LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

ZDARMA
měsíčník

č. 1/2022

Milí spoluobčané,
stalo se tradicí každoročně zahajovat nový rok úvodníkem
starosty, který má za cíl nejen vás pozdravit a popřát vám
vše dobré do nového roku, ale také povzbudit a přednést
vám v kostce přehled, co naše město čeká.
Při psaní těchto řádků, které však vznikají
ještě v době státem vyhlášeného nouzového stavu a platných opatření, je velmi těžké
odhadnout, jaký rok nás vlastně čeká. Doba
životních jistot pominula nástupem covidu
a všeho, co do našich životů přinesl. Nejprve
nás spojil, aby nás následně velmi silně rozdělil. Témata očkování, testování, rouškování atp. se stala stálou částí rozhovorů v každé
domácnosti. Bohužel vše trvá velmi dlouho,
a tak přibývá odsudků, agresivity, ale i situací,
kdy lidé jeden druhého už ani nevnímají, nevyslyší a často i velmi snadno odsoudí. Moc
bych si přál, abychom se více k sobě snažili
hledat cestu i přes rozdílné názory. Ubližujeme si více, než by se zdálo. Kéž by rok 2022
vše obracel směrem k lepšímu.
A my ten obrat budeme potřebovat. Čeká nás
zlomový rok z pohledu historicky největší investice v moderních dějinách našeho města.
Trpělivě jsme se na něj připravili a já jsem pyšný na tým lidí v samosprávě i na úřadě, kteří
na něm mají podíl. V roce uplynulém se totiž
podařilo dokončit velké investice, které udělaly cestu té obří – mimo jiné Jiráskovu ulici,
rozšířit MŠ Jonášova, z „Domu hrůzy“ udělat
budoucí „Dům naděje“, kde od ledna bude
k dispozici devět nových bytů a také se podařila výrazně posunout naše základní škola
díky rekonstrukci bývalého Městského úřadu. Dokončení těchto významných investic
za více než 80 milionů nám připravilo půdu
proto, aby k cíli zamířil i autobusový terminál
a rozsáhlá rekonstrukce oblasti Tylovy ulice
s parkováním a propojením hromadných dopravních prostředků. Nepřestanu připomínat
jméno pana místostarosty Otakara Volejníka,
který byl motorem příprav už od roku 2015. Jistě i on vidí rád, že i přesto, že čekání na realizaci
a náročnost příprav trvalo dlouhé roky, tak od

2. 1. 2022 je předáno staveniště. A já jsem naprosto přesvědčený, že až bude dokončeno,
tak výsledek bude pro město velkým přínosem. A samozřejmě i finančně jsme rovněž
připraveni, bez toho by to nebylo možné.
Rok 2022 bude také rokem komunálních
voleb. Jistě se nám promění městské zastupitelstvo a s vysokou pravděpodobností
i městská rada. Bývá to tak pokaždé. Někdy
více, někdy méně. Přeji našemu městu a nám
všem, aby nás příběh voleb především nerozdělil. Aby předvolební kampaň byla slušná, věcná a nebyla urážlivá a lživá. Abychom
prostě zůstali slušným městem. Píši to možná
naivně, ale stále a stále se snažím proti lžím
a pomluvám bojovat. Nemám je rád. A nemám rád ani ty, které je používají jako svůj
nástroj. Nepřestanu apelovat na všechny,
kdo to myslí s naším městem dobře, aby
nezapomínali na to, že tu žijeme společně.
Nemáme se prát, máme společně dělat vše
proto, aby naše město vzkvétalo.

A abych předešel všem spekulacím, tak
berte tento odstavec jako mé zcela osobní
sdělení: Čeká nás rok 22. Kdo mne zná více
osobně, tak moc dobře ví, jaký význam tato
číslovka pro mne má. A jistě i pochopí, když
napíšu, že díky tomuto číslu věřím v opravdu dobrý rok. A symbolicky to je pro mne
rok, kdy očekávám, že budu předávat štafetu starosty dál. A také chci věřit, že ji budu
předávat s úsměvem a hrdostí na svého nástupce. Myslím, že v roce 22 bude správný
čas na novou tvář…
Závěrem mi dovolte popřát vám všem,
abyste dokázali za pomoci přátel a kolegů
vyplout do lepšího roku, než byl těžký rok
uplynulý. Já přátele a kolegy na své straně
měl a tímto jim patří mé velké poděkování.
Stále jich žije v našem městě více než těch,
co chtějí jen škodit, a to je moc dobře.
Přeji nám všem dostatek zdraví a plno
úsměvů s minimem životních překážek.
Ať se nám v Heřmanově Městci daří žít
dobře v roce 2022, navzdory všemu!
Váš starosta
Josef Kozel

foto: Jan Kočičák Kočí

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 24. 11. 2021
usnesením č. R/2021/350 bere na vědomí
předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 10. 11. 2021 do 24. 11. 2021,
usnesením č. R/2021/351 schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.
1076 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Zlatkou Vašíčkovou z důvodu úmrtí a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.
1076 o výměře 21 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
za cenu 5 Kč/m2/rok s panem Milanem Čížkem,
usnesením č. R/2021/352 nedoporučuje
odkup části pozemku parcelní číslo 346 v k.ú.
Chotěnice od společnosti VIAGEM nemovitostní, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/353 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene
a služebnosti č. IV-12-2021292/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/354 schvaluje přidělení
bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 3 v DPS, Masarykovo náměstí č. p. 950
v Heřmanově Městci od 1. 12. 2021 Drahoslavě
Štěpánkové,
usnesením č. R/2021/355 schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 3/2016 ze dne
23. 12. 2016 o poradenských službách v oboru
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
s platností na dobu určitou do 31. 12. 2024,
usnesením č. R/2021/356 schvaluje uzavření Dodatku č. 57 k pojistné smlouvě číslo
8602624821 (komplexním pojištění majetku
a odpovědnosti města Heřmanův Městec)
s platností od 1. 1. 2022,
usnesením č. R/2021/357 schvaluje uzavření
smlouvy o poskytování služeb v odpadovém
hospodářství JRK PARTNERSTVÍ s JRK Česká republika, s. r. o., od 1. 1. 2022,
usnesením č. R/2021/358 bere na vědomí
průběh konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 i usnesení konkursní komise
a jmenuje na pracovní místo ředitele/ředitelky
Mgr. Irmu Celundovou od 1. 1. 2022,
usnesením č. R/2021/359 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec v podobě elektrického
polohovacího lůžka Burmeier Dali IV a antidekubitní matrace v hodnotě 25 000 Kč od pana Petra Cvilinka,
usnesením č. R/2021/360 schvaluje navýšení
kapacity školní jídelny Mateřské školy Heřmanův
Městec, Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec
z 90 na 96 žáků,
usnesením č. R/2021/361 neschvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole,
Heřmanův Městec, Jonášova 726 o 150 000 Kč.
usnesením č. R/2021/362 schvaluje vyřazení
nedobytné pohledávky ve výši 6 280 Kč vzniklé
v roce 2018 u společnosti Malunet, s. r. o., Nádražní 414, Mořkov u Mateřské školy Heřmanův
Městec, Jonášova 726,
usnesením č. R/2021/363 schvaluje žádost
ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmy Celundové o čerpání prostředků z rezervního fondu do výše 20 000 Kč
na výměnu prosakující litinové kanalizace v přípravně v oddělení U šneka a v umývárně v oddělení U berušky,

usnesením č. R/2021/364 schvaluje zvýšení
cen za inzerci ve zpravodaji Leknín o 20 % oproti
stávajícím cenám s účinností od 01. 01. 2022,
usnesením č. R/2021/365 schvaluje žádost
Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842,
Mateřské školy, Jonášova 726, Heřmanův Městec
a Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim o úhradu mzdových prostředků z provozních nákladů v souvislosti s vyhláškou č. 84/2005
Sb., o nákladech na závodní stravování, platné od
1. 1. 2021 a schvaluje návrh úpravy jejich finančních vztahů,
usnesením č. R/2021/366 schvaluje sepsání objednávky na stoly a židle do auditoria v budově
č. p. 4 s firmou PETONA v hodnotě 86 000 Kč,
usnesením č. R/2021/367 schvaluje navrženou
výši odměn jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2021/368 doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku
města Heřmanův Městec č. 3/2021, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 7/2017,
usnesením č. R/2021/369 schvaluje uzavření
servisní smlouvy SMLOUVA O DÍLO Č. 05/2021
mezi městem Heřmanův Městec a společnosti
KAISER DATA, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/370 schvaluje uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě na předání a převzetí
odpadů pro energetické využití č. 02/04/02/
MS/2008 mezi EcoWasteEnergy, s. r. o. a městem
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/371 schvaluje navýšení
neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec z rozpočtu
města o 400 000 Kč,
usnesením č. R/2021/372 schvaluje SPOKULU HM, p. o. navýšení neinvestičního příspěvku
z rozpočtu města o 530 000 Kč a schvaluje použití
fondu odměn ve výši zůstatku na úhradu mezd
a schvaluje použití rezervního fondu ve výši zůstatku na překlenutí dočasného nesouladu mezi
výnosy a náklady,
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 01. 12. 2021
usnesením č. R/2021/373 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
24. 11. 2021 do 1. 12. 2021, schvaluje prodloužení
termínu splnění usnesení č. R/2021/275-Komise
pro cestovní ruch zápis č. 12/2021, do 16. 12. 2021
a prodloužení termínu pro splnění usnesení
č. R/2021/255-Pořízení motorového vozidla pro
potřeby pečovatelské služby, do 22. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/374 schvaluje odstoupení
od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Heřmanův
Městec - kanalizace Na Průhoně a Barákova" se
společností MIROS dopravní stavby, a. s. (nyní
MIROS Pardubice, a. s.),
usnesením č. R/2021/375 doporučuje zastupitelstvu města provést změnu usnesení ZM
50/2015 ve znění: Zastupitelstvo města Heřmanův Městec ruší platnost usnesení ZM č. 50/2015
a schvaluje minimální výši náhrady za zřízení
věcného břemene spojenou se zásahem do
vlastnictví města na 1000 Kč s tím, že bude zachován postup pro stanovení výše náhrady za
zřízení věcného břemene spojené se zásahem
do vlastnictví města tak, že musí být vždy podloženo výpočtem dle příslušné vyhlášky MF ČR
k provedení zákona o ocenění majetku, případně
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odpovídajícím znaleckým posudkem a rozhodovací pravomoc při zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví města předává
do kompetence rady města,
usnesením č. R/2021/376 souhlasí s návrhem
na zahájení instalace kamerového systému v HM
v roce 2022 a ukládá předložit k projednání tohoto záměru na Zastupitelstvu města 20. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/377 doporučuje poskytnutí půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze
dne 22. 11. 2021 ve výši 50 000 Kč, a to paní Lence
Vojtové Svobodové,
usnesením č. R/2021/378 schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni
30. 11. 2021 s Ivanou Zitovou, na bytovou jednotku 1+kk, v DPS č. p. 950, Masarykovo náměstí,
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/379 schvaluje přidělení
městského bytu č. 12, o velikosti 1+1 na adrese
Masarykovo náměstí č. p. 33, Heřmanův Městec
od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2021 za cenu 55 Kč/m2
Boženě Zubajové,
usnesením č. R/2021/380 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec v podobě čtyřkolového
chodítka v hodnotě 1 000 Kč a čtyřbodového
chodítka v hodnotě 500 Kč od paní Krejčové Jitky,
usnesením č. R/2021/381 schvaluje přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec- nízkého čtyřkolového chodítka
v hodnotě 1000 Kč od paní Soni Staré a televizoru
Samsung v hodnotě 3 500 Kč, mechanického vozíku v hodnotě 1 500 Kč a 2 kusů tříbodové hole
v hodnotě 700 Kč od pana Petra Cvilinka,
usnesením č. R/2021/382 schvaluje přijetí
věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v podobě televizoru
SAMSUNG a ovladače a set top boxu EMSON
a ovladače v celkové hodnotě 5000 Kč od paní
Malé Pavlíny,
usnesením č. R/2021/383 doporučuje Mateřské
škole, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské
škole, Jonášova 726, Heřmanův Městec a Základní
škole Heřmanův Městec, okres Chrudim úpravu
vnitřních předpisů dle vyjádření Ing. Pavla Křečka
z MŠMT ze dne 4. 11. 2021. Vzhledem k výše uvedenému, nebudou mzdové náklady na závodní
stravování zahrnuty do rozpočtu příspěvkových
organizací,
usnesením č. R/2021/384 schvaluje navýšení
mzdových prostředků DDM Heřmanův Městec
o 10 000 Kč, prostředky jsou součástí neinvestičního příspěvku a schvaluje úpravu č. 1 finančního
vztahu DDM,
usnesením č. R/2021/385 schvaluje návrhy
rozpočtů na rok 2022 a střednědobé výhledy na
období 2023 až 2025 příspěvkových organizací
zřízených městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/386 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 4/2021 dle položkového znění, které je přílohou
tohoto usnesení,
usnesením č. R/2021/387 doporučuje návrh
rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok
2022 ke schválení zastupitelstvem města,
usnesením č. R/2021/388 schvaluje Program
zasedání zastupitelstva města dne 20. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/389 schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností Gardenline, s. r. o.,
IČO: 27263827 na realizaci veřejné zakázky "Autobusový terminál Heřmanův Městec",
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usnesením č. R/2021/390 bere na vědomí informaci starosty města o činnosti DSO Heřmanoměstecko.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 15. 12. 2021
usnesením č. R/2021/391 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/392 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene
‑služebnosti č. IZ-12-2001453/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ,
usnesením č. R/2021/393 schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo
č. 63/2013 s Ing. Tomášem Kocmanem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností KOCMAN envimonitoring, s. r. o. na zajištění funkční
způsobilosti lokálního výstražného systému,
usnesením č. R/2021/394 schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí služby PEKASS Assistance
na pojištění Reverzního traktoru Antonio Carraro
model TTR 4400 HST II a Mulčovače Berti,
usnesením č. R/2021/395 schvaluje dodatek
č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů,
usnesením č. R/2021/396 schvaluje uzavření
Smlouvy o provozu webových aplikací města
s Ondřejem Baumgartnerem, IČO 76351653, dle
předložené nabídky,
usnesením č. R/2021/397 neschvaluje umístění vitríny na fasádě budovy Multifunkčního centra č. p. 288 pro Spolek přátel Heřmanova Městce,
usnesením č. R/2021/398 schvaluje žádost
ředitele SPOKULu HM, p. o. pana Nevečeřala
o čerpání fondu odměn a fondu rezervního na
výplatu odměn pro zaměstnance z důvodu nedostatku financí,
usnesením č. R/2021/399 bere na vědomí
sdělení Mgr. Jany Šindelářové, MBA, ředitelky
Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1, ze dne 9. 12. 2021 o odstoupení firmy PETONA CZECH, s. r. o. od smlouvy na
vybavení auditoria v č. p. 4,
usnesením č. R/2021/400 schvaluje Pravidla
pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY SPORTU, PROGRAM PODPORY KULTURY, PROGRAM PODPORY SPOLKOVÉ
A KOMUNITNÍ ČINNOSTI, PROGRAM PODPORY
VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE, PROGRAM
PODPORY Z REZERVY RADY A ZÁŠTITY STAROSTY MĚSTA,
usnesením č. R/2021/401 schvaluje Pravidla
pro přidělování sociálních bytů v domě č. p. 244
v Čáslavské ulici, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/402 doporučuje pronájem pozemků Honebnímu společenství Kostelec u Heřmanova Městce‑Myslivecký spolek
Leknín za cenu 10 Kč/rok za 1 hektar, tzn. 534 Kč/
ročně,
usnesením č. R/2021/403 nedoporučuje jednat o uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS, s. r. o. o zřízení služby "Mobilní rozhlas" pro
město Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/404 schvaluje ukončení
pravidelného provozu veřejných WC na náměstí
Míru, s účinností od 01. 01. 2022. Dosavadní pracovnice budou s jejich souhlasem převedeny
na jinou práci a schvaluje Smlouvu o zajištění
provozu WC pro veřejnost s provozovatelem
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restaurace v hotelu Bílý beránek, společností
ŠAFIDO, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/405 schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022,
usnesením č. R/2021/406 schvaluje úpravu
organizačního řádu s tím, že agenda městských
lesů bude převedena do portfolia finančního
odboru a dojde ke změně organizační struktury
podle schválené novely organizačního řádu,
usnesením č. R/2021/407 schvaluje nové znění
Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností
a nakládání se schránkou důvěry,
usnesením č. R/2021/408 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu VH města Heřmanův
Městec k 30. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/409 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/410 schvaluje harmonogram jednání rady města na rok 2022: 19. 1. ,
9. 2. , 23. 2. , 16. 3. , 30. 3. , 13. 4. , 27. 4. , 11. 5. , 25. 5. ,
15. 6. , 29. 6. , 3. 8. , 31. 8. , 14. 9. , 5. 10. a schvaluje
harmonogram jednání zastupitelstva města na
rok 2022: 14. 3. , 13. 6. , 12. 9.,
usnesením č. R/2021/411 schvaluje uzavření servisní smlouvy se společností POWERBRIDGE, spol. s r. o., IČO 25547194,
usnesením č. R/2021/412 ukládá ověřit závazný zájem o výstavbu DČOV na území Chotěnic
a Radlína.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 20. 12. 2021
usnesením č. Z/2021/071 schvaluje navržený
program jednání, ověřovatele zápisu Ing. Martina Pleskota a Jiřího Pošíka a bere na vědomí, že
zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana
Jankovská,
usnesením č. Z/2021/072 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení zastupitelstva města
s termínem splnění od 13. 9. 2021 do 20. 12. 2021,
usnesením č. Z/2021/073 bere na vědomí Zprávu o činnosti rady města za období od 2. 9. 2021
do 10. 12. 2021,
usnesením č. Z/2021/074 bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Heřmanův Městec ke dni 20. 12. 2021,
usnesením č. Z/2021/075 bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Heřmanův Městec za období říjen až prosinec 2021,
usnesením č. Z/2021/076 bere na vědomí Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke
dni 08. 12. 2021,
usnesením č. Z/2021/077 bere na vědomí Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice
a Radlín za období září‑listopad 2021,
usnesením č. Z/2021/078 bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec
za období od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021,
usnesením č. Z/2021/079 schvaluje odprodej
části pozemku parcelní číslo 1879/2 paní Zuzaně
Tlapákové a panu Aleši Koubovi za cenu 290 Kč/
m2,
usnesením č. Z/2021/080 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 582/25 v k.ú.
Heřmanův Městec paní Ivaně Kohoutové,
usnesením č. Z/2021/081 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú.
Heřmanův Městec paní Renatě Malátové,

usnesením č. Z/2021/082 neschvaluje odkup
části pozemku parcelní číslo 346 v k.ú. Chotěnice
od společnosti VIAGEM nemovitostní, s. r. o.,
usnesením č. Z/2021/083 ruší platnost usnesení
ZM č. 50/2015 a schvaluje 2. 1. minimální výši náhrady za zřízení věcného břemene spojenou se
zásahem do vlastnictví města na 1000 Kč
2. 2. postup pro stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene spojené se zásahem do
vlastnictví města tak, že musí být vždy podloženo
výpočtem dle příslušné vyhlášky MF ČR k provedení zákona o ocenění majetku, případně odpovídajícím znaleckým posudkem
2. 3. rozhodovací pravomoc při zřízení věcných
břemen spojených se zásahem do vlastnictví
města do kompetence rady města,
usnesením č. Z/2021/084 souhlasí s návrhem
na zahájení instalace kamerového systému v Heřmanově Městci v roce 2022,
usnesením č. Z/2021/085 schvaluje poskytnutí
půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne
22. 11. 2021 ve výši 50 000 Kč, a to paní Lence Vojtové Svobodové,
usnesením č. Z/2021/086 schvaluje žádost
o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p. Zuzaně Hniličkové ve výši 20.000 Kč,
usnesením č. Z/2021/087 vydává Obecně
závaznou vyhlášku města Heřmanův Městec
č. 3/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2017,
usnesením č. Z/2021/088 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu
vedlejšího hospodářství k 30. 9. 2021,
usnesením č. Z/2021/089 schvaluje rozpočtové
opatření zastupitelstva č. 4/2021 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. Z/2021/090 bere na vědomí
návrh rozpočtu DSO Heřmanoměstecko, jehož
je město Heřmanův Městec členem, schvaluje
rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2022:
příjmy ve výši 165.954.688 Kč, výdaje ve výši
206.842.900 Kč, financování úvěrovým rámcem
20.000.000 Kč a zapojení prostředků let minulých
25.888.212 Kč. Dále schvaluje rozpočet vedlejšího hospodářství města na rok 2022: výnosy ve
výši 4.549.000 Kč, náklady ve výši 4.549.000 Kč.
Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města na
rok 2022 uvedené v komentáři rozpočtu města
na rok 2022, pověřuje správce rozpočtu jeho
rozpisem dle plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, uděluje zmocnění radě města k provádění rozpočtových opatření do celkové výše
300.000 Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé
akce nesmí přesáhnout 100.000 Kč a uděluje
zmocnění radě města k provádění rozpočtových
opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších ÚSC, státního rozpočtu a státních fondů, případně fondů EÚ.

RADA MĚSTA
• středa 19. 1. 2022

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 17. 1. 2022 14–16.00

www.hermanuv‑mestec.cz
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Změna v provozu
veřejných záchodů

Jak jsme již informovali v minulém čísle Leknínu, město začne přidělovat Vzhledem k malému využívání a vysokým
nákladům na provoz veřejných záchodů
nově zrekonstruované byty v domě č. p. 244 v Čáslavské ulici.
V prvém kole nabízí k pronájmu tři byty 1 + 1
(37–39 m2), jeden byt 2 + kk (43 m2) a jeden
byt 3 + kk (74 m2).
Dle podmínek dotace na rekonstrukci bytů
se jedná o byty sociální a jejich přidělení je
limitováno zejména příjmy žadatele a jeho
rodiny, které nesmí přesáhnout u jednotlivce 0,6 průměrné mzdy (v roce 2021 tento podíl činí 22 499 Kč), u dvou osob 0.8
(29 999 Kč), u třech osob 0,9 (33 749 Kč),
u čtyřech 1,00 (37 499 Kč), při pěti a více
osobách 1,2 (44 999 Kč).
Mezi další podmínky patří alespoň 50%
členů domácnosti v produktivním věku

(15 – 64 let). Byty budou přidělovány na překlenutí období bytové nouze, na dobu 2 let
s možností prodloužení maximálně na 5 let,
když po celou dobu musí žadatel splňovat
většinu podmínek.
Žádosti o přidělení bytu mohou občané
podávat do 31. 1. 2022 na předepsaném
tiskopisu (uveřejněn na webových stránkách města nebo k dispozici na sociálním
odboru). K žádosti je třeba přiložit potvrzení
o příjmech za posledních 12 měsíců a vizi,
jak chce žadatel svoji bytovou situaci řešit
po uplynutí doby nájmu.

umístěných z boku Staré radnice, v uličce
za farou, se město rozhodlo s účinností od
1. 1. 2022 pravidelný provoz v těchto záchodcích zrušit. Tato služba bude občanům
a návštěvníkům města poskytována na záchodech v restauraci v hotelu Bílý beránek,
a to na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem této restaurace. Vozíčkáři mohou
použít WC v Multifunkčním centru.
Dosavadní veřejné WC budou otevřeny jen
při větších akcích pořádaných městem na
náměstí, jako městské slavnosti nebo rozsvícení vánočního stromu.
Tomáš Plavec, místostarosta

Tomáš Plavec, místostarosta

Informace o možnosti zřídit domovní čistírny odpadních vod
v Chotěnicích a Radlíně
Dne 17. 1. 2022 od 17.00 hod. se v jednacím sále městského úřadu uskuteční schůzka občanů Chotěnic a Radlína, kde budou poskytnuty
informace o možnosti zřízení domovních čistíren odpadních vod, včetně dotací na ně. Zveme všechny obyvatele těchto místních částí
a případně i další obyvatele Heřmanova Městce.
Zdeněk Ryčl, místostarosta města

Městská policie informuje
Z naší činnosti v prosinci vybírám:
– Při noční službě viděli strážníci usednout za
volant muže, o němž věděli, že požívá často
alkoholické nápoje. Při následné kontrole vyšla řidiči pozitivní dechová zkouška s hodnotou 1,72 promile.
Já si ještě dovolím malé ohlédnutí za loňským rokem. Je zvykem uplynulý rok
bilancovat, to samé jsem učinil i já. I přes covidová opatření a lockdowm strážníci
v roce 2021 zastavili tři řidiče pod vlivem alkoholu a jednoho, kterému v krvi – Nezvaným hostem se stal mladík v jedné vile
v ulici Jiráskova. Ačkoli neměl k domu žádná
byl prokázán pervitin a marihuana. Ke všem těmto případům je MP povinna
práva, pomocí síly do něj vstoupil a hodlal zde
přivolat kolegy policisty, kteří řidičům zadrželi řidičský průkaz a celou záležitost
setrvat. Strážníci ve spolupráci s policisty mlanásledně dořešili.
díka vyvedli a jeho jednání se dále prověřuje.
V 11 případech MPHM předávala přestupce ke správnímu orgánu, jelikož dotyční
odmítali řešení přestupku na místě nebo zákon přikazuje strážníkům tuto věc – Operační důstojník l.158 požádal MPHM
o součinnost při oznámení, že jeden cestující
postoupit těmto orgánům. Jednalo se o řidiče kvůli „vybodování“, dále různé
ztratil v autobuse peněženku. Hlídka dohledapřípady občanského soužití nebo hrubého porušení veřejného pořádku a poškozování cizí věci.
la patřičný autobusový spoj, požádala řidiče
o kontrolu prostoru uvnitř vozu. Peněženka
Z ulic Heřmanova Městce jsme v loňském roce odstranili 4 vozidla, jejichž stav
byla nalezena a následně si ji majitel vyzvedl
odpovídal definici vraku, v rámci součinnosti jsme byli v 51 případech nápomocna služebně MP.
ni posádkám záchranné služby, hasičů nebo kolegům z Policie ČR.
Roman Charvát, velitel MPHM
Dobrý den,
zdravím vás v novém roce a přeji do něj všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví
a veselou mysl. Věřím, že jste si přes svátky odpočinuli a řádně oslavili vstup do
roku 2022.
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Stavba autobusového Změna svozu tříděného komunálního
terminálu startuje
odpadu dům od domu
Po dlouhých přípravách stavba
autobusového nádraží v Tylově
ulici začíná v prvých dnech měsíce ledna.
Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne
2. 1. 2022. Dne 10. 1. bude uzavřena Tylova ulice a od 17. 1. již najede technika
k provádění zemních prací.
Stavba samozřejmě přinese omezení pro
občany, kteří v lokalitě bydlí i pro ty, kteří budou přicházet na nádraží. Prosíme
o pochopení a trpělivost.
Ukončení stavby je zatím plánováno do
konce roku 2022, ale vzhledem k předpokládanému souběhu s rekonstrukcí
železniční trati, kterou bude provádět
Správa železnic, je pravděpodobné, že
termín dokončení bude posunut na rok
2023.

Od ledna 2022 bude probíhat svoz PLASTU A BIO od domů jednou za čtrnáct dní. Svoz
PAPÍRU zůstává zachován jednou měsíčně. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD od rodinných
domů i od bytovek a bytových domů zůstává ve stejné frekvenci jako v roce 2021. Harmonogram od ledna 2022 k dispozici na stánkách města. Svozové kalendáře pro jednotlivé
části obce v Leknínu.
Kateřina Floriánová, odbor finanční

Výtvarná soutěž k 120. výročí založení
knihovny v Heřmanově Městci
Městská knihovna v Heřmanově Městci vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
na téma KNIHOVNA, MÁ OBLÍBENÁ KNIHA, KNIŽNÍ HRDINA
Soutěž bude probíhat od 1. 1. 2022 do
30. 4. 2022. Je určena účastníkům ve věku
od 3 do 15 let. Velikost ani technika výtvarné práce není určena.

Uveďte jméno a příjmení malíře, věk, bydliště, popřípadě kontakt na rodiče. Práce přineste osobně do knihovny. Uzávěrka soutěže je stanovena na 30. 04. 2022.

Práce budou hodnoceny ve 3 věkových
kategoriích:
Tomáš Plavec, místostarosta 1. kategorie: 3 – 6 let
2. kategorie: 7 – 11 let
3. kategorie: 12 – 15 let

V týdnu, kdy si budeme připomínat založení
knihovny, proběhne slavnostní vyhodnocení. Všechny práce budou po celý květen
vystaveny v prostorách knihovny.
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

Konec roku s Ježkovkou
Poslední měsíc v tomto roce jsme měli na Ježkovce veselo. Ukončili jsme šifrovací hru
s QR kódy ‚‚Po stopách Ježíška‘‘. Všechny zúčastněné jsme podle věku zařadili do losování
a výherci si odnesli rodinné deskové hry. Jsme rádi, že jsme mohli opět po roční pauze
pozvat děti z prvního stupně základní školy na ‚‚vánoční nápadník‘‘. Tentokrát jsme zvolili
jako netradiční vyrábění rybičku z pedigu. U vyrábění z pedigu bychom chtěli zůstat a připravit něco zajímavého i pro starší děti. Děkujeme všem našim zaměstnancům, že s námi

již druhým rokem přispěli finančním darem
na maminku z azylového domu. Snad udržíme tuto tradici a vykouzlíme o něco hezčí
Vánoce i někomu dalšímu v příštích letech.
Ještě jednou děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců DDM

www.hermanuv‑mestec.cz
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Poděkování za milé činy pro klienty
Domova pro seniory U Bažantnice
Rádi bychom se s vámi podělili o radost, kterou naši klienti opět v době
adventu a Vánoc zažívali díky místním nadšencům.
Projekt restaurace Maple Vraťme úsměv
tam, kam patří probíhal již
počtvrté. Jeho cílem je splnit přání
klientům, z nichž
něk teří nemají
rodiny, mají malé
finanční prostředky nebo si prostě
něco přejí a velkou
radost jim udělá dar
od „Ježíška“. Díky velmi úspěšnému třetímu ročníku a velkému
zájmu dárců jsme měli
možnost, kromě dárků
pro klienty, objednat i nějaké vybavení do domova.
Celkový počet přání se nakonec vyšplhal na
číslo 112. Kromě tradičních dárků v podobě
drogerie nebo oblečení obsahoval seznam
třeba i šunkové chlebíčky, živou řezanou
květinu nebo dárek Kouzelná slepice jako
podporu charitativní organizace Adra.
Na naše klienty nezapomněla ani paní Milada Svobodová z Klešic, která spolu s dalšími
přáteli již tradičně zorganizovala finanční
sbírku a z jejího výtěžku pro všechny naše
klienty vytvořila hezké praktické balíčky
včetně vánočních přání od žáků Základní
školy Závodu míru z Pardubic.

V adventním období na nás nezapomínají ani
místní skauti pod
vedením Aleše
Jelínka. Ti si opět
dali tu práci
a v rámci tradice svátku svaté
Barbory nachystali třešňové větvičky (111 kusů).
V předvečer
svátku svaté
B ar b o ry je přinesli do naší
vrátnice a předali
i s písničkou, nahrávku písničky a pozdravu jsme pustili do
našeho místního rozhlasu. Dětské hlásky
všechny klienty i zaměstnance poveselily
a pohladily po duši.
Pár dnů před Vánocemi přinesli zástupci z Mateřské školy
Jiráskova a z heřma-

noměstecké základní školy krásná vánoční
přání, která taktéž klientům udělala radost.
Děkujeme všem výše uvedeným za velké
organizační nadšení a nasazení, které do
realizace takovýchto akcí vkládají. Největší
odměnou jim mohou být úsměvy našich
klientů, které mají nevyčíslitelnou hodnotu. I nás, zaměstnance, takováto spolupráce
a podpora velmi těší a je vzpruhou pro další
naši práci.
Vedení Domova pro seniory U Bažantnice

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
Domov pro seniory

a v novém
roce
pevné
U Bažantnice,
Heřmanův
Městec

zdraví,

mnoho štěstí a spokojenosti.

Domov pro seniory
U Bažantnice, Heřmanův Městec
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém
pevné
zdraví,
Přejeme
Vámroce
i všem
Vašim
blízkým
mnoho štěstí
spokojenosti.
příjemné
prožitía vánočních
svátků
Autorkou obrázků je obyvatelka našeho
a v novém
roce
pevné zdraví,
domova
Mirka.

Domov
proa seniory
mnoho
štěstí
spokojenosti.
U Bažantnice, Heřmanův Městec

Domov pro seniory
U Bažantnice, Heřmanův Městec

Autorkou obrázků je obyvatelka našeho
domova Mirka.
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Z širokého okolí, sešli jsme se za stoly…
V sobotu 4. prosince 2021 se v místní sportovní hale uskutečnil tradiční
Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, který byl konán pod záštitou Spokulu
HM, p. o. Zúčastnit se mohli nejen neregistrovaní hráči tohoto sportu, ale
i registrovaní hráči pod 15 a nad 60 let. Pozvání přijalo několik borců z Heřmanova Městce, ale hlavně z okolních obcí jako Vyžice, Načešice, Klešice
a Třebosice. Další zkušení matadoři pak dorazili z Přelouče a širšího okolí
Chlumce nad Cidlinou.
Po úvodních slovech organizátorů byla
jednadvacítka hráčů rozlosována do čtyř
základních skupin a kvalitně obsazený turnaj mohl začít. Zajímavostí byla účast dvou
statečných žen a náležitou prestiž turnaji
dodal i zkušený stolní tenista a zároveň
místostarosta našeho města pan Tomáš
Plavec.
Herní systém byl jednoduchý, z každé skupiny postupovali 4 nejlepší do elitní šestnáctky. Poté již následoval boj o osmičku
tzv. zápasem smrti, který de facto rozhodoval o úspěchu, či neúspěchu v turnaji.
Mezi čtveřici nejlepších se nakonec probojovali 3 místní hráči: Michal Slavík, Jiří
Crha a Zbyněk Čermák. Přičemž domácí J.
Crha a Z. Čermák svedli těžký defenzivní
boj o bronz. Finálový zápas o příčku nejvyšší pak jednoznačně ovládl M. Slavík,
který 3:0 přehrál přespolního V. Hampla.
Výsledkem tedy bylo zlato pro Michala
Slavíka, stříbro bral Václav Hampl, bronz
pak Jiří Crha. Bramborovou „medaili“ získal
Zbyněk Čermák. Potěšujícím faktem bylo,
že do osmičky nejlepších se probojoval
náš odchovanec a junior Martin Bombač,
což může být sympatickým příslibem do
budoucnosti.

Velmi dobře organizovaný turnaj probíhal
v pohodové atmosféře, k čemuž přispělo
jak gastronomické zázemí restaurace Maple, tak i obětavá práce organizátorů a zároveň městeckých hráčů Jana Jirouta a Jaroslava Hemmra. Velký dík patří hlavním
partnerům turnaje, tedy městu Heřmanův
Městec a její příspěvkové organizaci Spokul HM.
Další ročník tohoto adventního turnaje
opět jednoznačně potvrdil, že stolní tenis má v našem městě skvělé sportovní
zázemí nejen mezi registrovanými hráči,
ale i na úrovni amatérské, rekreační. Líté
boje a nezdolné nasazení všech domácích
hráčů toho bylo jasným důkazem. Zásadní
však bylo setkání sportovních přátel a závodníků prakticky všech generací. Vždyť
za zelenými stoly se zde potkávají tak
zkušené legendy jako Jan Kachlík (ročník
1941!), s juniorskými hráči věku jeho vnoučat, konkrétně Kateřinou Vašákovou či
Martinem Bombačem (oba ročníku 2007).
Co říci závěrem. Byl to povedený sportovní
podnik, bylo to setkání sportovních přátel
a bylo to fair play. Tak zase příště!
za organizátory turnaje Zbyněk Čermák
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Turistou ve
vlastním městě
Naučná stezka – Město u dvou
moří
Taky se občas trochu přemáháte, abyste
se aspoň na chvíli venku prošli? V lesích za
městem pomůžete nejen svému krevnímu
oběhu, ale také duši. Procházka přírodou
zlepšuje paměť, čím víc kroků uděláme, tím
budeme spokojenější, dokonce ty nejlepší
nápady nás často napadají právě při chůzi.
Procházky přírodou nám naše město nabízí v celé své kráse, můžeme je však spojit s
něčím užitečným, dokonce i vzdělávacím. V
železnohorském regionu je zřízeno mnoho
naučných stezek, několik z nich se nachází
na území našeho města.
Dnes se blíže seznámíme s tou, která nám
dokazuje, že málokde je geologická historie tak pestrá jako právě v našem městě.
Ve slabě proměněných sedimentech se
dochovaly důkazy o existenci dvou moří,
které omývalo pevninu v místech, kde bydlíme, poprvé v období prvohor a podruhé
v druhohorách. Moře z Heřmanova Městce
ustoupilo před 65 miliony let a víckrát se
sem nevrátilo. Naučná stezka vás po stopách dvou moří provede, na trase je celkem 6 zastávek s informačními tabulemi.
Celý úsek měří zhruba 5 km a jeho zdolání
není složité. Začátek naučné stezky najdete
na autobusové zastávce Heřmanův Městec, Radlín, její konec pak na autobusové
zastávce Heřmanův Městec, Konopáč. Tři
zastavení jsou věnována tomu nejstaršímu
období prvohor, to je lokalita, kde se nacházejí trilobiti. Další tři zastavení jsou v lokalitě
mezi Náklí a Konopáčem, ta jsou věnována
období druhohor s nálezy fosilií. Stezka je
samozřejmě otevřena celoročně, proč tedy
nevyrazit klidně v lednu?
Andrea Kudláčková
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SER I Á L

Lidé kolem nás
Jaroslava
Koukalová

rozená Zgodová
* 1946
Předsedkyně Základní
organizace Svazu tělesně
postižených v Heřmanově
Městci, funkcionářka
celostátního Svazu tělesně
postižených.
Pocházíš z Heřmanova Městce?
Nejsem rodák z Městce, přistěhovala
jsem se sem z Olomouce v roce 1954,
když mi bylo osm let. Můj otec byl voják
z povolání, takže musel jít, kam ho přidělili. Nastoupil na letiště v Pardubicích,
ale byty pro vojáky na Dukle se teprve
stavěly, tak jsme na přechodnou dobu
šli bydlet do Heřmanova Městce. A ta
přechodná doba trvá dodnes. Maminka
byla zubní lékařka, ale tady pro ni nebylo
místo, tak šla prodávat k „Herinkům“, to
byla prodejna hraček a sportovních potřeb v domě, kde je dnes prodejna Heřmánek. Vydržela tam až do penze.

doby se mi nejvíce vybavuje sokolovna.
Tam jsme se všichni scházeli při cvičení,
basketbalu, atletice a také jsme tam chodili do tanečních.

Já se pamatuji, že jsme
k Herinkům chodili kupovat
kuličky, jedna stála jeden halíř,
ale i to pro nás bylo hodně, tak
jsme se je snažili vyrábět sami.
Ano, a když přišly skleněnky – to byl svátek. Mamince jsem ukládala, ať je nechá
pro mé kamarády.

Kdy ses začala angažovat
v organizaci zdravotně
postižených?
Po mém úrazu mne oslovili členové výboru Sdružení zdravotně postižených
v Heřmanově Městci, zda bych se nechtěla zapojit do práce v této organizaci.
Já souhlasila a od té doby, tedy již třicet
let, tam pracuji. Postupně jsem to „dotáhla“ na předsedkyni základní organizace, místopředsedkyni krajské organizace
a předsedkyni dozorčí rady celostátní
organizace.

Můžeš se s námi podělit o svoje
vzpomínky na dětství a mládí
v Heřmanově Městci?
Do základní školy v Heřmanově Městci
jsem nastoupila ve druhé třídě.
Ze spolužáků si pamatuji skoro všechny,
ale nejvíce ty, kteří bydleli u nás v Jiráskově ulici a okolí, Doru Kotěšovcovou,
Karla Barboru, Jirku Arnolda, Bojka Starého, Gustu Fidru a další. Většina z nich se
mnou pokračovala na střední všeobecně
vzdělávací škole, která tehdy byla v Městci. Z učitelů vzpomínám na paní učitelky
Mensovou, Korbelovou, Ajku Kramářovou a učitele Řídkošila a Houžvičku. Z té

A jak šel dál tvůj profesní
i osobní život?
Po střední škole jsem dálkově vystudovala ekonomickou školu a po různých
peripetiích jsem nastoupila na právní
oddělení investora silničních staveb
(nyní Ředitelství silnic a dálnic). Tam jsem
pracovala až do roku 1992, kdy jsem po
úrazu páteře musela odejít do invalidního důchodu.

Můžeš nám organizaci tělesně
postižených blíže představit?
Dnes se jmenuje Svaz tělesně postižených ČR a v republice máme cca 35 000
členů. Kromě toho existují ještě další
organizace, jako například Svaz postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých (SOSN) a další, se kterými úzce
spolupracujeme. V Heřmanově Městci
má základní organizace 110 členů. Sou-

částí je Klub aktivních seniorů, který
je skutečně aktivní a pořádá řadu akcí.
Tento klub například uspořádal k desátému výročí činnosti výstavu prací členů v Machoňově pasáži v Pardubicích.
Trvala dva měsíce a měla velký úspěch,
pak byla přenesena do židovského dvojdomku v Heřmanově Městci. Každý rok
také pořádáme výtvarnou dílnu pro děti.
V čem konkrétně vaše
organizace může svým členům
pomoci?
Našim členům pomáháme radou i skutkem. Třeba s vyřízením žádostí o dávky,
o kterých někdy ani nevědí, že na ně
mají nárok. Dvakrát ročně se scházíme
na členských schůzích s kulturním programem a pohoštěním, na kterých vždy
popřejeme jubilantům. Také pořádáme
společné výlety a další akce.
A kdo se může stát členem
svazu? Musí být uznán jako
zdravotně postižený?
Vůbec ne. Může to být kdokoliv se zdravotními obtížemi, ale i příbuzní, známí,
sympatizanti, prostě kdokoliv, kdo má
zájem.
Ve dnech, kdy tento rozhovor
děláme, slavíš životní jubileum.
Dovol, abych ti i jménem čtenářů
popřál hodně sil do další
práce. A jaké jsou tvé plány do
budoucnosti?
Za přání děkuji. Pokud mi to mé zdraví
dovolí, budu dále pro svaz a pro lidi pracovat. Od rozdělané práce se neodchází!
Otázky kladl Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Leknín 1/1992

A je tady…
Rok 1992. Jaký bude? Především takový, jaký si jej sami uděláme a jací budeme jeden ke
druhému. Právě před rokem se nám podařilo vydat první číslo zpravodaje Leknín a navázat
na předchozí tradici vydávání městeckých novin. Byly to především nezapomenutelné p.
Moravcovy zájmy Heřmanoměstecka, jejichž ročníky nebo jednotlivá čísla máte možná
někteří z vás doma pečlivě uložené. Pokud si na ně pamatujete, dobře víte, že v nich bylo
mnoho zajímavého z dění ve městě i v okolí, hodně nabídek tehdejších podnikatelů i zprávy
z radnice. A právě to byly a jsou věci, které dělají noviny novinami. Proto i my věříme, že se
také dočkáme zájmu publikovat v Leknínu od těch, kteří především by měli chtít, aby se
o jejich práci vědělo. Přivítáme od veřejnosti i kulturních složek ve městě další náměty k
práci, příspěvky od dopisovatelů i dotazy nejrůznějšího charakteru od vás – občanů. (…)
Moc si všichni přejeme, abychom vám mohli po celý letošní rok nabízet samé zajímavé
čtení.
Společnost pro kulturu a redakce Leknínu
Víte, že…
…12. prosince 1991 se na MěÚ uskutečnila pracovní schůzka za účasti arch. Svobodové, Mgr. Bruncvíkové (ved. ref. kultury Okr. úřadu Chrudim), starosty města p. F. Pleskota,
Ing. Jiroutka (ved. stavebního úřadu H. M.) a p. L. Mareše (zástupce Společnosti pro židovskou kulturu). Na schůzce byl konzultován projekt rekonstrukce děleného dvojdomku
bývalého židovského ghetta v rámci záchrany zbytku kulturně-historických objektů v
této části našeho města.
…významná evropská sochařka Ludmila Zeefriedová – Matějková, heřmanoměstecká
rodačka, pořádá v letošním roce soubornou výstavu svých děl v Brně a v pražském Mánesu.
…Městská knihovna děkuje panu Tomiškovi z Pardubic, který věnoval do jejích fondů
zatím tři ročníky Zájmů Heřmanoměstecka a přislíbil další. Zájemcům jsou však k dispozici
pouze v prostorách knihovny, nikoli k půjčování domů.
…18. ledna 1992 proběhne další registrační den kuponové privatizace. Uskuteční se opět
na Staré radnici.
…18. ledna 1992 se bude dražit prodejna Masny v Heřmanově Městci (včetně objektu).
Vyvolávací cena je 5.499.000 Kčs. Dražba se koná v Chrudimi.
…v rámci likvidace provozoven bude dne 19. 1. 1992 dražen v chrudimské „První aukční“
i hotel Bílý beránek z Heřmanova Městce.
…jako první v letošním roce přispěla Leknínu finanční částkou firma Kovařík otec a syn.
…poděkování patří i p. Löwitovi z Paříže, který poslal zdejší knihovně další kopii Petrovy
kroniky a francouzské časopisy.

Ze starých letopisů…
Strašidlo
Za časů, kdy se stavěl kostel sv. Bartoloměje, měl dozor nad stavbou hraběcí
hejtman Štěpán Klepítko. Tento úředník,
jak pověst vypravuje, z velké lakoty použil
materiálu určeného na stavbu kostela, na
stavbu vlastního domu na velkém náměstí a dal z něho postavit domovní štít. Jak
se po jeho smrti vyprávělo, neměl v hrobě
pokoje, a často se zjevoval v okolí kostela.
Vždy o půlnoci bylo slyšet dupání po
schodech na kruchtu a na kostelní hřbitovní zdi, kde kolem kostela byl hřbitůvek,
bylo vidět malé plamínky – světýlka. Lidé
se báli, modlili se, kostel byl vykropen, ale
nic nepomáhalo. Říkalo se, že je to duch
Štěpána Klepítky, který nemá v hrobě
pokoje, protože při stavbě kostela kradl.
Schody znovu vykropili svěcenou vodou,
modlili se, ale vše marně. Klepítko se zjevovat nepřestal.
Až jednou prý pověděl jisté ženě, že pokoj
v hrobě mít nebude, dokud štít domu z
ukradených cihel nestrhnou a nevrátí je
tam, kam patří – na stavbu kostela. Vdova
pana Klepítky se trápila, dala postavit kašnu na malém náměstí se sochou sv. Jana
a prosila měšťany, aby se za nehodného
manžela modlili. O půlnoci přišli zástupci
lidu, modlili se a kostelní kruchtu i schody za ní vedoucí vykropili. Potom všichni
slyšeli, jak někdo stoupá po schodech.
Pak zamkli jižní dveře kruchty, které tak
zůstaly až do roku 1952. Toho roku pokrývali nově střechu kostela, a proto dveře
otevřeli a nosili tudy krytinu. Pak dveře
ale znovu uzamkli. Sochu sv. Jana, která
původně stála na kašně a kterou dala zřídit r. 1730 manželka Štěpána Klepítka, dal
hrabě Špork postavit na nynější místo a
pořídit k ní ještě sochu sv. Václava.
Podle zápisu Ludvíka Mandaly
Redakce

Dne 12. 11. 2022 to bude 11 let, co nás
navždy opustil náš milovaný
Vladimír Kumpera.

Dne 17. 1. 2022 uplyne již rok,
co nás navždy opustil
pan Jaromír Svoboda.

Stále vzpomíná manželka Marie
a syn Vladimír s rodinou

Stále vzpomínají bratr Ladislav
s manželkou, synovec a neteř s rodinou.

VZPOMÍNÁME

Co se psalo v Leknínu před 30 lety?
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Tříkrálová sbírka
– začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!
Jubilejně již podvacáté se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví
koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce se sbírka kvůli covidu musela výrazně omezit téměř pouze do on‑line prostoru. Přesto věříme,
že na prahu nového roku nám žádné mutace ani nic jiného nezabrání, aby
vás koledníci mohli osobně u dveří navštívit. Nemusíte mít obavu, koledníci
budou mít respirátory a test ze školy.

XVI. výstava betlémů zpestřila
adventní čas v našem městě
V neděli 12. 12. skončila úspěšná XVI. výstava betlémů v Heřmanově Městci,
kterou připravila MO KDU‑ČSL ve spolupráci s organizací SPOKUL HM. Během čtrnácti dnů navštívilo Galerii Dvojdomek velké množství návštěvníků,
kteří obdivovali umění jak současných tvůrců, tak i šikovné ruce a vynikající
cit pro lidovou tradici našich předků.
Z reakcí návštěvníků je patrné, že bylo na
co se dívat i z čeho vybírat ve vánočně
laděném prodeji ozdob, betlémů či perníčků. Se zájmem se setkala i expozice v 1.
patře galerie včetně ukázky vánočních tradic. Andělské Vánoce, což bylo téma letošní
výstavy, naplnily nejen galerii, ale věříme,
že v této nelehké době přispěly i příjemnému prožití adventu jako času naděje.
V rámci výstavy proběhla též soutěž o nejkrásnějšího vánočního anděla či anděly,
do které se přihlásilo více než 62 kolektivů
i jednotlivců od mateřských škol přes klienty domova pro seniory až po děti s rodiči
či prarodiči. Všechna díla byla vystavena
v prvním patře galerie a návštěvníci měli
možnost svým hlasem určit vítěze z pohledu návštěvníků. Celkem hlasovalo 595 návštěvníků. Na 1. místě (172 hlasů) se umístil
největší anděl výstavy od Nely Karelové,
Valerie Minaříkové a kolektivu ZUŠ v Heřmanově Městci (fotografie na straně 16).

Na místě druhém uspěla Kreativní dílna pro
dospělé v Heřmanově Městci se 146 hlasy
pro svoji originální „Andělskou letku“. Třetí
místo pak se 79 hlasy patří paní Kamile Šikulové. Všem soutěžícím blahopřejeme, protože i dle hodnocení odborné poroty před
zahájením výstavy by si ocenění zasloužila
většina přihlášených tvůrců.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se
o realizaci a zdárný průběh výstavy zasloužili, zvláště Václavě Výborné, Heleně
Polanské a Zdeně Sedláčkové. A všichni
se můžeme těšit na další již XVII. výstavu
betlémů v roce 2023. Celý výtěžek výstavy
bude věnován na opravu kulturních památek, zvláště pak varhan v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. Věříme, že
výstava potěšila spokojené návštěvníky
a přispěla k příjemné předvánoční atmosféře v Heřmanově Městci.
Marek Výborný

V roce 2020 byli koledníci u nás obdarováni rekordní částkou přesahující 136 tisíc
Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost
vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to
více, že si jsme vědomi často velmi nelehké
osobní situace mnohých z vás. Díky vašim
darům byly podpořeny projekty chrudimské charity: pečovatelská a ošetřovatelská
služba včetně osobní asistence v celém
chrudimském regionu (mimo jiné nákup
a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek apod.) i podpora projektu Občanské
poradny, která zajišťuje bezplatné porady
klientům v právních i ostatních životních
situacích. Drobná část výtěžku podpořila
také humanitární projekty v zahraničí. Obdobný účel bude sbírka plnit i letos. A navíc
se podpora rozšíří i o financování domácí
zdravotní a hospicové péče. Chrudimská
charita svojí pomocí pokrývá i region Heřmanoměstecka. Proto neváhejte se v případě potřeby na ni obrátit a využít její služby
(http://chrudim.charita.cz). Věříme, že i letos
budete mít své dveře a svá srdce pro koledníky otevřené.
Posláním Sdružení Charita ČR je pomáhat
těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez
ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Tříkrálová sbírka je řádně povolena Ministerstvem vnitra ČR. U nás spolupracujeme
při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček s městským úřadem. Sbírka je chráněna
proti zneužití, neboť každá skupinka bude
mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího
staršího 15 let, který bude vlastnit průkazku
s pověřením generálního sekretáře SCHČR.
Pokud by vás navštívily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé,
oznamte toto ihned Městské či státní Policii
ČR nebo na telefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci (732 789 248). Pomůžete tak
zabránit zneužití sbírky.
U nás v Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat vaše domácnosti
v sobotu 8. ledna. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme
vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna
pomůže našim bližním v nouzi jak v České
republice, tak ve světě. Tři králové, kteří nesli
dary do Betléma, budou mít také pro vás
připravenou koledu a malou pozornost.
Předem děkujeme!
Marek Výborný, koordinátor TKS
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc leden 2022
Program našeho centra bude v novém roce otevřen od pondělí 10. 1. 2022. Máte‑li chuť
se více zapojit do našich aktivit a pomoci nám s jejich plánováním a přípravou, určitě vás
rádi přivítáme v našem realizačním týmu. V letošním roce se chceme soustředit především
na podporu samotných členů našeho spolku a jejich aktivit. Proto vás srdečně zveme ke
členství v našem spolku v roce 2022. Informace ke členství naleznete na našich stránkách
www.rcradovanek.cz či vám rádi sdělíme na tel.: 724 042 304. Ať se vám všem v novém
roce daří!
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Lenka Balogová, předsedkyně spolku Radovánek

CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program

10.00 – 11.00 je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
PONDĚLÍ

Poplatek 70 Kč/rodina.

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.
Poplatek 150 Kč.

9.30 -11.30 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Příspěvek 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami
10.00 – 10.45 LADÍME
a pohybem. Kapacita programu 6 rodin. Poplatek 70 Kč/rodina.
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. Poplatek 150 Kč.

9.30 -11.30 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI Příspěvek 50 Kč/rodina.
od 10.00 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY DLE PROGRAMU.
SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let. Program určen pro
14.45 – 16.15 TVOŘÍME
předem přihlášené děti. Příspěvek na program 70 Kč/dítě.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
PŘÍPRAVA PARTNERŮ K PORODU
Pondělí 10. 1. od 17.30 do 19.30 hodin
Poradna pro těhotné ženy a jejich partnery
s porodní asistentkou. Na program je nutno se předem přihlásit lektorce Gábině na
725 372 998. Příspěvek 100 Kč/osoba.
CHVILKA S POHÁDKOU
Čtvrtek 13. 1. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Herna otevřena od 9.30 hodin. Příspěvek na program
50 Kč/rodina.
SÍŤ PODPORY RODINÁM
Čtvrtek 20. 1. od 10.00 hodin
Beseda pro rodiče o síti podpůrných služeb

pro rodiny s dětmi na Heřmanoměstecku
a Chrudimsku s vedoucí rodičovského centra Mgr. Lenkou Balogovou, která pracuje ve
službách pro rodinu na Chrudimsku již od
roku 2003. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Dozvíte se také o možnostech podpory,
které nabízí naše rodičovské centrum, seznámíte se s katalogem sociálních a souvisejících služeb na Chrudimsku. Na besedu není
nutné se předem hlásit a je pro vás zdarma.
Herna otevřena od 9.30 hodin, vstup do
herny 50 Kč.
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.

Klub aktivní senioři – leden 2002
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na
Masarykově náměstí Heřmanův Městec.
úterý 11. ledna 15.30 – KERAMIKA
doneste si nůž a hadr / spoluúčast 50 Kč
pondělí 17. ledna 15.30 – HEDVÁBÍ
vezměte si pracovní triko, veškeré potřebné materiály přiveze lektorka / spoluúčast
60 Kč + 100 Kč za hedvábí

pondělí 31. ledna – 14.00 – MASÁŽE
doneste si ručník, objednávky na tel.
724 215 103 / spoluúčast členové STP 80 Kč,
ostatní 160 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103 Jaroslava Koukalová
Jaroslava Koukalová

Aktivní přístup k životu

APŽ Leden 2022
Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek (Multifunkční centrum).
Začínáme 4. ledna.
středa 5. ledna
Wellness Pardubice
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 6. ledna
Zdravotní vycházka okolo Konopáče
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
pondělí 10. ledna
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.
středa 12. ledna
Ze Seče do Hoješína na betlémy
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky cca 6 km.
středa 19. ledna
Tajemnou cestou
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky cca 9 km.
sobota 22. ledna
Do Národního muzea v Praze
Odjezd v 7.55 z vlakového nádraží
v H. M. Návrat v podvečerních hodinách.
pondělí 24. ledna
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.
středa 26. ledna
Mobilní gramotnost
Začínáme v 9.00 v energeie
(nad cukrárnou Levandule,
vchod z boku). Předpokládaný
konec v 11.00. S sebou vlastní
zařízení (chytrý telefon,
notebook, tablet) a případné
dotazy. Zájemci, hlaste se.
středa 26. ledna
Cvičíme a plaveme v chrudimském
bazénu
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M.
Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Netransparentní radnice tratí na důvěryhodnosti

V článku Aleše Jiroutka najdeme podstatné informace – Jak se rozhodovalo
o terminálu (Leknín č. 12 /2021).
Na radnici v Heřmanově Městci jako kdyby
se zabydlela špatná komunikace, vyhledávání výhod v asymetrii informací, netransparentnost ve financování projektů
a neochota ke kontrole investic z úvěru
a rozpočtu města. Veřejnost se zpožděním
obdrží kusou nebo žádnou informaci podle výše rozpočtových prostředků na danou
akci.
Obyvatele domů v lokalitě blízké terminálu
bude zajímat, zda město vyřeší poddimen-

zovaný profil propustků/potrubí potoka
Konopky. Má město připravený projekt provázaný na programové zdroje financování,
aby nestavělo terminál v záplavovém území
a nezhoršilo situaci desítek domů a dalších
objektů? Sdílím návrh autora, aby město připravilo levnější variantu odstavného stání
pro autobusy. Město nepotřebuje financovat předražený projekt za nevyjasněných
plánů a dotací dopravní obslužnosti a nejistoty vývoje v hromadné dopravě osob.
Jaroslav Heřmánek

Vyjádření místostarosty města k článku pana Heřmánka
Každý má právo přednést svůj názor na stavbu autobusového terminálu, i když, vzhledem
k započetí stavby, je již trochu pozdě. Musím se však ohradit proti tvrzení o netransparentnosti financování, neochotě ke kontrole a nedostatku informací. To prostě není pravda.
Stavba autobusového nádraží se připravuje již cca sedm let, občané byli o celém projektu
opakovaně informováni a jeho financování je zcela transparentní a vyplývá z rozpočtu
města. Pokud někdo požádá o informace, vždy mu jsou poskytnuty.
Tomáš Plavec, místostarosta města

Milostivé léto pomáhá všem, kdo dluží
státu a jsou kvůli tomu v exekuci

Jak jsem letěla
helikoptérou nad
Heřmanovým
Městcem
Jmenuji se Vlasta Faltinová a v srpnu 2021
jsem se přistěhovala do Domova pro seniory U Bažantnice Heřmanův Městec. Moc
se mi zde líbí. Na konci září mě sestřičky
zvaly na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti. Do města jsem se nevydala, chodím
o dvou holích, ale šla jsem po obědě do
parku a zjistila, že za brankou byl stánek k
létání helikoptérou. Manžel byl u letectva
ve Svítkově na letišti nadporučík, ale nelétal. Seděla jsem celé odpoledne a sledovala
letecké dění. Pak mi pilot - instruktor, pan
Radek Šterba, nabídl, že mohu také letět.
Tak jsem svolila a dva piloti mě vysadili do
helikoptéry. Letělo se nad Heřmanovým
Městcem a okolními vesnicemi. Bylo to moc
krásné vidět vše seshora. Dala mi to vnučka
jako dárek k 85. narozeninám, do smrti na
to nezapomenu, bylo to nádherné. Děkuji
městu, že to pro občany uskutečnilo, zájem
byl velký, mělo se končit v 17 hodin a létalo
se až do 18 hodin. Za rok bych ráda letěla
znovu, až budou v září zase slavnosti města.
S pozdravem
klientka Domova pro seniory U Bažantnice
Vlasta Faltinová

Na počátku července se podařilo dovést po více než dvou letech do
finále velkou novelu exekučního řádu. Zákonodárci tak schválili největší
změny v exekucích u nás za posledních dvacet let. S pomocí dlužníkům
se můžete obrátit na Občanskou poradnu Oblastní charity Chrudim.
Pozitivních změn, které hájí práva seriózních věřitelů a pomáhají zodpovědným
dlužníkům, je celá řada. Tou nejaktuálnější nabídkou je využití lidoveckého
„milostivého léta“, jež nabízí řešení všem,
kteří jsou dnes v exekuci s dluhem vůči
státu či státním organizacím.
Jde ale o úpravu pouze jednorázovou,
která nabyla účinnosti 28. října. Od tohoto data běží 90 denní lhůta a tato nabídka dobrodiní ze strany státu skončí
28. ledna 2022 a nebude se opakovat.
Lidem, kteří se dostali kvůli dluhům
u státních institucí do exekuce, budou
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále vůči veřejným institucím při splnění níže uvedených pod-

mínek. Veřejnoprávní institucí může být
např. obec, zdravotní pojišťovna, nemocnice, dopravní podnik, technické služby
obcí a měst nebo ČEZ. Dlužníkovi, který
se nachází v exekuci vymáhané soudním
exekutorem a zaplatí jistinu dluhu (původní dluh) a 908 Kč (poplatek na náklady spojené s ukončením exekuce + DPH),
bude zbytek dluhu odpuštěn.
Vedoucí Občanské poradny Iveta Bakešová k probíhající akci doplňuje: „Občanská poradna Oblastní charity Chrudim
poskytuje pomoc osobám v tíživých životních situacích. Mnozí přicházejí právě
s finančními problémy, které ještě více
prohloubila koronavirová krize. Díky Milostivému létu teď mohou dostat šanci
se z dluhů dostat.“

Se sepsáním žádosti a dalšími náležitostmi vám bezplatně a anonymně pomůže
Občanská poradna Oblastní charity Chrudim (Školní náměstí 56, Chrudim), kterou
můžete navštívit osobně nebo ji kontaktovat na telefonním čísle 469 319 700.
Oblastní charita Chrudim
www.hermanuv‑mestec.cz
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Pohůdka bilancuje
S koncem starého roku a počátkem nového nadchází čas na zamyšlení. Co se povedlo, co by mohlo být lepší a kam směřovat
dále. Tak tomu je i u nás.
Začínali jsme v dubnu 2021. Jako Centrum
Pohůdka. Nové složení, nově pod příspěvkovou organizací SPOKUL HM. Nejprve jsme
předělali a vymalovali prostory infocentra.
Pro veřejnost nově otevřeli místnost Pohůdky. Naším hlavním cílem bylo (a samozřejmě stále i je), aby naši návštěvníci a vůbec
lidé okolo nás byli spokojení. Aby nás, jako
Íčko, rádi navštěvovali turisté, kterých jsme
tu hlavně o prázdninách přivítali opravdu
hodně. Ale především, aby k nám rádi chodili místní lidé. Pro vstupenky, pro rady, informace, dárkové předměty nebo jen tak,
pro radost.
Uspořádaly jsme řadu akcí a výstav. Od tvořivých dílen, přes výstavy fotografií, obrazů,
výrobků z kmene. Daly jsme prostor šikovným lidem z našeho okolí ukázat ostatním,
co umí. Podporujeme výrobce a umělce
Železnohorského regionu. Snažíme se „neplýtvat“ a použitým věcem dávat „druhou“
šanci. Bleší trhy a výstava plyšáků jsou toho
důkazem. Aktivně se účastníme akcí a setkání na podporu turistického ruchu, v říjnu
jsme úspěšně prošly kontrolou z Asociace
turistických informačních center a obhájily
certifikát na třídu B na další dva roky. Spolupracovaly jsme na projektu Základní školy
Prachovice „Poznej své okolí“ a „Putování za
židovskými památkami“. Zapojily jsme se do
plánů na oživení zahrady za infocentrem.
Naše práce nás zkrátka baví.

A co chystáme na příští rok? Plány určitě
máme. Ale to hlavní bude na vás. Takže, pokud tvoříte něco hezkého nebo víte o někom, jehož výrobky by mohly udělat radost
druhým, přijďte a můžete u nás uspořádat
výstavu, zajistíme vám propagaci. Máte‑li
nápad na nějakou charitativní nebo kulturní
akci, zastavte se u nás, rádi vám s ní pomůžeme. Vy přijdete s nápadem a zápalem, my
vám dáme prostor a pomůžeme vám. Na
vzájemnou spolupráci a inspiraci se těšíme
už teď.

Pohůdka připravuje
Jsme rády, že právě naše infocentrum
zdobí nádherný anděl. Vytvořili ho žáci
ZUŠ Heřmanův Městec a na výstavě andělů obdržel nejvíce hlasů od veřejnosti. A teď je k vidění u nás. Děkujeme za
zapůjčení.
Na základě spolupráce s oblastní charitou Chrudim bude v našem infocentru
umístěna kasička Tříkrálové sbírky.
Chcete‑li přispět, zastavte se u nás v období od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
Pro velký úspěch a s novou várkou hraček jsme se rozhodly pokračovat ve výstavě plyšáků ještě v lednu a umožnit
tak i těm, kteří u nás ještě nebyli, najít
a odnést si svého plyšáka. Navíc u nás
můžete „obléci“ i svoji panenku Barbie. Oblečky pro ni uháčkovala paní
Lukáčová.
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se od 16 hodin
uskuteční další tvořivá dílna, tentokrát
na téma „Malování na hedvábí“. Kurzovné činí 560 Kč, profesionální lektor,
barvy i ostatní materiál je zajištěn. Své
místo si prosím rezervujte už teď na tel.
778 888 772, neboť počet účastníků kurzu je omezen.
Všem našim návštěvníkům, stávajícím
i těm budoucím přejeme do nového
roku jen vše dobré, hodně úsměvů, nápadů, radosti a pozitivní energie.
Olga Čížková
Thea Palmer
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Městské kino oslaví 100 let
V lednu 2022 tomu bude už 100 let, co se
poprvé rozzářilo plátno našeho kina v hotelu
Bílý beránek.
Toto úctyhodné výročí stálého kina na jednom místě bychom si rádi připomněli nejen tradičně velmi
úspěšnými projekcemi archivních dokumentů z našeho města, ale také speciálním filmovým programem. Dále připravujeme výstavu v Galerii Dvojdomek, která připomene historii kin v našem městě jak
fotografiemi, tak i dobovými plakáty. Součástí bude
také výstava filmových plakátů 60. – 80. let minulého
století.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci
a různá omezení
jsme se rozhodli
posunout oslavy
výročí kina na
pozdější období,
kdy bude moci
navštívit program co nejvíce
návštěvníků. Neuskuteční se tedy
hned v lednu, ale
pravděpodobně
v průběhu února
nebo března.
Pokud vlastníte
nějaké dobové
materiály, plakáty
či dokonce filmové záběry z našeho města, které by
mohly být prezentovány veřejnosti,
budeme moc rádi
za jejich zapůjčení. Kontaktujte nás
prosím na telefonu
777 797 141 nebo
osobně v Turistickém informačním
centru.
Dalimil Nevečeřal,
ředitel SPOKUL HM
a dramaturg kina

www.hermanuv‑mestec.cz
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díky
andreo díky mirku díky honzo díky vašku díky
milane díky rainere díky kláro díky marcelo díky petře
díky marto díky martino díky gabčo díky iveto díky evčo
díky deniso díky terezo díky věro díky hanko díky pavle
díky evo díky zuzko díky lenko díky terezie díky petře
díky jarko díky samueli díky pavle díky danieli díky marku
díky aleši díky jiří díky jakube díky gábino díky katko díky
zlatko díky heleno díky miloši díky radko díky renáto
díky nikolo díky jano díky marto díky jovano díky eliško
díky veroniko díky marketo díky ivo díky dagmaro díky
marie díky kamilo díky aleno díky olgo díky ilono díky ivo

za vaši práci v roce 2021 děkují marek a jana černočtí
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Školní psycholožka
Vážení čtenáři, jmenuji se Kristýna Zrůstová a pracuji na místní základní škole
již druhým rokem jako školní psycholožka. Rozhodla jsem se napsat tento
článek kvůli tomu, že se stále setkávám s překvapenými reakcemi (nejen)
heřmanoměsteckých na to, že škola vůbec někoho takového má a s železnou pravidelností zazní dotaz: „Cože to tam vlastně dělám?‘’
Má práce je velmi rozmanitá. Stěžejní část
tvoří individuální konzultace s žáky – psychologické poradenství. Jsem součástí
školního poradenského pracoviště, mé
služby jsou poskytovány bezplatně. Žáci
si mohou schůzku domluvit sami u mne
v kanceláři nebo elektronickou cestou.
Někdy je iniciátorem prvního setkání rodič nebo učitel. Důvody jsou různé: rozvod
rodičů, vztahy v rodině a s vrstevníky, stres,
problémy v komunikaci apod. Mohou se
přijít poradit nejen děti, ale i dospělí. Ať už
se jedná o rodiče či kolegy učitele. Mými
nástroji jsou rozhovor, aktivní naslouchání
a respektující přístup. Pro názornost a rozproudění dialogu někdy používám různé
projektivní karty (viz foto). Návštěva u mne
neznamená automaticky získání odpovědi
na položenou otázku, ale spíše se spolu
s klientem snažíme nalézt řešení. Jedno
setkání zpravidla nic dlouhodobě nevyřeší. Někdy je
potřeba dlouhodobá spolupráce s žákem, jejíž součástí
bývá i zapojení rodičů tak,
aby se žádoucí změna opravdu uchytila. Moje práce ale
obnáší i aktivity „v terénu”,
spolupracuji se třídami na
prvním i druhém stupni a po
domluvě s třídním učitelem
přicházím do hodiny s aktivitami zaměřenými na určitou
problematiku (např. vztahy mezi spolužáky) nebo

s technikami zážitkovými, které podporují
soudržnost skupiny.
Díky tomu, že mám na škole plný úvazek,
zatím jsem financovaná z operačního programu VVV (Šablony III), mohou mne zde
nejen žáci zastihnout každý den. Snažím se
být součástí školy jako ostatní pedagogičtí
pracovníci tak, aby děti vnímaly, že psycholog není někdo, koho je třeba se obávat. Nebo naopak, že člověk, který k němu
zavítá, nemusí být kvůli tomu terčem posměchu. Vždyť k psychologům nechodí
jen „blázni”, jak se často traduje a vyhledat
pomoc není známkou selhání. Troufám si
říct, že pokud naši žáci opustí základní školu s touto zkušeností v paměti, nesou si do
života kvalitu, která má větší váhu než tolik
zbožňovaná jednička.
Kristýna Zrůstová

Běžecký klub
Heřmanův Městec
2021
I v roce 2021 proběhla bohatá činnost Běžeckého klubu zahrnující jak pravidelné tréninky – výklusy v okolí Městce, tak organizaci mnoha běžeckých závodů a sportovních
akcí. Již tradičně proběhl celoroční pohár
s názvem O Vládce Mrdic, který zahrnoval
přes deset závodů běžeckých, cyklistických
a i velice speciálních jako pivní míli či orientační a ultraběh. Celkem se všech podniků
zúčastnilo přes 800 sportovců a závodilo
jak o výsledky v konkrétních závodech, tak
o celkové vítězství v poháru. Nakonec titul
Vládce/Vládkyně Mrdic vybojoval Pavel Lopour z našeho klubu a Gábina Pohanková
z Valů.
I na příští rok plánujeme obdobnou sestavu
závodů, popř. budou zahrnuty i další akce
spřátelených organizací. Vše najdete na
stránkách WWW.PODBEH.CZ, popř. nás můžete sledovat na Facebooku. Přejeme všem
krásné vyběhnutí do nového roku a spoustu
skvělých sportovních zážitků.
Běžecký klub Heřmanův Městec

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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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Tylova ulice – nádraží ČD – 2. část

A jak šel čas na městeckém nádraží po druhé světové válce? Samozřejmě pokrok doby přinášel další změny i v dopravě. Budování prachovické cementárny
značně zvýšilo přepravu a byl posílen počet vozů na železnici.

Vápenný Podol, poslední jízda, 1978

Nádražní depo, stavba bytovky, 1966

Právě pro dovoz surovin do budované cementárny a odvoz vyrobeného cementu odběratelům bylo stávající řízení dopravy v celém úseku Přelouč – Prachovice nevyhovující, a proto
bylo rozhodnuto o modernizaci dopravy. V roce 1976 podnik AŽD Praha dokončil projektovou
dokumentaci k celé stavbě a ta byla ještě v tomto roce zahájena. Jako první byly provedeny
výkopové práce pro kabelizaci na trati i ve stanicích. V Kostelci u H. Městce a Cholticích byly
postaveny objekty pro instalaci nové technologie a v Heřm. Městci vedle stávající staniční budovy objekt pro nové ústřední stavědlo, odkud se po aktivaci celého zařízení měl řídit provoz
na celé trati. Avšak zanedlouho byly veškeré práce z důvodu jiných priorit dočasně pozastaveny.

Váha uhelných skladů

Parní lokomotivy byly postupně nahrazovány
dieselovými, přepravu cestujících obstarávaly
již motorové vozy. K 15. 1. 1978 byla v rámci
převádění některých železničních tratí na
autobusovou dopravu zrušena část celostátní dráhy Tasovice – Vápenný Podol. Skončila
tak oblíbená odbočka do Vápenného Podola. Pamatuji, jak jsme ji často využívali v zimě,
abychom si mohli zalyžovat na kopci s vlekem,
který byl nejblíž právě v Podole. Následujícím
událostem se budeme věnovat v příštím vydání Leknínu.
Eva Bočková

Zbrojení lokomotiv, 1960
Motorový vůz M 131 na odbočce v Tasovicích,
konec 70. let 20. stol.

Nádraží, 60. léta 20. století

Depo, 1966

Uzávěrka zpravodaje: čtvrtek 20. 1. 2022 ve 12.00
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Motorový vůz M 130 zvaný věžák
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