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Už to bude rok od povodní,

máme za sebou první krok k ochraně města
Červen 2020 napsal v životě našeho města kapitolu, kterou si dovedl před
stavit jen málokdo. Podolský a Zlatý potok (neboli Konopka) v řádu minut
proměnily situaci ve městě k nepoznání. Od té doby proběhla řada jednání,
která nejen řešila následky, ale i hledala cesty k ochraně města a jeho oby
vatel do budoucna, aby se podobné příběhy, pokud možno, neopakovaly.
I když všichni víme, jak je příroda proti člověku mocná a jakou sílu má.

místostarostové a nechyběla ani starostka
Kostelce u Heřmanova Městce paní Eva
Jiráková. Protipovodňová opatření našeho
města jsou již nyní součástí tzv. Regionál
ní strategie adaptačních opatření na Po
dolském potoce (RESAO). Zní to odborně
a složitě, ale zjednodušeně se jedná o vý
znamný dokument monitorující celý Par
dubický kraj a náš příběh je zařazen mezi
12 lokalit s vysokou prioritou. To umožňuje
budoucí financování prostřednictvím Nor
ských fondů, což je dalším z velkých plusů
a pomocných bodů pro samotnou realizaci.
Součástí celého příběhu je nejen zmiňova
ný poldr, ale i řada drobných opatření jak
na území města, tak i vně včetně nových
varovných systémů už od Prachovic až po
téměř klidovou zónu Polabí. Ostatně napří
klad majitelé pozemků v lokalitě U hřiště
i toto potřebují, aby se mohlo pokračovat
v budoucnu v rodinné zástavbě.

Komplexní protipovodňové opatření města
byl i jeden z mých osobních cílů a důvodů
kandidovat v krajských volbách a pomoci
tak našem městu a jeho okolí, aby ve svém
snažení nezůstalo osamocené. Nejsme ještě
na konci, ale jsme blíž hlavnímu možnému
řešení. Vzniku tzv. suchého poldru mezi
Kostelcem u Heřmanova Městce a Heřma
novým Městcem.
Suchý poldr není přehradou, ani novým
rybníkem či vodní nádrží. Je místem, kte
ré na první pohled téměř nedozná změn.
V krajině jižně nad městem by na Podol
ském potoce měla vyrůst přírodní zelená
hráz s téměř neviditelnou technologií, která
začne zadržovat vodu až v momentě, kdy
vyhodnotí, že se na město valí příval, který
je nad možnosti koryta potoka. Umožní to
městu získat čas a korigovat razantní zved
nutí hladin vody na jeho území. V krajině

pak vodu udrží v místech, která neohrožují
lidská obydlí, ani nezpůsobí škody hospo
dářské.
V těchto dnech a týdnech probíhají jed
nání s majiteli pozemků, kterých se toto
protipovodňové opatření dotkne. Osobně
dělám maximum, aby i zde byl vztah měs
ta maximálně férový a garantoval rozumný
přístup k jejich vlastnickým právům. Věřím,
že společnými silami dojdeme k rozumné
mu výsledku.

Čeká nás toho ještě mnoho, první krok je
však po roce od povodní za námi. Byť to
ještě nějaký ten rok potrvá, tak věřím, že je
v našich silách poslední krok v nejbližších
letech učinit a mít tak město lépe chráně
né a zároveň citlivě k životnímu prostředí
i zabezpečené.
Josef Kozel, starosta města

Paralelním krokem pak je jednání s kraj
ským Institutem enviromentálních vý
zkumů a aplikací. Jeho zástupci společně
s krajskými úředníky navštívili 29. dubna
město. Jednání vedl radní Pardubického
kraje pro oblast zemědělství, životního
prostředí a vodního hospodářství pan Miro
slav Krčil. Kromě mne se zúčastnili také oba
www.hermanuv‑mestec.cz
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 26. 04. 2021
usnesením č. Z/2021/007 schvaluje navržený pro
gram jednání, ověřovatele zápisu Bc. Františka Dvořá
ka, MBA a Michaelu Dyčkovou a bere na vědomí, že za
pisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2021/007 vyslovuje zánik man
dátu člena zastupitelstva města Heřmanův Městec
Mgr. Stanislava Mráze dle § 55, odst. 3, písm. b) záko
na č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen
zákon o volbách do zastupitelstev obcí) z důvodu, že
přestal být volitelný dle § 5 zákona o volbách do za
stupitelstev obcí, neboť se ke dni 16. 3. 2021 přihlásil
k trvalému pobytu v jiné obci,
usnesením č. Z/2021/008 bere na vědomí před
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
14. 12. 2020 do 8. 3. 2021 a od 8. 3. 2021 do 28. 04. 2021,
usnesením č. Z/2021/009 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 4. 12. 2020 do
24. 2. 2021,
usnesením č. Z/2021/010 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Heřmanův Městec ze dne 24. 2. 2021 a schvaluje plán
činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heř
manův Městec pro rok 2021,
usnesením č. Z/2021/011 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Heřmanův Městec leden a únor 2021, Zápis z jednání
Kontrolního výboru ZM Heřmanův Městec z kon
troly akce „Rekonstrukce veřejného prostranství
v ulici Havlíčkova“ včetně vyjádření odboru Správy
majetku, technického dozoru p. Ing. Radima Maláta,
projektanta p. Michala Fišera, městského architekta
Ing. arch. Ondřeje Teplého, zástupce společnosti
GRANO Skuteč, spol. s r. o. a zápisy z kontrolních dnů,
usnesením č. Z/2021/012 bere na vědomí Zprávu
o činnosti OV pro Konopáč ke dni 24. 2. 2021,
usnesením č. Z/2021/013 bere na vědomí Zprávu
o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín za období leden
a únor 2021,
usnesením č. Z/2021/014 bere na vědomí Zprávu
o činnosti městské policie za období od 1. 12. 2020
do dne 26. 2. 2021,
usnesením č. Z/2021/015 schvaluje neodprodat
část pozemku parcelní číslo 1739/2 v k.ú. Heřmanův
Městec o výměře cca 36 m2 paní Zdence Pilné,
usnesením č. Z/2021/016 schvaluje neodprodat po
zemek parcelní číslo 582/25 v k.ú. Heřmanův Městec
paní Ing. Renatě Kaufmanové,
usnesením č. Z/2021/017 schvaluje neodprodat po
zemek parcelní číslo 552 v k.ú. Chotěnice manželům
Veronice a Ondřejovi Zlatohlávkovým,
usnesením č. Z/2021/018 schvaluje směnu pozem
ku parcelní číslo 345/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Heřma
nův Městec za část pozemku parcelní číslo 571/2
o výměře 78 m2 v k.ú. Chotěnice a doplatek za zbý
vajících 137 m2 ve výši 50 Kč/m2, tj. 6.850 Kč s panem
Vladimírem Štechem,
usnesením č. Z/2021/019 schvaluje navýšení Ceno
vé mapy o míru inflace za rok 2020 ve výši 3,2 %,
usnesením č. Z/2021/020 bere na vědomí plně
ní a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2020, včetně rozpočtu vedlejšího hospodář
ství k 31. 12. 2020.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 28. 04. 2021
usnesením č. R/2021/122 bere na vědomí před
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
14. 4. 20210 do 28. 4. 2021,
usnesením č. R/2021/123 schvaluje předložený do
datek č. 1 na navýšení ceny nájemného za pozemek
uzavřený s panem Ladislavem Moravcem,
usnesením č. R/2021/124 schvaluje předložený do
datek č. 5 na navýšení ceny nájemného za zemědělské
pozemky uzavřený s panem Jaroslavem Šafránkem,
usnesením č. R/2021/125 schvaluje předložený do
datek č. 1 na navýšení ceny nájemného za zemědělské
pozemky uzavřený s panem Josefem Cachem,
usnesením č. R/2021/126 schvaluje uzavření dodat
ku ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory hotelu
Bílý Beránek s vyjmutím pokojů v 1. patře z předmětu
nájmu a snížení nájemného na 5.000 Kč měsíčně,

usnesením č. R/2021/127 schvaluje vypsání výbě
rového řízení na nového provozovatele restaurace
v hotelu Bílý Beránek s podmínkami dle přílohy,
usnesením č. R/2021/128 bere na vědomí žádost
pana Jaroslava Žampacha o ukončení nájemní smlou
vy na část pozemku parcelní číslo 856/63 a část po
zemku parcelní číslo 598/13 v k.ú. Heřmanův Městec
a doporučuje uzavření nájemní smlouvy na tyto
pozemky s paní Hanou Buriánkovou, za cenu 4 Kč/
m2/rok,
usnesením č. R/2021/129 schvaluje uzavření dodat
ku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků parcelní číslo
297/1, 301/3, st. 1359, st. 1358, st. 1733, st. 1732, st. 1731,
st. 1730 a st. 1734 v k.ú. Heřmanův Městec s Fotbalo
vým klubem Jiskra Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/130 neschvaluje nabídku SMS
‑služby, s. r. o. na zpracování Strategického plánu roz
voje města Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/131 schvaluje rozšíření stáva
jící nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p. (pro umís
tění doručovacích schránek) o část pozemku parcelní
číslo 2184/3 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/132 schvaluje uzavření Smlou
vy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních
smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukro
mých lesů v ČR,
usnesením č. R/2021/133 schvaluje žádost ředi
telky Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Jany
Šindelářové, MBA o udělení souhlasu s realizací pro
jektu Erasmus+ školní vzdělávání 2020-1-CZ01-KA
120-SCH-094289,
usnesením č. R/2021/134 schvaluje nové znění Vo
lebního řádu školské rady při Základní škole Heřma
nův Městec, okres Chrudim,
usnesením č. R/2021/135 schvaluje navržený po
stup a snížení kapacity Domova pro seniory Heřma
nův Městec, U Bažantnice 63, ze stávajících 164 na
159 míst,
usnesením č. R/2021/136 schvaluje přijetí věcných
darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heř
manův Městec: toaletní křeslo v hodnotě 1 500 Kč
od pana Trska Karla, čtyřkolové chodítko v hodnotě
4 000 Kč od paní Slavíkové Jaroslavy,
usnesením č. R/2021/137 schvaluje návrhy na vyřa
zení majetku dle přílohy,
usnesením č. R/2021/138 bere na vědomí plnění
a čerpání sociálního fondu za rok 2020 a doporučuje
schválit rozpočet sociálního fondu pro rok 2021,
usnesením č. R/2021/139 souhlasí s užíváním veřej
ného prostranství v Bažantnici na pořádání 8. ročníku
Pivního festivalu dne 5. 6. 2021 v době od 11:00 - 24:00
hod. za sjednaných podmínek a uděluje v souladu
s OZV č. 5/2016, čl. 2/2, výjimku z doby stanovené
touto vyhláškou s tím že platí OZV č. 1/2018 o noč
ním klidu,
usnesením č. R/2021/140 souhlasí s konáním 7.
ročníku rockového festivalu „Bažantnice Fest 2021“
dne 7. 8. 2021 v Bažantnici v Heřmanově Městci za
sjednaných podmínek a uděluje výjimku z Obecně
závazné vyhlášky č. 5/2016 a povoluje akci do 24.00
hod. dne 7. 8. 2021 s tím, že platí OZV č. 1/2018 o noč
ním klidu,
usnesením č. R/2021/141 souhlasí s užíváním veřej
ného prostranství v Bažantnici na pořádání 15. roč
níku H‑CUPu - turnaje v malé kopané dne 17. 7. 2021
v době od 9:00 - 24:00 hod. za sjednaných podmínek
a uděluje výjimku z doby stanovené OZV č. 5/2016
čl. 2/2, a stanovuje ukončení akce na H‑CUP dne
17. 7. 2021 ve 24.00 hod, s tím že platí OZV č. 1/2018
o nočním klidu,
usnesením č. R/2021/142 schvaluje zvýšení poplat
ku za použití veřejných WC na 10 Kč.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 12. 05. 2021
usnesením č. R/2021/143 bere na vědomí před
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
28. 4. 2021 do 12. 5. 2021 a schvaluje prodloužení
termínu pro usnesení schválené dne 31. 3. 2021 pod
č. R/2021/097 – „Program regenerace – poskytnu
tí příspěvku na rok 2021“ do 14. 6. 2021 a schvaluje
prodloužení termínu pro usnesení schválené dne
14. 4. 2021 pod č. R/2021/116 – „Žádost o finanční
příspěvek – Linka bezpečí, z.s.“ do 10. 6. 2021,
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usnesením č. R/2021/144 doporučuje uzavření
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1458
v k.ú. Heřmanův Městec s manželi Janou a Mirosla
vem Jelínkovými, za cenu 4 Kč/m2/rok a doplacení
nájemného za dva roky zpětně, tj. za rok 2019, 2020,
usnesením č. R/2021/145 souhlasí, aby nájem měst
ského bytu č. 12, přešel na Felixe Polhoše, dle § 2279
odst. 1 zák. č. 89/2012, Občanský zákoník, na období
od 15. 4. 2021 do 30. 9. 2021 za cenu 55 Kč za m2,
usnesením č. R/2021/146 souhlasí s prominutím ná
jemného panu Luboši Řehákovi za nájem provozovny
ve sportovní hale v prvním čtvrtletí 2021,
usnesením č. R/2021/147 schvaluje přidělení bytové
jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 3 v DPS,
Masarykovo náměstí č. p. 950 v Heřmanově Městci od
14. 5. 2021 Ivaně Zitové,
usnesením č. R/2021/148 schvaluje provedení sta
vebních úprav hotelu Bílý Beránek podle návrhu ře
ditele SPOKUL HM, p. o. Stavební úpravy za 1 080 tis.
Kč, vybavení nábytkem a zařízením 500 tis. Kč a záze
mí kina 400 tis. Kč. Doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření v částce 1 980 tis. Kč na
stavební úpravy v I.patře hotelu Bílý Beránek,
usnesením č. R/2021/149 schvaluje uzavření Dodat
ku č. 2 ke kupní smlouvě č. LW21-444 se společností
WOOD & PAPER, a. s.,
usnesením č. R/2021/150 ruší poptávkové řízení na
přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec
a schvaluje provedení přezkumu hospodaření města
Krajským úřadem Pardubického kraje,
usnesením č. R/2021/150 schvaluje uzavření smlou
vy se společností TOP AUDITING, s. r. o., Brno na pro
vedení kontroly hospodaření MŠ Jonášova Heřmanův
Městec a DDM Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/151 schvaluje uzavření doho
dy o poskytování právní pomoci s JUDr. Janou Staň
kovou, advokátkou,
usnesením č. R/2021/152 souhlasí s konáním měst
ských slavností dne 25. 09. 2021 s rámcovým progra
mem dle přílohy,
usnesením č. R/2021/153 schvaluje Domovu pro
seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec přijetí
věcného daru v podobě třívrstvých ústenek s gumič
kami v hodnotě 30 250 Kč od Perfect Distribution, a. s.,
Prostějov,
usnesením č. R/2021/154 souhlasí s poskytnutím
prostor hřiště v Bažantnici pro uspořádání ukázky
výcviku dravců pro žáky školy ve dnech 21. 5. 2021
a 25. 5. 2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Popelnice budou
nadále vyváženy jen
s QR kódem
Vážení spoluobčané, pokud nemáte
popelnice na směsný komunální odpad
označeny QR kódem, je stále možné si jej
vyzvednout na podatelně MěÚ. Upozor
ňujeme, že pokud nádoba nebude ozna
čena, nebude nadále vyvážena.
Městský úřad

RADA MĚSTA
• Úterý 8. 6.
• Středa 23. 6.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
• Pondělí 14.6. 17.00
jednací sál městského úřadu
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Změna sídla městského úřadu
Přestavba budovy č. p. 4 na náměstí Míru, tedy bývalého sídla městského úřa
du, se blíží ke konci a od září začne sloužit základní škole. Oficiálně zde však má
stále sídlo městský úřad, a je proto nutné zahájit úkony ke změně sídla úřadu
na novou adresu.
Rada města na svém jednání dne 20. led
na 2021 usnesením č. R/2021/025 rozhodla
o změně sídla Městského úřadu Heřma
nův Městec na adresu Havlíčkova ulice 801.
Schválený termín změny je 1. července 2021.
Tento krok se odkládal především proto, že
na původní adrese má nahlášen trvalý pobyt
244 občanů našeho města (občané s trvalým
pobytem na ohlašovně), a pro ně to znamená
minimálně cestu na úřady pro nové doklady.
Postup při změně sídla městského úřadu
je upraven Ministerstvem vnitra ČR a zna
mená, že se nejdříve změní k 1. 7. 2021 v ce
lostátním registru adresa trvalého pobytu
občanů na ohlašovně. Následně se občan
s trvalým bydlištěm na ohlašovně dostaví
na kterýkoliv úřad příslušný k vydání občan
ského průkazu a dá souhlas se skončením
platnosti občanského průkazu. Pracovník
úřadu s ním o tom sepíše přímo na místě
protokol včetně žádosti o vydání nového
občanského průkazu. Pokud se nedosta
ví, bude o skončení platnosti občanského
průkazu vydáno rozhodnutí Městským úřa
dem Chrudim a občan je povinen požádat
o vydání nového občanského průkazu do
15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo
ke skončení platnosti občanského průkazu.
Požádat může na kterémkoliv úřadě pří
slušném k vydání občanského průkazu, se
znam těchto úřadů je uveden na webových
stránkách Ministerstva vnitra. Neplatný
občanský průkaz bude občanovi odebrán
a bude mu úřadem vystaveno potvrzení
o občanském průkazu. Za vydání nového
občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů
se nevybírá žádný správní poplatek, občan

Anonymní příspěvky
nemůžeme uveřejňovat
Vážení čtenáři Leknínu, v minulých měsí
cích jsme od vás dostali několik zajímavých
příspěvků, které bychom uveřejnili, ale ne
mohli jsme, protože nebyly řádně podepsá
ny. Podle pravidel pro vydávání Leknínu,
které schválila rada města již v předchozím
volebním období, se anonymní příspěvky
neuveřejňují. Nebojte se pod svůj názor
podepsat a rádi ho otiskneme.
redakce

však má možnost požádat o expresní vy
dání tohoto dokladu do 5 pracovních dnů,
popř. do 24 hodin pracovního dne, vždy za
správní poplatek. Občan, který nepožádá
o vydání nového občanského průkazu v zá
konem stanovených případech, se dopustí
přestupku, za který lze uložit pokutu. Stej
ným způsobem bude rozhodováno také
o skončení platnosti občanských průkazů
dětí s tím rozdílem, že občané mladší 15 let
nemají povinnost žádat o vydání nového
občanského průkazu. Zákonní zástupci
občanů mladších 15 let mají povinnost
odevzdat do 15 pracovních dnů občanský
průkaz, který pozbyl platnosti na úřad, kte
rý jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle
místa trvalého pobytu.

Setkání jubilantů
bude až 30. 9. 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci
muselo být opět odloženo setkání
jubilantů, které se mělo konat dne
3. 6. 2021.
Sejdeme se tedy až ve čtvrtek 30. 9. 2021
v 15.00 hod. v hasičské zbrojnici. Setkání
se bude týkat všech, kteří od října 2020 do
září 2021 oslavili jubileum 70, 75, 80, 85, 90
a více let. Ti, kdo se již na setkání přihlási
li nebo přihlásí, dostanou ještě pozvánku.
Pokud se však někdo, třeba z obavy před
nákazou, nepřihlásil, může tak ještě učinit
u paní Dlouhé v kanceláři matriky až do
pátku 17. 9. 2021.
Tomáš Plavec
místostarosta

Městský úřad si je vědom komplikací, pro
to informuje občany s předstihem, rovněž
bude informace zveřejněna na webových
stránkách města, hlášena v městském roz
hlase, prostřednictvím facebooku a bude
tématem pro reportáž TV Leknín. Především
však bude zveřejněna veřejná vyhláška, kte
rá o tomto kroku informuje. Konkrétní dota
zy je možno směrovat na zdejší úřad. Změ
na by mohla být i impulsem pro občany,
aby nenechávali nadále evidovat svůj trvalý
pobyt na ohlašovně a přihlásili se k pobytu
tam, kde se skutečně zdržují.
Věřím, že nová adresa sídla úřadu nezkom
plikuje život našich obyvatel a všichni bude
me pyšní na opravenou budou a její využití
pro žáky základní školy.
Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu

Nedostali jste Leknín? Oznamte nám to!
Vážení čtenáři, opakovaně se k nám dostávají stížnosti, že tam či onam nebyl
doručen náš zpravodaj Leknín.
Pro vaši informaci sdělujeme, že roznášku
Leknínu zajišťuje Česká pošta Heřmanův
Městec na základě řádně uzavřené smlou
vy. Doručovat má do všech poštovních
schránek v Heřmanově Městci, včetně
místních částí.

Pokud Leknín nedostanete, nahlaste nám
to prosím e‑mailem, telefonicky nebo
osobně na adresu městského úřadu, s uve
dením ulice a čísla popisného, abychom
mohli službu reklamovat.
redakce

www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
i v tomto vydání je pro vás připraveno další pokračování
o poskytování první pomoci. Vzhledem ke skutečnosti, že
se již rozvolňují opatření kolem koronavirové situace, je ve
lice pravděpodobné, že pro případné zájemce připravíme
kurz první pomoci tak, abychom se mohli potkat osobně
a některé prvky první pomoci si budete moci nacvičit pod
vedením školitele. Bližší informace včetně termínu uveřejním
na tomto místě.
Nyní již k dalšímu dílu, který pro vás kolega sepsal:
Pokud při kontrole zraněného zjistíme, že dotyčný ne‑
dýchá, je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž (KPR). Než
k tomu přikročíme, je však bezpodmínečně nutné zavolat
záchrannou službu přes číslo 112 či 155. V takovém případě
víme, že pomoc je na cestě, což je důležité, neboť KPR se
nesmí přerušit. Celý proces má jednoduchá pravidla, která
je však potřeba dodržet. Zraněný musí ležet na zádech, na
pevném povrchu. Místo, kde hrudník stlačujeme, je zhruba
uprostřed hrudníku, na pomyslné úrovni bradavek. Masáž
provádíme oběma rukama položenýma na sobě, můžeme
i proplést prsty, zhruba do hloubky hrudníku, což může
být cca 4–6 cm. Důležitá je frekvence stlačování – 100–
120 krát za minutu. Umělé dýchání provádět nemusíme.
Jak již bylo řečeno, po započetí masáže nepřestáváme,

dokud nenastane některá z dále popsaných situací. První možnos‑
tí je příjezd vozidla Záchranné služby, ale i v tom případě musíme
počkat na příchod záchranáře, který si převezme situaci, rozhodně
mu nejdeme naproti. Druhou variantou je, že se resuscitovaný
probere. To nastává jen vzácně, u některých mechanismů úrazů
jako je tonutí či obstrukce dýchacích cest. Poslední variantou je
úplné fyzické vyčerpání zachránce.
Důležitou pomocí může být Automatický Externí Defiblirátor. Jed‑
ná se o zařízení, které pomocí analýzy a elektrických impulzů vý‑
razně zvýší šanci úspěšné KPR. AED je plně automatické, obsluha
je snadná a pomocí hlasových příkazů nás celou situací provede.
Jeho umístění je označeno zelenou samolepkou, můžeme jej najít
v obchodních centrech, bazénech či budovách veřejné správy.
V Heřmanově Městci jej má k dispozici Městská policie.
Z naší činnosti:
– Po uplynutí zákonné lhůty odstranili strážníci čtyři vraky vozidel z ulic
města, na dalších třech vraků čekáme na konec zákonné lhůty.
– Při nedávné noční službě hlídka MPHM zastavila na základě osobní
a místní znalosti řidiče Peugeotu, o kterém je známo, že řídí pod
vlivem omamných látek. Test na přítomnost těchto látek v těle
prokázal požití marihuany, což řidič následně potvrdil. Přivolaní
policisté zadrželi řidiči na místě řidičský průkaz.
Roman Charvát

Prázdniny u nás v DDM
S námi se v létě nudit nebudete. Připravili jsme další příměstské tábory, tento
krát v rámci programu MŠMT LETNÍ KEMPY 2021 s názvem: Sportuj, poznávej
a hrej si. Cílem projektu je podpora aktivit zaměřených na snížení nerovností
v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve škol
ním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie
COVID 19. Tábor je v rámci projektu pro děti ZDARMA!

I. příměstský tábor bude lehce adrenali
nový s nabídkou netradičních sportů zamě
řených pro děti z 3. až 9. třídy. Sjíždění řeky
na lodičkách, koupání a jiná zábava.
II. a III. příměstský tábor bude sportovní
s výletem do sportovního parku a jednou
přespávačkou.
IV. příměstský tábor bude zaměřen na
turistiku a poznávání okolí.
Přihlásit se můžeš osobně u nás v DDM, on
line na našich stránkách www.jezkovka.cz
nebo volejte na číslo: 469 695 632.
Od nového školního roku hledáme do
našeho týmu vedoucí zájmových kroužků. Jestli jsi kreativní, spolehlivý, rád pracu
ješ s dětmi, jsi ochoten dále se vzdělávat
a podílet na dalších volnočasových aktivi
tách u nás v DDM, tak nás neváhej hned
kontaktovat!
Kolektiv zaměstnanců DDM
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ZUŠ Heřmanův Městec Talentové zkoušky 2021
Vážení rodiče, milí čtenáři, v termí
nu 7.–11. 6. 2021 vždy v čase 13–17
bude v naší škole probíhat přijímací
řízení žáků na školní rok 2021/2022.
Z tohoto důvodu bude v ZUŠ vý
uka po celý týden zrušena.
V současné době můžete vidět v pa
pírnictví na náměstí Míru výstavu části
tvorby výtvarného oboru. Další tvorbu
budete moci vidět formou virtuální vý
stavy, která je dostupná na facebooko
vých nebo webových stránkách školy
www.zushm.cz.
Vystoupení absolventů proběhne for
mou on‑line koncertu, který bude opět
ke zhlédnutí na stránkách školy.
Vedení ZUŠ Heřmanův Městec

FK Jiskra oznamuje:
Na fotbalovém hřišti je možné si za po
platek pronajmout reklamní plochu. Pro
bližší informace kontaktujte předsedu klu
bu – Tomáše Zrůsta, telefon : 774 538 903
Ilková Gabriela – sekretářka klubu

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA

Zájemci o: výtvarný obor si přinesou ukázku libovolné domácí
práce, hudební obor si připraví písničku (zazpívat, ti, co již na
něco hrají, zahrát) taneční obor si připraví jednoduchý taneček,
nebo gymnastický prvek (vzít si vhodné oblečení)
ZUŠ Heřm. Městec
13.00–17.00
Pondělí 7. 6. 2021 Obor taneční, hudební ZUŠ Ronov n. D.		
13.00–17.00
Obor hudební
Úterý 8. 6. 2021
Obor taneční, hudební Úterý 8. 6. 2021
(Chittussiho galerie)
Středa 9. 6. 2021
Obor výtvarný, hudební
Pátek
11.
6.
2021
Obor výtvarný (dílny ZŠ)
Čtvrtek 10. 6. 2021 Obor výtvarný
Vyučované nástroje hudebního oboru ZUŠ Seč		
13.00–17.00
(v
budově
ZŠ
Seč)
v Heřmanově Městci: klarinet, saxofon,
zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor Úterý 8. 6. 2021
Obor hudební, výtvarný
(baskřídlovka), lesní roh, housle, violonce
llo, kontrabas, zpěv, bicí, klavír (el.klávesy), ZUŠ Prachovice
13.00–17.00.
kytara (baskytara)
(budova ZŠ Prachovice)
ZUŠ Třemošnice (KD Třemošnice) Čtvrtek 10. 6. 2021 Obor hudební
13.00–17.00
Pondělí 7. 6. 2021
Obor výtvarný, hudební Informace: www.zushm.cz
Středa 9. 6. 2021
Obor hudební, taneční email: pavel.stary@zushm.cz
Čtvrtek 10. 6. 2021 Obor taneční
tel: 469 .696 291, 739 233 394
Nevyhovuje‑li vám termín v místě bydliště, můžete se dostavit na jinou pobočku v daném
termínu. V případě zájmu hry na nástroj, který se ve vašem místě bydliště nevyučuje, je možno
navštěvovat i ostatní pobočky ZUŠ. Přihlášku můžete vyplnit na místě, nebo stáhnout na
stránkách školy.

VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ A S PODPOROU MŠ HEŘMANŮV MĚSTEC
POŘÁDÁ HRU

Kouzelné čtení v Městské
knihovně Heřmanův Městec
Od června si mohou čtenáři zapůjčit knihy z edice Kouzelné čtení
a elektronické tužky Albi.
Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám přináší spoustu infor
mací a zábavy. Stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve
se příslušná informace, zvuk nebo hudba. Interaktivní elektronická tužka vám
umožní zažít vždy něco nového. V knihovně jsou k zapůjčení 3 Albi tužky.

S HUBERTEM DO LESA
Pojď a poznávej přírodu.

15. 5. – 15. 6. 2021

Brožura s informacemi bude k dostání
od 14. 5. do 21. 5. 2021 v papírnictví, infocentru,
MŠ Jiráskova a MŠ Jonášova nebo u třídních učitelů.
Facebook: S Hubertem do lesa

NEVÁHEJ A ZAPOJ SE I TY!
HRAJE SE O HODNOTNÉ CENY
AKCE JE POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

knihy z Edice kouzelné čtení v našem fondu: Hravá angličtina, Dinosauři,
Moje první písmena, Staré pověsti české, Česká republika, Lidské tělo, Svět
zvířat, Mořské pohádky, Hravé české dějiny, Pohádkové učení, Atlas světa
Pravidla půjčování jsou stej
ná jako u společenských
her, naleznete je na strán
kách knihovny.
Lenka Jablečníková,
Jana Šmídová

www.hermanuv‑mestec.cz
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Jak v kempu na Konopáči?
Loňská sezona byla sice jubilejní 50. od převzetí přírodního koupaliště do provozu
naší organizace, ale nebyl důvod k oslavám. 13. března došlo z důvodu epide
mie Covid-19 rozhodnutím vlády k uzavření provozu ubytování až do 18 června.
Byly zrušeny všechny velké akce v květnu a červnu a ještě se 13. června přes areál
přehnala povodeň, jejíž následky nacházíme stále a likvidujeme. Potom trochu
opatrná letní sezona a následné uzavření, které trvá dosud.
Větry 2× shodily plechy ze střechy ubytovny
a téměř převrhly kabiny u silnice. Chybí pení
ze, a tak se musely omezit plánované opravy
a rekonstrukce na minimum. Je nám známo,
že bychom měli zahájit poskytování služeb
ve 4. etapě rozvolňování, to je někdy po 18.
červnu, ale nejsou stanoveny konkrétní hygie
nické podmínky. Přesto sezonu připravujeme
a v současné době je napouštěno koryto pří
rodního koupaliště, kde po 15. červnu by měly
být odebrány vzorky vody včetně studny a na
základě rozboru stanoveny hygienickou služ
bou podmínky provozu v sezoně 2021 – 51. se
zoně, kterou plánujeme zahájit dle klimatických
podmínek od pátku 18. června. Provozní dobu
předpokládáme zachovat a možná ji upravo
vat dle počasí. Ceny by měly zůstat zachovány
a žádáme opravdu všechny, které láka koupání,
aby vydrželi do doby oficiálního otevření a při
návštěvě vždy uhradili příslušné poplatky, do
držovali provozní dobu, respektovali veškerá pí
semná sdělení a pokyny pracovníků. Jedině tak
můžeme zvládnout tuto mimořádnou situaci.
Od letošního roku máme nového nájemce
gastro provozů, to je restaurace v kempu –
Arabela, občerstvení U Tobogánu a kiosku
v kempu. Je jím zatím na 5 let pan Petr Ra
dosta, podnikatel s blízkými vztahy přímo
k tomuto areálu. Začal generálním úklidem

objektů restaurace Arabela, kde po předcho
zích nájemcích musel odstranit letitou nečis
totu a obnovit provoz většiny strojů a zařízení
ve vybavení kuchyně. Tuto dle svých představ
zrekonstruoval a dovybavil, vymaloval a uklidil.
Díky tomu mohl již o víkendech přes výdej
ní okénko nabízet své služby. Dokončili jsme
opravu prostoru předzahrádky a je to připra
veno pro její použití po dalším uvolnění. V sou
časné době se dodělává interiér sálu restau
race a cílem je jeho otevření 18. června 2021?,
pokud vládní nařízení dovolí.
Zároveň se připravuje k otevření budova „ Ob
čerstvení U Tobogánu“, která bude otevřena
v návaznosti na provozní dobu koupaliště,
pouze pro návštěvníky koupaliště a ubytova
né hosty v kempu a se změněnými službami.
Kiosek v kempu je ve špatném technickém
stavu, a tak nedokážeme potvrdit, že budou
ještě fyzické i finanční podmínky pro jeho
zprovoznění v letošní sezoně.
V budově ubytovny v přízemí provádíme ve
spolupráci s firmou pana Jiráska Pavla a Stří
teckého Oldřicha rekonstrukce WC. Veškeré
elektrorozvody zabezpečuje pan Černovský
Miloš. Všem, kteří se ne těchto akcích a v těchto
podmínkách podílejí, patří velké uznání a díky.

Areál letního kina bude obohacen o hygienic
kou buňku se splachovacími záchody a teplou
vodou na umytí rukou, což pomůže k zvýšení
kulturnosti tohoto areálu. Buňku zakoupilo
město Heřmanův Městec a realizace je pro
váděna ve spolupráci se společností Spokul,
která areál provozuje a připravuje mnoho
novinek s jeho využitím v letním období.
Informace o akcích jsou na jejich stránkách
a budou postupně umísťovány i na stránkách
kempu – www.konopac‑hm.cz.
Novinkou je spoluorganizování příměstských
táborů a potřebné informace včetně přihlášky
je možno získat na www.port‑aktivity.cz.
Herci divadelního spolku Ze mlýna zvou
účastníky propršeného představení hry Hrátky
s čertem v sobotu 29. srpna 2020 k bezplatné
náhradní návštěvě v pátek 9. července 2021
v 21,30 hodin.
Stinnou stránkou je kompletní vymýcení lesa
nad chatami, za kinem směrem k rybníku He
rout. Bude to mít vliv na celkové klima i akus
tiku. Je třeba rychle zalesnit alespoň většími
stromy zázemí areálu letního kina a následně
stanovit konkrétní podmínky dalšího pokra
čovaní ve využití prostoru a následnou jeho
rychlou výsadbu.
Závěrem mi dovolte vás pozvat k návštěvě
našeho sportovně‑rekreačního a kulturního
zařízení a společně si popřát se všemi organi
zátory pěknou letní sezonu při plném zdraví.
Starý Bohumil, jednatel společnosti

Vzpomínky pamětníka
Ani nevím, jak mě to napadlo vám napsat. Již několik vydání Leknínu mi
syn přinesl. Jemu je nosí kamarád, se kterým jezdí na dialýzu do Chrudimi.
Rád sleduji a vzpomínám na ty údaje na
poslední straně. Ale nejprve bych chtěl po
zdravovat všechny spolužáky v Heřmaňáku
z 9. C, ale i z béčka i áčka, kteří jsme opus
tili školu roku 1962. Byla to nádherná léta,
třeba když jsme na jaře kupovali u Herynka
kuličky a pod lípami, kde byly kolem lavičky,
dělali patama u bot důlky a cvrkali. Na dvě
pěkné cukrárny u Pešlů a Ipserů a kupovali
mejdlíčka, šumáky nebo když paní Pešlo
vá udělala z papíru kornout na bonbony,
kde byl pěkný výběr, dneska už je nedělají.
Na podzim jsme zase chodili do parku ke
sklípku sbírat jedlé kaštany a v zimě lyžovat

a sáňkovat. Vzpomínám na školníky, pana
Salfického a pana Žídka, na báječné učitele:
paní Žemličkovou, Chládkovou, Novákovou,
Strnadovou nebo pana Waltra, Starého, Bar
toníčka, Arnolda, Koženého.
Ale teď k těm posledním stránkám časopisu,
třeba na ty baráčky v Židech, kterými jsme
chodili do sokolovny, na jatka, kde je autoservis,
na halda, kde byl otevřený náhon k mlýnu.
Teď je tam hotel Pivnička, kde jsem si kupoval
cestou domů kulaté preclíky, za korunu jich
bylo pět, za hotelem se vykupoval dobytek.
Na náměstí byla pumpa s takovým velkým

kolem, na obou koncích města byla kavárna,
směrem na Stojice byla hospoda, kde říkali Na
Houpačce. Ve městě byli 3 holiči, jeden v Čá
slavské, druhý proti radnici a u pana Slavíka.
Bylo by toho moc na vzpomínání, prostě
byla to nádherná léta. Kdyby to bylo možné
a někdo se zeptal, jestli bych chtěl dětství
prožít dnes nebo opakovat to, které jsem
prožil, tak bych se chtěl vrátit do těch svých,
které jsem prožil. Víte, Městec žil, byl plný lidí,
obzvláště, když chodili z práce, z Vigony, Bo
tany, Pektiny, Armaturky a od vlaku. Prosím
vás pozdravujte spolužáky prostřednictvím
vašeho Leknínu, v této zlé době pandemie.
Bylo by toho moc na vzpomínání.
V. Novotný, žák 9.C
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc červen 2021
Je odpoledne, 19. května, venku zase prší. Stálé prostory ještě nemáme, čeká se na
kolaudaci a nemůžeme se tedy zatím zabydlovat. Vládní opatření pro spolkovou
činnost pořádanou venku jsou přísnější, než když jdete do restaurace na zahrádku.
Když si přečtete 9 stran textu opatření, nechce se vám už nic ani organizovat. Ale
jsme mámy pečující o děti, co už moc dlouho chodí samy s dětmi jen na procház
ky do přírody, a tak to stále zkoušíme a přes všechny překážky opět přicházíme
s nabídkou programu. Jen prosíme, věnujte pozornost podmínkám účasti na pro
gramu, popsaným níže v upozornění. Děkujeme všem za pochopení, podporu
a spolupráci. Lenka a spol.
Zájemce o náš program prosíme, aby sledova
li náš FB a webové stránky (program se může
změnit) a respektovali aktuální vládní opatření.
Text opatření najdete na našem webu.
UPOZORNĚNÍ:
Při organizování aktivit Radovánku jsme povi
nni kontrolovat dodržování aktuálně platných
vládních opatření pro pořádání veřejných hro
madných akcí účastníky. Uvnitř prostor může
být najednou 10 osob, venku 50 osob, a to při
dodržení následujícího:
1/ rouška nebo rozestup 2 metry
2/ PCR test ne starší 7 dnů nebo
antigenní test ne starší 72 hodin nebo potvr
zení o očkování (platí až obě dávky po uplynutí
14dnů) nebo potvrzení o prodělání Covidu-19
ne starší než 90 dnů, po karanténě a bez klinic
kých příznaků onemocnění

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 1. 6. od 10.00 do 12.00 hodin
DEN DĚTÍ PRO NEJMENŠÍ
Zveme vás na zábavní dopoledne pro nej
menší děti, který plánujeme venku, na za
hradě MFC, nám. Míru 288. Program bude
připraven a upřesněn dle aktuální epide
miologické situace. Prosím sledujte náš
web a FB.
Sobota 12. 6. 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 odliš
ně 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.

Úterý 15. 6. od 10.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kte
rý se slaví 15. 5. , si vás dovolujeme pozvat na
návštěvu do našich nových prostor na ná
městí Míru 288. Přijďte si s námi popovídat
o tom, co pro vás v novém rodičovském cen
tru chystáme a říci nám, co od nás potřebu
jete vy? Program bude připraven a upřesněn
dle aktuální situace. Sledujte náš web a FB.
Středa 16. 6.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R. D. I.)
Přijďte s námi sdílet zajímavá témata osob
ního růstu či načerpat pro sebe inspiraci
v naší svépomocné skupině rodičů. Na
setkání se prosím předem přihlaste na
rcradovanek@centrum.cz. Skupina proběh
ne on‑line nebo prezenčně v Radovánku dle
aktuální situace. Těšíme se na setkání s vámi.
Lenka a Radka.
Čtvrtek 17. 6. od 10.00 hodin
JAK ZVLÁDNOUT OBDOBÍ VZDORU
Sdílení pro rodiče o vývojovém období
dětského vzdoru, který přirozeně přichází
ve věku okolo 2 let s pracovnicí centra a pe
dagožkou Lenkou Balogovou. Na besedu je
nutné se předem přihlásit, počet míst ome
zen. Akce se bude konat v nových prosto
rách na adrese nám. Míru 288. Sledujte náš
FB. Vstupné 50 Kč.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
je dlouhodobě podporováno městem
Heřmanův Městec, MPSV, Pardubickým
krajem a společností energeia, o. p. s.
Kontakt: www.rcradovanek.cz, 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz.

Aktivní přístup k životu

APŽ Červen 2021
Úterní hodinová cvičení v sokolovně
Pravidelně každé úterý cvičíme v sokolovně
od 14.00. Karimatky s sebou.
čtvrtek 3. června
Zámek Pardubice
Odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží
v H. M.
sobota 5. června
Na kole z Kolína podél Labe
Sraz v 8.30 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M. Cca 60 km.
středa 9. června
Park Průhonice
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Celodenní pěší výlet.
čtvrtek 17. června
Vycházka na Deblov a Chocholku
Odjezd ve 12.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky cca 10 km.
sobota 19. června
Z Hlinska do Krucemburku a domů
Cyklovýlet. Sraz v 7.00 u vchodu
do parku (u Holuba). Cca 60 km.
středa 23. června
Ledečko
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Celodenní pěší výlet.
středa 30. června
Z Chvaletic do parku Mošnice
Odjezd v 9.15 z vlakového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 8 km.
Nabídka putování s APŽ
Cykloputování podél Lužnice
neděle 4. až sobota 10. července
Denní trasy cca 60 km. Zájemci, hlaste se
závazně do 10. června.
Turistické putování Beskydami
pondělí 6. až sobota 11. září
Ubytování v hotelu Beskyd
v Trojanovicích, pobyt s polopenzí.
Příspěvek 150 Kč/osobu/noc. Zájemci,
hlaste se do 20. srpna.
Respektujeme vládní nařízení, program
bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pepa, holky ho už znaly z Ježkovky. Pamatuji
si nevěřícné pohledy a otázky „Opravdu na
holčičáku bude muž?“ Ano! A rozhodně se
to vyplatilo. Pepa přinesl nové nápady, hry
a soutěže. Byla s ním legrace a byl kamarád.
Vymyslel krásnou formu nočních her. Nejvíc
si pamatuji hru Na tukana, která většinou
končila tím, že já jsem byla největší tukan,
prohrála jsem.

SER I Á L

Lidé kolem nás
Ivana Zitová –
Maryša
* 1960
dlouholetá pracovnice s dětmi
a mládeží
Tvou životní náplní byla práce
s dětmi. Můžeš nám povědět, jak
jsi se k tomu dostala a jaké byly
tvoje začátky?
To si moc dobře pamatuji. Když mi bylo asi 14,
můj bratranec Martin (Havran) mi dal do ruky
knížku a prý, to se Ti bude líbit! Byli to Hoši od
Bobří řeky a nadchla mě ta nálada, která z ní
vyzařuje. Chtěla jsem mít takové děti v od
díle, zažít s nimi dobrodružství a přátelství.
Vedla jsem děti jako instruktorka v Pionýru
a byla jsem na kurzu pro instruktory na teh
dejších Palučinách, krásném tábořišti u Jano
vic. Vedl ho Jirka Chládek, dlouholetý vedou
cí dětí a velký přírodovědec. I když jsem od
mala chodila se svými babičkami na bylinky
a znala jsem běžné rostliny, Jirka nám uká
zal „skvosty“, které v Palučinách našel nebo
sám zasadil a pěstoval. Dnes už bohužel není
po nich ani památky, všechno zarostlo. V 17
letech jsem byla poprvé na Přemilově jako
instruktorka a chytla jsem se drápkem nato
lik, že jsem tam pak některé roky jezdila i na
víc turnusů.
Pokud si dobře vzpomínám, prošla
jsi postupně Pionýrem, prací
v domě dětí a mládeže, sdružením
Veselo a prací ve školní družině.
Jak na tato období vzpomínáš
a kteří spolupracovníci ti utkvěli
nejvíce v paměti?
Do Pionýrské organizace jsem jako skupino
vá vedoucí nastoupila v únoru 1983. Nejprve
jsem tam byla jako jediná, později se ke mně
přidala Iva Kašparová a ještě později Zuzka
Nováková – Heřmanská. Vzpomínám na ně
v nejlepším. Obě byly totiž hodně pečlivé
a já víc jako „bordelář“. Ony tudíž dostaly,
kromě jiné náplně, na starost vyplňování
a odesílání hlášení. Ale byly obě dobré i ve
vymýšlení zábav a organizování dětí.
V roce 1990 jsem přešla do Domu dětí na
Ježkovku. Nejdřív jsem měla kroužek turi
stický a šikovných rukou, kde se nejmenší
učili nejprve udělat čáru podle pravítka,
umět správně složit papír a stříhat podle
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čáry. Později jsme vyráběli z papíru, textilu
a dalších materiálů drobnosti jako ozdoby
či dekorace. Pak jsem přidala kroužek Léčivé
rostliny a když jsem se naučila paličkovat,
tak i kroužek zaměřený na tuto ruční práci.
A, abych nezapomněla, kroužek Scrabble!
A Klubíčko, kroužek pro maminky a jejich
maličká robátka. Nejčastěji ale vzpomínám
na ten krásný prostor, kde DDM Ježkovka
stojí.
V DDM jsem nejvíc pobývala s paní Irenou
Chytilovou, později s Pepou Kozlem a Kat
kou Vackovou. Pepa byl se mnou dokonce
po dva roky na Holčičím táboře. Holky byly
nadšené!
Nastoupil k nám do DDM totiž jako mladí
ček těsně před koncem školního roku, a tak
co by měl dělat o prázdninách? Tak pojede
s námi na tábory „na zkušenou“. A jako první
byl můj tzv. holčičák – tábor v Kostelci „na
chaloupce“ – dvanáct děvčat, instruktorka
a já. Na zahradě postavené stany „iglú“, dře
věná kadibudka, chaloupka bez elektřiny,
pro pitnou vodu jezdily holky každé ráno
s kanystrem na káře a pro čerstvý chleba
na kolech do krámu. Myly jsme se v potů
čku, zuby si čistily „do pole“. Oběd si vařily
samy na ohništi. Byly to obyčejné holky,
které si chtěly užít malý tábor a každý rok
šly s námi znovu. Měly od rána určené po
vinnosti, které nebyly velké, ale věděly, že
když je nesplní, budou nespokojené ostatní
tábornice. Zvládaly to skvěle, mladší se učily
od starších a většinou vše vyšlo, jak mělo.
Jedna z malých dívek prý večer plakala, ale
já se to dozvěděla až po konci tábora. Starší
dívky ji vždycky zabavily a utěšily. Jako ve
doucí tam bývala se mnou Klára Čížková,
Lenka Marková, Radka Heřmanská, Jana
Nováčková. A najednou přišel přes kopec

Taky moc ráda vzpomínám na Čtyřiadvacít
ky. To byly tvrdší akce pro mladé lidičky nad
16 let, trvaly 24 hodin bez spánku a odpo
činku. Tvrdší v tom, že účastníci potřebova
li mít fyzičku a taky dobré nervy. Základna
byla vždy na Domě dětí na Ježkovce. Vzpo
mínám, jak si družstva ve hře na téma James
Cook, musela udělat „lodě“ tím, že svázali
klacky na „žebřík“, kde každý člen musel mít
vlastní oddělený prostor. Na téhle 24 jsme
také měli možnost pozorovat, stejně jako Ja
mes Cook jak Venuše přechází přes sluneční
kotouč. Na to jsem potřebovala pomocníky,
jeden měl na sobě žlutý sluneční kostým
a jako pravé Slunce skromně stál na místě.
Druhý měl na sobě krátké třpytivé šatičky
a jako krásná Venuše tančil a pomalu se po
hyboval ke Slunci. Když se hodně přiblížil,
Slunce si lehlo na zem a Venuše přes něj
přetančila. Vše se odehrávalo o půlnoci na
malém náměstí u kašny. Až později jsem
si uvědomila, že to bylo riskantní, to když
všechny lodě připluly a na náměstí bylo
hodně lidí, najednou se k nám přidali ně
jací opilci a dožadovali se pozornosti a z ti
chého pozorování bylo najednou opilecké
hulákání.
V akci Kapitán účastníci vyrobili „panáka“,
musel se nějak pohybovat, aby mohl jít
s nimi na trasu, pojmenovali ho, měli mu
vymyslet příbuzné, najít jejich hrob na
hřbitově, naobědvat se s ním v restauraci,
najít mu přátele, zaměstnání a nevěstu a tak
podobně. Tyhle akce nikdy nebyly jen na
krátkou trasu, účastníci ušli kolem 15-20 km
a přitom ještě plnili úkoly.
V „Rallye Dakar“ dostala družstva velkou
pneumatiku a celou trasu museli absolvo
vat s ní, přitom pneu musela stále „běžet“.
S tímhle břemenem museli nastoupit do
lokálky na Přelouč a pak pokračovali kolem
rybníka Žbluňkov (Buňkov) a dál kolem so
přečských kanálů.
Vím, že po skončení Čtyřiadvacítek mě
všichni nechválili, ale po týdnu, kdy je
přestaly bolet nohy, si uvědomili, že jsem
o fyzické náročnosti psala už do pozvánek.
A pak, za rok, přijeli zase a těšili se.
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Členkou Vesela (pro malé i velké) jsem od
počátku, účastnila jsem se většiny akcí, ať
to byl Pohádkový les, karneval nebo tábor
na Přemilově, ve Zbyslavci, na Bedřichovce
v Orl.horách. Chodila a jezdila jsem s nimi
vždycky ráda, byla to skvělá parta.
V družině jsem měla děti druháčky. Smůla je
v tom, že do družiny chodí ty, které nemají
kam jinam, nechodí tam ze zájmu. Vycho
vatelka je musí zaujmout jinak. Ale i tam,
doufám, že děti i rodiče byli spokojení
A jak jsi přišla ke své přezdívce
„Maryša“?
Já těch přezdívek měla kolem sebe hodně.
Ještě v mladším školním věku mi prý říkali
Květena. A v tomhle textu se to přezdívkami
jen hemží. Proč bych neměla také nějakou
mít? Jednou na vandru v Toulovcových ma
štalích sebral kamarád krásný hříbek, radost
pohledět. Povídám: to nejez, to je hořčák!
Nevěřili, tak navrhuji ochutnat. A pak se to
na mě sesypalo, tys nás chtěla otrávit, ty jsi
jako Maryša! A už mi to nikdo neodpáře.
Ale můžu přísahat, žádného manžela jsem
nikdy neotrávila.
Pro mnoho dětí, konkrétně i moje
čtyři děti, jsi v určitém období byla
téměř jejich druhá máma. Dnes
jsou to již otcové a matky rodin.
Stýkáte se ještě, nebo jsou to vše
již jenom vzpomínky?
To je nadnesená formulace. Myslíš dobu,
kdy jsem vedla Myšmaž, turistický kroužek
na Ježkovce. To byla báječná parta, od Péti
„Pekariho“, přes Jeníka, Vítka „Qítka“, Zde
ničku, Klárku, Marťu, Jéňu, Lubu, Marjánku,
Andulku, obě Monči, Vilmu, Verču, Renču,
až po malou Marťu. Byli ochotní zkusit ja
koukoli novou hru, nadšeně podporovali
ostatní. Bez nich bych neměla tolik krásných
zážitků. Vlastně si uvědomuji, že až v Myš
maži jsem dosáhla toho, k čemu mě podní
tila ona Foglarova kniha, protože tam byly
děti, které se chtěly něco dozvědět, chtěly
trávit společný čas a těšily se na to, stejně
jako já. Tvoje děti byly vždycky toho v po
předí a mohla jsem se opřít o jejich nadše
ní a radost a také o jejich nápady. Dodnes
máme na sebe kontakty a já se snažím sle
dovat, i když třeba jen zpovzdálí, jak se mají.
Často jsem jim zpívala při usínání a jakou
mám radost, když mi holky s miminkem
v kočárku řeknou: Já mu zpívám písničky, kte
ré jsi zpívala nám. A také mám radost, když
se dozvím, že nalezli pro sebe to pravé, to,
co chtěli, když je potkám a můžu pozdravit
i jejich děti, a také, když sami dělají něco kon
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krétního pro lidi. Ať už je ošetřují, vedou ke
sportu, pomáhají jim nalézt správnou cestu,
pomáhají v těžkých situacích nebo vyrábějí
zdravé potraviny. Jsem pyšná na to, že mi
osud dovolil je znát a kousek cesty jít s nimi.
S dětsvím této generace jsou
neodmyslitelně spojeny tábory na
Přemilově. Co se ti vybaví, když se
řekne Přemilov?
Hodně vzpomínám na tábory s Lídou
a Onřejem Bryndovými, „Kuráží a Fidelem“,
ti byli mí první učitelé na Přemilově a přes
to, že byli a jsou v srdci skauty a já byla pio
nýrka, dobře jsme si porozuměli, měli jsme
stejný cíl, vést děti k toleranci, snášenlivosti,
kamarádství a vlastenectví. Pak jsou pro mě
nezapomenutelní Jana a Vlastík Havlíkovi,
Bohunka Šornová, Eva „Plajznerka“ Plesaro
vá, Jitka a Luboš Řehákovi, Leoš „Táta“ Ne
vídal, Jindra Málek, Irena Chytilová, Zuzka
„Špulka“ Holečková, Jana Beranová, Honza
„Rolf“ Augustin, Libor Louda, Martin „Ha
vran“ Kopecký, Fanda Kotora, Jana Kotoro
vá, Iva Jursová, Katka Kührová, Jiřka a Vašek
Tvrzických, Milan „Skléra“ Beránek, Alča
a Pepa Jandovi, Radka Novotná, Miloš „Pró
fa“ Václavek, Marcela „kolejnice“ Železníko
vá, Danka „Veverka“ Kochová, Láďa „Krtek“
Novák, Pavel „Híďa“ Horák, David Koreček,
Roman Kouba, Romča „Čajda“ Tlapáková,
Helča Boušová, Maruška Pochobradská, Jir
ka Bečka, Vašek „Wendy“ a Tom Pituchovi,
Jana Görlichová, Karel Brabec, Verča Plesko
tová, Martina Plíšková… nemůžu jmenovat
všechny, každý byl něčím výjimečný - bylo
by těch jmen celá stránka v Leknínu.
Přemilovský most. Byl vždycky dřevěný,
bezpečný se zábradlím, ale když ho sebra
la velká voda, stavěl se provizorní, dvě klády
přes řeku a na ně řada prkýnek. A chlapi se
sázeli, jak dlouho vydrží.
Hlídková věž. Různě vysoká, jedno až tři pat
ra, překrytá stříškou z prken nebo plachtou.
Na stráni nad táborem poskytovala dobrý
výhled na oddíly, odcházející do lesa nebo
na cizí auta, blížící se k táboru.

půdou a rostla tam i pupava bezlodyžná,
hvozdík kartouzek, světlík lékařský a třeslice.
Bohužel v roce 1997, to už několik let tábor
organizovalo sdružení Veselo nás „vyšplou
chla“ Chrudimka velkou povodní. Rozvod
něnou řeku, všude bláto a druhý proud řeky
tekoucí pod strání s hlídkovou věží, jsme na
našem tábořišti zažili už několikrát. Ale prá
vě povodeň 1997 byla jiná. Děti už byly pryč
a vedoucí ještě zachraňovali, co se dalo, ale
na noc všichni odjeli. A v tu noc, kdy šla vel
ká voda i přes přepad na přehradě, odnesla
nám Chrudimka většinu podsadových sta
nů s železnými konstrukcemi a plachtami.
Další den jsme prohledávali řeku, celty byly
zmuchlané a potrhané pod břehy a v koře
ní olší a vrb, a podsady plavaly na Sečské
přehradě. Voda v naší studni byla kontami
novaná. Nikdo samozřejmě nepočítal s ta
kovými povodněmi každý rok, ale chtěli
jsme se spolehnout na to, že už nezažijeme
podobný strach. Ale nalézt takový prostor
není vůbec snadné. Proto jsme začali vy
užívat jiná, už stávající tábořiště, případně
ubytovny. Důvodů pro to, že jsme opustili
krásné tábořiště, je samozřejmě víc, ale ten
to patří k nejdůležitějším.
Vím, že dnes máš zdravotní
obtíže a špatně se pohybuješ.
Pokud zpětně svůj život s mládeží
hodnotíš, stálo to za to?
Bohužel mi zdravotní stav už dnes nedo
voluje moc chodit a už vůbec ne do lesa
nebo na louku, takže děti už nevedu a se
světem komunikuji nejvíc mobilem nebo
přes internet. Ne že bych se zpětně za
všechno pochválila, chyby mě mrzí, ale už
je nenapravím. Ale v práci s dětmi bych
nezměnila ani jediný svůj krok. Jsem ráda,
jestli jsem některému z dětí pomohla zažít
dobrodružství, kamarádství, dobrý pocit ze
zaslouženého vítězství.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Nový svět. Druhý konec louky, na které stál
tábor. Chodili jsme tam s oddíly hrát si, začí
naly tam trasy soutěžních her. Vzpomínám
na to, jak jednou jsme měřili, kolik má louka
yardů. Tím, že vybraní Jardové se postup
ně pokládali na pomyslnou čáru uprostřed
louky. A děti i vedoucí je povzbuzovali, celý
tábor šel s nimi a držel pěsti.
Přemilovská stráň. Pro mě měla vždycky vel
ké kouzlo, protože byla slunečná s písčitou
www.hermanuv‑mestec.cz
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OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Návrh revitalizace náměstí Míru opět bez projednání radnice
s kompetentními úřady?

Nekončící leknínový příběh
rekonstrukce Šimonkovy ulice

Tak jako radnice nikdy neprojednala s odborem dopravy Pardubického kraje po
třebný počet zastávek na náměstí v souvislosti s vymístěním autobusového nádraží
(odbor dopravy to potvrdil i písemně, tudíž nepravdivé tvrzení p. starosty je buď
úmyslné, nebo se opírá o lživé informace jeho spolupracovníků), tak i k návrhu revi
talizace si opět nezjistila všechny potřebné informace.

Stav nedokončené komunikace
způsobený městem a vytvořený „re
tenční příkop“ z čedič‑vápencového
makadanu v ulici pod uválcovaným
povrchem vydává svědectví o za
sakování dešťové vody do základů
a podloží domů (viz Leknín č. 4/2021).
Programový management města ke
zlepšení stavu v lokalitě se natahuje
do dvou volebních období a výsle
dek dokončení rekonstrukce části
ulice se odsouvá na rok 2022.

Jestliže nám jsou předloženy náměty pro revita
lizaci náměstí s možností výběru, pak musí být
i všechny proveditelné. Většina občanů, kteří se
vyjádřili k dotazníku, chce náměstí v historickém
rázu s doplněním o moderní prvky. V současné
době ale není možné kompletně celé náměstí
včetně hlavní komunikace změnit v takovém
pojetí, pro které je použití kamenné dlažby na
povrchovou úpravu zpevněné plochy základ
ním předpokladem. Komunikace musí i nadále
zůstat nejen ve stávající šířce, ale i s asfaltovým
povrchem, což by bylo pro celkové historické
ztvárnění značně devastující. Přitom silnice tvoří
¼ šířky náměstí. Jedině až po vybudování obchva
tu by její správce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
byl schopen dát souhlas s vyřazením ze silnic
I. kategorie, a tím i ke změnám, které by nebráni
ly plnohodnotné nové podobě náměstí. Rovněž
názor architekta, že krajský úřad by mohl pouze
koncepcí dopravního řešení (bez vybudování
okružní silnice) odklonit nákladní dopravu mimo
město, není proveditelný. Nelze zamezit vjezdu
nákladních aut zákazovými značkami. Až teprve
obchvat bude jediná možnost, jak se zbavit nad
měrného dopravního zatížení na náměstí. V tom
případě ale nemá smysl zde nyní řešit např. vytvo
ření klidové zóny, nebo vymístění komunikace od
Klešic do ulice Jiráskovy či U Bažantnice a zatě
žovat dopravou ještě obyvatele těchto ulic. Také
nechat děti zbytečně přecházet tak zatíženou
silnici, při návrhu umístění zastávky ze směru od
Čáslavi, bylo od architekta absolutně pochybné.
Pokud radnice opravdu chtěla znát názory obča
nů z dotazníku k revitalizaci pro stanovení dalšího
postupu, pak většinový výsledek průzkumu by
měl být respektován. Ale musely by to být ná
zory získané na základě proveditelných návrhů,
jinak jsou pro architektonickou soutěž bezcenné.
A to se neprofesionálním přístupem městského
architekta stalo. Je podivné, že ani starosta, kte
rý je zároveň krajským radním, si nezjistil u ŘSD,
odboru dopravy, či krajské správy silnic potřebné
informace k záměru města. Normální standardní
postup by byl vyžádat si ze všeho nejdříve jejich
písemná stanoviska (úřady je poskytnou v přípa
dě zájmu i nám obyčejným občanům, natož zpra
covateli dotazníku) a podmínky vyjádření začlenit
do námětů k nové podobě náměstí. Teprve pak

by mohly být návrhy architekta odborně způso
bilé a hlavně uskutečnitelné. Co je platné, že si
většina obyvatel vybrala náměstí v historickém
pojetí s vyvoláním falešné představy vymístění
nákladní dopravy, když tato alternativa nepůjde
realizovat buď vůbec a nebo jen polovičatě. Rov
něž jaký asi počet autobusových zastávek uvede
architekt do podkladů pro soutěž na revitalizaci,
když s kompetentním odborem dopravy to nikdy
nebylo projednáno? Zeptalo se alespoň město
majitele pozemku, zda bude souhlasit s jeho
odprodejem pro případnou variantu výstavby
parkovacího domu?
Dostál Bohumír
Děkuji za reakci panu Dostálovi, která je pro mne po‑
tvrzením, že je dobré vést dialog při hledání podob
veřejných prostor, které všichni sdílíme a máme na ně
rozdílné nároky, požadavky a hlavně představy o ide‑
álním řešení. Pro každého z nás je mnohdy těžké vyjít
ze svých zaběhlých stereotypních pohledů a sundání
klapek z očí. Proto je důležité o věcech hovořit a dávat
podněty, které se mohou zdát zpočátku nesmyslné,
ale které dokáží iniciovat vznik dalších a zajímavějších
myšlenek.
Nyní k anketě. Anketa byla brána jako iniciační impuls
pro vedení dialogu. Záměrně byly do ankety přidány
kontroverzní témata a myšlenky, na které mnoho lidí
reagovalo a mnohdy velmi zajímavě. Některé anket‑
ní dotazy byly spíše ověřením našich/mých pocitů.
A výsledek ankety bude vždy jedním z podkladů pro
architekty, který bude doplněn o faktická data a poža‑
davky z řad úřadů, správců a města. Nicméně anketa
se spíš snažila přiblížit pocity obyvatel než hledat kon‑
krétní řešení – na to jsou odborníci.
Všichni víme, že obchvat Heřmanova Městce je o velmi
dlouhém časovém horizontu a pro mne samotného
je vůbec otázkou, jestli má vůbec vzniknout. Osobně
vnímám jako velmi cenou krajinu spojující Heřmanův
Městec s Bažantnicí, která ukrývá zarostlou tvrz Mrdi‑
ce. Nemohu se ani ztotožnit s myšlenkou, že díky silnici
I/17 procházející přes náměstí nemůžeme s prostorem
nic dělat, neb jsem si jist tím, že prostor i s tímto ome‑
zením se dá kultivovat a může být příjemný a krásný.
Pojďme vést pozitivní dialog, pojďme sbírat námě‑
ty, ukazovat si inspirace. Takto se dá vytvořit sdílený
prostor, ve kterém nám bude všem příjemně a kde
se budeme rádi setkávat. Nebráním se ani kritickým
podnětům, neb stále je se co učit.
Ondřej Teplý, architekt města

Pan Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
města, odpověděl 18. května majitelům ro
dinných domů na doplňující otázku, proč
město v rozpočtu pro letošní rok 2021
nemá vyčleněné peníze na rekonstruk
ci ulice, takto: město vyhradilo tento rok
(pozn. a také minulý rok 2020) na přípravu
projektové dokumentace a obdržení sta
vebního povolení. Na jednání s majiteli
uvedl pro rekonstrukci nejbližší možný
příští rok 2022.
Pane starosto, měl byste zasáhnout náprav
nými opatřeními, včas a bez odkladů, aby
se nedokončená stavba městu neprodraži
la finančně, mediálně a ve volebních pre
ferencích. Měl byste konat k minimalizaci
škod na majetku a pověřit odbor správy
majetku města k operativnímu odvod
nění Šimonkovy ulice, aby voda dotékala
do kanalizačních vpustí a ověřit, zda by se
rekonstrukce dala zvládnout v roce 2021.
Kontrolní výbor a finanční odbor Vám za
nalyzují postup a rozpočtové a smluvní
termíny stanovené městem k realizaci/
nerealizaci rekonstrukce Šimonkovy ulice
včetně vynaložených peněz v průběhu od
srpna 2019.
Ptám se, zda si uvědomujete jako odpo
vědná osoba s panem Jožákem, do jakého
stavu jste uvedli ulici a jak operativně jste
pomohli občanům žijícím v dané lokalitě
před přívalovými dešti a silnými úhrny
srážek. V číslech Leknínu hledáte cestu
k lidem, snad Vám nejeden zveřejněný pří
spěvek pomůže.

Jaroslav Heřmánek
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OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Slouží radnice firmám, nebo občanům?

Rekonstrukce bytového domu číslo popisné 244 v ulici Čáslavská je bezesporu
správnou investicí. Zábor celého chodníku před bytovým domem správný není.
Uzavřením celého chodníkového tělesa vznikla bariéra mezi vzdálenými přechody
pro chodce, která nutí nejen maminky s kočárky vstupovat do vysoce frekventované
silnice I. třídy. Neprovedené značení u přechodů pro chodce před překážkou způso
buje navedení chodců přímo do překážky. K značeným přechodům pro chodce se již
nikdo nevrací. Na oplocení chodníku je z obou stran cedule, která navádí k doprav
nímu přestupku: „Přejděte na druhý chodník“ (vstupte do komunikace I. třídy mimo
přechod pro chodce). K čemu jsou kontrolní dny? Za co je placen dozor stavby? Co
na to Odbor správy majetku a investic?
Město je investor a platí. Město má po
roučet. Město se má starat o své občany.

VZPOMÍNÁME

Od rána do pozdního odpoledne jsou
zhotovitelem díla využívány chodníky na
obou koncích oplocení pro parkování jeho
nákladních vozidel, které brání výhledu,
nejen při výjezdu z ulice Tylova. V tomto
směru je prostor mezi parkujícím vozidlem
a oplocením využíván již druhý měsíc jako
dílna pro stavbu. Odbor správy majetku

Dne 2. června
tomu bude už 7 let,
co nás nečekaně
opustil
pan Karel Kočí.
Vzpomínají
maminka Soňa,
bratr Jan s rodinou
a bratr Petr s dětmi

tyto skutečnosti toleruje a zbytečně tak
pokládá občanům otázku, proč? Vedení
radnice to trpí. Zná tedy odpověď? Pomí
jím poškozování majetku města (chodníků)
a dopravní přestupky. Škoda, že „nemáme“
městskou policii. Ta by jistě konala.

k tomu, že za domem je dvůr přístupný přes
průjezd, je pro občany Heřmanova Městce
umístění mobilního záchodu na chodník
jasným signálem, kam občany a město Heř
manův Městec radnice vede. Škoda, že pan
starosta již nepracuje pro město 24 hodin
denně, jak tolikrát občanům města sliboval.
Dovolím si požádat předsedu redakční rady,
aby neodpovídal. Nechme svéprávné ob
čany Heřmanova Městce, ať si jednou na
položené otázky odpoví sami. Děkuji.
Aleš Jiroutek, zastupitel města

Z přiložených fotografií je zřejmé, že by
stačil zábor poloviny chodníkového tělesa
(a to pouze při provádění fasády). Chodník
by zůstal pro občany průchozí. Vzhledem

Dne 9. června uplyne 6 let,
co nás navždy opustila
paní Božena Svobodová.
Stále vzpomínají
syn Ladislav s manželkou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 30. 5. 2021
by se dožil 75 let
pan Gustav Krupka.
S láskou vzpomíná rodina

Dne 25. 6. 2021 tomu bude 5 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
Jan Večeřa.
Vy, kteří jste ho znali, zavzpomínejte prosím
s námi. Vzpomínají manželka Radka, děti
s rodinami a sestry s rodinami

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pohůdka již otevřena
V pondělí 10. května 2021 nám konečně situace dovolila otevřít
naše informační centrum Pohůdka. Stálo za tím opravdu hodně
příprav, úsilí a práce, to mi věřte.
Návrhy námi oslovené slečny designerky
Markéty Kučerové jsou skutečně vkusné
a originální. Prostory plně reprezentují a vy
stihují naše krásné město, včetně modrého
stropu v návaznosti na barvy v městském
znaku, ale třeba i osvětleného nápisu „Heř
manův Městec“ na stěně za informačním
pultem. Navržené interiéry jsou funkční a vy
užitelné pro všechno, co bychom tu jednou
chtěly mít. Velký rozkládací stůl uprostřed
boční místnosti, výstavní prostor podél zdí,
komorní posezení v rohu. Ale jak již bylo jed
nou řečeno – plány jsou snové a omezený
rozpočet nás vrací zpátky na zem. A my se
pomalu smiřujeme se skutečností, že nebu
deme mít všechno hned. Zároveň však víme,
že snů se člověk nesmí vzdávat. Proto tedy
nákresy odkládáme do složky „na později“.

řal, který kromě toho, že bedlivým zrakem
šéfa hlídal náš stále tenčící se rozpočet, sám
ochotně přiložil ruku k dílu – sháněl, zařizo
val, vymýšlel a stěhoval. Děkujeme i dalším
zaměstnancům Spokulu, panu Jůnovi za
veškeré opravy a stěhování a hlavně trpěli
vost s námi, děvčatům z haly za pomoc při
úklidu i jejich vedoucímu za nelehký nátěr
stěny magnetickou barvou. Jsme rády, že už
v této chvíli se k nám začali přidávat i ostatní
a jen tak pro dobrý pocit nám přišli pomoci
(řeč je především o Davidu Stybalovi, který je
nejenom dobrý holič, ale i malíř).
Teď už se i vy sami můžete přesvědčit, jak se
nám to všem podařilo. Na přivítanou jsme
pro vás připravily proměnlivou prodejní
výstavu věnců pro radost doplněnou man

Určujeme si finančně dostupné priority
v podobě originální černé magnetické bar
vy na stěně, nového osvětlení a čistých oken
s jednoduchými roletami. Částečně využívá
me stávající, i když již morálně zastaralé vy
bavení. Držíme se neocenitelných rad naší
designerky. A v neposlední řadě využíváme
ochoty a vstřícnosti lidí, kteří třeba „zapůjču
jí – věnují“ své pro ty ostatní – proto si už teď
u nás můžete zahrát na pianino, obdivovat
originální, ručně paličkovaná svítidla nebo
květiny zasazené v darovaných keramických
mísách. Zkrátka se snažíme udělat maximum
pro to, abychom s tím, co zatím máme, vybu
dovaly příjemné a laskavé prostředí.

dalovými obrazy. Pro milovníky pohledů tu
máme naše město a okolí zachycené v růz
ných dobách, různými autory, na různých
formátech. K dostání jsou i dvě nové knihy –
Heřmanův Městec – město mnoha profesí
a významných osobností od Marie Mannové
a Seč 1920–1936 výstavba jedné přehrady od
Libora Adámka.
Přijďte tedy za námi, dveře naší Pohůdky jsou
již otevřené. Budeme rády za další vaše rady,
podněty a návrhy.
ZAHRADNÍ KURZ DRÁTOVÁNÍ
A na závěr ještě jedno pozvání pro všechny,
kteří mají chuť tvořit. Ve čtvrtek 17. června
od 16.30 hodin se budeme na zahradě za
infocentrem s Janou Beránkovou učit drá
tovat. Vyrobit a odnést si můžete třeba tuto
krásnou mísu. Prý to není nic těžkého, tak
uvidíme. Odpolední kurzovné činí 280 Kč
včetně materiálu. Zúčastnit se s vámi mohou
i děti. Počet účastníků je omezen, proto ne
váhejte a již teď si rezervujte místo (e‑mailem
na tic@spokul.cz, tel. 778 888 772).
Těšíme se na vás
Olga Čížková a Thea Palmer

V této chvíli je vhodné malé – velké podě
kování všem, bez nichž bychom to samy
nedokázaly. Patří mezi ně Dalimil Neveče

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

BOWLING – herna o ploše 370 m² s oficiálním
závodním čtyřdráhovým bowlingem Qubica z USA
s americkým barem a s možností jídla a pití
PŘIJĎTE SE ODREAGOVAT

3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

BILLIARD – dva stoly s šesti děrami pro eight-ball,

nine-ball, ten-ball, straight-pool či bank pool

zároveň nabízíme ubytování v ***HOTELU
pronájem salónku / hotelové restaurace
pronájem kongresového sálu – 200 m² pro cca 120 lidí
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SPOKUL HM plánuje letní sezónu
Čekají nás, doufejme příjemné letní měsíce, které budou ve znamení převáž
ně venkovních akcí. Městská organizace SPOKUL HM plánuje i s ohledem na
možná omezení a opatření vlády nejvíce kulturních událostí v areálu letního
kina na Konopáči.
V tuto chvíli se plán akcí na letní měsíce
stále dokončuje, ale na několik událostí, na
které se můžete těšit bychom vás už rádi
pozvali.
– Talkshow Františka Mifka s hostem
Josefem Klímou je z důvodu aktuálních
opatření a omezení kapacity kinosálu
přesunuta do městské sokolovny, kde se,
jak všichni věříme, konečně uskuteční ve
středu 9. června od 18 hodin.
– Letní sezonu na Konopáči zahájíme
rockovou zábavou s kapelou Alžběta, která se koná v pátek 11. 6.

v letním kině. Vstupenky za zvýhodně
nou cenu si už můžete zakoupit online
na našem webu www.spokul.cz nebo
osobně v Centru Pohůdka (informační
centrum).
– Po loňské vynucené pauze bychom se
rádi opět vrátili do areálu amfiteátru let
ního kina v zámeckém parku, který by již
měl být otevřen pro veřejnost. V plánu
je projekce dvou filmů v pátek 2. 7.
a v sobotu 3. 7. od 21:30. Konkrétní
tituly vám již brzo představíme na sa
mostatných plakátech.

– Letní kino Konopáč bude také letos
hostit soubor Divadla ze mlejna, kte
ré v neděli 4. 7. nabídne reprízu české
pohádky Hrátky s čertem. V pátek 9. 7.
a v sobotu 10. 7. se pak můžete těšit na
premiérový titul Princ a chuďas. Vstu
penky budou v prodeji pouze na místě
před představením.
– Nejen pro starší a pokročilé chystáme
v letním kině přátelské podvečerní po
sezení s hudbou známé kapely Choltičanka, které můžete navštívit v pátek
30. 7. od 17 hodin.
– Z dalších plánovaných letních akcí na
Konopáči můžeme uvést koncert popu
lární folkové kapely Marien (neděle 1. 8.),
koncert skupiny Princess – Queen revival (pátek 6. 8.) nebo zábavu v rytmu
rocku, popu i folku s kapelou Wječná
žízeň (pátek 13. 8.).
Budeme se na vás moc těšit a doufáme, že
počasí i epidemiologická situace nám do
volí začít znovu kulturně a společensky žít.
Sledujte prosím naše programové novinky
na webu www.spokul.cz, kde najdete vždy
aktuální informace o příp. omezeních pro
vozu i plánovaných akcích.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.
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11. 7. 2021 17.00

BRASSTET – ŽESŤOVÉ KVINTETO – „LESK ŽESŤŮ“
25. 7. 2021 17.00

CLARINET FACTORY

„Hudba bez hranic v zámeckém parku“
Držitelé Prague Classic Award vás dostanou do varu
externí koncert v areálu bývalého letního kina v zámeckém parku

8. 8. 2021 17.00

POSEL SVOBODY

útrapy v boji o (nejen) tvůrčí svobodu / Sedláčkovo kvarteto

22. 8. 2021 17.00

Závěrečný koncert

BAROCCO TENTOKRÁTE ROMANTICKY

známý Pardubický komorní soubor Barocco sempre giovane v kompletně romantickém programu

www.hermanuv‑mestec.cz
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Běžecký klub Heřmanův Městec
Běželi jsme 50 mil železnohorských

V sobotu 15. května bylo možno opět absolvovat 50 mil železnohorských neboli osmdesátikilometrovou trať přes celé Železné hory se startem a cílem
v Heřmanově Městci (součást seriálu O Vládce Mrdic). Největší borci celou
trasu s převýšením více než 1500 metrů absolvovali po svých neboli během.
Bylo ale také možné projet trať na kole či pouze sbírat jednotlivé kontroly,
které se nacházely na hradech, tvrzích, rozhlednách a jiných významných bo
dech. Naštěstí charakter akce zcela vyhovuje epidemiologickým opatřením,
když necelá stovka různě startujících účastníků je rozprostřena na osmdesáti
kilometrech lesů a strání Železných hor.
Jakkoli je trať náročná svou
členitostí, převýšením a dél
kou, letos toto vše bylo ještě
okořeněno deštivým počasím
před a během závodu. Ces
ty se změnily v bažiny, jezera
a potoky a jindy i tak obtížně
schůdné/sjízdné úseky připra
vily pro účastníky opravdový
test odolnosti a vytrvalosti.
Nicméně to k takové akci pa
tří a všichni se s náročnými
podmínkami poprali statečně
a překonávání přírodních pře
kážek a svých možností si ná
ležitě užili.
Co se týče běžců, tak trať proběhl nejrychleji
místní šampion Běžeckého klubu Pavel Lo
pour, když rozbahněnou trať zdolal za 8 ho
din a 55 minut. Za ním pak s jistým odstupem
dokončili Martin Štěpánek z Dražkovic a Mar
tin Kuba z Pardubic. V ženách proběhla trať
nejrychleji Gabriela Pohanková z Valů v čase
10:09 a následovaly ji místní rodačka Alice
Martinková a bronzová Lenka Černohlávková.
V cyklistické části pak dominoval Josef Von
dráček z Míčova s časem 5 h 15 min. Za ním
dorazili Michal Kokeš z Mikulovic a Jan Pla
vec z našeho běžeckého klubu.

V běžeckých štafetách potvrdil svou ne
porazitelnost Klub sráčů ve složení Tadeáš
Kvis, Luboš Řehák, Vít Řehák a Štěpán Pošík,
kteří zdolali trať v čase 9:11. Porazili tak štafe
tu Rychlošneci (Josef Krátký, Štefan Kocian,
Daniel Schirlo, Aleš Jindra) a tým Tonino Ho
nino, neboli dvojici Honza Řehák, Tony Šott.
Děkujeme všem za účast a velká poklona
všem, kdo se vydali na trať a v nelehkých
podmínkách se s ní poprali.
Běžecký klub Heřmanův Městec
Akce
Úterý 8. 6. – Heřmanoměstecká střela –
silniční časovka pro všechny typy sportovců
a kol. Trať cca 11 km z Nového Dvora do Ko
vářova. Start v 18:00 u Agrometalu. Startov
né dobrovolné.
Úterý 22. 6. – Pivní míle – závod na
4×400 m s vypitím malého piva před kaž
dým okruhem. Start v 18:00 pravděpodob
ně v Bažantnici.
Akce proběhnou dle aktuálních nařízení
a opatření. Sledujte naše webové stránky či
Facebook.
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Oddíl tenisu TJ
Jiskra vybudoval
tréninkovou stěnu
Možná si někteří už všimli, že před
kurty u haly stojí zeď. A možná ně
kteří nevědí, k čemu taková zeď
slouží. Má ji ve svém areálu většina
tenisových oddílů a nyní si ji postavili
i tenisté v Heřmanově Městci.
Tenisová zeď je spolehlivým tréninkovým
partnerem každého tenisty a nejlepším spa
ringpartnerem pro všechny začátečníky. Proto
si od vybudování zdi místní oddíl slibuje přilá
kání dalších zájemců o tento sport. Zeď je vol
ně přístupná komukoliv, kdo si bude chtít tenis
vyzkoušet či se ho naučit. Na vrátnici v hale jsou
připraveny k bezplatnému zapůjčení rakety
a míčky. Tak neváhejte a přijďte. Ale pozor –
nutná je obuv s vhodnou podrážkou, ideální
tzv. tenisová obuv, ne ta s hrubým vzorkem.
Ta by ničila antukový povrch před zdí a odraz
míčků by byl poté nepředvídatelný.
O výstavbu zdi se zasloužil především před
seda oddílu tenisu TJ Jiskra Tomáš Celunda.
Je to jeho další významný počin zlepšující
stav tenisového areálu. V předchozích letech
s pomocí některých ochotných členů oddílu
vybudoval automatické zavlažování, zajistil
kompletní rekonstrukci kurtu č. 1 u haly, opra
vu plotů u kurtů v parku i u haly. Pravidelně se
svými pomocníky zajišťuje jarní a podzimní
úpravy dvorců a jejich údržbu během letní
hrací sezony. Patří mu za to velké poděkování.
Významnou finanční pomoc pro vybudo
vání tenisové zdi získal oddíl formou zvláštní
dotace od města Heřmanův Městec, za což
samozřejmě také velmi děkujeme.
Jitka Holasová
předsedkyně TJ Jiskra Heřmanův Městec
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Modelářský klub Heřmanův Městec

Vzpomínka na Bohumila Kocka

RES Havlíčkův Brod

Počátkem roku jsem s Bohoušem při
pravoval článek na téma historie mo
delářů v Heřmanově Městci, sepsali
jsme pár poznámek, ale článek jsme
nedokončili, protože náš kamarád
a celoživotní modelář náhle odletěl
na svoji poslední cestu. Dlouho jsem
váhal, zda něco napsat, ale pro vás,
co jste ho znali, na které vzpomínal,
může být jeho několik poznámek in
spirativních.

Soutěžní sezónu po koronavirové přestávce jsme zahájili na letišti v Havlíčko
vě Brodě. Reprezentovali nás čtyři senioři, šest juniorů a šestičlenný podpůrný
tým. V počtu šestnácti heřmanoměsteckých zástupců jsme byli nejsilnější
tým v celém závodním poli.
Soutěž odstartovala ráno v devět hodin,
každý letěl čtyři soutěžní lety a nejlepší pi
loti dva finálové lety. Celý průběh soutěže
foukal silný vítr, který odpoledne zesiloval až
k hranici 6 m/s. Hned od prvního letu byla
vidět kvalitní příprava našich pilotů, na špici
se držel v seniorech Oldřich Formánek a v ju
niorech Lukáš Krbec s Ondřejem Chytilem.
Náročné podmínky prověřily konstrukce le
tadel a několik modelů skončilo v troskách
po prasknutí křídla při vzletu. Naštěstí naše
modely byly připravené dobře a naši junioři
ustáli všechny vzlety a náročná přistání bez
poškození.

V juniorech jsme získali první místo – Lukáš
Krbec, třetí místo Ondřej Chytil a čtvrté místo
Daniel Krbec. Mezi seniory byl první Miloš Mi
nařík a čtvrtý Oldřich Formánek. Tři poháry
z první letošní soutěže je výborný úspěch, na
který budeme chtít navázat na další soutěži
v Litovli na konci května.
Miloš Minařík, předseda klubu

Při finálových letech vítr zesílil, stabilně
foukalo 6 m/s a všichni finalisté si létání
a řízení modelů museli pěkně odpracovat.

juniorský tým

RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

spolek Chotěňáček
Před šesti lety, tedy v roce 2015, se tři ženy z Chotěnic domluvily, že by bylo
dobré, kdyby se podařilo několikrát do roka uspořádat zajímavou akci pro
spoluobčany – děti i dospělé. A tak Eva Doležalová, Martina Lenochová
a Dagmar Jakoubková zakládají spolek Chotěňáček.
Již od začátku svého působení organizují různorodé akce pro děti, mládež i jejich rodiče. Spo
lek úzce spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů Chotěnice, v jejich klubovně probíhají
dílničky tvoření, společně s hasiči pořádají pálení čarodějnic a rozsvícení vánočního stromku.
Sám Chotěňáček připravuje dětský karneval, pohádkovou cestu, dušičkový večer s lampiono
vým průvodem či jarmark. A co můžeme na těchto akcích zažít? Na jarmarku si každý může
zkusit tvořit z papíru, plsti, dřeva, skauti všem nabídnou ochutnávku zdravých výrobků. Na ča
rodějnice si místní ženy a dívky pod vedením Martiny Lenochové nacvičí čarodějnický tane
ček, který zatancují před zapálením ohně. Na dušičkový večer je připravené tvoření podzimní
výzdoby a každý si vyrobí svůj lampion. Na místní návsi je připravena strašidelná stezka, kde
děti soutěží v růz
ných disciplínách.
Rozsvícení stromů
je každý rok spojeno
s návštěvou čertů
a Mikuláše. Je vidět,
že v Chotěnicích je
o zábavu postaráno
a myslím, že velkou
měrou za to vdě
číme právě spolku
Chotěňáček.

Bohumil Kocek osobně: Začal jsem modela
řit v roce 1968 a prvním modelem byl Alba
tros, kterého jsem v loni (2020) postavil opět.
V roce 1970 přesun do Heřmanova Městce.
První kroužek ve škole vedl pan Bareš, bratr
našeho doktora. Při každoroční soutěži TTM
jsem získal v roce 1972 druhé místo za model
Orlík, který do dneška létá. Pár modelářů, co
se mnou poletovalo: Rychnovský T., Vojta P.,
Louda L., Zudo, M. A. další. Od roku 1976 dě
lám krásnej hluk s modely na spalovací motor,
úžasný zážitek, každý let, ale některým to vadí
dodnes. Ze starších jmenuji „tři krále“ Žemlička,
Prušek, Jelínek. Pan Žemlička byl a je můj vzor.
Modelařili jsme v domu pionýrů, po převratu
dům maso Třebovle a vracíme se na Ježkovku.
V MK docela plno, vzpomínám si na Rokytu,
Kubelku, Doležala, Svobodu, Vernera a dneš
ní padesátníci Fidra, Mergl, Málek, Kubelka
a další. Jinak výsledky na soutěžích nic moc,
ale vždy jak přijel Heřmaňák byla „SRANDA“.
Soutěžili jsme v kategorii RCV2, já byl jednou
na soutěži maket s modelem Šturmovik třetí
v kraji. Byl tam dokonce i mistr světa pan Fencl.
Bohumil za svůj život postavil více jak
padesát nádherných letadel a nejraději
měl makety historických modelů. Pokaž
dé, když přišel létat, měl jiný model, kte
rý vytáhl ze svých nekonečných zásob.
Omlouvám se, že většinu neznám, ale kdy
by někdo ze jmenovaných měl nějaké fotky,
nebo vzpomínky na historii modelářů v Heř
manově Městci, můžete mne kontaktovat na
milos.minarik@gmail.com.
Miloš Minařík, předseda klubu

Andrea Kudláčková,
Martina Lenochová
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – kaple sv. Jiří

Kaple sv. Jiří, 1960

Kaple sv. Jiří, 1982

U železničního přejezdu v oplocené zahrádce stojí původně barokní kaple
sv. Jiří. Podle jejího umístění se vžil i název „kaplička u nádraží“. Patří k památ
kově chráněným objektům našeho města.
Vznik kaple je datován podle soupisu pa
mátek do roku 1680, podle farní pamět
ní knihy do roku 1697. Jedná se o dobu,
kdy heřmanoměstecké panství spravovali
Šporkové. Nechal ji postavit hejtman Jiří
Leopold z Waldpurku a jeho manželka
Anna. Tehdy byla podstatně nižší, pouhá
kaplička, výškou dosahovala spodní etáže.
Podle nadace zřízené při jejím založení byly
čtyřikrát do roka slouženy mše svaté. Na
svátek sv. Jiří se ke kapličce konaly procesí.
Je zaznamenáno, že se v těchto místech
kdysi říkalo „Na Stínadlech“. Pravděpo
dobně proto, že v letech 1598–1615 tu
za městem stínali hlavy mečem. Sem na
malý hřbitůvek byli pochováváni vojá
ci a lidé bez domova nejen za třicetileté
války, ale i v pozdějších dobách. Mše se
v kapli přestaly sloužit za vlády Josefa II.

1959

Do roku 1804 zde stával morový sloup se
sochou sv. Jiří. Odtud byl přemístěn na
náměstí, ale tam ho zničila vichřice. V roce
1868–69 byla zchátralá kaplička přestavě
na, zvýšena, zrušen hřbitůvek a upraveno
její okolí. Ostatky pohřbených byly pře
vezeny na hřbitov do areálu Matky Boží.
Znovuobnovení kaple a její vysvěcení do
provázely několikadenní slavnosti. Jak šel
čas, následovaly další opravy v letech 1927,
1996, 2007, které navracely kapličce zpět
její vzhled získaný v roce 1868. Obvodové
zdivo ale zůstalo barokní. V interiéru se na
chází oltářní obraz sv. Jiří.
K oplocené zahrádce s kapličkou vedlo ně
kolik schodů. Jak se upravoval ve 20. století
terén kolem, ubýval počet schodů. Doklá
dají to fotografie generací jedné rodiny.
Eva Bočková

1985

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 21. 6. 2021 ve 12.00
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Grafický list od Jaroslava Heřmanského

2017

Oltářní obraz sv. Jiří
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