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HURÁ NA PRÁZDNINY!
ANKETA pro žáky ZŠ: „Co všechno plánujete na prázdniny? Na co se úplně nejvíc těšíte?”
me tam hrát různé hry. Úplně nejvíc se těším na
tábor, na bazén a zmrzlinu.”
Kryštof Šikula, 2. třída: „Těším se na prázdniny, protože pojedeme do Polska do
Energylandie, tam jsou různé
dráhy, taková auta a můžete se
tam vyblbnout. Už jsem tam byl. Nejvíc se těším
na takové otočky na dráze.”

Nela Chudomelová, 4. třída:
„Budeme spát na trampolíně celou noc, spát ve stanu,
chodit o půlnoci po vesnici.
Pojedeme na 7 dní na dovolenou, koukat se na západ slunce,
chodit do hospody, chodit se koupat v noci,
jezdit na kole, skákat do bazénu v oblečení, nafouknout si člun a dát ho na bazén a spát v něm
celou noc, pořádně oslavit narozeniny, prostě
strávíme prázdniny naplno!”

Tater, protože tam přijede ještě jiná kamarádka
ze Slovenska, se kterou komunikuji pouze online,
a strašně se těším.”

Monika Bryndová, 6. třída: „Na prázdniny pojedu k babičce a budeme jezdit na výlety. Úplně
nejvíc se těším, že budu hodně
s mojí kamarádkou, která
bydlí v Brně a můžu se s ní
vidět jen v létě, na sluníčko
a na koupaliště.”

Jirka Teplica, 4. třída: „Ahoj,
jsem Jirka a řeknu vám, co
budu dělat o prázdninách.
Pojedu na tábor, potom na
další tábor, a to je vše.”

Lenka Thaldorf, 6. třída: „Druhý
týden o prázdninách pojedu s
nejlepší kamarádkou na týden
na Malou Fatru na Slovensku,
potom budu mít týden zase
klid, odpočívat a potom na dva
týdny přijedou známí z Potůčku, což je u hranic
s Německem, přijedou na dva týdny na Seč na
chatu a tam se budeme koupat, jezdit na výlety
a potom s nimi na dva týdny zase odjedu do
Potůčku. Úplně nejvíc se těším na druhý týden
v červenci, až pojedu s kamarádkou do těch

Ondřej Horálek, 6. třída:
„Já se chystám na kolo, na
dovolenou, nevím tedy úplně přesně kam, ale bude to
někde po Čechách. Nejvíc se
těším na florbalový tábor, na kamaráda a že si tam spolu zahrajeme.”

Johanka Kindlová, 4. třída:
„Těším se na: pouť, 3 tábory
(mrákotínský, holičácký a farní),
na vodu, do Alp, na tetu Hanu a
strejdu Boba, na Emu, na chatu
Hubertku v Jeseníkách, Mělice a lom
Borek a Konopáč a náš rybník, na babičku, na svůj
svátek, na Terku a na kamarády. Toť vše.”
Martin Halbich, 6. třída: „Pojedu na tábor, budu jezdit hodně k tátovi a budu chodit do
bazénu. U táty máme velkou
zahradu s trampolínou, může-

Antonie Flídrová, 2. třída: „Já
se hrozně moc těším na prázdniny. Možná pojedeme s rodinou a přáteli...teď zrovna nevím
kam, rodiče mi to neříkali. Ale taky
ne, protože je velká možnost, že taťku nepustí,
protože asi nastoupí do nové práce nebo nás
babička se strejdou a se ségrou vezme do Chorvatska a možná babička vezme i na Seč na 3 dny.”

Co lze o prázdninách podnikat
v Heřmanově Městci:
KOUPALIŠTĚ KONOPÁČ,
denně od 10.00 do 19.00
TENISOVÉ KURTY ZA SPORTOVNÍ HALOU
denně 8.00 – 20.00
VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA V BAŽANTNICI
nepřetržitě
BĚŽECKÉ TRASY V BAŽANTNICI
nepřetržitě
JÓGA V ZÁMECKÉM PARKU (areál letního
kina) každé pondělí 19.00 – 20.00
CVIČENÍ NA PADDLEBOARDECH
KONOPÁČ, dle domluvy na facebooku
Aerobik Heřmanův Městec
NEFESTIVAL 20. 8.
BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ 26.–29. 8.
KONCERTY HUDEBNÍHO LÉTA
10. 7., 24. 7., 4. 8., 7. 8., 21. 8.
LETNÍ KINO KONOPÁČ
Pondělí, středa, pátek
DESÍTKY KILOMETRŮ CYKLOTRAS
A TURISTICKÝCH CEST v okolí města
OSM PŘÍVĚTIVÝCH
HEŘMANOMĚSTECKÝCH HOSPŮDEK,
CUKRÁRNA A KINOKAVÁRNA

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřm. Městec na svém jednání dne
25. 05. 2022
usnesením č. R/2022/177 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 11. 5. 2022
do 25. 5. 2022 a schvaluje prodloužení termínu pro
splnění usnesení č. R/2022/071 – Útulek pro psy do
31. 8. 2022,
usnesením č. R/2022/178 nedoporučuje odprodej
části pozemku parcelní číslo 2172 v k.ú. Heřm. Městec
panu Jakubu Hamsovi, bytem Čáslavská 218, Heřm.
Městec 538 03,
usnesením č. R/2022/179 schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
v domě č. p. 177 Heřm. Městec ze dne 01. 09. 2021,
usnesením č. R/2022/180 schvaluje přidělení místnosti/městského bytu č. 16 Romanu Pivoňkovi, na
adrese Masarykovo náměstí č. p. 33, Heřm. Městec na
dobu určitou od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 za sníženou
cenu 32,34 Kč/m2,
usnesením č. R/2022/181 bere na vědomí protokol
o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku "Stavební úpravy šatny kina Mír
v Heřmanově Městci" a ruší výběrové řízení na tuto
realizaci a schvaluje oslovení společnosti L – B stavební, s. r. o., IČO: 27476570 na částečnou realizaci veřejné
zakázky "Stavební úpravy šatny kina Mír v Heřmanově
Městci",
usnesením č. R/2022/182 bere na vědomí protokol
o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku "Oplocená manipulační plocha
V Lukách, Heřm. Městec" a rozhoduje o výběru p. Radka Římka, IČO: 72811455 jako dodavatele na veřejnou
zakázku,
usnesením č. R/2022/183 doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení
a doporučuje zastupitelstvu města schválit překlenovací úvěr KB ve výši 50 000 tis.Kč na překlenutí časového
nesouladu mezi výdaji a inkasem dotace na autobusový
terminál,
usnesením č. R/2022/184 schvaluje výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Kontrola
hospodaření příspěvkové organizace města Heřm. Městec SPOKUL HM, p. o. a Základní umělecká škola za rok
2022 dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
usnesením č. R/2022/185 bere na vědomí předložený
návrh Závěrečného účtu města Heřm. Městec za rok
2021 a bere na vědomí účetní závěrku města Heřm.
Městec za rok 2021,
usnesením č. R/2022/186 doporučuje uzavření
Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní
docházky dětí s trvalým pobytem v obci Bylany,
usnesením č. R/2022/187 schvaluje Program zasedání
zastupitelstva města dne 13. 6. 2022.
Rada města Heřm. Městec na svém jednání dne
16. 06. 2022
usnesením č. R/2022/188 bere na vědomí kontrolu usnesení s termínem splnění od 25. 5. 2022 do
15. 6. 2022,
usnesením č. R/2022/189 doporučuje odprodej pozemku parcelní číslo 403/3 a část pozemku parcelní číslo
540/1 v k.ú. Chotěnice manželům Zdence a Radimovi
Šimkovým, za cenu 154 Kč/m2,
usnesením č. R/2022/190 doporučuje směnu městského pozemku parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2
v k.ú. Chotěnice za pozemky 506/17, 506/18 a 506/19
v k.ú. Chotěnice,
usnesením č. R/2022/191 schvaluje ukončení nájemní
smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1096 v k.ú. Heřm.
Městec s paní Dagmar Novotnou a schvaluje pronájem
pozemku parcelní číslo st. 1096 v k.ú. Heřm. Městec paní
Jiřině Tomiškové a panu Zbyňkovi Tomiškovi, za cenu
5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/192 bere na vědomí ukončení
nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1016
v k.ú. Heřm. Městec s panem PhDr. Vladimírem Hudečkem a bere na vědomí žádost manželů Evy a Michala
Kebrtových na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1016
v k.ú. Heřm. Městec za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/193 schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společnosti BONZO, s. r. o.
IČ 6093067 Masarykovo náměstí 55, Chrudim 537 01,
usnesením č. R/2022/194 schvaluje předloženou
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022491/DUS/01
mezi městem Heřm. Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035 Teplická 874/8 Děčín IV – Podmokly 405 02,

usnesením č. R/2022/194 neschvaluje předložené
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby mezi městem Heřm. Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035 Teplická 874/8 Děčín IV – Podmokly 405 02
č. IV-12-2022491/SIS/01,
usnesením č. R/2022/195 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-122022493/VB/01 s názvem
stavby "Heřm. Městec, Na Ježkovce, p. č. 582/23-sm.
knn" se společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Heřm. Městec,
IČ 00270041, Havlíčkova 801, 538 03 Heřm. Městec (na
straně druhé),
usnesením č. R/2022/196 schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 30. 6. 2022 s Kateřinou Markovou k bytu na adrese Čáslavská 244, Heřm.
Městec,
usnesením č. R/2022/197 schvaluje vystavení faktury za umístění dvou kontejnerů, které dosud nebyly
smluvně ošetřeny a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů s firmou
TextilEco, a. s. IČO 28101766,
usnesením č. R/2022/198 schvaluje – uzavření smlouvy na Svoz odpadů a uzavření smlouvy na provozování
Sběrného dvora s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
usnesením č. R/2022/199 nesouhlasí se změnou návrhu Smlouvy o dočasném zvláštním užívání komunikace
č. MěÚHM/04347/2022/05 dle požadavků pana Mgr. Ivo
Kvítka,
usnesením č. R/2022/200 souhlasí se zřízením nového odběrného místa knn ukončeného na pozemkové parcele č. 1103/22 při hranici s pozemkem č. parc.
1103/19 v k.ú. Heřm. Městec,
usnesením č. R/2022/201 schvaluje uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Gardenline, s. r. o.
IČO 27263827 na realizaci zakázky "Autobusový terminál
Heřm. Městec",
usnesením č. R/2022/202 souhlasí s předloženým
návrhem společnosti BONZO, s. r. o., Masarykovo nám.
55, 537 01 Chrudim, IČ 60930675, týkající se stavby označené "Bytový dům V Lukách",
usnesením č. R/2022/203 schvaluje předložené rozmístění atrakci na Bartolomějskou pouť v roce 2022,
usnesením č. R/2022/204 schvaluje uzavření nájemní
a servisní smlouvy se společností Flamy Pardubice, a. s.,
se sídlem Mařatkova 916/6, 142 00 Praha 12, IČ:64259714,
DIČ:CZ 64259714,
usnesením č. R/2022/205 schvaluje žádost o provedení přezkoumání hospodaření města Heřm. Městec
Krajským úřadem Pardubického kraje,
usnesením č. R/2022/206 vyhlašuje výběrové řízení
pro II. pololetí roku 2022 na poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2022/207 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost společnosti KŘIŽOVATKA handicap – centrum, o. p. s. K Blahobytu 1763, 530 02
Pardubice, IČO 22690069, z kapitoly Dotační programy
města – Rezerva rady ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2022/208 schvaluje příspěvek na činnost Domova pod Kuňkou, Ráby 162, IČO 71176217 ve
výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2022/209 schvaluje přijetí sponzorského daru Mateřskou školou, Jiráskova 842, Heřm.
Městec od firmy FIMAL STAV, s. r. o., Hostovlice 51, 285
62 Hostovlice IČO 06042783 v hodnotě 87 568 Kč,
usnesením č. R/2022/210 jmenuje od 1. září 2022 ředitelkou Domova pro seniory, Heřm. Městec, U Bažantnice 63 p. PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA
a schvaluje platový výměr pro ředitelku Domova pro
seniory, Heřm. Městec, U Bažantnice 63, p. PhDr. Evu
Kunátovou Holečkovou, MBA,
usnesením č. R/2022/211 schvaluje platový výměr
platný od 1. 7. 2022 – Bc. Ivana Benešová, ředitelka Mateřské školy, Jonášova 726, Heřm. Městec,
usnesením č. R/2022/212 schvaluje – odměny za
první pololetí 2022 ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřm. Městec dle návrhu v příloze a nový platový výměr ředitele SPOKUL HM, p. o., od
1. 7. 2022,
usnesením č. R/2022/213 souhlasí s bezplatným
zapůjčením veřejných WC v Bažantnici na pořádání
běžeckých závodů Běžeckým klubem Heřm. Městec
dne 21. 6. 2022 v době od 17.00–21.00 hod., s tím, že
žadatel zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní
režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu
a elektřinu,
usnesením č. R/2022/214 souhlasí s vyvářením obědů
v MŠ Jiráskova 842, Heřm. Městec pro nově budovanou
MŠ v Rozhovicích pro školní rok 2023/2024 a následující.
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Zastupitelstvo města Heřm. Městec na svém jednání dne 13. 06. 2022
usnesením č. Z/2022/021 schvaluje navržený program jednání, ověřovatele zápisu: Ing. Zdenka Sedláčková, Ing. Lenka Ulrichová a bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2022/022 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění od 14. 3. 2022 do 13. 6. 2022 a schvaluje
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. 7/2022/013
"Odprodej části pozemku p. č. 1173/167 k.ú. Heřm. Městec – Jiráskova" do 31. 7. 2022,
usnesením č. Z/2022/023 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 26. 2. 2022 do
3. 6. 2022,
usnesením č. Z/2022/024 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Finančního výboru pro jednání zastupitelstva města dne13. 6. 2022 a to od posledního jednání
zastupitelstva,
usnesením č. Z/2022/025 bere na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za
duben a květen 2022,
usnesením č. Z/2022/026 bere na vědomí Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč k datu
1. 6. 2022,
usnesením č. Z/2022/027 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za
období únor 2022 – květen 2022,
usnesením č. Z/2022/028 bere na vědomí Zprávu
o činnosti MP za období od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022,
usnesením č. Z/2022/029 neschvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 1170/47 v k.ú. Heřm. Městec paní
Renatě Malátové,
usnesením č. Z/2022/030 neschvaluje odprodej části
pozemku parcelní číslo 2172 v k.ú. Heřm. Městec panu
Jakubu Hamsovi,
usnesením č. Z/2022/031 schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí směnné na část pozemkové parcely
č. 562 o výměře cca 75 m2 za část pozemkové parcely
č. 178 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Chotěnice, mezi městem Heřm. Městec a paní Ing. Ludmilou Kabelovou,
usnesením č. Z/2022/032 neschvaluje prodej části
pozemkové parcely č. 1856/2 v kat. území Heřm. Městec
panu Vladimíru Novotnému,
usnesením č. Z/2022/033 bere na vědomí návrh
rozdělení dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci
Programu regenerace MPZ na rok 2022 a schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok
2022 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřm. Městec
v celkové výši 491.000 Kč, z toho 409.000 Kč z finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a 82.000 Kč z rozpočtu Města Heřm. Městec na akci Fara č. p. 26 – oprava
fasády, 2. etapa, a dále schvaluje poskytnutí příspěvku
z Programu regenerace MPZ na rok 2022 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřm. Městec v celkové výši
196.000 Kč, z toho 196.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 0 Kč z rozpočtu Města Heřm. Městec
na akci Varhany v kostele sv. Bartoloměje – 1. etapa,
usnesením č. Z/2022/034 schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Heřm. Městec
za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Heřm. Městec za rok 2021, a to bez
výhrad, schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a bere na
vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek obcí za rok 2021, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021,
usnesením č. Z/2022/035 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího
hospodářství k 31. 3. 2022,
usnesením č. Z/2022/036 schvaluje rozpočtové opatření ZM/2022/02 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení a schvaluje překlenovací úvěr KB
ve výši 50 000 tis. Kč na překlenutí časového nesouladu
mezi výdaji a inkasem dotace na autobusový terminál
(varianta úvěrové smlouvy s fixní úrokovou sazbou),
usnesením č. Z/2022/037 schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky
dětí s trvalým pobytem v obci Bylany.

RADA MĚSTA
• středa 3. 8.
• středa 31. 8.

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 11. a 25. 7.
• pondělí 1. a 22. 8.

14.00–16.00
14.00–16.00
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Pozvánka do Bechyně
Vážení čtenáři Leknínu, dovolte mi vás pozvat do vašeho partnerského města
Bechyně.
Jihočeské město Bechyně leží v malebné
krajině na ostrohu nad soutokem řeky Lužnice a říčky Smutné. Město bylo založeno
kolem roku 1323 a je proslulé lázeňstvím,
keramikou a okolní nádhernou přírodou.
A co lze u nás vidět, navštívit a zažít.
ZÁMEK BECHYNĚ
Za svou současnou renesanční podobu
vděčí zámek především stavebním aktivitám Petra Voka z Rožmberka, který zde měl
roku 1580 velkolepou svatbu s Kateřinou
z Ludanic. Zámek je v sezóně přístupný
veřejnosti.
POUTNÍ KLÁŠTER S KOSTELEM
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Jedinečný komplex františkánského kláštera
je jednou z nejvzácnějších památek svého druhu na našem území. Uvnitř najdete
unikátní rozsáhlou sklípkovou klenbu a tři
„zázračné“ sochy, díky nimž byla Bechyně
významným poutním místem a spadá pod
jihočeskou část svatojakubské cesty. Součástí
areálu je volně přístupná klášterní zahrada.
BECHYŇSKÝ MOST DUHA
Most byl postavený k 10. výročí založení
republiky, odtud i pojmenování Jubilejní.
Nejčastěji je tato pozoruhodná technická
památka, ve své době nejvyšší železobetonový most v ČSR, nazývána poeticky Duha,
a to díky nepřehlédnutelnému oblouku
nad údolím Lužnice. Zajímavostí je i souběh
silničního a železničního provozu.
KOSTEL SV. MICHAELA A STARÝ
MĚSTSKÝ HŘBITOV
Hřbitovní kostel svatého Michaela je jedním
z nejstarších raně barokních centrálních
kostelů v Čechách nechal ho před severní
městskou hradební zdí postavit nejmladší ze tří bratrů Jan Norbert ze Šternberka
(rod Šternberků v té době vlastnil Panství
Bechyně).

STEZKA UDOLÍM LUŽNICE
TOULAVOU
První česká pěší trasa, která se ocitla na seznamu nejlepších stezek Evropy Leading
Quality Trails Best of Europe, vede hlubokým údolím řeky Lužnice kolem historických měst Tábor a Bechyně, starých mlýnů
a zřícenin.

BECHYNĚ NA VÁS ČEKÁ A TĚŠÍ SE!
akce v sezóně 2022

červen – září
Keramické plastiky po městě
10. 7. Výstava Helena Johnová –
první dáma české 		
keramiky
Do světa M. Šaška
– herna pro děti
9. 7.
Divadlo v trávě XXX.
– divadelní přehlídka 		
v klášterní zahradě
23. 7. Koloběžková Grand Prix
30. 7. Keramické trhy
12. – 14. 8.
Festival dechových 		
hudeb po celem městě a na
zámku Bechyňské doteky
Každou středu koncert u kašny nebo
letní kino.
Více informaci lze dohledat na
www.mestobechyne.cz
www.kulturnidum.cz
www.toulava.cz
Za Kulturní středisko města Bechyně
Štěpán Ondřich

Výběrové řízení na
poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje
bydlení
Na úřední desce fyzické a elektronické bylo zveřejněno Výběrové
řízení pro II. pololetí roku 2022 na
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení včetně kompletní tabulky,
na co lze žádat – např. obnova fasády domu, obnova střechy, modernizace stávajícího WC a koupelny,
zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu či novostavbě,
výměna oken atd.
Půjčky jsou určeny pro fyzické a právnické
osoby, které vlastní stavby pro bydlení na
území Heřmanova Městce a v jeho místních částech. V případě, že byla žadateli již
půjčka poskytnuta, na další půjčku má nárok po úplném splacení předchozí půjčky.
Souhrn všech půjček ve výběrovém řízení
nesmí přesáhnout 250.000 Kč na 1 dům/1
žadatele.
Žádosti o poskytnutí půjčky s informační
tabulkou jsou k dispozici na městském
úřadě v 2. patře na odboru finančním a na
webových stránkách města v sekci „Dokumenty – Formuláře“. Žádosti je možno
podávat v termínu do 20. 7. 2022 na podatelně MěÚ.
Denisa Kličková
Finanční odbor

Vítání občánků                 
Vážení a milí rodiče, další vítání nových občánků našeho města se bude
konat v sobotu 1. října 2022
(děti narozené v roce 2022). Budete-li mít
zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti
zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její
předání do kanceláře matriky nejpozději
do pátku 16. září 2022.

Přihlášku na VO lze vyzvednou v kanceláři
matriky nebo na www.hermanuv-mestec.
cz/vitani-obcanku.
Tel.: 464 603 518
e-mail: matrika@mesto-hm.cz

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete. Tuto slavnostní akci mohou rodiny
spojit s návštěvou „Heřmanoměsteckých
slavností“, které se budou konat ve stejný
den.
Josef Kozel, starosta,
V. Dlouhá a P. Kozlová, matrikářky
www.hermanuv‑mestec.cz
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Jsme všichni na té samé lodi
V tomto školním roce se žáci a pedagogičtí pracovníci Speciální základní školy v Heřmanově Městci opravdu nenudili. Z radosti, že můžeme opět volně
navštěvovat různé společenské události a scházet se tak se zajímavými lidmi,
se zrodilo mnoho akcí a projektových dnů, které si všichni zúčastnění užili
do posledního detailu. Ať to byly sportovní nebo výtvarné soutěže s velice
pěknými výsledky nebo vzdělávací projekty, všude nás provázela vnitřní motivace a nadšení z prožitých okamžiků. Letos tak uzavíráme neopakovatelný
a všestranně obohacující školní rok.
Příjemným překvapením v úvodu roku byl
výkon zástupců deváté třídy na jubilejním
30. ročníku Plavecké soutěže měst v závodě
na stometrové trati volným způsobem. Naši
žáci Nikola Turecká, Radek Nedvěd a Matěj
Hloušek přispěli skvělým výkonem k výsledku města Chrudimi, která se v kategorii B,
tj. města od 20 do 50 tis. obyvatel, umístila
na 6. místě s 3044 body, kdy ji reprezentovalo 273 plavců z celkového počtu 7224.
Moc rádi jsme se akce zúčastnili a stali se
tak součástí celorepublikového projektu.
Jako každoročně, tak i letos, se žáci zúčastnili výtvarných výzev. V únoru proběhla
soutěž s názvem „Ovoce plné vitamínů“.
Byla rozdělena na dvě kategorie. Malba
+ kresba a polytechnické práce. Do soutěže jsme zaslali pět prací. V kategorii Malba
+ kresba vyhrála žákyně 9. ročníku Nikola
Turecká. V březnu se konala výtvarná soutěž na téma „Jarní mláďátka“. Technika prací
byla libovolná. I v této soutěži se nám dařilo.
Cenu získal Ladislav Jílek z 9. ročníku. Oběma žákům velice gratulujeme.

telské jednání místních zaměstnanců vždy
oceňujeme a na další už se moc těšíme.

V říjnu a opakovaně v dubnu se uskutečnil
celodenní výlet na farmu Apolenka ve Spojilu u Pardubic. Kromě výkladu a praktických ukázek chovu běžných, ale i nevšedních farmářských zvířat, se žáci účastnili
hiporehabilitace při vyjížďkách na koních.
Tato farma je nejen skvělou ukázkou chovu
a péče o zvířata, ale také poskytuje sociálně
aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením. Návštěvu plnou aktivit a přá-

Doslova osahat jsme si mohli jinak těžko polapitelné druhy živočichů na ornitologické
stanici u Srchu. Profesionální ornitolog pan
Česák nás provedl detailním výkladem
o kroužkování ptáků a o životě u téměř zazeměného rybníku. Viděli jsme, jak kroužkování probíhá, a netušili jsme, jak rozdílné může být chování jednotlivých druhů
ptáků. Žáci mohli ptáky vypouštět zpět na
svobodu. Pobyt v květnové sluncem pro-

Úplně jiný zážitek našim žákům i zaměstnancům zprostředkovala návštěva Pardubické
filharmonie, pro kterou jsme připravili improvizovaný koncertní sál v naší prostorné herně. Ukázky z muzikálových děl s výkladem
a humornými komentáři příjemně doladily
náplň hodin hudební výchovy. Koncert se
nesl ve slavnostním duchu a hudebníci ocenili naše přijetí a také pozornost a vnímavost
žáků. Není otázkou, zda, ale kdy si návštěvu
filharmonie zopakujeme, a jsme zvědaví, jakým programem nás překvapí příští rok.
Dějinami od vrcholného středověku až
po novověk jsme se prošli ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde se naši žáci
zúčastnili profesionálně připravených interaktivních lekcí Dej si pozor na zubra a Vytvoř si svůj erb. Tyto aktivity Východočeského muzea Pardubice velmi oceňujeme a na
návštěvu se budeme vždycky rádi vracet.

buzené přírodě nám také zpestřili migrující
skokani štíhlí, majestátní vodní buvoli a divocí koně. Na lesní cestě jsme pak pozorovali roj chrobáka lesního nebo jsme obdivovali
hnízdo s ptačími mláďaty v otevřené ptačí
budce. Víme už, kam se rádi vrátíme, když
budeme chtít na chvíli opustit ruch města.
Závěrečný měsíc školního roku bývá plný
loučení s absolventy a zároveň těšení se
na prázdniny. Jeho začátek se nesl v duchu Mezinárodního dne dětí, který jsme
s velkou chutí uspořádali na školní zahradě
a hřišti vedle školy. Protože jsme škola rodinného typu, bylo pro nás důležité setkat
se při této příležitosti i s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků. Proto jsme tento
slavnostní den uspořádali nejen jako dětský
den, ale i jako Den pro rodinu. Nechyběla
zde například pátrací hra s tajenkou, úkolová stanoviště, lahodné občerstvení, které
připravily samy děti nebo závěrečný dvoupatrový dort. Uvolněná a přátelská nálada
všech zúčastněných jen potvrdila, že jsme
jedna velká rodina plovoucí na té samé lodi
a dobré mezilidské vztahy a vzájemná podpora jsou pro nás vším.
Kolektiv padagogických pracovníků
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Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
V sobotu 4. 6. jste si s námi mohli užít příjemný den na akci S Hubertem do
lesa. I když nás počasí celý den strašilo, nakonec pršelo jen chvilku a vy jste si
s námi mohli zajezdit na koních, zašermovat, vyzkoušet si střílení z airsoftových zbraní, zasportovat, naučit se nahazovat, poznávat ryby, zapádlovat si
na paddleboardu, vytvořit placku na památku a další zajímavé věci.
O program se postaraly děti z našich tanečních kroužků a děti z kroužku divadla, které
každé taneční vystoupení uvedly.

Do losování bylo zařazeno cca 200 dětí.
Gratulujeme Lukášovi Kalousovi, který získal
první cenu a tou byl notebook Lenovo. Celkově jsme vylosovali 30 dětí, které si odnesly
zajímavé ceny. Děkujeme Řádu sv. Huberta
za to, že nás přizvali jako pořadatele k takové pěkné a naučné akci a tímto děkujeme
i všem sponzorům a našim vedoucím, kteří
nám s akcí pomohli. Hned o týden později
v sobotu 11. 6. jsme měli na Pivním festivalu
připravené soutěže a dílničku pro děti. Děti
si mohly vyzkoušet balanc s míčky, běh
přes překážky, hodit na cíl, hlavový jeřáb
a v dílničce jsme tvořili strašidelné příšerky.

V červnu u nás proběhla dopravní soutěž
pro žáky z 3., 4. a 5. tříd. Žáky k získání kartičky cyklisty čekala jízda zručnosti, na které se
ukázalo, jak umí ovládat kolo, rychlost a držet rovnováhu. Druhý úkol byla jízda na dopravním hřišti, kde musely splnit jízdu podle
dopravních značek a posledním úkolem byl
test. Za všechny tyto tři úkoly žáci dostávali
trestné body. Nejlépe se umístila třída 5. A.
Na druhém místě se umístila třída 5. C. a na

3. místě třída 5. B. Všem zúčastněným třídám
děkujeme a gratulujeme všem žákům, kterým se podařilo získat kartičku cyklisty.
Nově bylo spuštěno přihlašování na dohlídávání pro děti, které se nedostaly příští
školní rok 2022/2023 do družiny. Dohlídávání bude formou kroužku v úterý, středu a čtvrtek od 13 do 15 hodin. Přihlásit
vaše děti můžete na našich stránkách
www.jezkovka.cz v kolonce kroužky.
Jestli nevíte, co o prázdninách, stále se můžete přihlásit a vyrazit s námi třeba do Miletína na letní tábor, který se letos promění
v jednu velkou retro jízdu. Doufáme, že příští rok bude stejně úspěšný a že nás veškerá
omezení opustí nadobro. Děkujeme všem
našim pedagogům za vedení kroužků a těšíme se na další spolupráci v příštím školním
roce. Přihlašování na kroužky ve školním
roce 2022/2023 bude spuštěno ve čtvrtek
1. září na našich stránkách. Děkujeme i vám
starostlivým rodičům, že své děti podporujete, přejeme krásné prázdniny a těšíme se
zase v září u nás v DDM.
Kolektiv zaměstnanců DDM

Družinová příprava na prázdniny
Konec školního roku se kvapem blíží, a tak jsme pro děti
ze školní družiny při ZŠ v Heřmanově Městci připravily akci,
která se nesla v duchu prázdnin. Co bylo v plánu, aby dojem
letní pohody byl dokonalý? Samozřejmě výlet, stanování,
vaření polévky „kotlíkačky“, opékání buřtíků, trochu toho
nezdravého mlsání a trochu sportování.
Vše připraveno, pěkné počasí objednáno a v pátek 10. 6. děti po vyučování vyměnily aktovky za batůžky, do kterých maminky nachystaly
svačiny a s elánem vyrazily na výlet na Lichnici. Do Prachovic nás dovezl autobus a odtud jsme šli pěšky po turistické trase. Cestou se děti
namlsaly lesních jahod a pod Lichnicí stihly i nanuk nebo nějakou tu
nezdravou dobrotu. Po výkladu kastelánky hradu paní Ivany Matykové
někteří vystoupali na rozhlednu Miladu, jiní razili mince, chodili na chůdách anebo jen relaxovali. Po návratu nás čekalo stavění stanů na školní
zahradě, které jsme zvládli hlavně díky pomoci skautského střediska
Leknín Heřmanův Městec, které nám stany zapůjčilo. Děkujeme. Po této
vyčerpávající činnosti zavládla letní pohoda. Polévka voněla, a i trochu
z kotlíku „utekla“, buřtíky měly tu správně černou barvu, zpívalo se,
tančilo se a nezahálel ani míč. Paní ředitelka si našla čas a přijela děti
pozdravit a nás povzbudit. Akce se opravdu vydařila a teď už hurá na
prázdniny.
V. Hůlková, M. Kynclová, I. Loudová
www.hermanuv‑mestec.cz
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Čtyři taneční soutěže a 4 krát zlato na krku
Oldies Taneční skupina Téčko HM pod vedením Terezy Hluchníkové ukončila soutěžní taneční sezónu v Čáslavi a Havlíčkově
Brodě, kde si vytancovala 1. místo se show
dance "Cvičme v rytme".
Při vystoupení nás doprovázel neskutečný
aplaus a podpora od všech, za to moc děkujeme a já gratuluji celému týmu Oldies
za skvělou sezónu a celorepublikovou reprezentaci.

28. 5. se tanečníci HVK protancovali na
MČR CDT, které se konalo v Praze a v kategorii hobby získaly z pěti týmu titul Vícemistra České republiky. Choreogarfie "You Say."
4. 6. proběhla taneční soutěž Havlíčkobrodský střevíček, kde si nejmenší tanečníci
s choreografii "Svítá nám" vytancovali 1. místo z pěti týmu, TS Mini získala s choreografií
"Dreams" 2. místo, TS Maxi získala 3. místo
s "Rebel" a veliké překvapení bylo 1. místo
"Hold on". Nejstarší tanečníci dostali bramborové místo s "Five Feet" a ukončili soutěžní
sezónu s 1. místem art dance "You Say".
Neskutečná gratulace všem žákům za jejich
celoroční výkony a za krásnou reprezentaci
ZUŠ a města HM.

23. 5. proběhla taneční soutěž Čáslavský
čtyřlístek, kde si nejmenší tanečníci s choreografii "Svítá nám" vytancovali 1. místo, TS
Mini získala s choreografií "Dreams" 3. místo,
TS Maxi získala 2× 3. místo s "Rebel" a "Hold
on". Nejstarší tanečníci dostali bramborové
místo s "Five Feet" a ve veliké konkurenci 3.
místo s choreografií "You Say".

Poděkování patří také rodičům za spolupráci a jejich neskutečnou podporu.
Štěstí přeje připraveným.
Za TO pedagog a choreograf
Tereza Hluchníková

RUBRIKA: Turistou ve vlastním městě
KONOPÁČ

V minulém čísle jsme se vydali naučnou stezkou Rybníky Heřmanoměstecka,
nyní se zastavíme u jednoho z těch, který známe asi nejlépe, protože kam
jinam se vydat v našem městě, když teplota překračuje třicetistupňovou hranici a představa osvěžující koupele je více než lákavá?
Na místě původního rybníka bylo koupaliště vybudováno v roce 1935, ale nás spíš
zajímá, jak je to nyní. Z heřmanoměsteckého náměstí se vydáme pěšky kolem Zlatého
potoka, vzdálenost 2, 2 km, příjemná půlhodinová procházka. Vstupné pro dospělého
činí 80 Kč, pro děti do 10 let 50 Kč, děti do
3 let mají vstupné zdarma, po druhé odpo-

lední zaplatí dospělý 50 Kč, dítě do 10 let
30 Kč, pokud na Konopáč chcete chodit
pravidelně, můžete si předplatit celou sezónu za 500 Kč, dítě do 10 let za 350 Kč.
Koupaliště také nabízí pronájem kabiny
na celou sezónu, ale klidně i na jediný den,
stejně tak si můžete zapůjčit plastové le-

hátko. Na koupališti nás (a především děti)
zaujme 42 m dlouhý tobogán. Jedna jízda
za 5 Kč, 100 jízd za 250 Kč. Dospělé určitě
více než tobogán láká nabídka občerstvení.
U tobogánu na čepu Cool grep, Limo – bezinka a také Arnošt 10°. K jídlu si dáte spíše
jen rychlé občerstvení, například hranolky,
langoš, párek v rohlíku, pokud si chcete
dát něco vydatnějšího, navštivte restauraci
Arabela.
Voda v koupališti si svoji dobrou kvalitu
zachovává celou sezónu, což je pravidelně
kontrolováno. Autokempink Konopáč můžete navštívit každý den od 10 do 19 hodin,
od června do srpna. Nebo si tu návštěvu
prodlužte a zavítejte i do letního kina.
Uživatelé Googlu hodnotí dle 479 recenzí
koupaliště na 3,8 hvězd z pěti. Kolik byste
dali vy?
Andrea Kudáčková
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Judisté z Heřmanova Městce dosáhli
historického úspěchu
Poslední květnový víkend se konal IX. ročník Velké ceny Pardubic o perníkovou medaili, kterou pořádá Judoklub Pardubice. Velkého úspěchu na této
soutěži dosáhli mladí judisté z TJ Sokol Heřmanův Městec. Přivezli deset
medailí – dvě zlaté, pět stříbrných a tři bronzové.
V sobotu patřily tatami ve sportovní hale

oddíl juda reprezentovalo celkem jede-

Judisté
Heřmanova
Městce
na Dukle vzPardubicích
přípravce,
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dosáhli historického úspěchukategoriích získali šest medailí: dvě zlaté

– Dominik Pecha a Martin Jelínek, a čtyři
stříbrné – Antonín Vích, Johanka Kindlová,
Terezka Srbová a Matyáš Tomek. V bodování družstev oddíl získal pohár za třetí
místo.
V neděli Velká cena Pardubic pokračovala
zápasy mladšího žactva a dorostu. Náš oddíl reprezentovalo osm závodníků. Nejlepšího umístění dosáhl Daniel Krumpl, který
vybojoval stříbrnou medaili. Bronzové medaile si odvezli Šimon Ďurač, Ema Benová
a Marie Neumannová.

Poslední květnový víkend se konal IX. ročník
Velké ceny Pardubic o perníkovou medaili, kterou
pořádá Judoklub Pardubice. Velkého úspěchu na
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Tato soutěž znamenala největší úspěch v
šestileté historii heřmanoměsteckého juda.
Děkuji všem závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu.
Václav Štefl, trenér oddílu juda
Foto: Pavel Vojta Fotografie z Velké ceny
Pardubic o perníkovou medaili najdete
na www.chrudimsky.denik.cz

Heřmanoměstecká střela
letěla do Kovářova
Dne 31. 5. 2022 Běžecký klub Heřmanův Městec zorganizoval cyklistický
závod – silniční časovku do vrchu.
Tradičně se jelo z Nového Dvora do Kovářova s tím, že jezdci vyjížděli v půlminutových intervalech. Účastnili se nejen aktivní
cyklisté z širokého okolí, ale také sportovní
nadšenci, zejména ti, co chtěli získat body
na seriál Vládce Mrdic. Na startu bylo možné vidět jak časovkové a silniční speciály,
tak horská a treková kola. Celkem závod
absolvovalo 50 jezdců, přičemž absolutně
nejrychlejší byl Petr Novotný z Agro Kolín,
který třináctikilometrovou trať s převýšením přibližně 300 m překonal za 21 m 01 s.
Z žen byla nejrychlejší Kateřina Kubanová
z Mondraker racing team v čase 28 m 51 s.
Všem účastníkům gratulujeme ke skvělým
výkonům a těšíme se na další závod – Pivní
míli, která proběhne dne 21. 6. 2022.
Veškeré informace lze nalézt na našich
webových stránkách www.podbeh.cz,
popř. na našem facebooku či ve skupině
Vládce Mrdic.
Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec

9.00 - 16.00 hod.
U Herm
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ova Meˇstce

nefestival.cz

našem webu se v

Symbolické vstupné 50 uplynulých dnech
kaček osoba a děti do stal článek „Začalo to
pod širým nebem.
130 cm grátis Tak si napiš Šachové Zaječice
20. 8. Autokemp Konopáč mají historii“.
P.S.: plavky
s sebou
Podívejte se
také
na
hisod 9–16 hod.
		
torické fotografie, za
které děkujeme šachovému oddílu TJ
Sokol Zaječice. První
turnaj se hrál v roce
1963 (na snímku).

Autokempink
Konopáč

Heřmanův Městec

Ondra a Jenda, spolek Heřmani

www.hermanuv‑mestec.cz
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Den dětí v informačním centru
Na úplném začátku června v našem „Íčku“ probíhaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Za pomoci členek Klubu aktivních seniorů
si u nás příchozí mohli vytvořit svůj vlastní originální obtisk na
tričko. Obarvené tričko si pak zdarma odnesli domů.
Bylo zajímavé a inspirativní sledovat spolupráci těchto odlišných věkových skupin.
Celkem nás za tři dny navštívilo přes 90 dětí
různého věku. Akce se konala za podpory
města Heřmanův Městec a příspěvkové
organizace SPOKUL HM. Děkujeme všem
zúčastněným za skvělou atmosféru.

Na prázdniny pro vás v naší Pohůdce připravujeme výstavu obrazů místních malířů – Františka Lukáče a Vincenta Šerfozo názvem „Od rané tvorby po současnost“.
Výstavu doplní originální kabelky a doplňky
zdobené strojovou výšivkou z dílny Lucie
Steinmüllerové. Těšíme se na vás.

Pro naše turisty (a nejen pro ně) jsme připravily dotisk aktualizované trhací mapy
Heřmanova Městce a dále brožury Památky
promlouvají, které jsou zdarma k dispozici
v našem informačním centru.

Olga Čížková a Markéta Pleskotová

Na posledním předprázdninovém tvoření
jsme se věnovali pedigu. Lektorka Michaela
Dyčková a její pomocnice nás zasvětily do
tajů pletení z proutí. A jak se jim to podařilo, můžete posoudit i vy. Doufám, že na
podzim se uvidíme na pokračovacím kurzu,
protože to bylo moc fajn.

OBČANÉ PÍŠÍ
Předzahrádky na náměstí versus parkování
Předzahrádka před Bílým Beránkem je pro mne jedna z věcí, kterou podporuji.
Osobně bych jich přivítal více, např. před cukrárnou. Je jenom na našem rozhodnutí, zda ji využijeme, či nikoliv a samozřejmě na provozovateli, zda se mu vyplatí.
Nejen v souvislosti se společenským oživením
náměstí předzahrádkami by bylo ale vhodné
ze strany radnice věnovat více úsilí k prosazení obchvatu H. Městce a tím eliminovat nákladní dopravu nadměrně zatěžující náměstí.
Zrušení dvou parkovacích míst před hotelem
by neměl být zásadní problém, ale rozhodně
by radnice neměla k tomu ještě rušit parkovací
místa v blízkosti náměstí, což právě připravuje.
Město totiž nechalo zpracovat projekt pod
názvem Rekonstrukce části Čáslavské ulice
a zvýšení bezpečnosti podél silnice I/17, který
řeší i parkovací stání. Po pravé straně Čáslavské
ulice, při výjezdu od křižovatky se Sokolskou
směrem na Čáslav, bylo doposud 22 parkovacích míst, dle nového projektu jich bude jen 17.
Po levé straně Čáslavské ulice (před „Pektinou“),
kde je nyní 13 parkovacích stání, dojde ke zrušení všech stávajících vyznačených parkovacích
míst a vznikne daleko menší zpevněná plocha
pro odstavení vozidel. Dle vyjádření radnice to

je z důvodu, že stávající parkoviště neodpovídá
svými rozměry ČSN pro zřízení šikmého parkování, a proto bylo zrušeno. To je ale informace zavádějící. Mohly by tu být ve skutečnosti
v souladu s ČSN buď 4 místa s šikmým parkováním 45° a 6 míst s podélným parkováním,
nebo 10 míst s podélným parkováním.
Parkoviště v Tylově ulici u nového autobusového nádraží rozhodně kapacitně stačit nebude,
aby pojmulo i Čáslavskou ulici. Vedení města
přece musí vědět i to, že v bývalé „Pektině“ se
připravuje rekonstrukce, kterou vzniknou nové
lékařské ordinace s rehabilitací, pro jejichž návštěvu občané rovněž potřebují parkovací
místa. A co tomu řeknou obyvatelé, kteří tohoto parkoviště doposud využívali? Zeleň,
pokud je nutná, by mohla vzniknout v chodníku, který v tomto místě dosahuje šířky 4 m.
Zrušením parkovacích míst před „Pektinou“ se
určitě bezpečnosti podél silnice l/17 nezvýší.

Stavební úřad vyžaduje ke stavbě každého
rodinného domu či bytového domu apod.
vyhláškou stanovený počet parkovacích
stání. Ale obdobná povinnost platí pro
zřizování veřejných parkovacích míst i pro
město, kde jejich potřebný celkový počet
je dán výpočtem na základě stupně automobilizace, počtu obyvatel, možnosti
používání MHD a dalších ukazatelů. Přitom
v našem městě je celkově nevyhovující
a radnice situaci zpracovaným projektem
na Čáslavskou ulici ještě zhoršuje.
Zbytečné zrušení parkovacích míst v Čáslavské ulici v plánovaném rozsahu je pro mne
a domnívám se, že i mnohé další občany
překvapující a nepřijatelné. Parkovací stání
jsou důležitá nejen pro běžné parkování,
ale zejména pro případné nákupy. Budou
nezbytná i pro připravované nové služby
(lékařské ordinace, rehabilitace). Proto si myslím, že radnice by měla přehodnotit v zájmu
občanů svůj názor anebo alespoň ponechat
definitivní rozhodnutí na novou politickou
garnituru, která vzejde z podzimních voleb.
Dostál Bohumír
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Lidé kolem nás
Božena Zubajová,
nar. 1959
městská metařka

Každého se vždy nejprve ptám,
odkud pochází?
Já pocházím z Batizovců, z malé vesnice pod
Tatrami, nedaleko Popradu. Jsem z romské
rodiny, bylo nás šest sourozenců a žili jsme
nejprve v romské osadě, která tvořila část Batizovců. Tam byly podmínky špatné, žili jsme
v chatrčích, kde nebyla koupelna, byl tam suchý záchod a jinak nic.
Má člověk šanci se z těchto
podmínek dostat?
Má. Moji rodiče celý život řádně pracovali,
a tak si koupili pozemek v Batizovcích, ale
mimo romskou osadu a tam si postavili pěkný patrový domek, který má rodina doposud.
A musím dodat, že časem starosta ty chatrče
v osadě nechal strhnout a Romy nastěhoval
do paneláků, které obec postavila.

Bydleli jsme celá léta na náměstí nad železářstvím, nyní mi město přidělilo byt v Medově.
Pracovala jsem tři roky v bufetu Na Schůdkách, pak tři roky v Kiekertu v Přelouči, nyní
již asi sedm let pracuji u městského úřadu,
v technické skupině. Pomáhali jsme při úklidu města a dalších pracích. Teď, když odešel
do důchodu pan Marx, jezdím s kárkou po
městě, zametám a vysýpám koše.

A jak šel život dál?
V Batizovcích jsem vychodila základní školu.
Do učení jsem nešla, protože jsem se musela
starat o sourozence a na nějaká studia neměla
rodina peníze. Proto jsem hned nastoupila do
zaměstnání. Vystřídala jsem všelicos, pracovala jsem jako pokojská, pomocná síla v kuchyni,
na jatkách a další. Ale byla jsem pořád zaměstnaná, na podpoře jsem byla jen krátkou chvíli,
takže budu mít nárok na důchod. Ještě chci
uvést, že jsem nechtěla mít děti v šestnácti,
sedmnácti letech jako některé Romky, děti
jsem měla až mnohem později.

A není na vás ta kára moc těžká?
Není. Mám to vymyšlené, že do kopce jedu
s prázdnou kárkou a potom z kopce ji postupně naplňuji.

Jak jste se dostala do Heřmanova
Městce?
Do Čech jsme jezdili s otcem, dostal zaměstnání na Šumavě, v přidružené výrobě
JZD. My jsme šli s ním a také tu pracovali.
Ale stále jsme jezdili domů do Batizovců.
A nedaleko od naší vesnice je obec Vysoká,
kde se každoročně pořádají velké folklórní
slavnosti. Tam jsem nemohla chybět a když
mi bylo třicet let, seznámila jsem se tam s
Pavlem Balogem z Heřmanova Městce.
A netrvalo dlouho a on si mě odvezl do
Městce, kde žiji doposud. Měla jsem dvě
děti, ale dcera mi bohužel asi před rokem
zemřela. Syn žije v Heřmanově Městci.

Můžete říct, které ulice jsou čisté
a kde žijí nepořádníci?
Nic takového nechci říkat, nechci nikoho pomlouvat, mám vás všechny ráda.
A co nedopalky a psí hovínka?
To už k té mé práci prostě patří. U hovínek
mně mrzí, že dávám ke košům sáčky a lidé
je ne vždy využívají. Ale já už nechci mluvit o
práci. Já si uklidím co mám a jsem spokojená,
že mám zaměstnání.
A nakonec. Nemáte u nás ve
městě problémy s tím, že jste
Romka? Nesetkala jste se s projevy
rasismu?
S tím, že jsem Romka, nemám problémy.
Mne tady lidé znají a jsou na mně hodní,
nemůžu si stěžovat.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl Tomáš Plavec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc červenec a srpen 2022
Dáváme si zasloužený letní odpočinek od našich pravidelných aktivit. Zahálet ale nebudeme a zveme vás alespoň na omezenou nabídku programu. Sledujte také naše webové
stránky www.rcradovanek.cz a náš FB, kde vás budeme informovat o aktuálním dění, případných programových změnách a třeba i o zatím nenaplánovaných výletech.
Přejeme Vám všem poklidné a hezké léto a budeme se na vás těšit v plné práci opět v září.
váš Radovánek
ČERVENEC
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Pondělí 11. a 18. 7. od 17.30 hodin
Cvičení pro těhotné, sdílení, poradenství. Na
program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998.
Jednorázové vstupné 150 Kč.
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI
Pondělí 18. 7. od 10.00 hodin
Cvičení rodičů s kojenci, sdílení a poradenství.
Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998.
Jednorázové vstupné pro rodinu 70 Kč
LADÍME SPOLU
Úterý 19. a 26. 7. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let
s říkadly, písničkami a pohybem. Poplatek
70 Kč/rodina.
VOLNÁ HERNA PRO RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
БЕЗКОШТОВНА ІГОВА КІМНАТА ДЛЯ
БАТЬКІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНЯ
Každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin. Změna programu vyhrazena. Prosím sledujte
naše webové stránky. Щочетверга з 10.00
до 12. 00. Зміна програми зарезервована.
Будь ласка, слідкуйте за нашим веб‑сайтом.
25.–29. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR/
ПРИМІСЬКИЙ ТАбір
Tábor je realizován ve spolupráci s DDM a je
přednostně určen pro školní děti z Ukrajiny s pobytem v Heřmanově Městci. Табір
реалізується у співпраці з DDM і в першу
чергу призначений для дітей шкільного
віку з України, які проживають у Хержманові
Містець. Kontakt: 724 042 304.
SRPEN
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Pondělí 8., 15. a 22. 8. od 17.30 hodin
Cvičení pro těhotné, sdílení, poradenství. Na
program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998.
Jednorázové vstupné 150 Kč.

10. – 14. 8. TÁBOŘENÍ S RADOVÁNKEM
Letní pobyt rodin na horské chatě Juráška,
Olešnice v Orlických horách. Pobyt je určen
pro rodiny členů spolku Radovánek. Pobyt
zamluven, možno se hlásit pouze jako náhradník na 724 042 304.
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI
Pondělí 15. 8. od 10.00 hodin
Cvičení rodičů s kojenci, sdílení a poradenství.
Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998.
Jednorázové vstupné pro rodinu 70 Kč
LADÍME SPOLU
Úterý 16. a 23. 8. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let
s říkadly, písničkami a pohybem. Poplatek
70 Kč/rodina.
TURISTICKÝ VÝLET S RADOVÁNKEM/
ТУРИСТИЧНА ПОЇЗДКА З РАДОВАНКОМ
Čtvrtek 18. 8. od 10.00 hodin/ Четвер, 25
липня, з 10.00 год.
Zveme vás na společný turistický výlet se stopovačkou v okolí Heřmanova Městce. Bližší
informace o místě srazu a plánované trase
budou na našem webu a FB před konáním
akce. Oběd si vezměte s sebou, za příznivého počasí si opečeme společně buřty. Herna Radovánku bude v době výletu zavřená,
v případě deště se výlet ruší a bude otevřena
herna.
Запрошуємо вас у спільну туристичну
подорож з автостопом по Хержманов
‑Местец. Більше інформації про місце
зустрічі та запланований маршрут буде
на нашому сайті та у FB перед заходом.
Обід візьми з собою, в гарну погоду разом
випікаємо. Ігрова кімната Radovánka буде
зачинена на час поїздки, у разі дощу поїздка
буде скасована, а ігрова кімната буде
відкрита.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s., nám. Míru 288,
Heřmanův Městec je podporováno městem Heřmanův
Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: www.rcradovanek.cz, 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz
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Aktivní přístup k životu

APŽ Cykloturistické putování
červenec
sobota 2. – 9. července
Cykloputování Beskydami
Pouze pro přihlášené.
středa 13. července
Pěšky z Proseče do Zderaze
Odjezd v 7.00 z autobusového
nádraží v H. M.
sobota 16. července
Cyklokoupačka z Hlinska
domů
Sraz v 7.00 u vchodu do parku
(u Holuba), z Chrudimi vlakem
do Hlinska. Zpět přes lomy.
sobota 23. července
Tajný cyklovýlet
Sraz v 7.00 u vchodu do parku
(u Holuba), ujedeme cca 65 km.
středa 27. července
Na hrad Rychmburk
Odjezd v 7.30 z autobusového
nádraží v H. M.
srpen
čtvrtek 4. – neděle 7. srpna
Cykloputování na Broumovsku
Sraz v 6.45 u vchodu do parku
(u Holuba), odjezd vlakem z Pardubic.
Zájemci, hlaste se do 23. července.
sobota 20. srpna
Turistické putování v Opočně a okolí
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Na zámek a okolí.
Nabídka turistického pobytu
pátek 16. – neděle 18. září
Vystoupáme na Blaník
Zájemci, hlaste se do 31. srpna.
Přejeme Vám krásné léto!
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Sousedská slavnost
Moc ráda bych se s vámi chtěla podělit o hezké okamžiky, které doprovázely Sousedskou slavnost 12. 6., kterou organizoval místní rodičovský spolek
Radovánek.
Uspořádat Sousedskou slavnost přišlo jako
přirozená touha a potřeba, po dvou covidových „online“ letech, být zase spolu hezky
prezenčně. Užít si příjemné a pohodové
odpoledne nejenom u sportovních aktivit
a tvořivých dílen, ale i jen tak zastavit se na
pár chvil a posedět si u kávy a pozdravit se
svými známými i neznámými HM sousedy.
Jak jsem již zmínila, prožili jsme moc hezké
sousedské odpoledne, které si na maximum
užily zejména děti. Byly pro ně připravené
různé sportovní disciplíny, malování na kamínky, na obličeje, chození na chůdách, hraní
v písku a plno dalších aktivit. Po celou dobu
slunce pálilo a bylo až úmorné vedro, ale díky
štědrému dárci jsme se mohli krásně osvěžit ovocným nanuky, kterých bylo tolik, že se
opravdu dostalo na všechny včetně dospělých. Další skvělé osvěžení v tomto vyloženě

letním dni zajistili naši milí dobrovolní hasiči,
kdy několikrát hlava nehlava stříkali vodou
po dětech – nemusím zdůrazňovat, že toto
byla asi ta největší atrakce. Kdybychom my,
dospělí, neměli zábrany, tak jsme pod vodu
naběhli taky. Na závěr slavnosti na děti čekalo plno, ale opravdu plno krásných odměn,
kterých se nám dostalo díky obrovské štědrosti našich sousedů, kteří zde v Heřmanově
Městci provozují své živnosti. Velmi si této
vaší aktivní účasti na radosti dětí vážíme
a děkujeme za ni. A předposlední hezkou
atrakcí bylo společné focení u hasičského
auta, což byl takový sousedský teambuilding, řekla bych. Třešničkou na dortu bylo
pásmo pohádek v našem místním kině, kam
jsme se hromadně na 17. hod. odebrali a náramně jsme si zbytek nedělního odpoledne
společně užili. V průběhu celé slavnosti nás
tak mohlo být plus/mínus kolem 50–60.

Smyslem této Sousedské slavnosti bylo také
příležitost setkání ukrajinských rodin, maminek s dětmi, kteří již několikátý měsíc tvoří
nedílnou součástí našeho života v Heřmanově Městci. My jsme opravdu moc rádi, že jich
i tolik přišlo. Že hlavně malé děti mohly alespoň na chvíli prožít ty obyčejně neobyčejné
okamžiky radosti a klidu, které by každé dítě
mělo v dětství prožívat. Spolek Radovánek
již od začátku vojenské invaze na Ukrajině
cíleně podporuje tyto naše sousedy v Heřmanově Městci a podává pomocnou ruku
ať už v materiální oblasti anebo programem
pro maminky s dětmi či bezplatnou výukou
českého jazyka – proto jsme velmi vděčni
a máme z toho upřímnou radost, že některé
tyto vztahy už nejsou jen na rovině sousedské, ale jdou hlouběji dál do roviny přátelské.
Závěrem bych moc ráda ještě jednou poděkovala všem těm, kteří nám pomohli materiálně, finančně, napekli nám dobroty ke
kávě anebo byli aktivní pomocí při samotné
slavnosti – bez vás by tato neděle nemohla
být. Velmi si vážíme vaší ochoty, vstřícnosti
a vnímavosti udělat radost jiným.
Přejeme všem krásné a pohodové léto,
za Radovánek, Petra Jeřábková

ZÍSKEJTE PŘÍJEM NAVÍC
DORUČOVÁNÍM NOVIN!

DISTRIBUCE
NOVIN

Roznos novin
do 7:3O hod.

Mzda je dle počtu
roznesených kusů

Pěšky nebo
vlastním autem

Trasu vám
naplánujeme,
abyste to měli
snazší

Roznos v okolí
vašeho bydliště

Ozvěte se nám!

Pavla Hrabánková | +420 725 961 603 | www.pns.cz/kariera

www.hermanuv‑mestec.cz
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Chcete získat stabilní práci, smlouvu na dobu
neurčitou a zajímavé platové ohodnocení?
Pojďte mezi nás!

www.sparovkarna.cz

výroba spárovky | výroba nábytku, dveří a podlah z masivu

hledáme na HPP na pozice

TRUHLÁŘ
STAVEBNÍ TRUHLÁŘ
PODLAHÁŘ
průměrná mzda 41 - 50 000 Kč
Přidej se k nám do týmu na pracovišti Štěpánov - Přelouč.
Požadujeme:

Nabízíme:

SOU/SOŠ technického vzdělání
v oboru truhář, st. truhlář, podlahář

HPP, smlouvu na dobu neurčitou

samostatnost, spolehlivost
a zodpovědnost

služební telefon

znalost čtení tech. výkresů výhodou
praxe v oboru vítána

Tel.: [+420] 605 998 986

služební vozidlo k dispozici
náborový příspěvek 50 000 Kč
po odpracování 2 let
nástup ihned

sklady.reziva@gmail.com
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Stolní tenis – další sezóna je za námi

VZPOMÍNÁME

Stolnětenisová sezóna je za námi… A jaká byla? Nakonec vcelku úspěšná.

Dne 1. 8. 2021 by se dožil 78 let pan
Stanislav Kořínek.
S láskou vzpomínají manželka Zdena
a dcery s rodinami.

Dne 2. června jsme si připomněli již
8. výročí úmrtí pana Karla Kočího.
Vzpomínají maminka Soňa, bratr Jan
s rodinou a bratr Petr s dětmi. Kdo jste ho
znali vzpomeňte s námi.

Přípravka stolního tenisu  
Od začátku října se díky spolupráci s MŠ Jiráskova a především díky paní ředitelce Irmě
Celundové rozeběhl trénink přípravky stolního
tenisu. To je úspěch a doufám, že u pince mladé naděje vydrží. Dva hráči se dokonce zúčastnili krajského kempu talentované mládeže.
Druhá liga
Zde jsme mnoho úspěchů nezískali. Díky zranění a hlavně nejmladšímu družstvu v soutěži
to bylo pro kluky velice těžké. Získali jsme „pouze“ mnoho zkušeností, což také není k zahození. Kluci dokázali vybojovat dílčí vítězství, ale
dohromady se nikdy nesešli, aby dovedli utkání k vítězství. Takže sestup, ale o kluky je zájem
z jiných oddílů a nějaké jméno si vybudovali.
Dospělí  
Zde se dá sezóna hodnotit velice pozitivně.
V divizi mužů jsme obsadili 8. místo a splnili cíl
soutěž udržet. V podstatě od začátku sezóny
jsme se pohybovali v klidném středu tabulky.
V okresních soutěžích první i druhé třídy jsme
dokázali zvítězit a postoupit.
Mládež  
Na republikové úrovni jsme v jednotlivcích
letos žádné pódiové umístění nepřidali. Nicméně jsme sezónu zakončili velice úspěšně

7. místem na MČR družstev U19 a 9. místem
na MČR družstev U15. Dále jsme ovládli krajské
přebory U19, U15 a kluci se neztratili ani mezi
dospělými a vybojovali si možnost si zahrát i
na MČR dospělých. Vyhráli i krajskou kvalifikaci
Českého poháru dospělých.
TJ Jiskra Heřmanův Městec  
Nic z toho bychom nemohli dosáhnout bez
podpory TJ Jiskra HM v čele s Jitkou Holasovou. Díky této podpoře jsme mohli uspořádat
Krajské přebory v Heřmanově Městci, můžeme
trénovat, účastnit se turnajů po celé republice
a účastnit se i mezinárodních turnajů.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

Kluci s poháry z GP Ústí (zleva Vojta Jirout, Jan Černík,
Richard Wagner, Mark Wagner a Jirka Rulík)

TJ JISKRA Heřmanův Městec

h la v n í k a p e la

LETNÍ JÓGA
KDE: Amfiteátr letního kina Heřmanův Městec
KDY: Každé pondělí 19 - 20 hodin

16 . č e rv e n c e 20 22

od 15 :0 0 ho di n

VSTUPNÉ:

Dospělí 180 Kč
Děti do 8 let ZDARMA Děti 9 - 15 let 100 Kč
SDH
Míčov-Sušice

www.fulls.eu

* v případě deště necvičíme
* začínáme 11. 7.

S sebou si vezměte podložku a ručník.
Vstupné dobrovolné
Těší se na vás cvičitelky: Anička, Lenka a Vendulka
FB Aerobik Heřmanův Městec
www.zdravy-pohyb-s-usmevem.webnode.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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OCENĚNÍ BUSINESS SUPERBRANDS
2022 PRO DAKO‑ CZ
DAKO‑CZ prožívá skvělé období.
Od roku 2019, kdy firma prolomila
miliardový obrat, rostou její tržby
každoročně zhruba o dvacet
procent. Loni překonaly již miliardu
a půl a tento úspěch nezůstal bez
odezvy. Loni se DAKO‑CZ stalo
Firmou roku Pardubického kraje,
letos získalo prestižní ocenění
Business Superbrands 2022.

DAKO‑CZ zkrátka jede. A vzhledem k zakázkové naplněnosti je velmi
pravděpodobné, že loňské znovu rekordní tržby opět překoná. Firma, která
loni oslavila 205 let od svého založení, jde úspěchu naproti. V minulém roce
rozšířila a přeskupila montážní halu a zapracovala na logistice ve výrobě
tak, aby ji maximálně zefektivnila. Zároveň založila v Ostravě dceřinou
společnost DAKO‑CZ Machinery, která se zaměřuje primárně na sériovou
výrobu určenou pro indický trh. O ocenění Business Superbrands rozhodují
obchodní výsledky společnosti, známost značky, budování brandu, inovace
či prestiž. DAKO‑CZ je jednou z mála společností působících v B2B segmentu,
která v roce 2022 ocenění získala.
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TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE 2022 MÁ SVÉ VÍTĚZE
V sobotu 11.6.2022 se uskutečnil za krásného slunného počasí na kurtech Celý turnaj se odehrál za diváckého zájmu,
za sportovní halou již 17. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhře atmosféra byla přátelská, ale mezi hráči zároveň bojovná. Na kurtech bylo připraveno
“O Pohár starosty Heřmanova Městce“.
Na turnaji se sešlo 8 párů z Heřmanova
Městce a okolí. 4 nejlepší páry z turnaje roku
2021 postoupily do turnaje automaticky, tři
páry si musely vybojovat účast z důvodu
velkého hráčského zájmu v kvalifikačním
turnaji a jeden pár dostal od pořadatele
turnaje divokou kartu.

porazili loňské vítěze Dvořák–Chytil 9–3.
Druhou finálovou dvojici tvořil pár Polák–
Pavlíček, kteří po boji přehráli dvojici Pardus–Rybišar v poměru 9–8. Vítězem celého
turnaje se nakonec stala dvojice Kadlec–Šindelář po výsledku 6–3, 6–4.

bohaté občerstvení, o které se staral jako
každý rok David Leník. Po skončení turnaje
se již začalo hovořit o příštím ročníku, který
bude s číslem 18. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří vítězům připravili pěkné
a hodnotné ceny.
František Dvořák

Jednotlivé páry byly panem Holubem nejprve rozlosovány do 2 skupin, kde se utkání
hrála na jeden vítězný set. Po vzájemných
zápasech ve skupinách postoupily všechny
dvojice do vyřazovacího pavouka. Vyřazovací pavouk se již hrál na 9 vítězných gamů,
finále na dva vítězné sety. Všechny zápasy
byly velice vyrovnané, hráči předváděli vynikající hru, bojovalo se o každý fiftýn.
Do finále turnaje se nakonec probojovala
dvojice Kadlec–Šindelář, kteří v semifinále

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Sokolovna

Po 37 letech působení Sokola byla v srpnu 1929 nová
sokolovna slavnostně otevřena. Činnost v ní zahájilo loutkové představením pro děti již ve čtvrtek 15. 8.
Slavnostní otevření sokolovny bylo stanoveno na sobotní podvečer 17. 8. 1929.

Program na sobotu 17. 8. 1929

Nová sokolovna

Otevření sokolovny 1929

Program na neděli 18. 8. 1929

Vyhrával trubačský sbor Sokola, náčelník Josef Motyčka a další členové se rozloučili s užíváním tělocvičny ve školní budově a v průvodu
přešli k nové sokolovně. Tam Josef Výborný jménem stavebního odboru odevzdal klíče od nového sídla starostovi Sokola Josefu Plavcovi. Večerní slavnostní akademii řídil Dr. Josef Plavec ml. Následující
den v neděli přijeli zástupci Pippichovy Východočeské župy a průvodu, který vycházel z místa za
městem V Lipách, se zúčastnilo
přes 1800 lidí. Před sokolovnou
po uvítání promluvil i zástupce
Československé obce sokolské
z Prahy. Na cvičišti za sokolovnou
následovala veřejná cvičení pěti
okrsků Východočeské župy Pippichovy, hudební doprovod tvořil
50členný trubačský sbor zdejšího
a chrudimského Sokola. Podrobný program tohoto slavnostního
otevření vydala tehdejší známá
knihtiskárna Josefa Moravce
v H. Městci. Pro Městečáky to byla
velká sláva.
Program k otevření sokolovny
z tiskárny J. Moravce
Eva Bočková

Cvičení za sokolovnou

Uzávěrka příštího čísla:
pondělí 22. 8. 2022 ve 12.00
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Sokolovna ve slavnostním 1929
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