci na webových stránkách
města a v příštím čísle Leknínu.
Tomáš Plavec, místostarosta
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 31. 03. 2021
usnesením č. R/2021/090 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
17. 3. 2021 do 31. 3. 2021,
usnesením č. R/2021/091 ukládá zajistit uzavření
Dohody o ukončení nájemního vztahu a Smlouvy
o nájmu městského bytu s Miloslavem Turinou,
usnesením č. R/2021/092 schvaluje přiděle‑
ní místnosti Jiřímu Morávkovi od 1. 4. 2021 do
30. 9. 2021 za sníženou cenu 32,34 Kč/m2,
usnesením č. R/2021/093 doporučuje schvále‑
ní dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků
s Fotbalovým klubem Jiskra Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/094 schvaluje uzavření
smlouvy se společností CETIN, a. s. o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací č. HK
2021_0003,
usnesením č. R/2021/095 schvaluje uzavření
Smlouvy č. OSV/21/70985 o poskytnutí účelové
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – Pečova‑
telská služba Heřmanův Městec mezi městem
Heřmanův Městec a Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2021/096 schvaluje podání žá‑
dosti o dotaci MPSV v programu Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb
– výzva č. 11 Pořízení automobilu pro poskytova‑
tele soc. služeb,
usnesením č. R/2021/097 bere na vědomí ná‑
vrh rozdělení dotace z Ministerstva kultury ČR
v rámci Programu regenerace MPZ a doporu‑
čuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok
2021 Římskokatolické farnosti – děkanství Heř‑
manův Městec v celkové výši 190.000 Kč, z toho
157.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kul‑
tury ČR a 33.000 Kč z rozpočtu města Heřmanův
Městec na akci Fara č. p. 26 – oprava fasády,
usnesením č. R/2021/098 schvaluje navrhova‑
ný Ceník služeb Sportovní hala Heřmanův Městec
s platností od 1. 7. 2021,
usnesením č. R/2021/099 schvaluje přijetí věc‑
ného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec – invalidního vozíku od
paní Naděždy Aišmanové, věcného daru – me‑
chanického vozíku zn. Days od paní Jany Tetře‑
vové a věcného daru – chodítka od paní Olgy
Luxové,
usnesením č. R/2021/100 schvaluje přijetí věc‑
ného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec – TV značky JVC a držáku
od pana Miroslava Houžvičky,
usnesením č. R/2021/101 schvaluje účetní zá‑
věrky městem zřízených příspěvkových organi‑
zací,
usnesením č. R/2021/101 schvaluje rozdělení
hospodářských výsledků za rok 2020:
Základní škola Heřmanův Městec, fond odměn
0 Kč, rezervní fond 197.557,33 Kč. Základní umě‑
lecká škola Heřmanův Městec, fond odměn 0 Kč,
rezervní fond 103.539,63 Kč. Speciální základní
škola Heřmanův Městec, fond odměn 0 Kč, rezerv‑
ní fond 215.439,30 Kč. Mateřská škola, Heřmanův
Městec, Jiráskova 842 fond odměn 0 Kč, rezerv‑
ní fond 137.141,98 Kč. Mateřská škola, Heřmanův
Městec, Jonášova 726 fond odměn 0 Kč, rezervní
fond 62.135,82 Kč. DDM Heřmanův Městec, fond
odměn 0 Kč, rezervní fond 39.361,12 Kč.
SPOKUL HM, p. o. fond odměn 37.000 Kč, rezervní
fond 10.211,13 Kč,
usnesením č. R/2021/102 schvaluje Základní
škole Heřmanův Městec realizaci projektu Šablo‑
ny III – zlepšení klimatu školy,

usnesením č. R/2021/103 schvaluje SPOKULU
HM, p. o. převod finančních prostředků ve výši
53 000 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu,
usnesením č. R/2021/103 schvaluje SPOKULU
HM, p. o. pořízení nového teplovodního výmění‑
ku do sportovní haly do výše 53 000 Kč.
Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 14. 04. 2021
usnesením č. R/2021/104 bere na vědomí kon‑
trolu usnesení s termínem splnění od 31. 3. 2021
do 14. 4. 2021,
usnesením č. R/2021/105 schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.
1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou Ma‑
rešovou a uzavření nové nájemní smlouvy na
pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův
Městec s paní Alenou Šimonkovou, za cenu 4 Kč/
m2/rok,
usnesením č. R/2021/106 schvaluje předlože‑
nou Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu‑
žebnosti č. IV-12-2020899/VB/1 mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s. a Městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/107 schvaluje nabídnout
k prodeji pozemek p. č. st.40 k.ú. Heřmanův Měs‑
tec, jehož součástí je dům č. p.18 Heřmanův Měs‑
tec, s tím, že zájemce bude vybrán formou elek‑
tronické aukce s vyvolávací cenou 3 200 000 Kč,
usnesením č. R/2021/108 schvaluje vystavení
potvrzení označení vozidel lékařů ordinací se
sídlem na náměstí Míru umožňující parkování
bez časového omezení v místech regulace 2 ho‑
dinového stání na náměstí Míru,
usnesením č. R/2021/109 schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností SL
HOLDING CZ, s. r. o. na realizaci stavby „Rekon‑
strukce bytového domu č. p. 244-II“,
usnesením č. R/2021/110 schvaluje pokračování
v realizaci bodů potřebných pro zaslání žádosti
o dotaci na MŽP na instalaci domovních čističek,
usnesením č. R/2021/111 nedoporučuje zastupi‑
telstvu města odkup pozemků parcelní číslo 198/5
a 192/2 v k.ú. Chotěnice od pana Josefa Štěňhy,
usnesením č. R/2021/112 nedoporučuje za‑
stupitelstvu města odkup pozemků parcelní
číslo 1002/5, 1002/36, 1002/37, 1002/38, 1002/39,
2100/2, 2100/3, 2100/4 v k.ú. Heřmanův Městec od
společnosti JIMPO, a. s. Tyršova 318/3, Poděbrady
III 290 01,
usnesením č. R/2021/113 schvaluje kupní
smlouvu se společností STORA ENSO Wood Pro‑
ducts Ždírec, s. r. o., IČO 25264605,
usnesením č. R/2021/114 schvaluje dodatek
č. 2 smlouvy na prodej dřeva se společností Wo‑
tan Forest, a. s. se sídlem, Rudolfovská 202/88,
České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ
26060701, DIČ CZ 26060701 na 2/Q 2021,
usnesením č. R/2021/115 schvaluje přidělení
stánkových míst pro prodej občerstvení na Bar‑
tolomějské pouti konané ve dnech 27.–30. 8. 2021
celkem 24 prodejcům, a to: 1) Hájková Růžena, 2)
Hájek Antonín, 3) Jandová Monika, 4) Visinger
František, 5) Douša Karel, 6) Lagronová Jarmila, 7)
Zvárová Zuzana, 8) Paldus František, 9) Paldus Emil,
10) Visinger František, 11) Fiala Josef, 12) Tichý Jiří,
13) Laun Antonín, 14) Paldus Ludvík, 15) Jílková
Michaela, 16) Grman Martin, 17) Lagron Bohumil,
18) Paldusová Milena, 19) Rochl Jan, 20) Rochl Jan,
21) Lagron Josef, 22) Lagron Matěj, 23) Kadaňka
Oskar, 24) Paldus Emil,
usnesením č. R/2021/116 schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198, z kapitoly
Dotační programy města – Rezerva
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usnesením č. R/2021/117 doporučuje zastupi‑
telstvu města navýšení částky na sanaci zdi v su‑
terénu budovy Domu dětí a mládeže Heřmanův
Městec na 774 000 Kč,
usnesením č. R/2021/118 schvaluje předložený
návrh na opakované měření radonu v MŠ Joná‑
šova v 09/2021,
usnesením č. R/2021/119 schvaluje návrh pro‑
gramu jednání zastupitelstva města Heřmanův
Města a jeho svolání na pondělí 26. 4. 2021:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřo‑
vatelů, zánik mandátu zastupitele, schválení
programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Ko‑
nopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Cho‑
těnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, směna)
10) Cenová mapa – navýšení o inflaci
11) Hospodaření města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2020
12) Diskuse
13) Závěr,
usnesením č. R/2021/120 schvaluje Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 5495/21 prodej dřeva ve 2/Q
2021 se společností Wood & Paper, Hlína 138,664
91 Ivančice, IČO 26229854, DIČ CZ26229854,
usnesením č. R/2021/121 schvaluje podání vý‑
povědi z nájmu provozovateli restaurace v hotelu
Bílý beránek a vypsání výběrového řízení na no‑
vého nájemce.

OTEVŘENÁ
KANCELÁŘ V KVĚTNU
Otevřená kancelář starosty
a místostarostů v měsíci květnu bohu‑
žel nebude probíhat, občané nás však
mohou kontaktovat kdykoliv na
e‑mailových adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarostové města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
zdenek.rycl@mesto‑hm.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, Zdeněk Ryčl,
místostarostové města

RADA MĚSTA
• Středa 12. 5.
• Středa 26. 5.
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Výběrové řízení
Město Heřmanův Městec vyhlašuje výběrové řízení na nájemce restauračních
a případně i ubytovacích prostor v domě č. p. 177 na náměstí Míru v Heřma‑
nově Městci (hotel Bílý beránek). Prostory budou volné od 1. 8. 2021.
Podmínkou nájmu je zajištění stravovacích
služeb – příprava teplých jídel v rozsahu
nejméně od 11.00 do 14.00 hod, lépe i ve
večerních hodinách.
Zájemci o nájem předloží nejpozději do
20. 6. 2021 žádost o pronájem, která musí
obsahovat:
1) Osvědčení o praxi v oboru hostinská
činnost (potvrzení o zaměstnání nebo
podnikání v oboru, případně čestné pro‑
hlášení o tom), živnostenský list.
2) Podnikatelský záměr, tj. představu o zajiš‑
tění provozu restaurace (otevírací doba,
příprava jídel, charakter restaurace atd.).
3) Představu o investicích do objektu ze stra‑
ny pronajímatele i nájemce.

4) Zda má uchazeč zájem i o ubytovací ka‑
pacitu a představu o investicích do hos‑
tinských pokojů.
5) Navrhovanou výši nájemného.
Hlavním kritériem pro výběr uchazeče bude
podnikatelský záměr a možnost investic.
Město si vyhrazuje právo prostory neprona‑
jmout žádnému zájemci.
Prohlídku objektu je možno domluvit s ředi‑
telem SPOKUL HM, Dalimilem Nevečeřalem,
tel.: 777 797 141. Definitivní znění podmí‑
nek výběrového řízení bude k dispozici na
webových stránkách města po schválení
radou města.
město Heřmanův Městec

Výzvy a soutěže
na Základní škole
Heřmanův Městec
Ztráta motivace, nepochopení učiva,
chybějící sociální kontakty, rozptýlení
pozornosti, únava. To vše mohou po‑
cítit děti při stále delší a delší distanč‑
ní výuce. Zdá se čím dál těžší s tím
bojovat. Ale učitelé na Základní škole
Heřmanův Městec se rozhodně ne‑
vzdávají a pro děti se snaží neustále
vymýšlet aktivity, které povzbudí
chuť pro další práci.

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Apríl k nám do DDM přinesl jednu veselou změnu, a to spuštění individuální výu‑
ky a konzultace. Děti si chodí glazovat své keramické výrobky, rybáři se připravují
na testy pro získání rybářských povolenek, němčináři oprašují slovíčka a probíhá
i doučování z matematiky.
Také jsme vyhodnotili soutěž Zajíčkova dob‑
rodružství, které se zúčastnilo okolo 100
účastníků. Vajíček bylo v Bažantnici a v Paláci
poztrácených 200, z toho 14 dětí našlo víc jak
100 vajíček. Dále nám před DDM děti moh‑
ly vyzdobit keř velikonočními vajíčky a za to
jsme odměnily 11 dětí. Malou sladkou odmě‑
nu si odnesli všichni účastníci našich soutěží.
Do konce dubna nám běžela soutěž Za tajem‑
stvím čarodějnic. Při procházce po Heřmano‑
vě Městci jste mohli potkat čtyři zatoulané
čarodějnice. Čarodějnice hlídaly úkol, který si
děti vyplnily do pracovního listu a odevzdaly

k nám do DDM. Máme radost, že se účastníte
našich soutěží a mockrát vám za to děkujeme.
Příprava na letní tábory je v plném proudu.
Jestli tě už nebaví sedět doma, chceš o prázd‑
ninách zažít nějaké dobrodružství a užít si
u toho spoustu srandy, máš jedinečnou mož‑
nost vyrazit na náš pobytový tábor v Miletíně.
Přihlásit se můžeš osobně u nás v DDM, na na‑
šich stránkách www.jezkovka.cz nebo volejte
na číslo: +420 469 695 632.
Kolektiv zaměstnanců DDM

ANKETA LEKNÍNU – HOTEL BÍLÝ BERÁNEK
„Jak by mělo město naložit s hotelem Bílý beránek?“
Petr Dufek: „Určitě by měl být zachován gastronomický
provoz, ale prostory by měly být modernizovány.“
Ondřej Sigmund: „Vytvořit z toho luxusní restauraci,
které si všimnou místní i projíždějící a rádi se tam zastaví na
jídlo a na drink. A určitě předzahrádku do náměstí.“
Zdeněk Kramář: „Restaurace je poměrně v dobrém stavu, myslím, že nevyžaduje velké investice. Takže pronajmout
někomu, kdo z toho bude chtít udělat prosperující restauraci. Má k tomu všechny předpoklady.“
Adolf Beran: „Určitě celé vybourat a renovovat! Je to tam
bídné. Chtěl bych, aby v Městci byla restaurace, kam si s manželkou mohu dojít na dobrý steak.“

práce Samíka Žemličky z 1.B

Takovým naším jarním slovem distančního
vyučování se stala VÝZVA. Děti v 1. třídách
plnily jarní výzvu, kdy měly pozorovat pří‑
rodu kolem sebe, naučit se něco nového
či si uklidit pracovní stůl. Vychovatelky ze
školní družiny pro děti zase přichystaly
velikonoční výzvu – 20 zábavných úkolů
s procházkou po Bažantnici. Březen, měsíc
knihy, mnohé vyučující inspiroval k uspo‑
řádání čtenářské výzvy. Učitelé používají
interaktivní aplikace, tvoří zábavná online
cvičení či únikové hry.
Myslím si, že před rokem bychom si ne‑
dovedli představit, že online také mohou
proběhnout různé soutěže. Konala se na‑
příklad chemická olympiáda, ve které se žá‑
kyně devátého ročníku umístila na 7. místě
v okresním kole, zeměpisná olympiáda, kdy
se 2 dívky z 2. stupně umístily na 8. a 11.
místě dokonce v celém Pardubickém kraji!
Proběhlo školní kolo recitační soutěže. Re‑
citátoři, kteří postoupili do kola okresního,
si svůj výkon doma nahrávali, porota pak
posoudí jednotlivé výkony bez účasti dětí.
Škola dokonce organizuje velmi netradiční
sportovní den. Způsob se vždycky najde.
I přesto se však těšíme na všechny děti v la‑
vicích. Normálně. Bez podmínek.
Andrea Kudláčková
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,

A nyní již zveřejním další díl našeho kurzu.

než uveřejním další díl kurzu o první pomoci, dovolím si při‑
pomenout skutečnost, že na části náměstí Míru a v zálivu
mezi koloniálem U Holuba a domovem pro seniory došlo
k úpravě režimu parkování svislou dopravní značkou IP 13b.
Při vjezdu do těchto míst je potřeba sledovat dopravní zna‑
čení. Na některých místech je stání vozidel omezeno od pon‑
dělí do pátku v době 7–17hod na maximálně dvě hodiny.
Pokud zde vozidlo zaparkujete, je povinností řidiče označit
čas příjezdu na parkovacích hodinách, které je povinen vi‑
ditelně umístit za čelním sklem automobilu. Pokud nemáte
zakoupené parkovací hodiny (cca 20Kč v prodejních mís‑
tech), může být alternativou napsat čas příjezdu na papírek
a tento umístit viditelně na palubní desku. Od nastaveného
(napsaného) času se počítají dvě hodiny jako povolené pro
stání automobilu.

Dalším častým životem ohrožující stavem je bezvědomí. Může
k němu dojít z mnoha příčin. Traumatické poranění mozku, nedo‑
statek kyslíku, nedostatek cukru, předávkování alkoholem nebo
psychotropní látkou, pokles krevního tlaku, srdeční zástava. V prv‑
ní řadě musíme zjistit, zda je bezvědomí doprovázené i zástavou
dechu. Ideální je zapojit všechny smysly, aby kontrola byla spo‑
lehlivá. Položíme ruku na dolní část hrudníku zraněného (hmat).
Nakloníme hlavu k jeho k ústům a nosu (sluch). Hlavu máme nato‑
čenou tak, abychom zároveń viděli na ruku položenou a hrudníku
a viděli její pohyb (zrak). Takto provedená kontrola nám umožní
zachytit i slabý dech zraněného, případně ukázat na jeho absenci
a eliminuje možné rušivé vnější vlivy, jako je například hluk nebo
tma. Kontrolu provádíme zhruba deset sekund, v této době by‑
chom měli zaznamenat zhruba dva nebo tři nádechy. Kratší doba
nám nemusí umožnit potřebnou dobu pro zaznamenání dechu,
delší doba zase postrádá smysl. Další tradované zkoušky dechu
(zrcátko, chvění nosních dírek) je nespolehlivé a neposkytnou re‑
levantní výsledek. V současné době, vzhledem k enormnímu rizi‑
ku nákazy virem COVID-19, musíme samozřejmě i k první pomoci
přistupovat obezřetně, a tato kontrola je obzvláště riziková. Samo‑
zřejmostí je rouška či respirátor, v zájmu zachování vlastní bezpeč‑
nosti se můžeme omezit jen na hmatovou a vizuální zkoušku de‑
chu.

Zároveň upozorňuji řidiče vozidel, že před budovou TIC na
nám. Míru, v zatáčce mezi bývalou Komerční bankou až
k výjezdu na hlavní tah č.17 a před prodejnou
smíšeného zboží v ul. Sokolská je nově vy‑
značeno vodorovné dopravní značení žlutou
barvou, které v těchto místech zakazuje ne‑
jen stání, ale i zastavení vozidel. Respektujte,
prosím, novou úpravu při parkování vozidel.

Roman Charvát
Zveme Vás na slavnostní otevření nové prodejny

NÁPOJE
VZPOMÍNÁME

CIGARETY / LIHOVINY / POCHUTINY
Specializovaná prodejna alkoholických i nealkoholických
nápojů, vinotéky, cigaret, tabákových výrobků, dárkového
alkoholu, vína a skleniček ke všem příležitostem
v Heřmanově Městci, ulice Čáslavská 267 (bývalá čistírna
oděvů nebo pohřební služba)

Dne 29. 5. 2021 tomu budou tři roky, kdy
nás navždy opustil náš milovaný
„Oťas“, Petr Hlaváč.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Rodiče, děti Jakub a Edita, sestra Renata.

Dne 24. 4. 2021 by se dožil 90 let
pan Jiří Mitrovský.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcera s rodinou

V SOBOTU 1. KVĚTNA 2021 od 8.00 do 11.00
ke každému nákupu malý dárek a k nákupu nad 300 Kč propisovací tužka s logem firmy

Otevírací doba: Pondělí až pátek 8.00 – 16.00

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Anketa o budoucí podobě velkého náměstí

116

Na začátku roku proběhla anketa o budoucí
podobě našeho velkého ná‑
150
věk respondentů
městí – náměstí 186
Míru. Anketa byla prvním
sběru podkladů pro
150 krokem
připravovanou architektonickou
soutěž
na
150 novou podobu srdce Heřma‑
186
6
27
nova Městce. Jedná
70 o náměstí, ale rovněž o
186 se o otevření diskuse nejen
veřejném prostoru města. Proto jsme rádi za všechny podněty, které jsme
věk respondentů
díky této anketě obdrželi a vy jste je neváhali do lístků dopsat.
64

der

klidová zóna bez aut

3

klidová zóna bez aut

vjezd na celou plochu

6

vjezd na celou plochu 70

Jedna třetina
116 odpovědí by ráda navrátila his‑
torickou pumpu
na náměstí, další třetina si
116
187vodním
dokáže představit náměstí s novým
187
prvkem a zbývající bez něj. Mezi zajímavými
187
dalšími podněty bylo například zastřešené
35
místo pro parkování kol včetně nabíjecího
35
stojanu pro elektrokola. Mnoho lidí volá po
ponechat
přemístit
od kostela
vymístit z náměstí
35
vytvoření prostoru pro předzahrádky, padl i
ponechat
přemístit od kostela
vymístit z náměstí
námět sjednocení stánků při trzích, vytvoření
ponechat
přemístit od kostela
vymístit z náměstí
bezpečných
cyklopruhů,zastávka
či doplnění
košů o
autobusová
kontejnery pro tříděný odpad.

27

Příjemně nás překvapila účast, kdy bylo A asi nikoho nepřekvapí volání po obnově
klidová zóna bez aut
vjezd na celou plochu
odevzdáno 98 lístků v množství
papírové podobě
a a doplnění zeleně včetně mobiliáře.
Největ‑
64
parkování
143odpovědí dorazilo elektronickou ces‑
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ším tématem, které bylo více komentováno,
množství parkování
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bylo parkování a vodní prvek. Určitě zaujala
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množství
parkování
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obyvatel města, ale jelikož nepovažujeme idea parkovacího domu, která oslovila skoro
67
114
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diskusi za uzavřenou,133
tak jako první krok to polovinu lidí a rovněž byl velký počet dotá‑
67
vnímáme velmi pozitivně.
zaných
pro redukci
parkovacích 36
míst.
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220
proběhlé ankety. Asi není nezajímavé zjiš‑ omezení
bezplatného parkování.
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220
podoba náměstí
46
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ště
vjezd
autbylo více
46 než 36 let.
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můžou
tj. nanáměstí
druhé straně
od směru
než 15 let, a to znamená, že i mladší gene‑
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Zároveň budu35rád, když své další postřehy
35
35
35 a podněty k náměstí, ale i k dalším veřej‑
prolnutí současného a historizujícího pojetí
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Festival „Hudební léto“ navzdory koronaviru
Z loňského ročníku zbyl jeden jediný koncert, při kterém jsme se těšili, že za
rok se opět vrátíme s plnou hudební krásou. Bohužel situace se nezlepšila,
spíše naopak a my opět stojíme před velkou neznámou, zda a v jaké podobě
se festival uskuteční. S nadějí ale vzhlížíme k očkování a věříme, že v létě se
situace zlepší natolik, že i při zachování ochranných opatření budou i kon‑
certy našeho festivalu možné. Přesto jsme se rozhodli v rámci předběžné
opatrnosti omezit festival v letošním roce pouze na prázdninové měsíce.

o skutečný crossover – hudbu bez hranic
vznikající z profesionality, chuti improvizo‑
vat a komunikovat s publikem. Jejich před‑
poslední album navíc získalo i odbornou
cenu Classic Prague Award. Těšíme se, že
to bude příjemný letní podvečer, na který
zveme posluchače v rámci dobrovolného
vstupného.

jiné s jednou světovou premiérou. A snad
ještě jedno pozvání a lákadlo. Poslední
červencovou neděli 25. 7. přivítáme
skupinu Clarinet Factory. Tradiční open
air koncert se, pevně věříme, bude moci
uskutečnit v areálu bývalého letního kina
v zámeckém parku. Soubor Clarinet Facto‑
ry je stylově těžko zařaditelný, jedná se

Více k programu najdete na festivalových
sociálních sítích, webových stránkách
farnosti a samozřejmě i v příštích číslech
Leknínu. Věříme, že se festival v této ome‑
zené podobě uskuteční a budeme se moci
potkat v kostele sv. Bartoloměje při hudbě,
která povznáší ducha i duši.

Je pro vás připraven omezený XVII. ročník
festivalu „Hudební léto v kostele sv. Barto‑
loměje“ v Heřmanově Městci. Nachystán
je i tak pestrý program, který je částečně
přesunut z výrazně omezeného ročníku
2020. Jelikož ale na rok 2021 připadá 180.
výročí narození snad největšího českého
hudebního skladatele – Antonína Dvořáka,
dramaturgie festivalu se bude věnovat pře‑
devším tomuto hudebnímu géniovi. Proto
i mottem tohoto ročníku je životní motto
samotného Dvořáka – „Bůh, láska, vlast!“

Marek Výborný, festivalový výbor

Bohužel nezazní na úvod plánovaná Dvo‑
řákova „Novosvětská“ symfonie. A festival
zahájíme až v neděli 11. července ve
znamení „Lesku žesťů na počest Anto‑
nína Dvořáka“. Vystoupí Prague BRASStet,
mladý a dynamický žesťový kvintet mimo

P. O. R. T. aktivity z. s. – Letní příměstské tábory na Konopáči
Letní prázdniny jsou za dveřmi a náš zkušený tým je v „plné polní“ připraven provést děti zábavným a nezapo‑
menutelným programem.
Na co se můžete těšit:
Hlavní základnou příměstských táborů bude přírodou
obklopený areál autokempinku Konopáč, který svým
umístěním a vnitřními prostory představuje dokonalé
zázemí pro aktivity dětí i dospívající.
Na Konopáči a v okolí bude spolek využívat budovy
autokempinku, přírodní koupaliště, zázemí letního kina,
multifunkční sportovní hřiště, oboru Úherčice, rybník He‑
rout (Houska, Rohlík) a farmu s domácími zvířaty včetně
vhodných koní pro výcvik dětí.

Něco o nás:
Cílem našeho spolku je pořádání zážitkových volnočasových aktivit pro ši‑
rokou veřejnost, především pro děti a mládež, za podpory vedoucích z řad
učitelů, studentů a lidí, kteří mají dlouholetou praxi s pořádáním táborů,
adaptačních kurzů a jiných akcí pro děti a mládež.

Tyto příměstské tábory by se bez podpory lidí a organi‑
zací velmi těžko realizovaly, a tak vděčíme za součinnost
panu JUDr. Tomáši Plavcovi, společnosti Autokempink
Konopáč, Pavlu Pleskotovi, Petru Radostovi, Kamile Med‑
kové, celému Českému rybářskému svazu MO Přelouč,
Mgr. Aleně Novotné, organizaci Spokul HM a dalším.
Nechte se vtáhnout do atmosféry „příměšťáků“ a přijďte
na Den otevřených dveří. Více na www.port‑aktivity.cz
Jan Metelka

strana 7

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc květen 2021
Skoro by se mi zdálo, že se zastavil čas a nic se neděje. Ale opak je pravdou.
Tam za tím prvním dojmem, že nás pandemie ochromila a omezila na ne‑
zbytně nutné věci, jako je práce a jídlo, stále pulzuje život a lidé, hnáni touhou
po lepším světě, usilovně tvoří a rozvíjí se.
Jedním takovým naším velkým počinem
je podání žádosti do Burzy filantropie, kte‑
rou realizuje již od roku 2012 Koalice nevlá‑
dek Pardubicka (KONEP) a Pardubický kraj
(www.burzafilantropie.cz). Burza filantropie
je transparentní nástroj k podpoře projek‑
tů neziskových organizací, který zároveň
nabízí setkání zástupců podnikatelského
sektoru, neziskových organizací a veřejné
správy. Na samotnou Burzu se dostane 5-6
neziskových organizací, které vždy mají
možnost prezentovat svůj projekt a získat
od firem nejen finanční podporu.
Rozhodli jsme se tedy zkusit štěstí, přihlásili
se s projektem „Ahoj, příště zase na hřišti!“
do Burzy filantropie a požádali o částku
30.000 Kč. Pokud podporu získáme, vybu‑
dujeme na zahradě u našeho nového rodi‑
čovského centra na náměstí Míru bezpečné
hřiště pro nejmenší děti tak, jak je předjed‑
náno s naším městem. Přáli bychom si mít
možnost užívat si s dětmi hry venku tak, jak
jsme byli zvyklí v naší milé Jonášovce.

Úterý 18. 5. od 10.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny
si vás dovolujeme pozvat na návštěvu do
nových prostor rodičovského centra na ná‑
městí Míru 288. Přijďte nás navštívit a popo‑
vídat si s námi o tom, co pro vás v novém
rodičovském centru chystáme a říci nám,
co od nás potřebujete vy? Program bude
připraven a upřesněn dle aktuální epide‑
miologické situace. Sledujte náš web a FB.
Těšíme se na viděnou.

APŽ Květen 2021
Tělocvična v přírodě
Pravidelně cvičíme každé pondělí venku
od 14.00 v Bažantnici. Sraz u fitness hriště.
Kdo máte, vemte s sebou hůlky.

buď dostatečný počet hlasů od donátorů,
nebo hlasy veřejnosti v online hlasování na středa 5. května
webových stránkách Burzy filantropie.
Z Přelouče do Břehů

Sraz v 9.00 na vlakovém nádraží v H. M.

Proto se obracíme i na vás, čtenáře, s prosbou Celodenní pěší výlet cca 12 km.
o Váš hlas, který můžete dát našemu projektu
čtvrtek 6. května
a posunout nás blíž k venkovnímu hřišti.
Hlasovat lze prostřednictvím tohoto odkazu
http://www.burzafilantropie.cz/pardubic‑
kykraj/burza-2021/okres-chrudim-2021/
ahoj-priste-zase-na-hristi/ od 17. května 2021
od 12.00 hod. do 24. května do 12.00 hodin. Sta‑
čí pouze zakliknout náš projekt, vyplnit emai‑
lovou adresu a potvrdit odeslání. Aby byl hlas
započítán, je potřeba potvrdit odkaz, který
Vám přijde na email. Z jednoho emailu mů‑
žete hlasovat pouze 1×. Děkujeme za vaši
podporu.
Více informací o Burze filantropie na‑
leznete na webov ých stránkách
www.burzafilantropie.cz.

K tomu, abychom mohli náš projekt před‑
stavit na Burze filantropie, potřebujeme
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Středa 5. 5. od 20.20 hodin
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R.D.I.)
Je rodina základem našeho růstu a stability?
Přijďte s námi sdílet zajímavá témata osob‑
ního růstu či načerpat pro sebe inspiraci
v naší svépomocné on‑line skupině rodičů.
Na setkání se prosím předem přihlaste na
rcradovanek@centrum.cz. Děkujeme a tě‑
šíme se na setkání s vámi. Lenka a Radka.
Vstupné dobrovolné.

Aktivní přístup k životu

Sobota 29. 5. od 14.00 do 17.00 hodin
JAKÁ JSEM MÁMA?
Srdečně zveme rodiče na sebepoznávací
besedu o typologii osobností, kde se do‑
zvíte, jaké rozdíly mezi námi jsou, jak od‑
lišně přistupujeme k výchově svých dětí
a jak skrze poznání sebe sama zlepšit vztahy
nejen s nimi, ale i s širší rodinou a okolím.
Vlastním otypováním vás krok za krokem
provede Michaela Jušková. Na workshop
je nutné se předem přihlásit, počet míst
omezen. Vstupné 200 Kč (členové spolku
150 Kč) bude hrazeno na místě. Informace
a přihlášky na rcradovanek@centrum.cz.
7. května – 20. června 2021

Pěšky z Veselí do Choltic
Odjezd ve 13.10 z vlakového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 10 km.

sobota 8. května
Cyklovýlet s podporou vlaku Hlinsko –
Veselý Kopec – H. M.
Sraz v 7.15 u parku u Holuba.
čtvrtek 13. května
Pěšky okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u hájenky za pekárnou
Dymák směrem k DDM.
sobota 15. května
Z Pardubic na Kuňku
Sraz v 9.00 na vlakovém nádraží v H. M.
Celodenní pěší výlet cca 12 km.
čtvrtek 20. května
Z Březinky do Třemošnice
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M. Ujdeme cca 10 km.
sobota 22. května
Na kole okolo Pardubic
Sraz ve 10.00 u parku u Holuba.
čtvrtek 27. května
Pěšky okolo rybníků
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

FESTIVAL RODINY, www.festivalrodiny.cz, po‑
řádá Síť mateřských center.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
dlouhodobě podporováno městem Heřmanův
Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností
energeia, o. p. s. Kontakt: www.rcradovanek.cz,
nám. Míru 288, Heřmanův Městec, 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz.

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 8

S ER I Á L

Lidé kolem nás
Lenka Ulrichová
* 18. 1. 1958
ekonomka, cvičitelka, tenistka,
cyklistka a lyžařka

Odkud pocházíš a jaké byly tvoje
sportovní začátky?
Jsem hrdá Moravanka, narozená v Přerově,
v bývalé tenisové velmoci. Se sportem jsem
začala v 6 letech v gymnastickém oddílu, kde
jsme drilovaly především ohebnost (provazy,
placky), cvičení na kladině, přeskok a brad‑
la. Protože jsem vzrůstem neodpovídala
trendům, po 2 letech jsem skončila. Chvilku
jsem se rozkoukávala, a protože jsem si cho‑
dila hrát se sousedkou Marcelou Skuherskou
(bývalá vynikající tenistka, nyní manželka
zpěváka Michala Davida), která už od 8 let
hrála tenis, tak jsem se tam taky přihlásila.
Měla jsem hodně staré rodiče, nemohli se
mi už moc věnovat, a tak jsem vyrůstala, jak
já říkám, na tenisových kurtech. Mým spo‑
luhráčem ve smíšené čtyřhře v žákovském
družstvu byl občas Jaroslav Navrátil, dnešní
kapitán Daviscupového týmu mužů. Moje
tenisová kariéra ale skončila, když mi bylo
15 let, to se v Přerově vytvořilo Středisko vr‑
cholového sportu zaměřené na tenis a bylo
určeno pro všechny talenty z Moravy. Nebyla
jsem zas až takový talent, ale hlavně jsem ne‑
měla finanční zázemí takové, abych mohla
dále v tomto středisku působit. Rodiče mu‑
seli dětem platit trenéry, jezdit s nimi na tur‑
naje, kupovat vybavení a hradit plno dalších
nákladů. Moji rodiče byli již v důchodu a toto
platit nemohli.
Během základní školy jsem současně chodila
do cvičení na nářadí v TJ Meopta Přerov, kde
jsem se už přiučila od vedoucích, jak pomá‑
hat a dělat záchranu ostatním žákyním.
Během studia na gymnáziu jsem měla štěs‑
tí na učitelky tělocviku, které mě zasvětily
i do technik míčových her. Současně jsem
se dostala do taneční skupiny, která dělala
tzv. křoví jedné hudební kapele. Tam jsem
dokonce i stepovala.
Mým přáním bylo jít studovat tělocvik
a matematiku pro učitele středních škol na
VŠ v Olomouci, protože všichni mí bratranci
tam tento obor vystudovali. Rozhodla však

moje odpovědnost vůči rodičům, nechtěla
jsem riskovat, že kvůli případnému zranění
během studia nedokončím tuto školu, a tak
jsem vystudovala v Brně na VŠ zeměděl‑
ské, obor provoz a ekonomika. Zůstala mi
tedy aspoň ta matematika a sport se mi stal
celoživotním koníčkem.
Sportovala jsi i na vysoké škole?
Na VŠ jsem ještě 2 roky hrála tenis za VUT
Brno, na VŠZ jsem poznala svého budoucího
manžela, který mě zase začal zdokonalovat
v lyžování.
A jak jsi se dostala do Heřmanova
Městce?
Po ukončení studia v roce 1982 jsme už
jako rodina s ročním synem přišli do toho‑
to kraje pro mě naprosto neznámého, kde
manžel dostal práci v LZ Ronov nad Doubra‑
vou a byt v HM.
Za rok se nám narodila dcera a já jsem hned
na podzim 1983 zahájila v TJ Jiskra spolu
s Ivou Koberovou cvičení žen 2× týdně. Se
Zuzkou Holečkovou jsem současně ved‑
la cvičení žákyň na nářadí a gymnastiku. Hol‑
ky to se mnou neměly jednoduché, protože
jsem vyžadovala disciplínu, kdo měl nějaké
výhrady nebo byl drzý, skončil za dveřmi
sokolovny. Dril se ale vyplatil, pak měly ra‑
dost, když uspěly v okresních gymnastických
soutěžích nebo v krajském kole ve vybíjené.
Jakými profesemi jsi prošla a co tě
nejvíc uspokojovalo?
Svou profesní kariéru jsem zahájila v SEM‑
PŘE Heřmanův Městec, kde jsem měla na
starost zpracování ekonomické agendy. Pak
jsem přešla na Finanční úřad založený v Heř‑
manově Městci jako správce a kontrolor. Po
5 letech jsem přešla do soukromé firmy a zde
jsem si vyzkoušela i tu druhou stranu a účto‑
vala. Po 15 letech v Heřmanově Městci jsem
přešla do IBP Pojišťovny v Pardubicích na

pozici interního auditora a odtud již odešla
v roce 2019 do důchodu.
Každá profese, kterou jsem prošla, mi něco
dala, někam mě posunula, a nakonec jsem
všechny svoje zkušenosti zúročila jako interní
auditor. V ČSOB Pojišťovně jsem měla štěstí
na výborný kolektiv, všichni kolegové byli
také sportovci, takže jsem je hned nadchla
pro zorganizování turnaje v líném tenise,
podnikali jsme také cyklo akce a měla jsem
zde možnost si vyzkoušet na zimních spor‑
tovních hrách jízdu v brankách obřího slalo‑
mu v Říčkách v Orlických horách.
V Městci tě známe zejména jako
cvičitelku. Jak jsi se k tomu
dostala a je k tomu potřeba nějaká
kvalifikace?
Práci cvičitelky jsem si vyzkoušela ještě v Pře‑
rově ve sportovním centru mého bratrance,
který propagoval v té době novinku tzv. kru‑
hový trénink. Tento sportovní trénink jsem
chtěla prosadit i v Heřmanově Městci. Žádné
cvičení zde nebylo, tak jsem se jako náplava
obrátila na Ivu Koberovou, zdejší rodačku,
a slovo dalo slovo, že to spolu rozjedeme
v sokolovně. Byly jsme nadšené cvičitelky na
mateřské dovolené, a to nás motivovalo tady
udělat něco pro ostatní ženy v HM. Postup‑
ně jsem prošla různými kursy povinnými pro
cvičitelky České asociace sportu pro všech‑
ny. Musela jsem si aktivně vyhledávat další
semináře, protože pořád přicházely nějaké
novinky. Po převzetí sokolovny v roce 1990
Sokolem jsme přesunuly naše cvičební ho‑
diny do školní tělocvičny. Tady už jsem byla
jako cvičitelka sama a musela jsem být „na
značce“ 2x týdně, i když mi někdy nebylo
zrovna dobře. Naštěstí se objevila další ná‑
plava Iva Kotorová (věnovala se tanci) a ná‑
sledně se přidala již zkušená cvičitelka Anička
Minaříková, která měla zkušenosti ze cvičení
v Hradci Králové. To už mi bylo hej, protože
jsem se ujistila, že už můžu jít do cvičitelské‑
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ho důchodu a v nově otevřené sportovní
hale v roce 1998 jsem už měla značku jako
nadšená cvičenka. Po 3 letech jsem se opět
zařadila mezi cvičitelky a vedu až do součas‑
nosti cvičení na gymballech. Pro zpestření
mých hodin propaguji také Nordic walking.
Za svou pětadvacetiletou cvičitelskou čin‑
nost jsem byla odměněna čestnou medailí
předsedou Českého olympijského výboru
v roce 2009. Jako předseda Oddílu rekreač‑
ních sportů TJ Jiskra HM zajišťuji veškerou
administrativu za 130 členů.
Vídám tě ve sportovní hale, jak
s tebou hopsá třeba 50 žen. Může
mezi vás přijít hopsat i chlap?
Chlapi k nám někteří občas přijdou, niko‑
ho neomezujeme, dokonce máme 4 členy
v našem oddílu rekreačních sportů. Ještě
v sokolovně s námi cvičili v poslední řadě
2 prof. vojáci, tak jsem je angažovala při
okresní soutěži v pódiových vystoupeních,
kde drželi tyč a jedna cvičenka na ní dělala
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výmyk a toč, ostatní předváděli kruhový tré‑
nink. Vyhráli jsme.
A jak jsi se ty i tvoje cvičenky
vypořádaly s obdobím pandemie?
Já se snažím vypořádat s tímto nelehkým
obdobím, jak nejlépe umím, dodržuji bez‑
pečnostní opatření, a chodím ještě příleži‑
tostně pracovat. Využila jsem vynikajících
sněhových podmínek a běžkovala jsem,
chodím do přírody a zapojila jsem se do
tzv. jarní výzvy, kterou iniciovala cvičitelka
Anička Minaříková pro širokou veřejnost.
Natočila zatím 15 cvičebních hodin, které
jsou dostupné na YouTube, které by měly být
doplněny např. během, chůzí, bruslením, cy‑
klistikou atd. Více informací je v Leknínu TV.
Došlo také na knihy a pokud to lze, věnuji
zbývající volný čas svým 4 vnučkám, abych
vypomohla jejich rodičům.
Nějakou veselou historku ze
cvičení máš?
Našla by se. Třeba na soutěži žákyň v pódi‑
ových vystoupeních v Plzni naše děvčata
tančila ve sportovní hale plné diváků a v zá‑
palu boje o nejlepší výkon jedna tanečnice
udělala prudký pohyb, při kterém jí na zadní
části těla praskly kalhoty v celé délce a obje‑
vily se kalhotky. Diváci aplaudovali a vyděše‑
né děvče dostalo od trenérky Ivy Kotorové
jednoznačný pokyn: „Dotancuj to!“ Sestavu
děvčata dokončila a dodnes na to zvesela
vzpomínáme.

Nyní zasedáš v radě města,
je jednodušší velet padesáti
cvičenkám, nebo rozhodovat v radě?
Pro mě je práce v komunální politice no‑
vinkou a musela jsem se a musím mnoho
učit. Myslím, že řada věcí se nám daří. Já za
sportovce mám radost, že město přispělo
na výstavbu tenisové zdi, která bude volně
přístupná pro veřejnost.
A co je Tvoje sportovní motto?
Sportování mi musí přinášet radost, poho‑
du a zdraví. V tomto duchu jsem si užívala
v minulosti s manželem společenský duch
dopoledních nedělních smíšených teniso‑
vých čtyřher, a příprava obědu mi pak šla
hned radostněji. Tyto moje vize jsem začala
naplňovat i tím, že jsem pro ženy zorganizo‑
vala tzv. DEN ZDRAVÍ – 4h cvičení, oběd, pla‑
vání v Chrudimi. Ženy pochopily, že je dobré
občas utéct od plotny, užít si den pro sebe
a vrátit se k rodině sice fyzicky vyčerpané, ale
duševně odpočaté.
Pro velký úspěch jsem začala organizovat
Víkendy pro zdraví, které i v této pandemic‑
ké době chceme pro ženy uskutečnit i letos
v Krkonoších.
A už se těším, až si zase zahrajeme naše
smíšené tenisové čtyřhry. „Plejte, pane mís‑
tostarosto!“
Otázky kladl Tomáš Plavec

Červenka neuznává hranice, ani okresu
Trošku provokativní název příspěvku se bude týkat jednoho ptačího druhu – červenky obecné (Erithacus rubecula).
Tento druh je obyvatelem parků a větších za‑
hrad našeho města. V nich, stejně jako v šir‑
ším okolí, preferuje keřové porosty. V jejich
krytu sbírá potravu. Ve větvích si pak staví
hnízdo a vyvádí z něj mláďata. Občas se
v zimě vyskytne i u krmítek. Zvídavý pozo‑
rovatel uvidí tento druh v dubnu a počátkem
května, kdy samečci svádějí samičky zpěvem
a později hájí svá teritoria. V době, kdy probí‑
hala tradiční jarní odchytová akce ptáků Na
Průhonu u brodu přes Konopáčský potok si
ji mohli účastníci prohlédnout tváří v tvář.
V loňském roce se
však tato akce konat
nemohla. Přesto
jsme v tradici po‑
kračovali a odchyt
v počátku hnízdní‑
ho období ptáků
provedli. V minu‑
lých letech, stejně

jako v tom loňském, jsme odchytli jedince,
kteří se zpět vraceli, nebo zde zimovali. Potvr‑
zuje to tak zachovalost přírodního prostředí
v těchto místech a širším okolí.

29. 3. 2021 u obce Pujols v departmentu Lot
‑et‑Garonne. Je to asi 130 km jihovýchodně
od Bordeaux. Od nás je toto místo vzdáleno
vzdušnou čarou 1 286 km.

Nejen návraty ptáků zpět do stejných míst
mají význam, ale jedním z dalších cílů pravi‑
delného kroužkování je i možnost sledovat
jejich pohyb a zimování. To se nám podařilo
právě u červenky. V loňském roce jsme jednu
z nich označili a podle čísla kroužku dokonce
víme, že se jednalo o první odchycenou čer‑
venku hned při první kontrole nastavených
sítí. Takže to bylo někdy v pozdním odpole‑
dni. No, a proč tolik psaní o jedné července?
Jednoduché. Ač se letos nemohlo chodit
na pomlázku a koledovat, tak koleda přišla
sama a jak jinak v 21. století než e‑mailem.
Označená červenka byla kontrolována ve
Francii. Zřejmě se chystala ze zimoviště vra‑
cet zpět k nám. Náš sameček byl nalezen

Tímto příspěvkem jsme nechtěli vyvolat zá‑
vist k našim ptačím sousedům, kteří nemuse‑
jí respektovat hranice a omezení, ale naopak
ukázat, že dlouhodobá systematická činnost
má význam, a to nejen pro vědu a výzkum,
ale i pro město, které je v údajích k číslu
kroužku TT7681 provždy uvedeno.
František Bárta, ornitolog

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 10

OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Tak jsem byl měsíc za hlupáka, radon i cena jsou v „pořádku“
Neznalost, nebo lež. Obojí je špatně. Místostarosta města Tomáš Plavec (KDU‑ČSL) předvedl
dokonalou manipulaci v odpovědi na můj článek, aby zakryl selhání vedení města na zasedání
zastupitelstva.
Po otázce na vysokou cenu rekonstrukce Rado‑
vánku bylo chvíli ticho. Starosta s místostarosty si
dávali přednost, kdo odpoví. Po chvíli ticha Zde‑
něk Ryčl sebral odvahu a řekl, že cena je vysoká
proto, že tam je radon. Nic více, nic méně. Jako
autorizovaný inženýr v oboru pozemního stavitel‑
ství vím, že protiradonová opatření se rozhodně
nepohybují v řádech statisíců. Pan místostarosta
nám vysvětlil v reakci na můj článek, že vše je v po‑
řádku. Citace pana místostarosty: „Výskyt radonu je
sledován hygienou, spoléháme na ni, že to hlídá ve
všech školách i budovách města.“ Omyl. Hygieně
problematika radonu ze zákona vůbec nepřísluší.
Radon má v kompetenci Státní ústav jaderné bez‑

pečnosti. Na jeho webových stránkách je návod,
jak postupovat a třeba i čerpat dotace. Hygiena
opravdu radon neměří. Tak dál v klidu spoléhejte,
pane místostarosto.
Pan místostarosta vysvětlil i vysokou cenu za
rekonstrukci. Cituji: „Přestavba školky Jonášova
je drahá, a to proto, že to tak projektant navrh‑
nul.“ Po přečtení tohoto vysvětlení jsem dostal
strach. Představa, že by město stavělo patrový
dům a projektant do technické zprávy napsal
omylem větu. „Před kolaudací stavby, je třeba
pro ověření správnosti provedení díla, aby mís‑
tostarosta města vyskočil z domu ven, oknem

Obchodní centrum
Městem už nějakou dobu kolují různé, více či méně ověřené informace ohledně výstavby
obchodního domu. Pokusím se vnést do problematiky trochu světla a podělím se s vámi
o své zkušenosti v této věci.
O stavbě obchodního centra v Heřmanově Měst‑
ci uvažuje více společností. Ta, která má k realizaci
nejblíže, nese název Traxial a k výstavbě OC zvolila
lokalitu Průhon, konkrétně pozemek parc. č. 1451/2
naproti bytovému domu Pankrác. Jedná se o tzv. re‑
tailové OC, ve kterém mají být umístěny celkem čtyři
prodejny. Projekt byl konzultován s městem a měst‑
ským architektem, přičemž došlo k jeho dílčím
úpravám, zejména fasády apod. V současné době
společnost zpracovává podklady k zahájení staveb‑
ního řízení. Více podrobností lze získat na staveb‑
ním úřadě, kde je část dokumentace k nahlédnutí.
Měli bychom se snad dočkat i představení projektu
v tomto zpravodaji. Tyto a další informace bohužel
občanům zatím nikdo neposkytl, což je vzhledem
k zásadnosti projektu na pováženou.
Od společnosti jsme, jako sousedé, dostali část
projektu, abychom se k němu mohli ve staveb‑
ním řízení vyjádřit. Bohužel ale nelze tyto doku‑
menty bez souhlasu společnosti zveřejnit. Na
jejich základě jsem žádal Spolek přátel Heřma‑
nova Městce o součinnost a podání připomínek
k těmto aspektům stavby:

2. Omezení reklamy – množství navržené reklamy
se jeví jako nadměrné k velikosti města a po‑
čtu nakupujících. Její umístění naproti oknům
bytového domu Pankrác a na pylonu také ne‑
gativně ovlivňuje začlenění objektu do krajiny.
Reklamní pylon v blízkosti sochy Panny Marie
navíc dehonestuje celý tento prostor.
3. Členění fasády – navržený způsob členění fasády
by mohl být použit ve větší míře na úkor reklam‑
ních ploch a také na stěnách, kde nyní chybí.
Na dopis s těmito podněty, který jsem spolku
7. 3. 2021 předal, jsem ale dodnes neobdržel
žádnou oficiální odpověď.
Pokud ve vás téma vzbudilo zájem a není‑li vám
lhostejná podoba našeho městečka, vyjádřete to
prosím jakýmkoli způsobem vedení města. Závě‑
rem upozornění – tento článek není útokem, spí‑
še politováním toho, že ačkoliv pan starosta Josef
Kozel vyzývá k hledání cest k sobě, jako jednatel
spolku tyto cesty příliš nenachází.
Václav Votoupal

1. Výška – objekt se má nacházet na kopci a jeho
výška 7 m je nepřiměřená vzhledem k expo‑
novanosti místa. Dojde tak k výraznému na‑
rušení horizontu krajiny stavbou. Lidé by už
nepoznávali Městec podle věže kostela, která
je vidět ze širokého okolí, ale podle obchod‑
ního domu se stejnou vlastností.

Obchodní centrum, proč ta kontroverze?
O zájmu několika soukromých iniciativ řešit na
území města nějakou formu nového obchodního domu jsem na nejrůznějších fórech už odpovídal několikrát. Město není a nebude investorem.
Město může pouze poskytnout součinnost a míru
kterou uzná za vhodné tak, aby vše bylo v sou-

ve čtvrtém podlaží.” Raději nemyslet. Škoda, že
město nesmí za své peníze, projektantovi do
práce mluvit.
A na závěr vysvětlení slov pana místostarosty, že
jsem nehlasoval proti. Přestavba školky Jonášova byla
v souboru (vedením města oblíbených) rozpočto‑
vých změn. S některými jsem souhlasil, a tak jsem
nehlasoval proti, ani pro. Zdržel jsem se hlasování.
Aleš Jiroutek
Tato rubrika se jmenuje Občané píší, radnice odpovídá, ale nechceme, aby se z ní stala nekončící
polemika nad jedním problémem. Ponechávám
proto článek Aleše Jiroutka bez komentáře a jen
odkazuji na svoje předchozí stanovisko.

Tomáš Plavec, místostarosta

ladu s územním plánem města. To vše se děje již
několik let. Současná koalice navíc tuto deklaraci
představila i ve svém prohlášení po volbách 2018.
Pan Votoupal samozřejmě coby soused dotčený
investorským záměrem logicky o situaci projevil
zájem i detailně. Což je pochopitelné. Jak já, tak
i městský architekt Ing. arch. Ondřej Teplý jsme
mu byli ihned připraveni osvětlit situaci a obdržel i nám dostupné podklady. Soukromý investor
podobu s městem a jeho architektem celou dobu
konzultuje. Nyní usiluje o vydání stavebního povolení, což je jeho boj. Já z pozice starosty města
dělám maximum proto, aby se nezapomínalo
na dopravní situaci v oblasti a předpokládaný
budoucí zvýšený provoz. Proto třeba jednáme i
s ŘSD a proto se třeba vyjadřujeme k napojení na
krajskou silnici směr Načešice. To je bezpochyby
má odpovědnost a má role.
A to že pan Votoupal oslovil Spolek přátel Heřmanova Městce? Za mne k těmto věcem založen nebyl,
nevnímám to coby aktivistické sdružení, ale je nás
tam téměř 30 a tak může být názor jiný. Nicméně
já spolku přeci nepředsedám. Byl jsem požádán žádost předat, a tak jsem i učinil. Vím, že pan předseda
František Pleskot členy spolku i oslovil. Jen nevím,
proč má být toto článkem do městského zpravodaje a proč pan Votoupal nemluví s panem Pleskotem
přímo. Forma „za vše může Kozel“ je sice oblíbená,
ale tady pane Votoupale dle mého ničeho nedosáhne.
PS: abych předešel zbytečnému dotazu: pokud
investor splní vše, co říká územní plán města, architekt města a budou jasné řešení dopravní – tak
já jsem pro, aby zde malý Albert, Penny, Lídl či co je
v zmiňováno, tak aby šanci na život dostalo.
Josef Kozel, starosta města
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Chyba radnice za miliony Kč?
Část vyjádření p. místostarosty Plavce k článku „Má po zjištění nových skutečností ještě smysl
vymístit autobusové nádraží z náměstí Míru?“ je absolutně odtržené od reality a spíše se nabízí,
zda tu není úmysl nepravdivě informovat než obyčejná neznalost problému.
Kdyby se totiž spojil s koordinátorem jízdních řádů
(krajským úřadem odborem dopravy), jak jsem
navrhoval v minulém článku, věděl by, že počet
zastávek na náměstí měl být řešen městem s od‑
borem dopravy ze všeho nejdříve, a to ještě před
rozhodnutím rady o vymístění autobusového
nádraží. Když radnice občanům slíbila, že cestující
všech stávajících autobusových linek budou mít po
přemístění terminálu možnost na náměstí vystoupit
či nastoupit, musí zde být přiměřený počet zastávek,
který stanoví krajský úřad. Rozhodně nebude stačit
jedna. Zároveň možnost posunutí času příjezdu
a odjezdu časově souběžných linek je dle odboru
dopravy velmi omezena. Vzhledem k tomu, že se na
náměstí sjíždí 5 spojů ve stejném čase, bude nejspí‑
še stanovený počet zastávek takový, že nebude mít
smysl nádraží vymístit. Pokud by město trvalo na
jedné zastávce, může i takovému požadavku odbor
dopravy vyhovět, ale pak musí radnice rozhodnout,
které linky nebudou na náměstí zastavovat. Nyní
vedení města nezbývá nic jiného, než urychleně
dodatečně požádat krajský úřad o stanovisko.

Přitom za řádné řízení městského úřadu vždy odpo‑
vídá starosta, který je v dané době ve funkci. Tudíž
i za to, že si radnice nevyžádala vyjádření úřadu ještě
před rozhodnutím o vymístění nádraží. Kdyby tím
případně vznikla městu, potažmo nám občanům
škoda, měl by za ní starosta nést osobní odpověd‑
nost. Škoda za zmařenou investici by mohla být
i několik milionů Kč. Pokud by zastupitelstvo zrušilo
vymístění dopravního terminálu z důvodu vysoké
vysoutěžené ceny stavebních prací, nemůže ani
tato skutečnost zbavit příslušného politika jeho
odpovědnosti.
Dostál Bohumír
V článku pana Bohumíra Dostála není přesně
popsána situace, pravděpodobně nemá přesné
informace, respektive špatně usuzuje po předchozím zveřejnění a reakci pana místostarosty JUDr.
Tomáše Plavce.
Příběh stěhování autobusového nádraží je běh
dlouhých let a kopíruje tak trochu i můj nástup na
radnici v roce 2014 (i když lokalita Tylova byla pro

Zlá opozice
Ahoj Pepo, reaguji na tvůj článek z titulky minulého Leknínu s názvem „Hledejme cesty k sobě, ne
od sebe“. Dočetl jsem se, jak jsou na vás všichni zlí a vráží vám kudly do zad. Chybělo už jenom, že
nemáte klid na práci a nemůžete makat a celé je to kampaň proti tvé osobě. Tvoje osoba v tom
samozřejmě hraje roli hlavní, za současný stav může těžko být někdo víc odpovědný.
Píšeš, že jsi vyčerpaný člověk. Není se čemu divit,
sedíš na mnoha židlích, dvě z toho by dokon‑
ce měly být tvou hlavní pracovní náplní. Dále
jsi předsedou v několika spolcích, trenérem,
členem představenstva VaKu, členem různých
komisí a je toho určitě ještě víc. Všechny tyto
funkce nejdou dělat dohromady a naplno, ně‑
které tím pádem musíš chtě nechtě zanedbá‑
vat. A bohužel je to i pozice starosty Heřmanova
Městce, kterou sis ponechal nejspíš z finančních
důvodů.

k nim svoje názory. Nezlob se na mě, ale tohle
podle mě žádný útok není, jedná se o konsta‑
tování toho, co se na zastupitelstvu událo. Po‑
kud se ti to nelíbí, tak se tímto způsobem na
zastupitelstvech nechovejte. S tím souvisí i to,
že chceš naslouchat opozici. My jsme mluvili
jako opozice hodně už skoro 3 roky. Nikdo se
s námi bavit nechtěl, naše názory se tak možná
dostaly do zápisu zastupitelstva, jakýkoliv dialog
nebo něco takového, co se týkalo zásadnějších
věcí, ukončila vždy hlasovací klaka Živého města
a KDU‑ ČSL.

Nelze si nevšimnout, že poslední dobou město
ztratilo zcela jakýkoliv drajv, který snad mohlo
mít. Město stagnuje stejně tak jako tvá funkce
starosty. A ono se není čemu divit, já tam nikoho
dalšího s chutí pořádně pro město pracovat ne‑
vidím. A název Živé město již delší dobu zapadá
prachem.

Na svou převahu po výsledcích voleb máte sa‑
mozřejmě plné právo a bavit se s námi nemusí‑
te, ale nečekejte, že budeme jen sedět a mlčet,
zvlášť když se nám zdá, že jdete naprosto špat‑
ným směrem a nehodláte se ani otočit nebo
rozhlédnout.

Vytýkáš nám útoky na vás, za nás Heřmany asi
myslíš příspěvky na facebooku, kde komentu‑
jeme dění na zastupitelstvech a připisujeme

Můžete začít sami a velice snadno! Začněte se
zabývat závěry Kontrolního výboru, přestaňte
mu bránit v činnosti a začněte spolupracovat na

nádraží určena již předchozím vedením města a je
součástí platného územního plánu). Jistě by mi dal
za pravdu můj tehdejší kolega na radnici - místostarosta Otakar Volejník, který odpracoval obrovský
kus práce v první fázi záměru a přípravy. Součástí
příprav a i jeho odvedené práce byla samozřejmě i
komunikace s krajským úřadem a vyjasnění dopadů na jízdní řády autobusů celkově. Kraj je na změnu připraven, ví velice dobře o plusech s možným
napojením na lepší vazbu s vlaky a ví i o nutnosti
správně načasovat jízdní řády tak, aby byly na náměstí nástupy/výstupy plynulé a možné a zároveň
veškeré hlavní setkávání autobusů proběhlo na novém autobusovém nádraží nikoliv na náměstí. Bez
tohoto kroku bychom nezačali ani se studií, natož
s projekčními pracemi. Ostatně i podoba nového
nádraží byla s odborem dopravy při krajském úřadě
konzultována a máme diskutovány i dopady na
náměstí Míru a potřebu zastávek a prostoru zde.
Proto necítím, že by se nám blížila chyba, tady
opravdu ne. A pokud zastupitelstvo usoudí, že z důvodu vysoké vysoutěžené ceny zruší celý projekt, tak
je to jeho volba coby kolektivního orgánu vedení
města. Osobní zodpovědnosti se nezříkám, to ne,
podepisuji se však pod usilovnou práci na přípravě
včetně zisku dotace 53 milionů, kterou máme přiklepnutu z EU. Tam vidím svou roli a stále si i neopouštím osobně a vnitřně cíl tento projekt dovést
k úspěšné realizaci.
Josef Kozel, starosta města

nápravě. Pak uvidíme, že to berete vážně a že tvá
výzva nebyla jen pouhým plácnutím do větru.
Jo a ještě jedna věc. Škoda, že se nikdo z těch
stoprocentně pracujících úředníků, o kterých pí‑
šeš a pod které agenda spadá nebo nikdo z vás
ve vedení města neobtěžoval jakýmkoliv způso‑
bem předem informovat občany o změně par‑
kování na náměstí. Třeba na těchto stránkách.
Jan Řehák
zastupitel za volební uskupení Heřmani

Milý Jendo,
děkuji moc za reakci, ale příliš jsi netrefil obsah
mého sdělení. Zbytečně vztahuješ na sebe, Heřmany či jak nadpisem říkáš „zlá opozice“. Tam jsem
rozhodně coby hlavní cíl nemířil. Má snaha je postavena na tom, co podle mne společnost ztrácí
všeobecně, ne jen někteří v politice. Už víc než rok
jsem svědkem agresivity lidí mezi sebou, udávání,
objevů uvědomělých spoluobčanů, šíření lží, obviňování sousedů. Narůstá to. A naši malou politickou scénu nevyjímaje.

...pokračování na straně 12
www.hermanuv‑mestec.cz
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...pokračování ze strany 11
Tak to vidím já. Prostě a jednoduše: jak hrubne
doba a mizí slušnost, tak se ztrácím já. Nedělá mi
to dobře a nestydím se to přiznat. Proto mé vyčerpání. Nikoliv pracovní. Nechci však tenhle souboj
vzdávat! Proto jsem napsal onen úvodník, považuji
to dokonce za svou povinnost na obyčejnou lidskou
slušnost apelovat a za ni bojovat.
Pomocných rukou v covidu i povodni se objevilo
nespočet. Dobro v lidech je. Ale jak jde čas, tak jsou
vidět míň a míň. U covidu jsme v tom už víc jak rok
a nástup zla i trval déle, ale je to tu. Zmatky a nelogičnost opatření naší vlády jak kdyby dávaly do
rukou lidem střelivo. Občas aby se člověk bál usmát.
Už je více těch, co řeší jen sebe a své sobectví v těžké
době. U povodní stačilo, aby oschla voda a už se
tu objevili všichni ti, co věděli, jak se co mělo a jak
by to dělali oni. Stejní škarohlídi však nebyli oněmi
pomocnými rukami v době, kdy to bylo potřeba. Ti
nebyli vidět. Jsou vidět až coby generálové po boji.

Nepíšeš pravdu, když píšeš, že sedím na dvou židlích, které by měly být mou hlavní pracovní náplní.
Klameš veřejnost a to není dobře. Prosincové zastupitelstvo mne podpořilo většinovými hlasy ke
kroku plně se věnovat pozici radního kraje a coby
neuvolněný vykonávat pozici starosty. Kdyby to tak
nechtělo, v židli starosty bych dnes neseděl. Přibyla nová role místostarosty, kterou se s elánem ujal
Zdeněk Ryčl a já jsem přesvědčen, že chod města
nijak změnou neutrpěl. Natož aby město stagnovalo. Tady prostě stejný pohled na věc nemám. Ale
souhlasím, že toto obhájí jen výsledky. Za mne se
jasně ukáží a ukazují. A že jsem 22 let předsedou
hokejbalového klubu či dělám trenéra? Že jsem 7 let
předsedou Živého města? Vše ve volném čase a bezplatně. A že město 6 let zastupuji v představenstvu
VAKu? Rovněž bez jakékoliv finanční odměny. Co
to je najednou za argumenty? Vždyť tady není nic
jinak? Možná je tohle i jeden důvod, proč si myslím,
že bychom si neměli psát dopisy, ale měli se snažit

hledat cesty, jak v našem městě mluvit, jednat, konat a žít. Společně.
Spolu jsme 4 roky zasedali v městské radě. Spolu
jsme stáli u přeměny města – jak ty osobně, tak i
já – tedy jak Heřmani i Živé město. Za mne není
proč na toto zapomínat. Odvedli jsme společně kus
práce. A že bráníme činnosti Kontrolního výboru?
Nemyslím si. Bude-li jeho snaha v souladu s pravidly, rád jej v činnosti podpořím. Ostatně Finanční
výbor pod tvým vedením dle mého tento příběh
řešení z jeho výstupů dobře zná a žádný problém
s pocitem omezení činnosti si nevybavuji…
PS: neinformování o změně parkování na náměstí
Míru v Leknínu je chybou. To přiznávám.
Josef Kozel
starosta města a zastupitel za volební uskupení
Živé město :-)

Nepořádek za naším prahem
O posledním březnovém víkendu proběhla akce Ukliďme Česko, díky které
je okolí Heřmanova Městce zase o něco krásnější. Nyní je na místě zhod‑
nocení a poděkování.
Co je skvělé? Akce – i když musela být kvůli
covidu rozdrobená na jednotlivé iniciativy,
se zúčastnilo přibližně 50 lidí – každý stý
obyvatel města. Zapojovali se jednotlivci
i skupinky z městských spolků. Všem velké
díky. Specielně je pak třeba vyzdvihnout
nadšení těch dobrovolníků, kteří krátce
po sobě vyrazili na úklid i několikrát, či
se zaměřili na tvrdou práci na nejhorších
místech. U účastníků nerozhodoval příliš
ani věk – i mnohé děti vnímají nepořádek
v přírodě jako něco, co se nemůže nechat
jen tak, a naopak ukázala svou skvělou
kondici a chuť být stále přímo v terénu
i generace jejich prarodičů.
Při přípravě akce jsme cítili velkou pod‑
poru od dřívějšího organizátora – Sáry
Zavřelové, ale také od města a několika
místních obchodníků, kterým patří velký
dík za poskytnutý materiál. Díky vstřícnosti
a akceschopnosti města pak hromady ne‑
pořádku jak rychle se objevily, tak rychle
zmizely tam, kam patří.
Co se povedlo? Při desítkách dobrovolnic‑
kých hodin se podařilo vyčistit celé velké
oblasti zejména v těsné blízkosti města,
a shromáždit odpad v množství, které se

počítá na metrické centy či tuny. Podaři‑
lo se i zlikvidovat (popř. aspoň zmapovat)
několik menších černých skládek. Mnohde
si příroda opravdu ulevila.
Co se nepodařilo? V našich možnostech
nebylo projití velké části rozlehlého extra‑
vilánu obce, kde čeká ještě spousta práce
na další podobnou příležitost. A síly dob‑
rovolníků přesahovala i rozsáhlá historická
černá skládka na přejezdu v polích u Nák‑
le. Jen odtud se podařilo vysbírat v tvrdé
práci asi tunu nepořádku, ale zdá se, že
to byl začátek. Jedná se pravděpodobně
o nejhorší zátěž v blízkém okolí a dá ještě

mnoho práce, než se podaří místo rozum‑
ně sanovat. Vzhledem k rozsahu jednáme
o této lokalitě i s městem a chrudimským
odborem životního prostředí a doufáme,
že se podaří najít nějaké schůdné řešení.
Krásná krajina našeho železnohorského
podhůří si zaslouží péči. Věřím, že více a více
lidí si to uvědomuje a bude uvědomovat
i po zkušenosti s Covidem a všemi omeze‑
ními, která nám za uplynulý rok přinesl.
Aleš Jelínek
za organizátora akce – skautské středisko
Leknín Heřmanův Městec
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CENTRUM POHŮDKA
Tak toto je naše nové logo. Centrum Pohůdka jako
centrum volnočasových aktivit představuje místo
pro setkávání lidí, místo, kde se lidé budou cítit
dobře a kam se budou rádi vracet. Leknínový list
symbolizuje náš vztah k městu Heřmanův Městec
a kruh pospolitost a sounáležitost.
Všechno začíná vizí. A pak následuje logo.
Logo je to první „hmatatelné“, co se vytvá‑
ří. My už ho teď máme, a tak můžeme jít
dál. Postupně, pomalu, krůček po krůčku.
Chtěly jsme všechno hned, vize je krásná,
vize je snová, ale realita nás vrací zpátky na
zem. A nejen ta. Takže se učíme být pokor‑
né, na věcech hledat to dobré, radovat se
z dosažených maličkostí.
S nadšením jsme se pustily do gruntování
a úklidu prostor. Zjistily jsme, že je třeba
místnosti odvlhčit a vysušit. Poté následu‑
je návštěva elektrikáře a drobné úpravy
v elektroinstalaci. Tak a teď už konečně
budeme moci malovat, postupně, svépo‑
mocí, místnost po místnosti. V mezičase
zajišťujeme na zakázku města zjednodu‑
šené jízdní řády na autobusové nádraží,
získáváme cenné kontakty, oslovujeme
některé regionální výrobce a prodejce,
navazujeme s nimi spolupráci a připravu‑

A co se týká těch výše zmiňovaných ma‑
ličkostí, ze kterých se radujeme, jednou
z těch větších je naše nové – staré pianino,
které se nám do Pohůdky podařilo zajistit.
Je tu pro vás.

jeme výstavku – ochutnávku z jejich děl.
Chtěly bychom, aby své zastoupení u nás
měla třeba keramika paní Klepetkové,
drátování a sklo Jany Beránkové, dřevěné
výrobky nebo včelí med. A protože z vlast‑
ní zkušenosti víme, že největší radost má
člověk z toho, co si vlastnoručně vyrobí, je
naším dalším cílem tvořivá dílna. Její téma
je zatím ve fázi úvah, proto budeme rádi
za případný váš námět.
Otevřeme, jakmile to bude možné, rádi
bychom začátkem května. Zároveň dou‑
fáme, že do té doby stihneme uspořádat
i malou výstavu dekorativních věnečků,
což by mohl být třeba vhodný dárek ke
dni matek. Pokud ne, tak alespoň parkovací
hodiny u nás již zajisté seženete.
Přejeme krásné dny.
Za Spokul tým
Olga Čížková a Thea Palmer

www.hermanuv‑mestec.cz
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Běžecký klub Heřmanův Městec informuje Jarní sběr
Proběhlé akce:
17. 4. Smrt krásných běžců
Velice netradiční akce s názvem Smrt krás‑
ných běžců proběhla v dubnu opět za vlád‑
ních opatření. Závodníci tak individuálně
obíhali 6,4 km okruh, na což měli vždy ho‑
dinu. Celkem je čekalo deset kol a tedy 64
kilometrů. Desáté kolo pak bylo již na čas.
Všech deset kol nakonec zvládlo 13 borců
a již tradičně měl v posledním kole nejlepší
čas Pavel Lopour, toho času Vládce Mrdic.
Z žen vše v pohodě dokončila Gabriela Po‑
hanková a v posledním kole dosáhla skvělé‑
ho času 41:44. Trať absolvovali i zasloužilí ma‑
tadoři Tomáš Plavec a Jana Plavcová. Bohužel
Tomáš podlehl nástrahám bahnité kopcova‑
té trati, nestihl limit a za dramatických okol‑
ností musel závod opustit. Jana s naprostým
přehledem stihla trať pod hodinu a další kolo
nedala jen ze solidarity k Tomášovi. Děkuje‑
me všem za účast a skvělé výkony!

Další akce:
27. 4. – 2. 5. Železná klika
Závod horských kol – zřejmě proběhne
před vydáním tohoto čísla Leknínu indivi‑
duální formou.
15. 5. – 50 mil železnohorských
Legendární ultrazávod přes celé Železné
hory pro běžce, cyklisty a štafety. Veškeré
informace najdete na www.podbeh.cz či
na našem Facebooku. Neváhejte a přijměte
výzvu! Určitě proběhne i za přísných pro‑
tiepidemických opatření neboť dostatečný
odstup mezi sportovci je zajištěn!
Jan Plavec

Stojice
Mgr. Ivana Dvořáčková
* 1962
starostka obce
Můžete nám vaši obec představit?
Obec Stojice se nachází cca 3,5 km od Heř‑
manova Městce směr Čáslav.

Z počátku 14. století pochází dominanta
obce – pozdně gotický kostel Všech svatých,
který byl částečně přestavěn v roce 1707. Ori‑
entovaný kostel má pětiboký klenutý pres‑
bytář, na západě věž s hlavním vstupem.
Ohradní zeď okolo přilehlého hřbitova spo‑
lu s márnicí zde stojí již od 14.století. Poblíž
kostela stojí pomník obětem 1. a 2. světové
války a pomník MUDr. Bartoňovi, který byl
společně se svou ženou za 2. světové války
umučen.
V současné době má obec 221 obyvatel,
kteří žijí ve 114 domech. Pro děti slouží dět‑

Postupné uvolňování opatření by
mělo umožnit opět po roce usku‑
tečnit charitativní sbírku šatstva
pro Diakonii v Broumově. Tradiční
sběr nejen šatstva se uskuteční
v úterý 11. května v prostorách
nové hasičárny SDH Heřmanův
Městec od 12.00 do 16.30 hod.
Charitativní akci organizuje místní or‑
ganizace KDU‑ČSL. Budou se sbírat
tyto věci: oblečení dámské, pánské,
dětské (i poškozené), lůžkoviny, ruč‑
níky, utěrky, látky (min. 1 m2), vatova‑
né nebo péřové deky a polštáře, peří,
hračky, spací pytle, knihy (jen nepo‑
škozené), obuv (jen nová, nepoškoze‑
ná). Prosíme, aby tento výčet věcí byl
dodržen, nic jiného bohužel nebude
moci být přijato. V žádném případě se
nesbírají věci špinavé, mokré či zatuch‑
lé. Věci přinášejte zabalené výhradně
v igelitových pytlích nebo papírových
krabicích. Prosíme o dodržení uvede‑
ných skutečností i doby sběru. Předem
děkujeme.

Představujeme naše sousedy

První písemná zmínka pochází z roku 1349.
Jméno obce Stojice může být odvozeno od
vsi lidí Stojatových nebo od stojiště, což je
nevymýcená část porostu ponechaná na
pasece. Název může pocházet také od slova
stojecí, a to byl církevní plat.

šatstva a dalších
potřebných věcí pro
Diakonii Broumov

Marek Výborný

ské hřiště na návsi a u hřiště. Sportovní vyžití
nabízí zrekonstruované sportoviště s antuko‑
vým tenisovým kurtem. V obci působí spor‑
tovní klub, který pořádá během roku několik
turnajů – ať už v nohejbale nebo fotbale.

svatých. A doufám, že v co nejbližší době
(příští rok) započneme s výstavbou již moc
potřebné kanalizace s čistírnou odpadních
vod. V současné době probíhá proces schva‑
lování stavebního povolení.

Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Obcí prochází silnice první třídy, na které se
neustále zvyšuje provoz, což znepříjemňuje
život občanům a nepřispívá k jejich bezpeč‑
nosti. Dále obyvatele trápí nedostatečná do‑
pravní obslužnost a občanská vybavenost.

Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste chtěla
Městečáky pozvat?
V osobní rovině se cítím skoro „Městečákem“
– vždyť již 30 let učím na zdejší základní škole.
A tak si troufám říci, že s třetinou místních se
„znám“. Přesto jsem ale hrdým „Stojičákem“,
a proto zvu všechny čtenáře na letní taneční
zábavu (dovolí‑li to situace 31. 7. 2021), nebo
na cestovatelskou besedu 22. 10. V době
adventní stojí za zhlédnutí stojický vánoční
stromek, který si troufám tvrdit patří k nej‑
hezčím, a za návštěvu již tradiční vánoční
koncert v místním kostele.

Naopak se nám v posledních letech povedla
vybudovat dvě dětská hřiště, zrekonstruova‑
li jsme místní sportoviště, letos dokončíme
výměnu stávajících autobusových zastávek
za nové. Obec na vlastní náklady nechala
opravit věžní hodinový stroj v kostele Všech
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

T.K. STARÝ PUŠKY Heřmanův Městec
Omlouváme se panu Martinovi Chytilovi za záměnu podkladů pro článek v dubnovém Leknínu. Tedy představujeme spolek T.K. STARÝ PUŠKY znovu a lépe.

Jsme parta kamarádů, která se rozhodla oprášit své nezapomenutelné
zážitky z krásného dětství a vrátit je do současné reality. Rozhodli jsme se
ukázat vlastním dětem a jejich vrstevníkům co znamenají slova: přátelství
a nezištné kamarádství. Naučit je lásce k přírodě, seznámit je se základy
táboření, vést je k samostatnosti, ale i odpovědnosti.
Vše to začalo v roce 2013, kdy jsme založi‑
li tábornický klub STARÝ PUŠKY. Hlavním
důvodem byla snaha zorganizovat „svůj“
letní tábor pro naše děti a děti našich
přátel. Náš původ je z krásného města
Heřmanův Městec, a i když náš klub je
početně minimalistický, spočítatelný na
dvou rukou, tak jsme si během let vybu‑
dovali stabilní základnu dětí, pro které
organizujeme letní tábory. Začínali jsme
s 30 dětmi, kde třetina byli předškolá‑
ci, dospěláků bylo 5 a 2 kuchařky. Dnes
přemýšlím, jak jsme to mohli zvládnout,
ale stačilo k tomu to nadšení. V současné
době máme přes 50 dětí a 15členný, or‑
ganizační tým. Z dětí nám dorostli první

instruktoři a z některých i vedoucí a my
vidíme, že tu „krásnou káru“ má kdo táh‑
nout dál.
Naší srdeční záležitostí byly tábory v údolí
Přemilova v srdci Železných hor s proté‑
kající Chrudimkou. Bohužel na toto táboři‑
ště už nebyla možnost se vrátit, a tak jsme
navázali spolupráci se skautským středis‑
kem Leknín Heřmanův Městec. To nám od
roku 2013 pronajímá tábořiště u Kostelce
u Heřmanova Městce.
Mé poděkování si zaslouží ti, kteří jsou
nebo byli součástí našeho skvělého týmu.

Jmenovitě: Radim Chytil, Verča Huková,
Michal a Štěpán Pošíkovi, Vašek a Ondra
Dostálovi, Klárka Votoupalová, Petr Bureš,
Radek Petrýdes, Pavla a Anička Handlířovi,
Lukáš Váša, Káťa Čechová, Blanka Jirásko‑
vá, Katka Strádalová, Kamča Mojžíšová,
Martička Kadlecová, Ivča Césarová, Jana
Haderková, Lenka Blažková, Jana Chytilo‑
vá, Veronika Pošíková.
Česká tábornická unie – T. K. STARÝ PUŠKY
Heřmanův Městec, p. s.
Martin Chytil – Catch – náčelník

Velikonoční soutěž trochu jinak
Na Velký pátek se nám sešly krásné fotografie s velikonoční dekorací a všechny zvítězily. Byly nápadité, veselé
a navodily atmosféru Velikonoc.
Máme mezi sebou šikovné nejen kolektivy
a dospělé jedince, ale i děti a těm předá‑
váme pomyslnou štafetu s tradicemi. A to

je dobře. Nesmíme na tradice zapomínat.
V dnešní, již rok trvající podivné době, ob‑
zvlášť. Všechny, kteří fotky poslali, jsme od‑
měnili. Video z fotek jste mohli zhlédnout
na stránkách Živého města a můžete stále.
Přejme si hodně sluníčka a usměvavých lidí
okolo sebe, tak vše společně překonáme.
Krásné jaro nám všem.
Michaela Dyčková, spolek Živé město

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 8. díl
Od železničního přejezdu směrem do středu města nahlédneme ještě trochu do Čáslavské ulice v dobách minulých prostřednictvím
několika dobových pramenů na její pravou stranu.

Pohlednice jižní zástavby ulice z počátku 20. století

Staré pohlednice z počátku 20. století nám poskytují po‑
hled do ulice, který se v zásadě od dnešní podoby příliš
nezměnil. Došlo pouze k přestavbám některých domů.
Ovšem jak píše kronika, podél jižní strany ulice koncem
19. století býval hluboký příkop s můstky do každého
dvora, někde stály stromy nebo se nacházely malé za‑
hrádky. Dlážděné chodníky po obou stranách ulice byly
vybudovány roku 1901.

Pohled do Čáslavské ulice začátkem 20. století

V domě současného sídla firmy Indikon fungovalo od
roku 1930 do 1948 železářství, nějaký čas i čerpací stani‑
ce. V nedalekém č. p. 224 se na přelomu 19. a 20. století
nacházel fotografický ateliér Šafner a později ateliér Fišer.
To připomínají zadní strany fotografií, které pocházejí
z jejich tvorby
Eva Bočková

U železničního přejezdu 1990

Z časopisu Zájmy Heřmanoměstecka

Ateliér Fišer – zadní strana fotografie

LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Ateliér Šafner – zadní strana fotografie

Uzávěrka zpravodaje:  čtvrtek 20. 5. 2021 ve 12.00
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