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Vánoční tradice
„Jindřiško, ještě jsme nelili olovo!” „Olovo, volovo.” „U nás měří medvěda.”
A co u vás?
Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně dobrých
myšlenek, mnoho chuti do práce
a pevné zdraví přeje
město Heřmanův Městec

Vánoční svátky byly v minulých dobách vždy
spjaty s řadou tradic a obyčejů. Měly magickým způsobem lidem ukázat, co je v příštím roce čeká. Mnohé tradice se zachovaly
dodnes, v některých rodinách se krájí jablko
s nadějí, že v něm najdou hvězdičku, symbol
zdraví a štěstí, jinde se na Štědrý den od rána
dodržuje půst, abychom viděli zlaté prasátko.
Každá rodina má svou tradici, kterou zajisté opakuje každý rok. Asi bychom hodně
dlouho museli hledat rodinu, která nemá na
Vánoce doma ozdobený stromek a pod ním
dárky, ale slavnostní štědrovečerní večeře už
v mnoha rodinách podléhá inovacím. Večeříte rybí polévku a kapří řízek s bramborovým
salátem? Ať máte vinnou klobásu, kuřecí
řízek či lososa, o slavnostní atmosféru vás
tato změna určitě nepřipraví. Zajímavé je, že
štědrovečerní čas vnímali lidé jako magický,
plnil přání, zjevovala se proroctví (důkazem
je třeba Erbenova balada Štědrý den). Podle pověr bylo důležité, na jaký den v týdnu
Štědrý den připadá. 24. prosince 2021 bude
pátek, jenž nám předpovídá tuhou zimu.
Mnoho pověr také hovoří o tom, čeho se na
Štědrý den vyvarovat. Například si nesmíte
nic od kohokoliv půjčovat, přitahuje to chudobu, stejně tak, když na Štědrý den nikoho
nepodarujete. U štědrovečerního stolu by
neměl sedět lichý počet stolovníků, raději

prostřete příbor navíc, od stolu nevstávejte,
dokud všichni nedojí, nezametejte, neperte
ani nevěšte prádlo.
A jaké vánoční tradice či události můžete
zažít v našem městě? V neděli 21. listopadu
opět dorazil do parku nebeský posel, aby si
odvezl stovky dětských přáníček, mohli jste
vyrábět sváteční dekorace pod dohledem
zkušených lektorek jak v domu dětí a mládeže, tak v Pohůdce. Letos připadla první adventní neděle na 28. listopadu, opět se slavnostně rozzářil vánoční strom a po přestávce
jsme si mohli poslechnout i doprovodný
program. 5. prosince můžete v sokolovně
navštívit tradiční adventní trhy, na stejném
místě se pojďme 12. prosince svátečně naladit na koncert Vlastislavu, který vystoupí na
jednom pódiu společně s Hradišťanem Jiřího Pavlici, do stejného dne můžete navštěvovat XVI. výstavu betlémů „Andělské Vánoce”
v Galerii Dvojdomek. Doufejme, že 23. prosince si budeme moci opět dojít ke skautské klubovně pro betlémské světlo. A právě
na Štědrý den se snad všichni setkáme na
náměstí Míru, abychom si poslechli koledy
v podání hudebníků z okolí. Už se nemůžu
dočkat, až se tóny roznesou do všech světových stran a my si trochu dojatě popřejeme:
„Krásné Vánoce!”

ANKETA: „Dodržujete doma
nějaké vánoční tradice? Pokud
ano, jaké?”
Odpovídají žáci Základní školy Heřmanův
Městec.
Vlastimil Lžičař: „U nás
o Vánocích dodržujeme alespoň základní tradice jako
např. lití olova a rozkrajování
jablek, na talíři samozřejmě nesmí chybět kapr. Jinak bereme Vánoce velice
pohodově.”
Zuzana Hladká: „Určitě dodržujeme, pouštíme lodičky
se svíčkami, každý rok máme
stejné jídlo - salát a řízky, celá
rodina se sejde u mé tety, vždycky pak jdeme
ven a když se vrátíme, pod stromem jsou dárky
a my si je rozbalíme.”
Oliver Stehlík: „My se vždycky sejdeme u jednoho stolu, všichni, celá rodina, pojídáme kapra a salát,
máme přitom zapálené svíčky, pak jdeme nahoru, tam
jsou dárky a ty pak rozbalíme.”
Irena Holubová: „Dodržujeme, třeba se před
večeří modlíme k Ježíšovi a pak
máme rybí polévku, salát
a řízky, poté jdeme všichni
ven a tam se taky ještě trochu
pomodlíme, jdeme dovnitř
a rozbalíme si dárky.”
Nikola Jelínková: „My dodržujeme tradice, sejde se celá
rodina, jíme kapra, polévku
a řízky se salátem, pak jdeme
ven, tam si povídáme, až přijdeme domů, zazvoní zvoneček
a my si rozbalíme dárky, pak máme rodinný
večer a pouštíme lodičky.”
Andrea Kudláčková
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 25. 10. 2021
usnesením č. R/2021/321 bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení za předcházející období
s termínem plnění od 13. 10. 2021 do 25. 10. 2021,
usnesením č. R/2021/322 bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. st. 1076
v k.ú. HM s p. Zlatkou Vašíčkovou z důvodu úmrtí
a doporučuje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. st. 1076 o výměře 21 m2 v k.ú. HM za cenu
5 Kč/m2/rok s p. Milanem Čížkem,
usnesením č. R/2021/323 schvaluje přidělení
městského bytu č. 7, na adrese Průhon 446, HM,
o velikosti 58,40 m2 od 22. 11. 2021 do 30. 9. 2022
za cenu 70 Kč/m2 Milanu Kumperovi,
usnesením č. R/2021/324 schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce domu č. p. 4 v HM na ZŠ" se zhotovitelem
"Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA - rekonstrukce
domu, HM",
usnesením č. R/2021/325 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku "Obnova
kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci" se společností
WANDEL CZECH, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/326 schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností PRODIN, a. s. na zpracování žádosti o dotaci a administraci dotace na
akci "Zvýšení bezpečnosti podél silnice 1/17 v HM",
usnesením č. R/2021/327 schvaluje možnost
nákupu malotraktoru s neseným mulčovacím zařízením pro městské lesy,
usnesením č. R/2021/328 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/329 schvaluje podpis Dodatku č. 4 ke kupní smlouvě č. LW21-444 se společností Wood + Paper, a. s., IČO 26229854 na prodej 200 m2 dřeva a Kupní smlouvy č. Z04210113S
se Stora Enso Wood Products Ždírec, s. r. o., IČO
25264605 na prodej 114 m2 dřeva,
usnesením č. R/2021/330 schvaluje použití
městského znaku na historickém praporu okresního sdružení hasičů,
usnesením č. R/2021/331 schvaluje vnitřní
řád školní družiny ZŠ HM, dodatek č. 2 ze dne
8. 10. 2021,
usnesením č. R/2021/332 schvaluje řediteli ZUŠ
p. Pavlovi Starému žádosti o čerpání fondu investic
v celkové výši 58583,36 Kč na zakoupení tanečních
podložek,
usnesením č. R/2021/333 schvaluje navýšení počtu pracovníků Domova pro seniory HM, U Bažantnice 63 HM o dvě pracovní místa od 1. 1. 2022,
usnesením č. R/2021/334 neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku p. Jaroslavu Krotilovi na
výměnu stávajícího okna za okno s balkonovými
dveřmi do bytu městského domu v Pokorného
ulici č. p. 404,
usnesením č. R/2021/335 schvaluje rámcový
program, slavnosti "Rozsvěcení vánočního stromu" dne 28. 11. 2021 dle přílohy.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 10. 11. 2021
usnesením č. R/2021/336 bere na vědomí kontrolu usnesení s termínem splnění od 25. 10. 2021
do 10. 11. 2021,
usnesením č. R/2021/337 schvaluje podepsání
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9000/2021 na
akci: "Sanace části zdiva objektu č. p. 791 - Dům
dětí a mládeže, Na Ježkovce, Heřmanův Městec"
(první etapa) se společností DRYMAT.CZ, s. r. o.,
Rabštejnská Lhota č. p. 147, 537 01 Chrudim.,
usnesením č. R/2021/338 schvaluje uzavření

Smlouvy o zřízení služebnosti pod názvem, 16010050145 VPIC H. Městec (CR), rekonstrukce č. p. 244"
mezi městem Heřmanův Městec a společností
CETIM, a. s.,
usnesením č. R/2021/339 schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.
1016 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Karlem
Hudečkem, a schvaluje uzavření nové nájemní
smlouvy s panem PhDr. Vladimírem Hudečkem
za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/340 schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.
1090 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Jaroslavem Janečkem a schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s paní Radkou Vondráčkovou za cenu
5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/341 schvaluje ukončení nájemního vztahu na městský 2+1, II. kategorie, na
adrese náměstí Míru č. p. 123, Heřmanův Městec
s Evou Barvovou, a to dohodou ke dni 30. 11. 2021,
usnesením č. R/2021/342 souhlasí se zapůjčením 20 ks stolů, 10 ks desek a Habartova betlému
z majetku města na výstavu betlémů, pořádanou
místní organizací KDU‑ČSL,
usnesením č. R/2021/343 schvaluje vyjmutí
částky 54 450 Kč z mimořádného neinvestičního
příspěvku na vybavení nových tříd v zrekonstruované budově č. p. 4, která je součástí základní
školy Heřmanův Městec a její použití na pořízení
interaktivního laserového projektoru,
usnesením č. R/2021/344 schvaluje ředitelce MŠ
Jiráskova, Jiráskova 842, Heřmanův Městec paní
Mgr. Irmě Celundové žádost o čerpání prostředků
z rezervního fondu ve výši 39 468 Kč na pořízení
nových dveří v oddělení U Motýlka,
usnesením č. R/2021/345 schvaluje návrhy odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených
městem Heřmanův Městec na rok 2022,
usnesením č. R/2021/346 ukládá provést inventarizaci veškerého dlouhodobého majetku, zásob
a prostředků k 30. 11. 2021, ostatního majetku,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2021, v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
usnesením č. R/2021/347 schvaluje poskytnutí
finančního daru SeniorCentru Skuteč se sídlem
Smetanova 946, Skuteč, IČO 75016541 ve výši
3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/348 doporučuje schválení
poskytnutí půjčky ze sociálního fondu pro zaměstnankyni Zuzanu Hniličkovou ve výši 20.000 Kč,
usnesením č. R/2021/349 schvaluje uzavření
Dodatku č. 4 ke kupní smlouvě č. 2100163 se společností Wotan Forest, a. s. IČO 26060701.

RADA MĚSTA
• středa 1. 12.
• středa 15. 12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
• pondělí 20. 12. v 17.00
v jednacím sále MÚ

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 6. 12. v 14–16.00
• pondělí 20. 12. v 14–16.00
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Participativní
rozpočet 2022
– návrhy podávejte do 20. 12.
Poslední možností pro veřejné projednání a seznámení s návrhem je na
programu v pondělí 13. prosince od
18:00 v jednacím sále MěÚ Heřmanův Městec.
Uzavře se tak kolečko veřejných setkání
na téma participativní rozpočet pro rok
2022. V listopadu proběhla setkání s veřejností v Chotěnicích i Konopáči. Ucelené samotné návrhy je možné podávat
písemnou formou na podatelně MěÚ
a to nejpozději do pondělí 20. 12. 2021
do 17:00 nebo osobně přímo během
výše uvedeného veřejného setkání.
Více informací naleznete na webových
stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz pod odkazem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Jménem Aleška Pilného bychom vám rádi
poděkovali za finanční dary, ať již zaslané
na sběrný účet vedený pod záštitou města, či vložené do pokladničky. Cukrárně
Levandule děkujeme za možnost umístění
pokladničky.
Na účet a do pokladničky byla vybrána
částka 40 442 Kč. Obdržené finanční dary
budou čerpány na Aleškovy rehabilitace.
Všem, kteří se rozhodli Aleška podpořit, děkujeme. A přejeme klidné a šťastné prožití
svátků vánočních.
Hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů do
nadcházejícího roku 2022.
Rodiče Aleška Pilného

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Halloweenská noc v MŠ Jiráskova
V pátek 5. 11. v 18 hodin se začali v naší školce objevovat různá záhrobní stvoření, kostry, čarodějové, čarodějnice, pár odvážných princezen. A dokonce
se na svém IMBUS2000 přispěchal podívat, co se děje, i Harry Potter. Všem
těmto postavičkám vévodily čtyři tisícileté pavoučí čarodějnice tzv. čaropavučnice, které nedopustily žádná prokletí ani čarovná zlořečení!

Ráno nebylo po jakýchkoliv strašidlech ani
slechu ani vidu. Děti se s úsměvem na tváři
rozloučily se svými učitelkami a s certifikátem přemožitele, sladkým a slaným dušákem byly předány rodičům.

šidlíčky“ dál. Neohroženě prošli labyrintem
matematiky, prokázali své znalosti jazyka
a pak už jen stačilo vylovit malé dušičky ze
chřtánu velkého ducha.

Jitka Medková, učitelka MŠ Jiráskova

Snad osud nebo kouzlo noci způsobilo tak
trochu čekaný elektrický výpadek, na který
jsme byly připraveny a lusknutím prstu se
rozhořely dýně, lampiony a různé svícínky. Všichni jsme se tedy sesedli do kruhu
a začala diskuze. Mladí „příšeráci“ v napětí
naslouchali novinkám. Například o tom,
že v takovou noc je možné chytit ducha
a uchovat si ho jako kamaráda, možná jako
přísadu do vzácných lektvarů.
Rozsvítili jsme naše bludičky a vydali se prozkoumat temná zákoutí naší mateřské školy.
Snad intuice mladých a nedočkavých nás
zavedla k zamčeným dveřím. U nich jsme se
dozvěděli, že je odemkne jen splnění úkolu,
neohrožené mládí vytleskalo heslo a díky
tomu zvukový zámek povolil a my se mohli
vydat dál. Kdo chce chytit ducha, musí projevit značnou odvahu, což se povedlo! Každá jedna samotná příšerka dokázala projít
chodbou strachu bez své bludičky a splnit
další část cesty k chycení „ducháčka“. Nedočkavost vzácné odměny poháněla „stra-

Všichni naši přemožitelé strašidel si pak
užívali halloweenských radostí jako např. lovení jablek z vody, shazování kuželek dýní,
venčení pavoučků nebo zamotávání mumií.
Došlo i na strašidelnou diskotéku, a to vše
s hrůzostrašným občerstvením a krvavým
čajem.
V nočních hodinách se příšerky začaly svlékat z kůže a najednou se kolem „čaropavučnic“ vylouplo spoustu hodných dětí, což je
natolik vyděsilo, že je začaly kuklit. Aby je
trochu uklidnily, začarovaly zeď před jejich
obličejíky, které jim koukaly ze spacích kukliček. Casper a kouzelná škola dovedl děti
až k tvrdému spánku. V tu dobu mohly i pavučnice s klidným srdcem a spokojeným
pocitem ulehnout k léčivému spánku.

Městská policie informuje
Dobrý den,

život přináší nečekané situace, která potřebují rychlá rozhodnutí a bezchybná řešení. Přesně do takové
situace se dostal náš služebně nejmladší kolega a já
bych mu touto cestou rád poděkoval za skvělou reakci a bravurní práci v době mimo službu, která vedla
k záchraně lidského života. Ale od začátku…
Do služby dojíždí kolega z obce vzdálené cca 20 km
a během této cesty míjel u krajnice odstavený převozový sanitní vůz, u kterého si všiml záchranáře, který
se skláněl nad pacientem, kterého převážel. Zastavil
tedy před sanitkou a šel se podívat, co se stalo. V tu
chvíli poznal, že řidič sanitky bojuje o život převáženého pacienta. Prokázal se jako strážník městské
policie a okamžitě vystřídal vysíleného záchranáře
v poskytování první pomoci. Při masáži srdce se oba
střídali až do příjezdu záchranné služby, která pacienta
transportovala do nemocnice. Po několika dnech se
k nám dostala zpráva, že pacient přežil.
Matějovi ještě jednou velký dík a poklona za výtečný
výkon. Kéž by takových rozhodných a pohotových lidí
kolem nás přibývalo.

Z naší činnosti:
– Na konci října stavěla noční směna
MPHM vozidlo BMW, jelikož styl jízdy
řidiče napovídal, že buď bude pod
vlivem alkoholu nebo omamných
látek. Potvrdila se ta druhá varianta. Při kontrole řidič mluvil naprosté
hlouposti a strážníkům přiznal, že
užil drogy, a dokonce je hlídce nabízel. K celé věci museli být přivoláni
policisté, kteří muži na místě zadrželi
řidičský průkaz
– V půlce listopadu oznámili lidé na
služební linku MPHM, že opilý muž
otravuje školou povinné děti. Strážníci na udaném místě zastihli „starého
známého“, kterého vykázali z místa
a dohlídli na to, aby se došel domů
ze své opilosti vyspat
Přeji pohodový adventní čas

Veřejné poděkování
Chci touto cestou poděkovat
příslušníkům Městské policie
Heřmanův Městec za zásadní
a velmi rychlou pomoc při nalezení loveckého dravce, který se
mi ztratil. Během dvaceti minut
po nahlášení ztráty se jim podařilo dravce nalézt. Ještě jednou
upřímně děkuji a chválím.
Petr Stránský

Roman Charvát, velitel MPHM

www.hermanuv‑mestec.cz
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Na cestě s Mudrci
Když se půjdete podívat na letošní výstavu betlémů, tak u většiny z nich uvidíte také 3 urozené muže, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši. Známe je
jako tři krále. V nejstarších zprávách se mluví o mudrcích z východu. A právě
o nich bude letošní vánoční hra, kterou pro vás už po sedmé připravují děti
a mládež v rámci vánoční slavnosti evangelického sboru.
V úvodním semináři se nejprve dozvíte,
jestli opravdu museli být tři, odkud mohli
přijít a také něco o vánoční hvězdě. A abyste si to lépe dokázali představit, vezmou vás
naši herci do příběhu těch vzácných poutníků k jeslím.

Navzdory nejistotě, jak to o letošních vánocích bude, věříme, že se budeme moci
setkat a že hrou, písničkami i biblickým
vánočním příběhem vám třeba trochu pomůžeme objevit radost, kterou na své cestě
našli mudrci z východu.

Hra nazvaná „Mudrci z východu“ bude součástí vánoční slavnosti, kterou pro vás pořádá zdejší sbor evangelické církve v neděli
19. prosince od 10 hodin, tentokrát v 1. patře
městského Multifunkčního centra na náměstí.

Srdečně vás všechny – dospělé i děti – zvu,
abyste v poslední adventní neděli dopoledne přišli zjistit, jak asi ti vzácní muži tehdy při
prvních vánocích svou cestu k jeslím prožili.
Jan Plecháček, evangelický farář

Vánoční koncert
ZUŠ Heřm. Městec
Vážení rodiče, milí čtenáři, rádi bychom vás pozvali na Vánoční koncert, který se bude konat ve středu
15. 12. 2021 od 17.00. v heřmanoměstecké synagoze, kde vystoupí
naši žáci hudebního oboru.
Na programu budou nejen vánoční koledy,
ale i soutěžní skladby, se kterými se žáci připravují na soutěže základních uměleckých
škol. Přijďte si s námi užít krásnou a poklidnou předvánoční atmosféru. Budeme se
na vás těšit.
Výtvarný obor se na přelomu listopadu
a prosince zúčastní soutěže o nejkrásnějšího vánočního anděla. Vystaven bude
na adventní výstavě betlémů s názvem
Andělské Vánoce v městské galerii
v židovském dvojdomku od 27. 11. do
12. 12. 2021.
Taneční obor je již plně obsazen a má za
sebou tři taneční workshopy v tanečním
stylu Contemporary, Jazzdance a Discodance. Žáci mají nově objednaná zušková
trika a mikiny na vystoupení a my už se těšíme na jejich reprezentaci.

zve děti i dospělé na

vánoční slavnost

s divadelní hrou dětí a mládeže

MUDRCI Z VÝCHODU
v neděli 19. prosince 2021 od 10.00
v hlavním sále Multifunkčního centra
v Heřmanově Městci
slavnost se koná s podporou města Heřmanův Městec

Knihovna na
podzim opravdu
nezahálela
Během října a listopadu navštívili
knihovnu žáci prvních, druhých, šestých tříd a třída 4. C Základní školy
v Heřmanově Městci.
Přivítaly jsme u nás také žáky Základní školy
Srdcovka z Třebosic. Společně jsme si povídali o knihovně, knížkách a ilustracích.
Konaly se také dvě besedy pro veřejnost –
s Milenou Novákovou a Petrem Horálkem,
které byly opravdu zajímavé a poutavé. Moc
nás mrzí, že zájem o besedy pro dospělé je
opravdu minimální. Dětské návštěvy začínají plnit kalendář i na prosinec a leden, z toho
máme radost.
Blíží se konec roku, proto chceme popřát
našim čtenářům krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v následujícím roce 2022.
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE
KNIHOVNA UZAVŘENA OD 23. 12. 2021
DO 01. 01. 2022 Poslední možnost výpůjček knih bude ve středu 22. 12. 2021. Na
své čtenáře se budeme těšit opět v úterý
4. 1. 2022.

Dne 5. 11. 2019 se žáci ZŠ Heřmanův Městec účastnili krajského kola
Logické olympiády. V kategorii A –
Alžběta Novotná a Tereza Tůmová
obě 5. B. V kategorii B David Starý
z 9. C. V klání s nejlepšími žáky z Pardubického kraje si nejlépe vedla
Tereza (na fotce), která obsadila 17.
místo z celkově 42 soutěžících.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale
o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Vedení ZUŠ Heřmanův Městec
Za knihovnu Lenka Jablečníková, Jana
Šmídová

Zdeno Sekerák, MENSA ČR
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Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec

Po stopách Ježíška
Hra končí 12/12/2021

Start školního roku 2021/2022 byl u nás v DDM veselý. Otevřeli jsme pro vás
50 kroužků, které navštěvuje více jak 400 dětí. Nově jsme otevřeli kroužky
ve škole v Prachovicích.
Dne 24. 9. se u nás přesně po 2 letech otevřely brány pro rodinné týmy, které si přišly spolu změřit síly na naši akci Rodinné
sportovní hry. Hry byly z domácího prostředí. Děti si s rodiči nebo s jiným dospělým
vyzkoušely, že věšení prádla na čas není
žádná brnkačka. Dále proběhl nákup podle receptu, úklid v pokoji, příprava mrkve
před vařením a zkrášlení dospělých barevnou manikúrou. Všechny soutěžní dvojice si
za své skvělé výkony odnesly deskové hry
pro celou rodinu. Podzimní sluníčko nám
hřálo a společně jsme si po dlouhé době
užili krásné páteční odpoledne. Děkujeme
všem soutěžícím za účast.

dílky stojí 120 Kč (za jednoho andílka). Více
informací naleznete na našich stránkách
www.jezkovka.cz.
Koncem listopadu pro nás každoročně
začíná Nápadník. Akce je připravena pro
děti z prvního stupně základní školy. Tento rok jsme si připravili netradiční vyrábění
z pedigu.

Kvízová hra s QR kódy v Heřmanově Městci
S sebou potřebuješ:
pracovní list, který je k vytištění na našich
stránkách www.jezkovka.cz nebo k
vyzvednutí u vchodu do DDM
telefon se čtečkou QR kódů (aplikaci na čtení
QR kódů si stáhnete zdarma do svého
telefonu)
tužku na psaní a dobrou náladu
Vyplněný list vhoďte do schránky u hlavních
dveří k nám do DDM nejpozději do 12.12.
a budete zařazeni do losování o rodinné hry.
Hra je určena pro děti navštěvující základní
školu.

Kolektiv zaměstnanců DDM

sobotní workshop

VÁNOČNÍ ANDÍLEK

11/12/2021 15:00-17:00 hodin

Rádi bychom vás pozvali na naši kvízovou
předvánoční hru s QR kódy „Po stopách
Ježíška“. Vašim úkolem je najít a správně
vyplnit všech 10 úkolů. Po odevzdání vás
zařadíme do slosování o rodinné hry. Dále
bychom vás chtěli pozvat k nám do DDM
na sobotní workshop pro děti i dospělé,
který proběhne v sobotu 11. 12. 2021 od
15:00 hodin. Pod vedením Markéty Jirků si
vytvoříte vánoční andílky. Materiál na an-

CENA: 120 Kč
Tvořivý workshop
pro děti i dospělé
pod vedením
Markéty Jirků.
Materiál v ceně.
Uvedená cena je za
jednoho andílka.

Návštěva knihovny
– poděkování

Víte, kdo je
LASKAVEC?

Děkujeme paním knihovnicím Janě Šmídové a Lence Jablečníkové za hezkou přednášku o ilustracích a ilustrátorech. Nejprve
jsme se dozvěděli mnoho nových informací, knížky si prohlédli, a nakonec jsme si
i zasoutěžili.
žáci 6. tříd ZŠ HM

Laskavec je každý, kdo udělá jakoukoliv
laskavost. V rámci projektu "jsemlaskavec
2021" navštívili žáci 4. C městské Re‑Use
centrum a věnovali sem mnoho věcí, které jistě udělají radost dalším lidem. Poděkování patří i rodičům, kteří dětem doma
s výběrem předmětů k darování pomáhali.
Silvie Horáková

www.hermanuv‑mestec.cz
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RUBRIKA: Turistou Hradišťan s Jiřím Pavlicou jako hosté
ve vlastním městě vánočního koncertu PS Vlastislav
Bažantnice

Bažantnici vnímáme my, Heřmanoměstečtí,
jako místo, kde je možné navštívit nějakou
akci či zasportovat si. Na konci srpna se tam
koná Bartolomějská pouť, každý rok v září
závody koňských spřežení – Memoriál Jiřího
Škodného, odehrávají se tam různé festivaly či koncerty, můžeme si tam dojít zacvičit
v přírodě, jsou tam přehledně vyznačené
různé vzdálenosti běžeckých tras. Ale právě
Bažantnice nám poskytla báječné útočiště,
když byl zavřený zámecký park.
Konečně jsme měli možnost projít si všechny cestičky a poznat tento lesopark, který je v porovnání s parkem možná trochu
upozaděn. Všimli jste si, kolik jste v té době
v Bažantnici potkávali lidí? Rozloha tohoto
přírodního parku je asi 22,2 ha a rozprostírá
se na východním kraji Heřmanova Městce.
Spolu s jižně navazujícím zámeckým parkem
tvoří unikátní přírodně – krajinářský komplex,
zajímavý z hlediska historického, kulturního
a přírodovědného, který je součástí soustavy
Natura 2000. Bažantnice přiléhá východně
k původně židovské části města.
Základním kompozičním prvkem byla pravidelná síť cest, lemovaná alejemi dubů. V západní části rostla zeleninová zahrada, ve východní bývaly údajně vinice. V současné době
má prostor Bažantnice charakter lesoparku.
Najdeme zde stoleté duby, habry, lípy a javory, když budeme hledat velmi pozorně, mohli
bychom v dutinách stromů objevit i vzácného brouka páchníka hnědého. Na Googlu má
Bažantnice 26 recenzí, s celkovým hodnocením 4,6. A jakými slovy lidé Bažantnici hodnotí? „Málo měst má tak krásné zázemí parků. Citlivě udržované.” „Super kousek přírody
tady u nás, vždy s manželkou vezmeme psa
se vyřádit.” „Krásné místo. Vhodné na menší
procházku s dětmi.” „Udržovaný park, hezké
procházky, venkovní hřiště.” Doufám, že jsem
vás, kteří do Bažantnice tak často nechodíte,
alespoň trochu navnadila, a zavítáte do tohoto lesoparku třeba na příjemnou víkendovou
procházku.
Andrea Kudláčková

Pevně doufáme, že zhoršující se pandemická situace nepovede k úplnému omezení kulturních či sportovních aktivit. V tuto chvíli stále platí,
že kulturní akce jsou za podmínek O–N (očkování – prodělaná nemoc)
i nadále možné. Proto i nadále platí pozvání na heřmanoměstecký vánoční koncert.
Pěvecký sbor Vlastislav zve všechny milovníky vánoční hudby a zpěvů na tradiční VÁNOČNÍ KONCERT. Těšit se můžete
na půvabné vánoční koledy a adventní
zpěvy, melodie známé i ty, které svoji popularitu teprve sbírají. Zvláštním hostem
vánočního koncertu bude známý soubor
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který vystoupí
jak se svým samostatným programem, tak
společně s PS Vlastislav a PS Doubravan
Chotěboř. Těšit se můžete mimo jiné na
části Missy brevis Jiřího Pavlici, ale i známé
moravské lidové koledy.
Koncert se uskuteční v neděli 12. prosince
v 16.30 hod. v heřmanoměstecké sokolovně. Předprodej vstupenek s místenkou
je možný v TIC v Heřmanově Městci nebo
on‑line přes www.spokul.cz. Na koncert
budou vpuštěny pouze osoby splňující aktuální epidemiologická opatření. Předem
děkujeme za pochopení.

Marek Výborný, jednatel PS Vlastislav

Orchestr SAKO se chystá na zimní
koncerty
I přes nelehkou situaci se každý pátek pravidelně scházíme na naší zkušebně, cvičíme a zkoušíme. Někdy nám to jde lépe a jindy hůře, ale to už
k tomu asi patří.
Náš orchestr se rozrostl o několik muzikantů, a tak je nás zase o trochu více. Tedy
o trochu – třeba o celého kontrabasistu,
violoncellistky nebo hoboj. Novinek je
opravdu mnoho, některé budou mít svoji
premiéru. A tak se můžete těšit na větší sílu
a barvu zvuku, než tomu bylo doposud.
Jsme rádi, že jsme mohli po dlouhých
2 letech v sobotu 27. 11. 2021 vystoupit
v rámci rozsvěcení vánočního stromku
na adventním koncertě v Ronově nad
Doubravou v kostele. Děkujeme za tuto
příležitost pořadatelům.
V letošním roce čeká nás i vás jedna změna. Rozhodli jsme se přesunout koncert

orchestru ze synagogy do sokolovny,
z předvánočního času na novoroční, a tak
pokud nám to situace dovolí, sejdeme se
2. 1. 2022 od 17 hodin v místní sokolovně
na Novoročním koncertě. Můžete se těšit především na krásné skladby, ale také
na jednu tradici, kterou si převedeme
z vánočních koncertů. A to je teplý punč
a k tomu něco sladkého k zakousnutí.
Přejeme vám v této nelehké době pevné
zdraví, optimismus a spoustu příjemné
hudby pro všední dny. Krásné a klidné
prožití svátků a šťastný vstup do nového
roku 2022.
SAKO HM
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Pozvání na tradiční „půlnoční“
i na vánoční bohoslužbu pro děti
Mnohaletá tradice půlnoční vánoční bohoslužby nebude přerušena ani letos. Přijměte tedy, milí přátelé, pozvání do kostela sv. Bartoloměje, kde se
na štědrý večer ve 23.30 hod. rozezní vánoční zpěvy a nejznámější české
koledy v podání pěveckého sboru Vlastislav. Přesně o půlnoci potom začne
slavnostní vánoční bohoslužba.
Pro koho je noční hodina méně vhodná,
může přijít již ve Štědrovečerní předvečer
v 15 hodin na vánoční bohoslužbu pro rodiny s dětmi, taktéž v kostele sv. Bartoloměje.
Heřmanoměstecké jesličky si budete moci
prohlédnout před či po skončení pravidelných bohoslužeb (pořad bude zveřejněn na
www.farnost‑hm.cz a ve vitríně pod věží).

Zvlášť potom v pondělí 27. prosince od
16 hodin, od 17 hodin vás potom srdečně
zveme na Rybovu Českou mši vánoční „Hej,
mistře!“.

Nebeský posel vyzvedl
přání pro Ježíška

Populární Rybovka
zazní o Vánocích
v kostele
sv. Bartoloměje

V neděli 21.11.2021 přijel do zámeckého parku nebeský posel, aby odvezl přání našich
nejmenších k Ježíškovi. Děti tvořily a psaly
svá přání, odevzdaly je do nebeské podatelny orazítkovat a šly si zasoutěžit. Poté
se mohly svézt povozem s koňmi a zahřát
se výborným čajem. Pro rodiče byl připraven vánoční punč a perníčky k zakousnutí.
Program zpestřily mažoretky Meibelin ze
Svinčan. Úderem půl čtvrté přijel dlouho
očekávaný posel a odvezl přáníčka.
Akce se vydařila, navodila adventní čas
a nám nezbývá než popřát krásné Vánoce
v kruhu nejbližších, hodně zdraví a štěstí do
nového roku.
Děkujeme za spolupráci městu Heřmanův Městec, DPS hlavního města Prahy,
Petru Novotnému s koňmi a mažoretkám
Svinčany.
Fotografie z akce najdete na facebooku
nebo webu Živého města.
Spolek Živé město Heřmanův Městec
Michaela Dyčková

Aby pro vás čas vánoční byl dobou pokoje
a radosti, vám přeje
P. Adrian Jaroslav Sedlák

Po loňské pauze vynucené covidem
připravuje pěvecký sbor Vlastislav
bonusový vánoční koncert, který
zpestří sváteční dny.
Zároveň při tom budou mít možnost zažít
i vánoční atmosféru kostela s krásným heřmanoměsteckým betlémem. Pěvecký sbor
Vlastislav společně s Řk. farností Heřmanův
Městec srdečně zve na vánoční koncert,
který se uskuteční v pondělí 27. prosince od
17 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Těšit se
můžete výhradně na u nás tolik populární
dílo Jakuba Jana Ryby Českou mši vánoční
„Hej, mistře!“. Rybovu mši provedou pěvecký
sbor Vlastislav společně se sólisty a souborem ReBelcanto za varhanního doprovodu
Martina Kudrny. Vstupné je dobrovolné
a prosíme o dodržení všech platných epidemiologických opatření. Přijďte společně
s námi obohatit atmosféru vánočních dní ve
vašich domovech i našem městě.
Členové pěveckého sboru Vlastislav děkují
za podporu i přízeň v letošním nelehkém
roce a přejí všem spoluobčanům klidné a radostné prožití vánočních svátků a hudbou
a zpěvem ozdobené dny roku 2022. K tomu
se vynasnažíme i my přispět a těšíme se na
další nejen hudební setkání. Pevně věříme,
že to bude již možné a bez větších omezení.
Marek Výborný

Štědrovečerní
koledy zazní z věže
kostela
Podobně jako v roce loňském by ani
letos neměla covidová situace ohrozit oblíbené štědrovečerní koledy
znějící z věže kostela sv. Bartoloměje.
I o letošním Štědrém dni se budou moci
stovky občanů sejít v podvečer na náměstí
Míru na tradičním štědrovečerním „troubení“. Žesťový kvintet pana Pecky z Turkovic zahraje všem občanům z věže kostela
sv. Bartoloměje na Štědrý večer v 16.00 hod.
Otevřen bude i kostel, kde bude možné si
prohlédnout heřmanoměstecký vyřezávaný betlém. Z tohoto zvyku se již stala pozoruhodná tradice začátku Vánoc.
Vše se ale bude odvíjet od aktuální situace
a platných opatření. Sledujte prosím tedy
sociální sítě města, řk. farnosti či LeknínTV,
kde budeme zveřejňovat aktuální informace.
Současně již předem žádáme o dodržování
platných opatření. I přes tyto komplikace
vás srdečně zveme. Přijďte popřát svým
známým a přátelům krásné Vánoce, prohlédnout si betlém pana Cypriána u kostela
a zažít pohodu začátku Štědrého večera.
Marek Výborný

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, spokojenosti, štěstí a úspěchů
v novém roce 2022 přejí žáci
a zaměstnanci ZŠ Heřmanův Městec

www.hermanuv‑mestec.cz
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SER I Á L

Lidé kolem nás
Marek Černocký
Nar. 1963
Spoluzakladatel a ředitel
společnosti energeia, o. p. s.
Heřmanův Městec
Jak jste se ocitnul v Heřmanově
Městci, co vás sem přivedlo?
Já pocházím z Moravy, do svých 33 let jsem
bydlel v Hulíně u Kroměříže, což je městečko
jen o málo větší než Heřmanův Městec. Moje
manželka je ale z východních Čech. Když
jsme se vzali, měli jsme nějakou dobu „víkendové manželství“. Čtyři roky jsme bydleli
u rodičů manželky a nakonec jsme před devatenácti lety zakotvili v Heřmanově Městci.
Jaká byla a je vaše profesní kariera?
Původním povoláním jsem strojař, ale po
roce 1989 jsem v rámci tehdejšího, řekněme
„budovatelského nadšení“, z oboru odešel. Využil jsem příležitost a začal jsem se věnovat
své dávné zálibě astronomii a filozofii. V roce
1990 jsem se seznámil s astronomem a popularizátorem vědy Jiřím Grygarem. Spolu jsme
pak začali vydávat populárně vědecký časopis Omega s podtitulem Revue pro vědomí
souvislostí. Cílem bylo v širokém kontextu
a na jedné platformě popularizovat astronomii a ostatní přírodní i humanitní vědy.
To muselo zřejmě rychle přilákat
různé osobnosti…
Přesně tak. Ten projekt velmi rychle přilákal
mnoho odborníků z univerzit a akademií,
tehdy samozřejmě nejen z České republiky,
ale i ze Slovenska. Téma mezioborové komunikace bylo natolik poutavé, že se rychle
začala vytvářet komunita velmi zajímavých
osobností. Pro mne se stal nejbližším filozof
Jan Sokol. Byl to také on, kdo mě finančně
podržel v těžké chvíli, když celý projekt ekonomicky zkrachoval. Udělal to i přesto, že
hlavní odpovědnost za manažerskou stránku
projektu ležela na mně. Mluvím o téhle životní etapě tak obšírně proto, že celá ta tehdejší
aktivita, byť nezdařená, se stala myšlenkovým
základem dnes fungující obecně prospěšné
společnosti energeia.
V čem je tedy jiná společnost
energeia, o. p. s., kterou nyní vedete?
Zásadní změna oproti projektu Omega tkví
ve způsobu financování neziskových aktivit.

Jak jsem už řekl, dlužil jsem spoustu peněz
a nechtěl znovu udělat stejnou chybu. Napadl mě inovativní způsob, jak jednorázový dar
změnit v dlouhodobou podporu. Principem
je využít darované peníze nejprve jako „investiční dar“. V našem případě za tyto prostředky vybudovat vodní elektrárnu. Teprve
až následným ziskem z prodeje elektřiny financovat charitativní projekty. Jedině právní
statut obecně prospěšné společnosti (OPS)
byl v roce 2003 pro realizaci mé vize vhodný.
OPS umožňuje provozovat neziskové aktivity a současně vykonávat hospodářskou činnost. Důležité také je, že se zakladatel vzdává
veškerého zisku, ve prospěch dobročinných
aktivit, pro něž byla společnost založena.
Jak se tedy nakonec podařilo
vybudovat vodní elektrárnu na
Labi?
Příprava a realizace vodní elektrárny na Labi
u Štětí je příběhem na samostatný román, nikoliv na krátký rozhovor. Projekt jsme s velkým
entuziasmem začali s manželkou připravovat
v roce 2000. Byla to velká smělost pustit se
do miliardové investice bez jakéhokoliv kapitálu, profesních a investičních zkušeností, bez
týmu odborníků i potřebných kontaktů.
Nápad působil tak odvážným dojmem, že
prvních pět let nám žádný potenciální donátor nic nedal. Prostě tomu skoro nikdo nevěřil. My jsme ale dál projekt připravovali, což
rozhodně nebylo zadarmo. Půjčovali jsme si
peníze, kde se dalo, a žili téměř na hranici rodinného bankrotu.
Prvním velkým zlomem bylo získání územního rozhodnutí. Byl to hmatatelný úspěch,
díky kterému dárci začali do projektu postupně vkládat peníze. Naštěstí jsme netušili, kolik námahy, problémů a starostí na nás
ještě čekalo.

To, že se po bezmála patnácti letech neuvěřitelného úsilí a mnoha nečekaných problémů
podařilo stavbu dokončit, není způsobeno
manažerskou genialitou. Je to spíš dokladem
toho, že i zázraky se občas dějí.
Popíšete nám prosím toto vodní
dílo?
Oficiálně jde o malou vodní elektrárnu, je to
ale poměrně velká stavba. Slovo "malá" se
týká instalovaného výkonu, nikoliv velikosti stavby. Fakticky je to jedna z největších
„příjezových“ elektráren v Česku. „Příjezová“
znamená to, že tvoří součást jezu, který je
v našem případě na dolním toku Labe, konkrétně u města Štětí. Elektrárna obsahuje
dvě Kaplanovy turbíny, každá s průměrem
oběžného kola 5,1 m s maximálním dosažitelným výkonem 5,5 MW. Pro představu,
dodáváme takové množství elektřiny, které
by stačilo na pokrytí domácností ve městě
dvakrát až třikrát větším než je Heřmanův
Městec. Elektrárna zpracovává velké množství vody. Je to až 300 m3 za sekundu, ale na
malém spádu, který má v průměru jen 2,5
metru. Podrobnosti jsou na našich stránkách
www.energeia.cz.
V příštím roce se chceme připojit k akci Světový den vody. Bude možnost rezervovat si
termín individuální exkurze. Zároveň plánujeme pro zájemce z Heřmanova Městce vypravit autobus. Vše včas oznámíme v Leknínu.
Elektrárna tedy stojí. Jaké činnosti
tedy financuje?
Všechny naše aktivity mají vést k prohlubování etických a morálních hodnot ve společnosti. Zaměřujeme se na rodinu, děti i obecnou
úctu k životu.
Myšlenkově na časopis Omega navazuje projekt Kontexty humanity, na kterém spolupra-
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cujeme s mnoha osobnostmi i Univerzitou
Pardubice. Z formálního hlediska cílíme na
vzdělávání pedagogů středních škol. Za našimi aktivitami je ale velmi důležitý koncept
propojování různých vědních a společenských oborů. Snažíme se ozřejmovat smysl
a důležitost humanitní vzdělanosti v kontextu soudobého poznání, zejména v přírodních
vědách. Žijeme ve věku ostře vymezených
specializací, je potřebné propojit jednotlivé
znalosti v celek, který těmto poznatkům dá
ucelený smysl.

pečujeme o děti s diagnostikovaným život
limitujícím onemocněním. Rodině nabízíme
podporu multidisciplinárního týmu – zdravotní sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut a psycholog. Naším cílem je,
aby rodina mohla pečovat o dítě v domácím
prostředí co nejdéle.

Z našich dalších projektů chci určitě zmínit
domácí dětskou paliativní péči. V dojezdové
vzdálenosti 60 km od Heřmanova Městce

Realizujeme také projekty ve spolupráci s organizacemi Amalthea, Pontes, Česká křesťanská akademie.

Prorodinně jsou zaměřené i služby v oblasti
psychosociální pomoci. Tým psychologů,
sociálních pracovníků a mediátorů funguje
v poradenském „en‑centru“ v Pardubicích.

Zbývá nám už jen malý prostor
pro poslední otázku. Co byste
popřál čtenářům a občanům
Heřmanova Městce k Vánocům
a do nového roku?
Asi každý člověk chce žít dobrý život, obklopený láskou a radostí. Přál bych proto všem,
aby našli smysl, pro co žít, čemu vdechnout
život, co vytvořit, a měli sílu a odvahu to
uskutečnit. A jako věřící katolík dodávám, že
Vánoce jsou svátkem, který přináší radostnou
zvěst. Bůh je s námi ve všech našich situacích,
aby každému otevřel cestu k životu, k lásce,
k radosti. Pokojné a radostné Vánoce všem!
otázky kladl Tomáš PLavec

Zaplněná sokolovna tleskala našim ochotníkům
Až na počtvrté se Divadelnímu souboru Heřman podařilo uskutečnit premiéru hry Jaromíra Břehového Rejžák z Prahy,
předchozí plánovaná představení musela být kvůli covidu odložena.
Ale premiéra se opravdu vydařila. Pochválit nutno již výběr hry, jejíž děj se odehrává v prostředí ochotnického divadla, tedy v prostředí hercům důvěrně známém. Stejně tak obsazení rolí hercům vysloveně sedlo. V titulní roli „rejžáka“ doslova exceloval Michal Dziedzinskyj,
vypadalo to, že je napsána přímo pro něj. Také Jana Čurdová se našla v postavě Inky.
V dalších rolích zaujala Alena Zlatníková jako Eva a Kamila Davidová jako Maja. Tradiční

vysoký standard předvedli Jitka a Josef Řezáčovi a nezapadli ani herci dalších rolí Kateřina Holubářová, Michal Beran a originální
Pavel Kopřiva.
Samotná hra po trochu rozpačitém začátku
postupně gradovala do komediálních scén,
které provázely výbuchy smíchu plného hlediště. Ve finále mne zaujalo, že i na pohled
šílená hra pražského rejžáka dospěla k zajímavému zpracování a pomsta herců namyšlenému režisérovi musela nakonec přijít.
Diváci herce odměnili dlouhotrvajícím potleskem a celé představení ukázalo, že ochotnické divadlo u nás žije a bude žít i nadále.
Tomáš Plavec

Zdravíme redakci a konstatujeme,
že na Konopáči je i na podzim krásně,
přestože zůstal jen jediný plavec.
Děkujeme za krásný měsíčník, na který se
vždy nesmírně těšíme.
Šťastných
www.hermanuv‑mestec.cz
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OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Schválení realizace terminálu si nejen dle mého názoru zasloužilo minimálně samostatné zastupitelstvo. Dovolím si tvrdit, že investice, která přinese rekordní zadlužení
města, měla být před schválením v zastupitelstvu projednána v referendu. Zkuste
si sami odpovědět, kolikrát ročně vy, občanka /občan Heřmanova Městce, osobně
využijete terminál. Zastávky na náměstí Míru samozřejmě zůstat musí. A ne jedna.
Jaké bylo mé překvapení, když v podkladech pro zastupitele k jednání zastupitelstva byl u Terminálu prázdný bod. Zastupitelé mají dostávat podklady k jednání 7 dnů
předem. My, opoziční zastupitelé města
Heřmanův Městec, jsme teprve hodinu
před jednáním byli seznámeni s novými
skutečnostmi, které rada v době rozesílání
pokladů pro jednání zastupitelstva již znala.
Živé město a KDU‑ČSL hlasovali bez dotazů
jako jeden muž – PRO. Zřejmě měli dříve
více správných informací (Marek Výborný
řekl, že jejich klub vše na svém zasedání
před zastupitelstvem projednal). Proč zastupitelé vládnoucí koalice podklady měli
a opozice ne? Neslýcháme opakovaně z úst
pana starosty o jeho nabídkách ke spolupráci a o tom, jak máme táhnout za jeden
provaz? Tak to opět nějak nevyšlo.
Smluvní cena před skokovým nárůstem
stavebních prací je 120 miliónů. Lze tedy
očekávat minimálně 160 miliónů. Rezervy
v rozpočtu města jsou téměř vyčerpány vícepracemi na akcích, které realizujeme bez
dotací, ale s vícepracemi (jenom vícepráce
při rekonstrukci městského úřadu na třídy
ZŠ –10 miliónů). Asi zase dobře připravená
investice. Dotací se asi bojíme. Co kdyby
nás někdo kontroloval. Kontrolnímu výboru
jsme kontroly zakázali. Poskytovateli dotace
kontroly zakázat nemůžeme.

Vyvstávají tak zbytečné otázky: Proč všichni
zastupitelé nedostali možnost si nové informace o Terminálu utřídit a zkonzultovat minimálně ve svých politických či občanských
sdruženích a hlavně zkonzultovat s občany?
Proč tuto možnost měli jen někteří? Proč se
najednou tolik spěchá? Proč příprava projektu trvala tak dlouho, když vedení pracuje
24 hodin 365 dnů v roce? Proč není zachován slíbený poměr dotace a vlastních prostředků? Je projekt dobře připraven, když ve
výběrovém řízení byly podány desítky doplňujících dotazů? Jaké rozpočtové změny nás
čekají při realizaci tohoto projektu s ohledem
na vícepráce u probíhajících a mnohem jednodušších staveb? Kdo ohlídá kvalitu prací?
Čekají nás další opadávající Haldy s kašnou,
která doslova teče? Samozřejmě budeme
ubezpečeni v reakci na tento článek, že vše
je v pořádku a někteří zastupitelé to jenom
nepochopili.
Zásadní otázkou však zůstává: „Potřebuje
město Heřmanův Městec Terminál?“ Nestačilo by pouze odstavné stání pro autobusy?
Parkování autobusů je přeci starostí dopravců. Řešíme jejich problém za naše peníze.
Chceme dům duchů, ubytovnu pro bezdomovce? Proč zvyšujeme dopravní zátěž
v Čáslavské ulici zbytečným přejížděním autobusů mezi náměstím a terminálem? Co na
to ekologie? Nevyhazuje vedení města pe-

níze nás, občanů města Heřmanův Městec,
z okna? Jednodušší a hlavně levnější řešení
tu jsou. Je smutné, že vedení radnice je zná,
a přesto prosadilo tento zbytečný a předražený projekt.
Dvě perličky na závěr. V minulém volebním
období zastupitelé KDU-ČSL (byli v opozici)
hlasovali proti terminálu s tím, že si ověřili počty cestujících ve vlacích a realizace terminálu jim nedává smysl. Počet cestujících zřejmě od té doby vzrostl natolik, že zastupitele
KDU-ČSL přesvědčil, všichni byli pro. V rámci
diskuse k Terminálu mi Zdena Sedláčková
vyčetla, že i já jsem již jednou hlasoval pro
zadlužení města při výstavbě sportovní haly.
Za to se opravdu stydím. Sportovní hala zeje
prázdnotou.
Aleš Jiroutek, zastupitel města

Do nově zrekonstruované
restaurace Beránek hledáme
na plný pracovní úvazek číšníka,
servírku. Vyučení není nutné.
Volejte 731491947

Dne 15. 12. 2021 tomu
bude již 10 let, co nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Lubomír Ptáček.
Stále vzpomíná
manželka Hana
a děti Lubomír a Jana
s rodinami.

Očkovaní versus neočkovaní
Už několik let se lidstvo potýká s pandemií Covid 19 a nikdo nespočítá, kolik
dobrých lidí zemřelo na nakažení touto nemocí, kolik v důsledku dlouhodobého stresu a strachu a kolik z odloučení a izolace od společnosti a rodiny.
Všechny nás ovlivňují protipandemická opatření, příliv negativních informací,
neustálý stres a nátlak v médiích.
Dosud je nám všem ponechána alespoň
zdánlivá svoboda rozhodnout se, zda se
očkovat dáme, či ne, tak to prosím respektujme. Nepřestaneme milovat své rodiče
nebo děti jen pro to, že se rozhodli tak, anebo tak. Dopřejme stejnou svobodu i všem
svým spoluobčanům. Jen každý sám zná

nejlépe své tělo a má právo se rozhodnout
tak, jak si myslí, že je pro něj nejlepší. Nemám ráda diskriminaci a můj názor je, že
stejná opatření by měla platit pro očkované
i neočkované, protože obě skupiny mohou
nákazu nadále roznášet.

Že se k sobě budeme chovat ohleduplně
a tolerantně nám nikdo nemůže nařídit,
ale ani zakázat. Jednoduchým vodítkem je
známé rčení: Co nerad sám, nečiň druhému.
Není‑li vám dobře, nechoďte mezi ostatní, nikdo nestojí ani o obyčejnou chřipku.
Úsměv a vlídné slovo přijde vhod v každé
době, očkovaným i neočkovaným a kde je
dobrá vůle, je i naděje, že bude zase lépe.
A naděje naštěstí ještě neumírá…
Zdeňka Fišer

VZPOMÍNÁME

Jak se rozhodovalo o terminálu aneb další ukázka otevřené radnice
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Modelářský klub Heřm. Městec
Rekapitulace roku 2021

V měsíci listopadu jsme odlétali poslední závody letošního roku a musíme říci,
že pro náš klub to byl rok velmi úspěšný. Naučili jsme se žít s koronavirem, dodržovali jsme 3R a zúčastnili jsme se 6× závodů Házedel, 15× závodů RC větroňů
kategorie RES, 4× závodů ERES, 4× závodů RCH, 4× F5J, 1× VOSA a 2× historických
modelů. Patříme mezi významné organizátory soutěží. Na našem domovském
letišti v Podhořanech jsme uspořádali dva závody kategorie RES, dva závody kategorie ERES a celorepublikové soustředění talentované mládeže. K významným
klubovým akcím patřil i první zahraniční výjezd na soutěž do slovenských Levic.
Pravidelné tréninky, kvalitní modely letadel,
nadšení i štěstí se po roce létání promítlo
i do našich výsledků. V nejsledovanější kategorii RES a ERES jsme sbírali jedno ocenění za
druhým. Junioři získali 4× zlato, 5× stříbro, 4×
bronz a mnoho dalších výborných umístění. V celostátním žebříčku se naši medailisté
umístili: 5. Lukáš Krbec, 6. Ondřej Chytil, 7. Hynek Čermák, 9. Ondřej Fous, 11. Martin Burda,
12. Daniel Krbec a 13. Vojtěch Kalenda. V kategorii ERES junioři: 2. Ondřej Chytil, 5. Martin
Burda a 6. Ondřej Fous.
Je to skvělý výčet úspěchu juniorů a my senioři se nemusíme obávat o své nástupce,
opravdu nám šlapou na paty.
Senioři taktéž nezaháleli a důstojně bojovali
v každé soutěži, přestože konkurence byla
opravdu velká. V kategorii RES a ERES jsme
vybojovali zlato 2×, stříbro 2× a bronz 4×. Senioři v žebříčku RES mezi osmdesáti piloty: 10.
Miloš Minařík, 13. Oldřich Formánek, 21. Václav
Kalhous a 28. Martin Chytil. V kategorii ERES,
což jsou modely větroňů kategorie RES doplněné o elektrický motor, jsme naše výkony
posunuli ještě trochu výše: 1. Miloš Minařík,
3. Martin Chytil, 5. Oldřich Formánek, 7. Václav Kalhous, 17. Jaroslav Chlad a 20. Radovan

Levice Junioři,
2. místo Ondřej Chytil a 3. místo Vojtěch Kalenda

Hašl. Ještě musím zmínit Vítězslava Štěrbu,
který v kategorii F5J vybojoval druhé místo
na mistrovství České republiky.
Obhájit letošní výsledky v příští sezóně bude
náročné, ale proti loňsku do nové sezóny
vstoupíme s nerozbitými modely, stavíme
nové a výkonnější, trénujeme a letové umění
našich juniorů se posunulo hodně vysoko.
Věřím, že v příštím roce budou soutěže, kdy
nás dospěláky junioři hravě přelétají.
Za celou sezónu patří velký dík všem klubákům, mezi námi jsou ti, co nelétají soutěžně,
ale jen pro radost, pomáhají nám s organizováním soutěží, podílí se na vývoji nových modelů, testují modely, opravují modely, starají se
o klubové zázemí a účastní se leteckých dnů.
Druhý velký dík patří i našim podporovatelům:
městu Heřmanův Městec, Svazu modelářů
ČR, domu dětí a mládeže, rodičům, kteří se
aktivně zapojili, našim přátelům, sponzorům
a rodinným příslušníkům.

Levice Senioři, 1. místo Miloš Minařík

Tým MKHM v Levicích zázemí

Do roku 2022 přejeme všem hodně zdraví
a pilotům „Letu Zdar.“
Miloš Minařík, předseda klubu
Házedla soutěž v HM

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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Poděkování pracovnicím IC Pohůdka
Velice ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím IC Heřmanova Městce, především paní Ing. Čížkové za vlídné přijetí, ochotu a spolupráci při realizaci školního projektu Základní školy, Prachovice, okres Chrudim.
Naše škola již dlouhodobě v prvním zářijovém týdnu realizuje akci Poznej své okolí.
Pátá třída pod vedením své p. uč. třídní a za
doprovodu pedagogického asistenta provedla žáky po náměstí a zámeckém parku
Heřmanova Městce. Přestože pro poznávání města byly pouhé dvě hodiny, žáci si
odvezli krásné zážitky a dokonce i drobné
upomínkové předměty, které věnovalo IC
Heřmanova Městce a díky soutěžní aktivitě
nachystané paní Ing. Čížkovou je žáci získávali na základě odpovědí na otázky k historii
města.

nil prohlídku interiéru s výkladem a pro
příjemné osvěžení přispěl i milý personál
cukrárny Levandule.
Děkujeme touto cestou všem,
třídní učitelka Mgr. Marie Hřebíková, ped.
asistentka Iveta Hoftová
a žáci 5. třídy ZŠ Prachovice

Ve spolupráci s pracovnicemi IC mohla paní
učitelka třídní nachystat vlastní pracovní
materiál a podnětné úkoly pro své žáky.
K velkému zážitku z návštěvy a poznávání města přispěl i pan Stránský, který děti
seznámil s jestřábem Harrisovým. Vstřícný
personál kostela sv. Bartoloměje umož-

Náboženská obec Církve československé
husitské ve spolupráci s Domovem pro
seniory hl. m. Prahy v Heřmanově Městci

zve všechny děti, rodiče

a milovníky psů
v úterý 28. 12. 2021 ve
12.30 hodin
do zámeckého parku
na 17. ročník akce
DEN SEVERSKÝCH PSŮ
Psím spřežením samojedů vás bude
vozit musherská rodina Pavla Lněničky
ze Strakova u Litomyšle
Letos opět s možností zakoupení
horkých nápojů!
Akce se koná za finanční podpory:
města Heřmanův Městec a Domova
pro seniory hl. m. Prahy
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KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
– PROSINEC 2021
Klub Aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec. Prosím, dodržujte
epidemiologické nařízení vlády.
pondělí 6. prosince 15.30
VÁNOČNÍ VRKOČ – doneste si ozdobný
květináč nebo keramický hrníček, ostatní
materiál přiveze lektorka / spoluúčast 60 Kč
pondělí 13. prosince 14.00
MASÁŽE – doneste s sebou ručník, objednání na tel. 724 215 103 / spoluúčast –
členové Klubu a STP 80 Kč, ostatní 160 Kč
úterý 14. prosínce 15.30
KERAMIKA – doneste si pracovní hadr
a nůž / spoluúčast 50 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Beránek v novém
Ve druhé polovině prosince pro vás
na náměstí chystáme po důkladné
rekonstrukci znovuotevření restaurantu Beránek.
Přivítá vás zcela nový interiér, ve kterém si
vychutnáte nejen tradiční hotová jídla, ale
i zajímavou minutkovou kuchyni. Vše pod
taktovkou zkušeného mistra kuchaře s mimořádnou praxí ve známém hotelovém řetězci. Milovníkům piva rozhodně uděláme
radost speciálním výčepním pultem s chladicí vanou a pivy od pivovaru Pernštejn.
Kapacita restaurace bude více než 80 míst
a prostor tak bude možné využít pro nejrůznější společenské akce jako jsou firemní
večírky, svatby, rodinné oslavy atd.
Na vaši návštěvu se těší
team restaurantu Beránek

Upozornění čtenářum
Vzhledem k vánočním svátkům
obdržíte lednové čislo zpravodaje
Leknín po 7. 1. 2022.
Děkujeme za pochopení

Krásné prožití svátků vánočních, bohatou
nadílku pod vánočním stromečkem a hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2022 přeje
Klub aktivní senioři a Svaz tělesně postižených
v ČR, z.s. Heřmanův Městec

Nově otevřená prodejna!
KRMIVA A CHOVATELSKÉ
POTŘEBY ŠIK,
nám. Míru 5.
Prodáváme kvalitní granule
pro pejsky a kočičky.
Značky: Fitmin, Brit, Bravery,
Ibero, Hubert
Dále vše pro hlodavce, hospodářská
zvířata. Šroty, pšenici, ječmen, oves,
kukuřice, slunečnice. Krmné směsi
pro nosnice,
králíky, kachny,
křepelky, koně
Přijďte se podívat, budu se
na vás těšit!
Marie Kišová

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Aktivní přístup k životu

APŽ Prosinec 2021
Úterní hodinová cvičení v RC Radovánek
Cvičíme v RC Radovánek (Multifunkční centrum)
od 14.00. Poslední hodina bude 21. prosince
v cukrárně Levandule.
čtvrtek 2. prosince
Jdeme na větvičky
Sraz ve 14.00 u vchodu do parku (u Holuba).
Nůžky vítány.
neděle 5. prosince
Na zámek Loučeň
Odjezd v 7.45 z vlakového nádraží v H. M.
Vánoční prohlídka zámku. Příjezd v 16.30.
pondělí 6. prosince
Trénujeme mozkové buňky
Od 14.00 v RC Radovánek.
čtvrtek 9. prosince
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Venkov (skupina B2 sezóna
2020). Malá scéna. Odjezd v 18.00 z nám.
Míru v H. M. Podmínkou účasti je očkování
nebo potvrzení o prodělaném onemocnění
COVID-19. Vstup do divadla s ochranou
dýchacích cest.
čtvrtek 16. prosince
Vycházka po okolí H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
sobota 18. prosince
Vánoční trhy v Hradci Králové
Odjezd cca v 8.00. Odjezd bude upřesněn
vzhledem k novému jízdnímu řádu.
pondělí 20. prosince
Trénujeme mozkové buňky
Od 14.00 v RC Radovánek.
středa 22. prosince
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Zahradní slavnost (skupina B,
sezóna 2020). Odjezd v 18.00 z nám. Míru
v H. M. Podmínkou účasti je očkování nebo
potvrzení o prodělaném onemocnění
COVID-19. Vstup do divadla s ochranou
dýchacích cest.
pátek 31. prosince
Tajný silvestrovský výlet
Sraz v 8.45 u autobusového nádraží v H. M.
Možná bude i guláš.
Respektujeme vládní nařízení, program
bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

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

Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc prosinec 2021
Pomalu se k nám blíží konec tohoto roku a my jen obtížně hodnotíme, jaký
vlastně byl? Určitě byl ale plný změn, očekávání i zklamání. Našemu Rodičovskému centru Radovánek v Heřmanově Městci přinesl především změnu
prostor a bohužel i výrazný pokles zájmu o naše aktivity. Uzávěra služeb,
snížení imunity u dětí, menší prostory, které mohou nabízet jen omezený
program, přítomný strach ze šíření nákazy a další omezení služeb… Nezbývá
nám tedy nyní více než doufat, že rok příští bude pro osobní setkávání lidí
a jejich vzájemnou podporu a sounáležitost příznivější. Za celý tým Radovánku vám přeji poklidný čas předvánoční, veselé Vánoce v kruhu rodiny
a šťastný nový rok.
Lenka Balogová, předsedkyně spolku Radovánek.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je

10.00 – 11.00 nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998. Jednorázový příspěvek na program 70 Kč/rodina.

PONDĚLÍ

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu k porodu.

17.30 – 19.30 Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Příspěvek na program 100 Kč.

PRO RODIČE S DĚTMI. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Je‑li v herně
9.30 -12.00 HERNA
uveden jiný program, má tento program přednost Příspěvek na program 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

LADÍME SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami

10.00 – 11.00 a pohybem. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Jednorázový příspěvek na
program 70 Kč/rodina.

STŘEDA

ČTVRTEK

ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU. Kurz o komunikaci s dítětem pomocí znaků při

10.00 – 11.00 hře a veselých písničkách. Informace u lektorky Lenky Nováčkové, 774 677 210, www.
strelenka.cz. Vstupné 150 Kč.

9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
10.00 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY DLE PROGRAMU.
14.45 – 16.15

TVOŘÍME SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let či děti s rodiči od
3 let. Program je určen pro předem přihlášené děti. Příspěvek na program 70 Kč/dítě.

Přehled o našich aktivitách naleznete také na našich webových stránkách
www.rcradovanek.cz či na Facebooku.
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
PŘÁNÍČKO PRO BABIČKU
Čtvrtek 2. 12. od 10.00 hodin
Přijďte si spolu s dětmi vyrobit své vlastní
vánoční přáníčko, třeba pro vaši babičku.
Program je určen rodičům s batolaty, kapacita 20 osob. Vstupné 50 Kč.
MIKULÁŠSKÁ STEZKA
Úterý 7. 12. od 15.30 do 16.30 hodin
Rodičovské centrum Radovánek z.s. a T. J.
Sokol HM srdečně zvou rodiče a malé děti
na setkání s Mikulášem. Zájemci se mohou
v čase od 15.30 do 16.00 hodin vydat hledat
Mikuláše po jeho stezce, kde na ně čeká procházka s úkoly. Začátek stezky hledejte při
vstupu do Bažantnice. Další informace o konání akce najdete na www.rcradovanek.cz
či na tel: 723 152 866. Vstupné dobrovolné.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtek 16. 12. od 10.00 hodin
Zveme rodiče s nejmenšími dětmi na společné předvánoční setkání. Potkáme se
venku, zazpíváme si koledy a ozdobíme
stromeček v lese pro zvířátka. Ozdoby pro
zvířátka, teplý čaj a cukroví si vezměte s sebou. Sraz v 10.00 hodin u hájenky v Zámeckém parku (mapa bude umístěna u události
na FB).
20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je podporováno městem Heřmanův Městec, MPSV, Pardubickým
krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: nám.
Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, www.rcradovanek.
cz, 724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

CHVILKA S POHÁDKOU
Čtvrtek 9. 12. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Kapacita
programu 20 osob včetně dětí. Příspěvek
na program 50 Kč/rodina.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Oslavy v informačním centru Pohůdka
Konec října jsme v našem „Íčku“ slavili. Rozhodly jsme se totiž
zúčastnit akce „Týden turistických informačních center“ pořádané Asociací turistických informačních center ČR v návaznosti na Světový den pro rozvoj informací. Naším dnem bylo
úterý 26. 10. 2021.
Vyplnily jsme přihlášku, zveřejnily pozvánky,
objednaly ochutnávku naší spřátelené „Medlešické kávy“, připravily turistické materiály za
zvýhodněné ceny a drobné dárky, nafoukly
balonky. A pak už jen netrpělivě čekaly, zda
vůbec někdo přijde. Naše rozsáhlé přípravy
nakonec přinesly své ovoce - navštívilo nás
celkem 91 lidí, nejvíce z celého roku. Jejich
úsměvy a spokojenost byly potom tou naší
největší odměnou. Poděkovat bychom chtěly všem, kteří nás svojí návštěvou přišli podpořit. Děkujeme rovněž majiteli Medlešické
pražírny World Coffee za výbornou kávu
i poutavý výklad.

Bude těžké se s nimi rozloučit, to nám věřte. Všem autorům tímto děkujeme za zapůjčení.

A co Pohůdka připravuje na prosinec?
Kromě nové nadílky zboží v podobě vánočních pohledů, přání, ozdob, zvonečků
a andílků také tvořivou dílnu Dany Slavíkové. Naučí nás vyrábět panenky - andělky
metodou macramé. Ve středu 8. prosince od 16 hodin. S sebou si přineste nůžky
a dobrou náladu, a hlavně si nezapomeňte rezervovat své místo na tel. 778 888 772,
nebo e‑mailu: tic@spokul.cz.

Bylo nám ctí, že jsme právě my dostaly příležitost od naší mateřské organizace SPOKUL
HM a především od pana starosty Josefa
Kozla uspořádat setkání s názvem „Káva
se starostou“. Po více než roce a půl se tak
u nás sešli lidé, kterým nejsou lhostejné věci
veřejné, aby na neformálním setkání s vedením města u dobré kávy diskutovali nad
otázkami, které je trápí.

Olga Čížková a Thea Palmer

Na začátku listopadu se potom v naší Pohůdce podával „Čaj o páté s Justem“, zavoněly
zde bylinky a proběhla přednáška na téma
„Střeva a plíce“.
Celý měsíc nás i naše návštěvníky těšily obrázky místních amatérských malířů – paní
Evy Kaválkové, Pavly Kozlové a Viktora
Juliše. Všechny milé, malované srdcem.

Vánoční Pohůdka
V naší Pohůdce je možné téměř všechno.
Jednoho dne se u nás otevřely dveře a na
náš nový stůl přistál obrovský pytel plný
plyšáků, pytel plný radosti. A tak jsme se
rozhodly před tím, než je pošleme dál, dát
jim druhou šanci, potěšit i ostatní. A uspořádat z nich výstavu nejen pro ty nejmenší
s názvem „Přijďte si k nám pro plyšáka“.
Přijít můžete i vy. A kdyby vás nějaký náhodou vzal za srdce, můžete si ho klidně
odnést domů. Třeba jako vánoční dárek.

Pokud chcete potěšit ptáčky,
pořiďte jim u nás v Pohůdce krásné krmítko.
Menší za 120kč a větší za 170 Kč

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Kinokavárna již v provozu
Městská organizace SPOKUL HM vás zve do nově otevřené kinokavárny, kterou
můžete navštívit v předsálí městského kina.
bude k dispozici také VIP stoleček s křesílky
na historicky velmi významném balkoně do
náměstí.

Jsme rádi, že po mnoha letech úvah a plánování se letos naše městské kino dočkalo
pěkného a pro kino také dostatečně velkého prostoru pro občerstvení nejen diváků
kina. Velké díky patří především našemu
zřizovateli městu Heřmanův Městec, který
i v této nelehké době našel finanční prostředky, které umožnily alespoň částečnou
rekonstrukci prostor hotelu Bílý beránek
a splnění snů mnoha návštěvníků na příjemné posezení v našem kině.
Na původní prostor s pokladnou pro prodej
vstupenek nyní navazuje bar, od kterého
máte krásný výhled na naše náměstí a kostel. Vedle baru najdete další místnost kavárny, která nabízí posezení u stolků a možnost
projekce filmů, dokumentů nebo i vašich
vzpomínek a zážitků. Od jara do podzimu

Kavárna se stává nejen důstojným zázemím
pro provoz kina a řadu našich akcí v kinosále, ale také novým místem pro setkávání lidí,
menší přednášky, uzavřené projekce pro
skupinu přátel apod. Bar s kavárnou vám
nabídnou výbornou kávu i kávové nápoje,
kvalitní a velmi chutné čaje, horkou čokoládu
a široký sortiment nealkoholických nápojů,
vína a alkoholu. Do budoucna bychom rádi
nabídli i různé míchané nápoje a speciality.
Otevření kavárny přišlo na prahu dalších
omezení dle epidemiologických opatření a nařízení vlády, což nás velmi mrzí, ale
věříme, že tato vlna se brzo přežene a my
budeme moci přivítat kohokoliv z návštěvníků bez ohledu na to, zda jsou očkovaní,
po prodělané nemoci nebo jinak vybraní
jako tzv. bezinfekční. Otevřeno je vždy úterý
až čtvrtek od 17 do 21 hodin, v pátek 17–22
a v sobotu 15–22 hodin.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na
Vaši návštěvu.

Plánované kulturní a společenské akce vs. covid
Celý svět opět žije covidovými opatřeními a omezováním našeho běžného
života. Nejinak je tomu také v našem městě a městské organizaci SPOKUL HM,
která pro vás už téměř 6 let pořádá řadu akcí nejen v městských budovách.
Z nejbližších plánů akcí, které pro vás chystáme bychom vás chtěli pozvat na již 5.
vánoční trhy v sokolovně, které se doufejme uskuteční alespoň v omezeném režimu
pro návštěvníky očkované a po prodělané
nemoci. Co jsme však vyhodnotili jako akci
rizikovou, je připravovaný a již jednou přeložený koncert Kamila Střihavky, který se měl
uskutečnit v pátek 10. 12. v sokolovně. Jsme
nuceni ho opět přesunout, a to na pátek
22. dubna 2022 a všichni věříme, že to je již to
správné datum, kdy se koncert této výrazné
osobnosti české hudební scény uskuteční.
Z akcí, které se měly konat na podzim, jmenujme ještě taneční zábavu a velmi efektní
show s českou revival kapelou Rammstein.
Ta se měla uskutečnit 19. listopadu, ale bude
přesunuta na jaro 2022. O novém termínu
vás budeme už brzo informovat.

Po novém roce bychom rádi uskutečnili
krásné divadelní představení „Deštivé dny“
se skvělou dvojicí herců Richardem Krajčem
a Davidem Švehlíkem, které je v plánu na
pondělí 24. 1. 2022 a zábavnou talkshow
„Sejdeme se s Cibulkou“ s hosty Václavem
Koptou a Sandrou Pogodovou, která by vás
měla obveselit v pondělí 31. 1. 2022. Věříme,
že to už bude možné, příp. jsme připraveni
posunout akce na nejbližší možný termín.
V únoru a březnu bychom měli realizovat
jarní část sezony Hudebních večerů v synagoze. Na únor (18. 2. 2022) se mimo jiné
chystá v sokolovně také v již přeloženém
termínu koncert Pokáče a v březnu má
nový termín zábavná travesti show. Kdo by
si dnes ale vsadil, jak dlouho mohou omezující opatření a celá pandemie ještě trvat?
Po dvou letech této nejistoty už si málokterý

pořadatel zachovává optimismus a trpělivost. Přesto se o to snažíme a přejeme kromě důležitého pevného zdraví také hodně
trpělivosti a víry, že bude líp, i vám všem.
Rezignovat zcela na plány a kulturní a společenský život není cesta, určitá ohleduplnost a respekt (nikoliv strach) ke covidu bez
ohledu na to, jaký má kdo názor na opatření
a cesty vedoucí k cíli, ale ano.
Těšíme se s vámi na viděnou. Bližší informace a aktuality najdete na webu
www.spokul.cz a Facebooku, kde vás budeme průběžně informovat.
Za SPOKUL HM tým Dalimil Nevečeřal
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Tylova ulice – nádraží ČD

Důležitým místem v Tylově ulici je samozřejmě nádraží, které nám
umožňuje spojení „se světem“ po železnici. Jeho vznik byl pro
město koncem 19. století velkým přínosem.
Nádraží i trať Přelouč – Heřmanův Městec – Vápenný Podol vybudovala
„Společnost státní dráhy“ v letech 1881–82. Trať byla stavěna se dvěma zakončeními. Hlavní větev vedla z Přelouče přes H. Městec do Vápenného Podola a v Tasovicích se odbočovalo na druhé zakončení do Prachovic. První
slavnostní vlak do Heřmanova Městce s parní lokomotivou a dvanácti vozy
přijel 25. srpna 1882. Očekávalo ho tehdy mnoho lidí. 25. září 1882 následoval
další slavnostní vlak až do Vápenného Podola. Po posledních úpravách byl
zahájen pravidelný provoz 18. 10. 1882. Osobní doprava fungovala jen do
V. Podola. Do Prachovic jezdily zpočátku pouze nákladní vlaky, pravidelná
osobní doprava nastala až roku 1920.

1928, první motorový vůz v H. M.

H. Městec během stavby chrudimské lokálky 1898–1899. Za pracovním vlakem topírna lokálky
1945

Nádraží na staré pohlednici kolem r. 1910

Počátkem 20. století

Uzávěrka zpravodaje: středa 22. 12. 2021 ve 12.00
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K rozšíření železniční stanice v našem městě došlo v letech 1898–99, kdy sem byla dovedena i místní dráha
spojující Borohrádek–Chrudim–Heřmanův Městec vybudovaná nákladem akciové společnosti „Místní dráha
chrudimsko-holická“. Její slavnostní otevření se konalo
25. 9. 1899. Při rozšiřování nádraží přibylo k původním
třem kolejím několik dalších a byla přistavěna samotná
staniční budova. V roce 1922 bylo zavedeno osvětlení
stanice elektrickým proudem a v roce 1928 byla zahájena i částečná doprava motorovým vozem, tak zvaným
motorákem. V době okupace vzrostla přeprava osob,
kterou představovali především totálně nasazení dělníci dojíždějící do závodů. Městecké nádraží bylo také
svědkem smutné události, kdy 3. 12. 1942 z něho odjížděli občané židovského původu na shromaždiště do
Pardubic. Odtud jejich cesta vedla do Terezína. Na konci
války zde měl být vyhozen německý pracovní vlak s 54
vozy vybavený moderními dílnami. Štěstí stálo na naší
straně, že se tak nestalo. Ještě větší nebezpečí představoval obrněný vlak Němců jedoucí od Chrudimi do
Prahy, který do Městce dorazil 6. 5. 1945 a poté pokračoval k Přelouči. O nádraží a době následující budeme
pokračovat v příštím čísle Leknínu.
Eva Bočková
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