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Komunální
volby

Podzimní
slavnosti 1. 10.

Volby rozhodnou, kdo povede město příští čtyři roky
Kandidátní listiny v pořadí, jak
jim byla vylosována čísla:
1. PATRIOTI Heřmanova Městce
1. Jiroutek Aleš Ing. / 63 / ODS / ODS
2. Kolář Martin Ing. / 41 / NK / BEZPP
3. Stránská Alena Mgr. / 56 / ODS / ODS
4. Brychta Tomáš / 42 / NK / BEZPP
5. Celunda Tomáš / 51 / ODS / ODS
6. Hamsová Veronika Ing. / 38 / NK / BEZPP
7. Nepovímová Lucie Ing., MBA / 53 / NK / BEZPP
8. Skala Jiří / 43 / NK / BEZPP

2. ŽIVÉ MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC

Komunální volby v našem městě i v ostatních obcích proběhnou
23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a 24. září od 8.00 do 14.00 hod.
V zákonném termínu, tj. do 19. 7., byly na
zdejší registrační úřad pro volby do Zastu‑
pitelstva města Heřmanův Městec podány
4 kandidátní listiny. Kandidujícími volebními
stranami jsou KDU‑ ČSL, Živé město Heřma‑
nův Městec, Heřmani a PATRIOTI Heřmano‑
va Městce. Pod textem tohoto článku na‑
jdete konkrétní jména a pořadí kandidátů
uvedených na kandidátních listinách za jed‑
notlivé volební strany. Registrační úřad pro‑
věřil správnost a úplnost kandidátních listin
a jejich příloh, provedl registraci kandidát‑
ních listin a prostřednictvím ČSÚ bylo do
tiskárny zadáno vytištění volebních lístků.
Ty budou distribuovány tak, aby nejpozději
v úterý 20. 9. 2022 je měli voliči k dispozici
na adrese svého trvalého bydliště. V přípa‑
dě, že někomu nebudou volební lístky doru‑
čeny, lze je získat na městském úřadě anebo
přímo ve volebních místnostech.
Volební místnosti budou umístěny na stej‑
ných místech jako v předcházejících volbách
a na úřední desce městského úřadu je vyvě‑
šeno, do kterého okrsku každý občan přísluší.
I to zůstává stejné jako v minulosti

Ve středu 21. 9. 2022 v 16.00 hod. se uzavře
stálý seznam voličů a upozorňujeme, že
v těchto volbách nelze požádat o voličský
průkaz.
Volí se tak, že volič zaškrtne buď celý lístek
volební strany, pak odevzdává svých 21 hlasů
této volební straně. Kromě toho může také
volit stranu, ale zároveň zaškrtnout i kandidá‑
ty z jiných stran – až 20 hlasů. Třetí možností
je, že nevolí žádnou stranu a ze všech kandi‑
dátních listin zaškrtne nejvýše 21 kandidátů,
kterým dává svůj hlas.
Opětovně upozorňujeme, že pro kvalitní dis‑
tribuci hlasovacích lístků je nutné mít nemo‑
vitosti označené číslem popisným a viditelně
umístěné poštovní doručovací schránky.
Průběžné výsledky hlasování lze sledovat na
stránkách Českého statistického úřadu, před‑
běžné výsledky budou zveřejněny na úřed‑
ních deskách a webu města, právoplatnými
budou, až je Státní volební komise vyhlásí ve
sbírce zákonů.

Redakce

1. Kozel Josef / 48 / SproK / SproK
2. Dostál Ondřej / 35 / NK / BEZPP
3. Dyčková Michaela / 45 / NK / BEZPP
4. Ryčl Zdeněk / 69 / NK / BEZPP
5. Běloušek Ondřej Ing. / 24 / NK / BEZPP
6. Dvořák František Ing., MBA / 51 / NK / BEZPP
7. Dostálová Hana Mgr. / 43 / NK / BEZPP
8. Bareš Jan / 43 / NK / BEZPP

3. KDU‑ČSL
1. Sedláčková Zdenka Ing. / 68 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
2. Čermák Zbyněk Ing. / 50 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
3. Pleskot Martin Ing. / 53 / KDU‑ČSL / BEZPP
4. Janatová Alena MDDr. / 27 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
5. Ulrichová Lenka Ing. / 64 / KDU‑ČSL / BEZPP
6. Výborný Marek Mgr. / 46 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
7. Stráčková Kateřina / 55 / KDU‑ČSL / BEZPP
8. Polanská Helena Mgr. / 45 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL

4. HEŘMANI
1. Volejník Otakar / 65 / NK / BEZPP
2. Brychtová Lenka Ing. / 43 / NK / BEZPP
3. Řehák Jan / 41 / NK / BEZPP
4. Volejník Ondřej / 36 / NK / BEZPP
5. Dvořáková Zuzana Mgr. / 37 / NK / BEZPP
6. Jelínek Martin Ing. / 37 / NK / BEZPP
7. Černovský Miloš / 57 / NK / BEZPP
8. Nechvílová Kateřina Ing. / 40 / NK / BEZPP

pokračování kandidátek na straně 4

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 29. 06. 2022
usnesením č. R/2022/215 bere na vědo‑
mí kontrolu usnesení s termínem splnění od
15. 6. 2022 do 29. 6. 2022,
usnesením č. R/2022/216 bere na vědomí Zá‑
pis z jednání Komise pro cestovní ruch a propa‑
gaci města č. 14/2022,
usnesením č. R/2022/217 schvaluje přidělení
bytu B.3.2 v domě č. p. 244 Petrě Skalické, od
1. 7. 2022 na dobu dvou let,
usnesením č. R/2022/218 souhlasí s ukonče‑
ním nájemního vztahu na byt 1+kk, I. katego‑
rie, DPS U Bažantnice č. p. 964 ke dni 31. 5. 2022
z důvodu úmrtí nájemce a schvaluje jeho přidě‑
lení od 1. 7. 2022 Janě Blažíčkové,
usnesením č. R/2022/219 schvaluje vypo‑
vězení smlouvy č. VS 6408102420 o nájmu
pozemku uzavřené se Správou železnic, státní
organizací, pro potřeby stavby autobusového
terminálu,
usnesením č. R/2022/220 schvaluje poskyt‑
nutí příspěvku ve výši 10.000 Kč spolku BABY‑
BOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odlo‑
ženým dětem, z.s., Praha 22, Hájek, Pod oborou
88, IČO 27006891,
usnesením č. R/2022/221 schvaluje Smlouvu
o poskytnutí nadačního příspěvku u prostřed‑
ků nadačního fondu CEMEX se společností CE‑
MEX Czech Republic, s. r. o., Praha 5, Stodůlky,
Laurinova 2800/4, IČO 24740829,
usnesením č. R/2022/222 schvaluje "Řád ve‑
řejného pohřebiště města Heřmanův Městec"
platný od 1. 7. 2022 a 20% zvýšení ceníku po‑
skytovaných služeb s nájmem spojených (na
120 Kč/rok) a 20 % zvýšení nájmu hrobových
míst (na 18 Kč/m2/rok) na veřejném pohřebišti
v Heřmanově Městci, u smluv uzavíraných od
1. 7. 2022,
usnesením č. R/2022/223 schvaluje úpravy
Finančních vztahů pro rok 2022 – Úpravy č. 1,
k pokrytí zvýšených nákladů na energie: Zá‑
kladní škola navýšení neinvestičního příspěvku
o 2.170 tis. Kč / Mateřská škola, Jonášova navý‑
šení neinvestičního příspěvku o 200 tis. Kč / Ma‑
teřská škola, Jiráskova navýšení neinvestičního
příspěvku o 200 tis. Kč / Dům dětí a mládeže
navýšení neinvestičního příspěvku o 10 tis. Kč
/ Speciální základní škola navýšení neinvestič‑
ního příspěvku o 25 tis. Kč / Základní umělecká
škola navýšení neinvestičního příspěvku o 15 tis.
Kč / Domov pro seniory navýšení neinvestiční‑
ho příspěvku o 1.300 tis. Kč / SPOKUL HM, p. o.
navýšení neinvestičního příspěvku o 125 tis. Kč,
usnesením č. R/2022/224 schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností L – B staveb‑
ní, s. r. o. na realizaci akce "Stavební úpravy šatny
kina Mír v Heřmanově Městci – 1. fáze".
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 03. 08. 2022
usnesením č. R/2022/225 bere na vědo‑
mí kontrolu usnesení s termínem splnění od
29. 6. 2022 do 3. 8. 2022 a schvaluje prodlouže‑
ní termínu pro splnění usnesení č. R/2022/157/
(2) a pro plnění usnesení č. R/2022/201(1) do
30. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/226 doporučuje odkup
pozemku parcelní číslo 1738/2 o výměře 58 m2
od společnosti OJGAR, s. r. o. Křížová 1018/6.

Praha 5 Smíchov 150 00 za cenu 87.000 Kč +
21% DPH, tj. 105.270 Kč,
usnesením č. R/2022/227 doporučuje od‑
koupení pozemku parcelní číslo 521/2 v k.ú.
Heřmanův Městec za cenu 20.000 Kč od paní
Markéty Carvové, paní Marie Egermaierové,
paní Marie Levinské a pana Karla Levínského,
usnesením č. R/2022/228 doporučuje odpro‑
dej pozemku parcelní číslo st. 1183 o výměře
57 m2 a část pozemku parcelní číslo 1876/3 dle
vyjádření Správy majetku a architekta města
Českomoravskému odborovému svazu za‑
městnanců armády ZO Vojenská ubytovací
a stavební správa Pardubice Teplého 1899 Par‑
dubice 530 02 za cenu dle platné Cenové mapy
344 Kč/m2,
usnesením č. R/2022/229 nedoporučuje od‑
prodat pozemky parcelní číslo 178/4 a 180/13
v k.ú. Licomělice panu Ing. Františku Turkovi
a ukládá zahájit jednání s ním o možné směně
za jeho pozemky, které ideálně sousedí s po‑
zemky města,
usnesením č. R/2022/230 doporučuje od‑
prodej části pozemku parcelní číslo 1173/126
v k.ú. Heřmanův Městec manželům Mgr. Haně
a Ing. Stanislavu Dostálovi za cenu 301 Kč/m2
dle zákresu v přiložené mapě,
usnesením č. R/2022/231 doporučuje odpro‑
dej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Zdeňku Tetřevovi za
cenu 301 Kč/m2 dle zákresu v přiložené mapě,
usnesením č. R/2022/232 nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 158/12
v k.ú. Heřmanův Městec panu Ivu Kvítkovi, dle
zákresu v přiložené mapě,
usnesením č. R/2022/233 doporučuje od‑
prodej části pozemku parcelní číslo 1173/126
v k.ú. Heřmanův Městec manželům Lence Malé
a Petru Malému za cenu 301 Kč/m2 dle zákresu
v přiložené mapě,
usnesením č. R/2022/234 nedoporučuje
směnu části pozemku parcelní číslo 1103/4 v k.ú.
Heřmanův Městec za část pozemku parcelní
číslo 1103/28 v k.ú. Heřmanův Městec s paní
Ing. Annou Borkovcovou a panem Mgr. Pavlem
Gaierem, MBA dle zákresu v přiložené mapě,
usnesením č. R/2022/235 schvaluje ukon‑
čení nájemní smlouvy na pozemek parcelní
číslo st. 1016 v k.ú. Heřmanův Městec s panem
PhDr. Vladimírem Hudečkem a schvaluje žá‑
dost manželů Evy a Michala Kebrtových na
pronájem pozemku parcelní číslo st. 1016 v k.ú.
Heřmanův Městec za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/236 schvaluje ukonče‑
ní nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
351/6 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce s pa‑
nem Jaromírem Urbancem k 31. 7. 2022,
usnesením č. R/2022/237 schvaluje předlo‑
ženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022339/VB/01 mezi městem Heřma‑
nův Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s.
IČ 24729035 Teplická 874/8 Děčín – IV Podmokly
405 02,
usnesením č. R/2022/238 schvaluje ukon‑
čení nájemního vztahu dohodou ke dni
31. 7. 2022 s Miloslavem Turinou na bytovou
jednotku 1+kk v 1.nadz. podlaží, číslo evidenční
č. 6 A na adrese Masarykovo náměstí 33, Heř‑
manův Městec,
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usnesením č. R/2022/239 schvaluje ukon‑
čení nájemního vztahu dohodou ke dni
31. 8. 2022 s Denisou Faltysovou na byt B.1.2
v 1. nadzemí, na adrese Čáslavská 244, Heřma‑
nův Městec,
usnesením č. R/2022/240 schvaluje ukon‑
čení nájemního vztahu dohodou ke dni
31. 7. 2022 s Janou Blažíčkovou na byt číslo evi‑
denční 3, na adrese Masarykovo náměstí 33,
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/241 schvaluje užití
pozemků p. č. 1831/1, 1835/1, 1855/2, 1856/28,
1856/53, 1867, 1869, 1870,1879/1 a 1922 v míst‑
ní části Konopáč pro pořádání mistrovství ČR
v noseworku spolkem Nosework CZ, z.s., IČO
03577686 ve dnech 16.–18. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/242 schvaluje prodlou‑
žení doby trvání nájemní smlouvy na dobu ne‑
určitou pro SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. Jar‑
kovského 57 Heřmanův Městec, IČO 26546922,
usnesením č. R/2022/243 schvaluje uzavření
smlouvy o provozu docházkového systému
a zpracování osobních údajů Fingera s (aktua‑
lizace) s firmou Innovatrics, s. r. o., Rybná 716/24,
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 283 96 847,
usnesením č. R/2022/244 schvaluje uzavření
smlouvy o provozu redakčního systému webo‑
vých stránek města (aktualizace) s firmou Gali‑
leo Corporation, s. r. o., Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČO: 25448714,
usnesením č. R/2022/245 schvaluje pod‑
pis kupní smlouvy č. CZ/10/07/2022/3/9531/
FIS/S/3/LK/REZNIIV/0230 na prodej jehličnaté
kulatiny s firmou Stora Enso Wood Products
Ždírec, s. r. o., IČO: 25264605,
usnesením č. R/2022/246 schvaluje uděle‑
ní souhlasu vlastníka pozemku č. 1111/16, k.ú.
Heřmanův Městec (sběrný dvůr), uživateli po‑
zemku společnosti AVE CZ odpadové hospo‑
dářství, s. r. o., uzavřít smlouvu o výpůjčce části
nemovité věci za účelem zřízení veřejného
místa zpětného odběru odpadních pneuma‑
tik se společností GREEN Logistic CZ, s. r. o., IČO:
09632409, a aby vypůjčil společnosti GREEN Lo‑
gistic CZ část nemovitosti k užívání, jako místo
zpětného odběru,
usnesením č. R/2022/247 nesouhlasí se zří‑
zením nových kabelových přípojek NN na po‑
zemkovou parcelu č. parc. 1104/9 v k.ú. Heřma‑
nův Městec pro díly "A", "D", "E a F" a "H",
usnesením č. R/2022/248 schvaluje uzavře‑
ní Dodatku č. 1 SMLOUVY Č. OSV/22/20615
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soci‑
álních službách,
usnesením č. R/2022/249 schvaluje uzavře‑
ní dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OSV/22/20584
o poskytnutí účelové dotace v dotačním říze‑
ní na podporu sociálních služeb poskytova‑
ných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách pro Domov pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/250 schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej movité věci "Hnětací
stroj 50 l s pevnou hnanou díží" s p. Jarmilou
Vicencovou, Babice 72, 785 01 Babice u Štern‑
berka,
usnesením č. R/2022/251 schvaluje přijetí
daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
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Heřmanův Městec od Zuzany Morávkové – in‑
validní vozík v hodnotě 300 Kč,
usnesením č. R/2022/252 schvaluje realizaci
grantu v rámci projektu Erasmus+ školní vzdě‑
lávání (2022-1-CZ01-KA121-SCH-000056841) pro
Základní školu Heřmanův Městec, náměstí Míru
1, 538 03 Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/253 schvaluje uzavře‑
ní dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce mezi
Městem Heřmanův Městec a ZŠ Heřmanův
Městec – z výpůjčky se vyjímá budova č. p. 22,
na st.p. č. 3, v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/254 schvaluje uza‑
vření smlouvy o dílo s firmou FEROSTAV, a. s.,
Chaloupky 531, 280 02 Kolín, IČO: 63078937 na
výměnu hořáků teplovodního kotle v kotelně
ZŠ Heřmanův Městec v hodnotě 186.730 Kč
bez DPH,
usnesením č. R/2022/255 schvaluje přijetí
věcného daru ZŠ Heřmanův Městec, náměstí
Míru 1, Heřmanův Městec, od Nadace PPF, se
sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvi‑
ce, IČO: 08547645 – výukové materiály pro žáky
z Ukrajiny, v hodnotě 15.044,28 Kč,
usnesením č. R/2022/256 schvaluje odměnu
řediteli Domova pro seniory p. o., Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2022/257 schvaluje platový
výměr pro ředitelku Domova pro seniory, Heř‑
manův Městec, U Bažantnice 63, p. PhDr. Evu
Kunátovou Holečkovou, MBA,
usnesením č. R/2022/258 schvaluje poskyt‑
nutí příspěvku na činnost ve výši 3.000 Kč Ob‑
lastní charitě Pardubice, V Ráji 732, Pardubice
IČO 464 92160,
usnesením č. R/2022/259 schvaluje navýšení
možného počtu přijatých dětí do MŠ Jiráskova
o jedno dítě dle předložené dohody,
usnesením č. R/2022/260 schvaluje uzavření
dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone
OneNet – hlasové služby, smlouvy o prodeji
a pronájmu zboží Telefonní přístroje a příslu‑
šenství – prodej,
usnesením č. R/2022/261 bere na vědomí
nabídku společnosti Fincentrum Reality, s. r. o.
na odkup pozemků pod plánovanou stavbou
SUCHÉHO POLDRU v k.ú. Kostelec u Heřmano‑
va Městce a doporučuje zastupitelstvu města
kombinovaný odkup a směnu pozemků,
usnesením č. R/2022/262 schvaluje podpis
Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 5495/22 s fir‑
mou WOOD & PAPER, a. s. Hlína, IČ: 26229854.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
• pondělí 12. 9. v 17.00 jednací síň MěÚ

RADA MĚSTA
• středa 14. 9.

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 5. 9. v 14.00–16.00
• pondělí 12. 9. v 14.00–16.00
• pondělí 26. 9. v 14.00–16.00
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pokračování kandidátek ze strany 1
1. PATRIOTI Heřmanova Městce

3. KDU‑ČSL

9. Vařečka Jaroslav, DiS. / 42 / NK / BEZPP
10. Šporková Lenka Mgr. / 43 / NK / BEZPP
11. Fibichová Monika MUDr. / 33 / NK / BEZPP
12. Lesák Luboš / 36 / NK / BEZPP
13. Smejkal Pavel / 38 / NK / BEZPP
14. Šohajková Pavlína / 50 / NK / BEZPP
15. Holeček Jaroslav / 47 / NK / BEZPP
16. Kocourková Tereza / 37 / NK / BEZPP
17. Krejcarová Mariana / 32 / NK / BEZPP
18. Pakoš Jan / 59 / ODS / ODS
19. Grof Milan / 67 / NK / BEZPP
20. Tomčík Jan / 41 / NK / BEZPP
21. Novotný Jiří / 34 / ODS / ODS

9. Horkelová Lenka Mgr. / 39 / KDU‑ČSL / BEZPP
10. Plavec Tomáš JUDr. / 70 / KDU‑ČSL / BEZPP
11. Kabát Jiří MMus. / 38 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
12. Musilová Marie / 59 / KDU‑ČSL / BEZPP
13. Wolf Josef Mgr. / 42 / KDU‑ČSL / BEZPP
14. Pavlík Jaroslav / 66 / KDU‑ČSL / BEZPP
15. Bartoníček Petr / 46 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL
16. Koukalová Jaroslava / 75 / KDU‑ČSL / BEZPP
17. Janata David / 30 / KDU‑ČSL / BEZPP
18. Novotná Alena Mgr. / 65 / KDU‑ČSL / BEZPP
19. Starý David / 49 / KDU‑ČSL / BEZPP
20. Homolková Eva / 65 / KDU‑ČSL / BEZPP
21. Výborná Václava JUDr. / 71 / KDU‑ČSL / KDU‑ČSL

2. ŽIVÉ MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC

4. HEŘMANI

9. Čapek Petr Bc. / 45 / NK / BEZPP
10. Navrátilová Jana Ing. / 46 / NK / BEZPP
11. Grégr Daniel / 48 / NK / BEZPP
12. Čapková Lucie Mgr. / 45 / NK / BEZPP
13. Dvořák David / 48 / NK / BEZPP
14. Aišmanová Lucie Bc. / 44 / NK / BEZPP
15. Handlíř Pavel / 53 / NK / BEZPP
16. Pleskotová Markéta / 22 / NK / BEZPP
17. Horkel Michal / 38 / NK / BEZPP
18. Pleskotová Marta Mgr. / 46 / NK / BEZPP
19. Dyčka Martin / 23 / NK / BEZPP
20. Krbcová Ivana / 74 / NK / BEZPP
21. Čapka Roman / 53 / NK / BEZPP

9. Pošík Jiří / 65 / NK / BEZPP
10. Marková Kateřina / 47 / NK / BEZPP
11. Cibulka Pavel / 36 / NK / BEZPP
12. Meduna Jan / 30 / NK / BEZPP
13. Pospíšil Martin / 51 / NK / BEZPP
14. Machová Tereza PharmDr. / 48 / NK / BEZPP
15. Kesner Jan / 46 / NK / BEZPP
16. Naňka Pavel / 39 / NK / BEZPP
17. Volmutová Eliška / 67 / NK / BEZPP
18. Marek Vítězslav / 77 / NK / BEZPP
19. Řehák Luboš / 62 / NK / BEZPP
2. Čejka Pavel / 64 / NK / VČ
21. Ulrich Jaroslav Ing. / 65 / NK / BEZPP

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 děťát‑
kem této slavnosti zúčastnit, prosíme
o vyplnění přihlášky a její předání do
kanceláře matriky nejpozději do pátku
16. září 2022.
Budeme velice rádi, když naše pozvání
přijmete. Tuto slavnostní akci mohou ro‑
diny spojit s návštěvou „Heřmanoměstec‑
kých slavností“, které se budou konat ve
stejný den.

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

Josef Kozel, starosta
V. Dlouhá a P. Kozlová, matrikářky

www.hermanuv‑mestec.cz
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Heřmanův Městec a jeho boj s odpady
Čas plyne jako voda, máme za sebou další půlrok a my bychom rádi vyhod‑
notili, jak se nám vedlo v oblasti odpadového hospodářství, které v posledních
letech prošlo zásadními změnami. Zároveň se podíváme, co se událo a co nás
v budoucnu ještě čeká.
Jak se nám daří třídit?
V prvních šesti měsících roku 2022 vyprodukoval v průměru každý občan města 60 kg odpadu.
V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 18,5 kg méně. Zavedený systém adres‑
ného třídění tak potvrzuje své přínosy. Cílem zavedení systému bylo systematické snižování
skládkovaného odpadu. U něj došlo v meziročním porovnání za první pololetí roku v poklesu
o 25 kg na obyvatele. Produkce směsného komunálního odpadu klesla z 42 kg na 23 kg a u ob‑
jemného odpadu došlo k poklesu ze 17,5 kg
na 11,5 kg. Naopak u tříděných složek od‑
padu došlo k výraznému navýšení. U plas‑
tu z loňských 3 kg na obyvatele na 6,6 kg,
u papíru pak z 6 kg na 10 kg na obyvatele.
Bioodpad si stabilně drží i nadále stejnou
produkci 9 kg na obyvatele.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě
třídí a pomáhají nám snižovat množství skládkovaného odpadu.
Vyměníme QR kódy za RFID čipy
Nedávno proběhlo výběrové řízení na svoz odpadu a provoz sběrného dvora. Výběrové řízení
vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., se kterou už několik let spolupra‑
cujeme. Při této příležitosti jsme spolu naplánovali další kroky, které zlepší naše odpadové
hospodářství. Jednou z nich je přechod na modernější technologie.
Už jsme si zvykli, že jsou naše nádoby označeny etiketami s QR kódy, které pracovníci svozové
společnosti při svozu ručně načítají do evidenčního systému. Rozhodli jsme se, že tyto etikety
nahradíme speciálními RFID čipy, které se automaticky načtou už při výsypu, a nebude tak
nutné QR kódy skenovat ručně.

na třídění plastů a papíru, aby bylo třídění od‑
padu pohodlnější i pro obyvatele bytových
domů a zvyšovalo se tak procento vytříděné‑
ho komunálního odpadu.
Zahájíme přípravy, aby bytové domy
mohly začít třídit kuchyňský odpad
Jsme zvyklí třídit papír, plast, sklo i jiné odpady,
ale zbytky z kuchyně pořád vyhazujeme do
směsného komunálního odpadu (Podle nám
dostupných statistik kuchyňský odpad tvoří
až 19 % obsahu popelnice na směsný komu‑
nální odpad!). Odtud pak putují na skládku,
kde škodí nejen životnímu prostředí, ale i na‑
šemu rozpočtu, protože nám navyšují nákla‑
dy na skládkování a během rozkladu uvolňují
nebezpečný metan. Pokud ho ale poctivě
vytřídíme, stane se z něj cenná surovina pro
vznik kvalitního kompostu/elektrické energie
či tepla a opět se tak vrátí do oběhu. Proto
v blízké budoucnosti plánujeme zavést i tří‑
dění kuchyňského odpadu z bytových domů.
Změna provozní doby Sběrného
dvora, V Lukách Heřmanův Městec
k 1. 7. 2022
Na základě výběrového řízení došlo k uzavření
nové Smlouvy o zajištění provozu Sběrného
dvora pro město Heřmanův Městec s účin‑
ností od 1. 7. 2022, ve které dochází ke změně
provozní doby. Věříme, že rozšířená provozní
doba sběrného dvora urychlí vaše odbavení.

Tato novinka urychlí celý svoz a fakturace mezi městem a svozovou společností bude ještě
přesnější a transparentnější. Tím ušetříme nemalé peníze z městského rozpočtu, které můžeme
investovat například do kultury nebo do sportu.

Nová provozní doba od 1. 7. 2022
Sběrný dvůr Heřm. Městec, V Lukách

Budeme ale potřebovat i vaši spolupráci. V následujících měsících bude nutné, abyste v den
svozu postavili před dům všechny své nádoby a nechali je očipovat. Termíny, kdy bude čipování
probíhat, vám včas oznámíme.

13:00–17:00

Už třídíme i kovy
Další novinkou je umístění dvou kontejnerů o objemu 1100 l na sběr kovů, které najdete na sběr‑
ných místech v ulici Pokorného a Sokolská. Možnost odevzdání kovového odpadu ve sběrném
dvoře zůstává zachována. Vyhazujte do nich drobný kovový odpad jako plechovky, konzervy,
kovové zátky a víčka, kancelářské sponky, alobal, kovové krabičky, šrouby apod.
Naopak do nich nevyhazujte objemnější odpad (kovové roury, trubky, hrnce, vany, kola, elektro‑
spotřebiče apod.), plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, toxické
kovy (olovo, rtuť) nebo vysloužilá zařízení z více materiálů. Všechny tyto věci patří na sběrný
dvůr.
Bytové domy mají pohodlnější třídění plastu a papíru
Před dvěma lety domácnosti z rodinných domů získaly vlastní nádoby na plast a papír, aby
mohly tyto odpady třídit v pohodlí domova. Město se snaží tento komfort zajistit všem ob‑
čanům v našem městě a postarat se o to, aby třídění bylo zase o něco snazší. Ke každému
bytovému domu (jehož obyvatelé projevili zájem) jsme proto přistavili kontejnery a popelnice

Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

15:00–17:00
15:00–17:00
8:00–12:00
8:00–11:00

Provozní doba Re‑Use centra,
V Lukách Heřmanův Městec,
zůstává zachována
Provoz Re‑Use centra se ukázal jako velmi
efektivní. Měsíčně je do centra průměrně
přijato cca 4,47 tun použitelných předmětů,
obdobné množství je pak i od začátku toho‑
to roku vydáno. Centrum tak ve sledovaném
období přijalo celkem 53 t předmětů.
Provozní doba od 1. 7. 2022
Re‑Use
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

15:00–17:00
15:00–17:00
15:00–17:00
8:00–11:00
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Zřízení veřejného místa
zpětného odběru odpadních
pneumatik
Město podporuje ekologické nakládání
s odpadními pneumatikami v souladu
s požadavky zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností,
účinného od 1. 1. 2021. S ohledem na
výše uvedené bude v nejbližší době
zahájen provoz Místa zpětného od‑
běru odpadních pneumatik (bez
disků), v areálu sběrného dvora, V Lu‑
kách 963, Heřmanův Městec. Odpadní
pneumatiky bude možné odevzdávat
v rámci provozní doby sběrného dvo‑
ra. Přesný termín zahájení provozu bude
zveřejněn ve zpravodaji LEKNÍN a na in‑
ternetových stránkách města.

Změna frekvence svozu odpadu od 1. 7. 2022
Na základě výběrového řízení došlo k uzavření nové Smlouvy o svozu a nakládání s odpadem pro město Heřmanův
Městec, s účinností od 1. 7. 2022, ve které dochází ke změně frekvence svozu komunálního odpadu.
Svoz odpadu Heřmanův Městec od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Sběrné nádoby
na SKO
110 l / 120 l

240 l

četnost vývozu

1× za dva týdny

1× za dva týdny

svážený úsek

poznámka

Pravá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim a Konopáč
Levá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim včetně obou stran hlavní
silnice
Nová Doubrava, Nový Dvůr, Chotěnice, Radlín
Pravá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim a Konopáč
Levá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim včetně obou stran hlavní
silnice
Nová Doubrava, Nový Dvůr, Chotěnice, Radlín

čtvrtek/ lichý týden

Pravá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim a Konopáč
1100 l

1× týdně
1× za 2 týdny

SBĚRNÉ NÁDOBY NA
SEPAROVANÉ ODPADY

Separační stání
PAPÍR

Levá část města ze směru z Čáslavi na Chrudim včetně obou stran hlavní
silnice
Nová Doubrava, Nový Dvůr, Chotěnice, Radlín

četnost vývozu

svážený úsek

1100 l 1× za týden

PLAST

1100 l 1× za týden

SKLO

1100 l 1× za dva týdny

středa / lichý týden
středa / sudý týden
čtvrtek / lichý týden
středa / lichý týden
středa / sudý týden
čtvrtek / lichý týden;
středa / sudý týden
středa
středa / sudý týden

poznámka
středa

celé svážené území

pondělí
úterý / lichý týden

KOVY
1100 l 1× 8 týdnů
Nádoby u rodinných a bytových domů
PAPÍR (RD)
120 l 1× za 4 týdny

celé svážené území

úterý (2. 8.; 30.8; 27. 9.; 25. 10.; 22. 11.; 20. 12. 2022)

PAPÍR (BD)

240 l

1× za 1 týden

celé svážené území

PLAST (RD)

120 l

1× za 2 týdny

celé svážené území

PLAST (BD)

240 l

1× za 1 týden

celé svážené území

BIO

120 l

1× za 2 týdny

celé svážené území

BIO

240 l

1× za 2 týdny

celé svážené území

středa
pondělí (8. 8.; 22. 8.; 5. 9.; 19. 9.; 3. 10.; 17. 10.; 31. 10.; 14. 11.; 28. 11.;
12. 12.; 26. 12. 2022)
pondělí
čtvrtek (11. 8.; 25. 8.; 8. 9.; 22. 9.; 6. 10.; 20. 10.; 3. 11.; 17. 11.; 1. 12.;
15. 12.; 29.122022)
čtvrtek (11. 8.; 25. 8.; 8. 9.; 22. 9.; 6. 10.; 20. 10.; 3. 11.; 17. 11.; 1. 12.;
15. 12.; 29. 12. 2022)

úterý (16. 8.; 11. 10.; 6. 12. 2022)

O všech změnách Vás budeme informovat, nezapomeňte sledovat náš zpravodaj LEKNÍN a internetových stránkách města.
Renata Štěpánková, Odbor finanční
www.hermanuv‑mestec.cz
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Dotace z Programu regenerace městské památkové zóny – výzva vlastníkům
nemovitých památek
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a měst‑
ských památkových zón připravuje město Heřmanův Městec každoročně
Anketní dotazník, který je podkladem pro stanovení výše finanční podpory
od Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek na
území městské památkové zóny v Heřmanově Městci v příštím roce.
Tímto vyzýváme vlastníky památkových ob‑
jektů, kteří na příští rok plánují jejich obnovu
a mají zájem o zařazení do Anketního dotaz‑
níku, k podání žádosti na MěÚ Heřmanův
Městec. V žádosti uveďte identifikační údaje
vlastníka památky a žadatele (včetně telefo‑
nického kontaktu a e‑mailu), název a rejstříkové

číslo památky, stručný popis prací a předpoklá‑
danou výši nákladů. Do Anketního dotazníku
mohou být zařazené pouze řádně připravené
akce, ke kterým je vydané závazné stanovisko
MěÚ Chrudim k obnově kulturní památky, pří‑
slušné povolení stavebního úřadu, je zpraco‑
vaný rozpočet a jsou připravené pro realizaci

v příštím roce. Veškeré dokumenty je nutné
doložit v průběhu září/října. Zařazené mohou
být pouze zapsané nemovité kulturní památky,
které leží v městské památkové zóně.
Pro bližší informace můžete kontaktovat MěÚ,
správu majetku – Petr Novák, tel.: 464603512,
e‑mail: petr.novak@mesto‑hm.cz. Podrob‑
nosti o Programu regenerace jsou uvede‑
né na internetových stránkách Ministerstva
kultury (viz adresa https://mesto.hm/bJO).
Petr Novák, Správa majetku

Jaderná energetika
Běžecký klub informuje:
v Česku – nezbytnost Blátokolotlač a Podzimní běh
nebo riziko?
Běžecký klub Heřmanův Městec pořádá v úterý 13. 9. 2022 terénní duatlon
Také se takhle ptáte, když čtete nebo
slyšíte zprávy o energetické krizi a o ja‑
derných elektrárnách? V tom případě
by pro vás mohl být zajímavý program,
který na neděli 2. října od 17 hodin ve
velkém sále Multifunkčního centra při‑
pravuje místní skupina České křesťan‑
ské akademie. O možnostech a rizicích
jaderné energetiky bude mluvit a na
dotazy odpovídat jaderný inženýr a vy‑
sokoškolský učitel Miloš Ferjenčík.
Stručně vám přiblíží, jak funguje jaderná
elektrárna a jaké má výhody a nevýhody,
jak se rozvíjely jaderné elektrárny na úze‑
mí bývalé ČSSR a dnešního Česka a jaké
přelomové události ovlivnily vývoj jaderné
energetiky v Česku. Rád se s vámi podělí
o názory na plány možné výstavby nových
jaderných zdrojů a pokusí se odpovídat na
vaše dotazy zejména týkající se bezpečnos‑
ti jaderných elektráren.

nazvaný „Blátokolotlač“. Jedná se o závod v běhu a cyklistice, a to v terénu
na Paláci. Start v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
V sobotu 24. září 2022 se běží tradiční
běžecký závod „Podzimní běh“. Start je
v 10.30 hodin před zámkem v parku. Při‑
hlásit se můžete na našich webových strán‑
kách www.podběh.cz. Registrace na místě
od 9.30 hodin. Závod se běží na pět nebo
deset kilometrů přes vrch Palác, trať vede
po lesních cestách lesním prostředím a je
vhodná pro všechny sportovce či aktivní
lidi. Startovné je 50 Kč.
Před samotným závodem proběhnou
i malé běžecké závody pro děti, a to od
9.30 hodin a 10.00 hodin. Startovné zdar‑
ma. Veškeré informace lze nalézt na našich

Poděkování

Díky dlouholeté spolupráci
s Domovem seniorů v Heřmanově
Městci
(zámek) si děti z MŠ Jonášova
Miloš Ferjenčík po studiu inženýrství jaderných
reaktorů na ČVUT pracoval v Ústavu jaderné‑ mohly užít opět krásný dětský den.
ho výzkumu v Řeži a potom v ČEZ v závodu
pro přípravu provozu JE Temelín. Později se
podílel na několika bezpečnostních zprávách
pro jaderná zařízení ČEZ a na mnoha zprávách
o poučení z provozních událostí v jaderných
elektrárnách pro Státní úřad pro jadernou bez‑
pečnost. Vyučuje průmyslovou bezpečnost na
Fakultě chemicko‑technologické Univerzity
Pardubice. Je také kurátorem evangelického
sboru v Heřmanově Městci.
Jan Plecháček

Senioři pro ně připravili opravdu pestrý pro‑
gram plný soutěží, zábavy, sladkých odměn
a výrobků od babiček a dědečků. Zažily
spousty legrace i s „pejsekem Joeym“, kte‑
rý dělá společnost klientům v rámci terapie.
Na závěr jako poděkování a na rozloučenou
děti zazpívaly. Těšíme se opět na brzkou vi‑
děnou, kdy školka znovu zavítá do domova
s písničkou v období Vánoc.
Lucie Hadrava

webových stránkách www.podbeh.cz,
popř. na našem facebooku či ve skupině
Vládce Mrdic.
Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec
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Vlastislav zve na finále oslav 160. výročí
Pěvecký sbor Vlastislav si celý letošní rok připomíná své jubileum.
Je to neuvěřitelných 160 let, kdy byl nadšenci a propagátory zpěvu
v Heřmanově Městci založen.
Původně jako mužský zpěvácký spolek, který se posléze změnil ve smíšené sborové
těleso. S krátkou přestávkou v 50. letech 20. století je tento nejdéle fungující spolek
v našem městě součástí kulturního života. Byly to stovky zpěváků, řada sbormistrů,
léta rozkvětu i hledání. Vždy bylo ale cílem dělat lidem radost zpěvem a uměním.
A vždy záleželo a záleží i na nadšení samotných zpěváků a ochotě věnovat skromnou
část svého času společné práci, která je ale i společnou radostí a přátelstvím. Platí to
stále, a proto rádi uvítáme i na prahu 161. sezóny nové posily do všech hlasů. Zkouší‑
me vždy v pondělí večer ve 2. patře Multifunkčního centra. Nebojte se přijít nebo pro‑
stě jen oslovit kohokoli z členů. Bližší informace můžete také sledovat na webových
stránkách www.vlastislav‑hm.cz a na sociálních sítích. Myslím, že nás dobře znáte.
Hned v září nás čeká finále oslav. Pomyslnou tečku za nimi uskuteční výroční kon‑
cert, který je součástí společného dvořákovského projektu s naším partnerským
sborem Doubravan z Chotěboře, který shodou okolností slaví totožné výročí. V ne‑
děli 18. září v 17 hodin vás srdečně zveme na koncert, kde zazní Mše D dur „Lužan‑
ská“ a slavné Te Deum Antonína Dvořáka. Vše v podání obou sborů, sólistů a Jin‑
dřichohradeckého symfonického orchestru pod taktovkou Jakuba Pikly. Vstupné
bude 100 Kč a bude se platit na místě. Přijďte oslavit výročí s námi. Těšíme se na vás.

Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec, z.s.

srdečně zve na

VÝROČNÍ KONCERT
při příležitosti oslav 160. výročí založení

neděle 18. září 2022 v 17.00
Kostel sv. Bartoloměje

ANTONÍN DVOŘÁK
Mše D dur LUŽANSKÁ
op. 86, pro sóla, sbor a orchestr

Te Deum

op. 103, pro sóla, sbor a orchestr

Pěvecký sbor VLASTISLAV Heřmanův Městec
Sbormistr Ondřej Mejsnar
Pěvecký sbor DOUBRAVAN Chotěboř
Sbormistr Jakub Pikla
JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Dirigent Jakub Pikla
Vstupné 100 Kč na místě
Koncert se koná s podporou města Heřmanův Městec

Marek Výborný, jednatel spolku

Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje udělalo radost mnoha
návštěvníkům
S blížící se heřmanoměsteckou poutí se uzavřel i XVIII. ročník našeho festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“.
Po dvou letech covidových restrikcí jsme mohli opět nabídnout plnohodnotný program se skvělými interprety.
Ne nadarmo znělo motto letošního festivalu
„Hvězdné léto“. Za všechny zážitky zmíním
nadšený aplaus do posledního místa zaplně‑
ného kostela sv. Bartoloměje nestorovi čes‑
kého houslového umění Václavu Hudečkovi.
Při jeho koncertu jsme nejen oslavili jeho 70.
narozeniny, ale také byli součástí natáčení
dokumentu o tomto umělci štábem České
televize. Skvělé interpretační umění potom
předvedl v zámeckém parku mnohonásob‑
ný držitel ceny Anděl Dan Bárta a soubor
Illustratosphere. A musel bych uvést každý
koncert zvlášť, protože každý přinesl pomy‑
slnou hvězdu na programu festivalu.

jili jsme také projekt „Adopce píšťal“, který má
podpořit celkovou opravu varhan v našem
kostele, která byla v tomto roce zahájena.
Kdo se můžete a chcete stát „adoptivními
rodiči“, najdete informace v sekci „Varhany“
na www.farnost‑hm.cz. Děkujeme.
A neodmyslitelné poděkování organizátora
– římskokatolické farnosti patří partnerům,
bez kterých by festival nemohl existovat. Na
prvním místě generálnímu partnerovi festi‑
valu společnosti Energeia, o. p. s., dále městu
Heřmanův Městec, Pardubickému kraji, řadě

nejen místních firem a společností, mediál‑
ním partnerům a mnoha dobrovolníkům
a farníkům podílejících se na organizaci ce‑
lého festivalu. Děkujeme!
Festival přináší radost a my si přejeme, aby‑
chom se příští rok mohli vrátit k jeho úplné
podobě. Bude nám potěšením, když nám
zachováte přízeň i pro léta příští. S drama‑
turgem festivalu Jiřím Kabátem již dnes při‑
pravujeme jeho XIX. ročník.
za organizační tým Řk. farnosti
Heřmanův Městec Marek Výborný

Těší nás množství positivních ohlasů, kterých
se festivalu dostává. Nakonec jeho hlavním
smyslem je přinést radost z krásné hudby
v podání špičkových interpretů co nejširšímu
spektru posluchačů. Právě pro ně stojí za to
věnovat dlouhodobé úsilí organizaci celého
festivalu. Věříme, že i duchovní prostředí,
doslova genius loci, kostela sv. Bartoloměje
vytváří svoji neopakovatelnou atmosféru
a snoubí krásy umění a duchovní rozměr to‑
hoto místa. Aby tomu tak bylo i nadále, zahá‑
www.hermanuv‑mestec.cz
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Přijďte nabídnout, co vám přebývá,
přijďte najít, co vám chybí
Druhý ročník Blešího trhu je tady!
V rámci Heřmanoměsteckých slavností
pořádá Turistické informační centrum Po‑
hůdka v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do
11:00 hodin Bleší trh. Přijďte na zahradu
našeho infocentra nabídnout, co vám pře‑
bývá, přijďte najít, co vám chybí. Pročistěte
svoje domácnosti, vymeťte skříně, vykliďte
sklepy a nepotřebné věci pošlete dál. Mů‑
žete vyměňovat, prodávat, dávat za úsměv

Bleší trh

– jak uznáte za vhodné. Sortiment je jen
na vás, co už se vám zrovna nehodí, může
se hodit někomu jinému. Porcelán, knihy,
dekorace, oblečení, ruční nářadí, sportov‑
ní vybavení, hračky, starožitnosti, přebytky
z vaší zahrádky… K dispozici bude travna‑
tá plocha naší zahrady, pro první příchozí
i několik stánků a stolů, ostatní si prodejní
vybavení zajistí sami. Podmínkou je vyklize‑

Místo konání: zahrada
Informačního centra Pohůdka
na nám. Míru v HM
Vstupné zdarma
Bližší info: 778 888 772,
tic@spokul.cz

sobota 1.10.2022
8.00-11.00 hodin

Co je pro vás bezcenné,
může být pro jiného
hodnotné.
Přijďte nabídnout, co
vám přebývá.
Přijďte najít, co vám
chybí.

Odpoledne s pedigem
Ve čtvrtek 22. září 2022 od 16.00 hodin se
můžete těšit na pokračování tvořivé dílny
„Odpoledne s pedigem“. Navážeme na jarní
kurz a společně s naší lektorkou Michaelou
Dyčkovou si z pedigu upleteme košíček.
Cena kurzu je 250 Kč včetně materiálu a ob‑
čerstvení. Tak neváhejte, zavolejte nám (tel.
778 888 772), přijďte a užijte si s námi pří‑
jemné podzimní odpoledne.
Za SPOKUL HM tým
Olga Čížková a Markéta Pleskotová

Pozvánka na Lichnici
Dne 22. června 2022 se rtuť teploměru vyšplhala vysoko a na Lichnici na‑
vzdory teplotě se v hojném počtu dostavilo hejno dětí z rodinného centra
Heřmanův Městec.
Byl to útěk do stínu hradního muzea, kde
děti na výstavním panelu umístily své vý‑
kresy na téma Pověst o panně Miladě. Je
notoricky známá v našem kraji a z genera‑
ce na generaci si ji už vyprávěli naši před‑
ci. Paní Jiřinka Pecková to s dětmi umí a
pověst jim přiblížila v poutavém vyprávění.
Jejich výtvory nyní celé léto mohou obdi‑
vovat návštěvníci Lichnice a oživovat dávný
příběh kruté panny Milady. Zveme vás na
shlédnutí této výstavky, která potrvá až do
konce tohoto roku. V hradním muzeu také

ní prodejního místa po ukončení akce. Bližší
info na tel. 778 888 772, email: tic@spokul.cz.
Ozvěte se nám.

vyřezává své pověstné lžičky pan František
Havlík z Heřmanova Městce a návštěvní‑
kům ukazuje umělecké vyřezávání. Až do
konce září se můžete o víkendech o jeho
dovednostech přesvědčit. Žijeme ve vzru‑
šujícím kolotoči poznání a šikovných lidí
okolo nás.
Jste srdečně zváni na Lichnici.
Ivana Matyková
kastelánka Lichnice
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A konečně organizační činnost – jsem sta‑
tutárním zástupcem farního sboru.

Lidé kolem nás

Já třeba do kostela nechodím,
ale kdybych si chtěl popovídat
o víře, je to možné?
Určitě ano. Je možné kdykoliv za mnou
přijít nebo zatelefonovat anebo navštívit
naši bohoslužbu každou neděli od 9.00
hodin v naší modlitebně v Zahradní ulici
za Husovým sborem. Každý je vítán.

Jan Plecháček
Nar. 1967
Farář Českobratrské církve
evangelické v Heřmanově
Městci
Pane faráři, začněme pěkně
zostra. Jak má člověk žít zbožně,
aby došel spasení?
Jasná otázka, ale obtížné na ni odpovědět
několika slovy. Ale pokusím se o to: Má
žít tak, aby v tom, co dělá, jak žije, obstál
před sebou, před druhými a před Pánem
Bohem. Měřítkem toho, zda jsem obstál,
jsou slova Ježíše Krista a jeho život.
A potřebuje k tomu člověk
církev?
Já jsem přesvědčen, že ano. Ale pokud
mluvím o církvi, nemyslím tím v prvé
řadě instituci, ale společenství lidí, kteří
věří v Boha. Víra se předává jako osobní
svědectví o tom, jak Bůh vstupuje do
našeho života a jak nám s ním pomáhá.
A proto je takové společenství důležité.
Kolik působí v Heřmanově
Městci církví a jak se liší?
A jaké jsou jejich vztahy? Už
se nepovažujete navzájem za
kacíře?
Církevní společenství jsou zde tři. Římsko‑
katolická církev, Církev československá hu‑
sitská a Českobratrská církev evangelická.
Liší se v tom, co považují pro víru a její
praktikování za nejdůležitější. A dnes si
určitě jedni druhých vážíme a spolupra‑
cujeme spolu.
Jak jste vy doputoval do našeho
města?
Farářský život je trochu putovní. Já jsem
syn faráře, a proto již v dětství jsem s ro‑
diči putoval. Do 1,5 roku jsem bydlel ve
Vilémově, dětství (do 14 let) jsem prožil
v Borové u Poličky. Potom jsme bydleli
v Mladé Boleslavi. Tam jsem vystudoval
střední průmyslovou školu strojní. Ale od
dětství jsem se pohyboval mezi věřící‑
mi lidmi, měl jsem mezi nimi své vzory,
a víra se tak pro mne stala důležitou sou‑
částí života. Proto jsem po střední škole,
v roce 1986, nastoupil na Evangelickou
teologickou fakultu v Praze. Tu jsem do‑

končil v roce 1993, pak jsem absolvoval
civilní službu v Psychiatrické léčebně
Bohnice. Potom jsem šel dělat faráře do
Veselí u Dalečína, což je malá vesnice nad
Vírskou přehradou. Tam jsem působil do
roku 2007, ale s roční přestávkou. Já totiž
s tím povoláním faráře trochu bojuji, je
pro mne hodně náročné, a tak jsem se
rozhodl z něj odejít. Prodával jsem auta,
ale po roce jsem došel k názoru, že ve
farářském povolání mám ještě co nabíd‑
nout a vrátil jsem se zpět do Veselí. A pak
v roce 2007 jsem dostal nabídku do Heř‑
manova Městce, kterou jsem přijal.
Ještě dodávám, že v evangelické církvi se
faráři mohou ženit, takže jsem se v roce
1996 oženil a máme tři děti.
A jak vás naše město uvítalo?
Velmi rychle jsme se zde sžili s místními, ze‑
jména díky milému přijetí v evangelickém
sboru a také vstřícnosti lidí z římskokato‑
lické farnosti. Já i manželka zpíváme v pě‑
veckém sboru Vlastislav, s evangelickým
sborem pořádáme přednášky a divadelní
představení. Manželka chodí hrát volejbal
s partou sokolů. Děti se zapojily do aktivit
v Základní umělecké škole nebo v DDM.
V čem vůbec to farářské povolání
spočívá?
To povolání má více vrstev. Kazatelské pů‑
sobení – jde o zprostředkování a aktuali‑
zaci biblických textů. To je právě pro mne
hodně náročné. Dále pedagogická čin‑
nost – práce s dětmi, ale i dospělými. Pas‑
torační činnost – návštěvy u lidí, zejména
starých a nemocných. Také křty a pohřby.

A vaše plány do budoucna?
Za rok, tedy v srpnu 2023, mi končí doba po‑
volání ve zdejším sboru. Mohl bych se sice
ucházet o zvolení na další období, ale roz‑
hodl jsem se farářské povolání opustit. Fa‑
rářování pro mne bylo a je hodně náročné
a v tuto chvíli cítím, že bych měl zkusit práci
v jiné oblasti. Chystáme se přestěhovat do
Poličky, kde máme zázemí. Ale po Městci
a lidech tady se mi bude moc stýskat.
Co byste chtěl na závěr vzkázat
Heřmanoměsteckým?
Aby se vám dál dařilo vytvářet ve měs‑
tě dobrou atmosféru a prostředí, které
pomáhají i příchozím cítit se tu oprav‑
du doma. Tak, jak jsme to v Heřmanově
Městci už po čtyřech měsících, o prvních
Vánocích, zažívali my.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Pozvánka do psí
školky
Máte doma malé roztomilé štěně
a potřebujete pomoci s jeho vý‑
chovou a výcvikem? Přijďte k nám
na cvičák v neděli 4. 9. v 9 hodin,
kdy začíná podzimní školička pro
pejsky. Rádi vám pomůžeme.
Nástup možný i 11. 9.
Bližší informace na dole uvedených kon‑
taktech.
Kontakt:
736541200 – pí Medková
732352679 – pí Čepová
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava

www.hermanuv‑mestec.cz
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ROZUMEM A SRDCEM

PRO NAŠE MĚSTO A SPOLEČNOU BUDOUCNOST BEZ DLUHŮ

VOLTE
č. 1

Zveme Vás na ODPOLEDNE S PATRIOTY
17. září od 14.00 do 17.00 hodin ve sportovní hale. Přijďte nás poznat osobně. Pro děti jsme
připravili bohatý program – skákací hrad, sportovní disciplíny, cukrovou vatu…
S Vámi voliči můžeme u piva či langoše probrat náš program a zodpovědět Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás.
Patrioti Heřmanova Městce /

patriotihm
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CO CHCEME?
VOLTE
Č. 4

Chceme město bez dluhů, s využitím dotací můžeme dělat investice. Díky
ušetřeným penězům budeme zároveň splácet i dluh, který není zrovna
malý. Zajistíme dotace nejen pro město, ale i pro místní spolky.
Navýšíme kapacitu mateřských škol, zkvalitníme zázemí pro děti
a pomůžeme okolním obcím s vybudováním vlastních školek.
Nabídneme k prodeji parcely v majetku města.
Snížíme poplatky za popelnice pro děti do 3 let a pro seniory.
Zřídíme novou službu „taxi pro seniory“ za symbolický poplatek.
Vyhotovíme projekt na přístavbu domu pro seniory, který přinese nové
jednolůžkové pokoje.
Rozjasníme město kvetoucími rostlinami projektem „Louky ve městě“.
Vyřešíme odpadní vody v Konopáči a Chotěnicích a následně provedeme
rekonstrukci místní komunikace. Propojíme Chotěnice s Heřmanovým
Městcem stezkou pro cyklisty a chodce. Vylepšíme sportovní zázemí.
Vyřešíme problémové parkovací plochy a po domluvě s obyvateli dané
lokality podpoříme budování dalších parkovišť.
Oživíme střed města a podnikatelům nabídneme zdarma přiměřenou
plochu před jejich provozovnami.
Rozšíříme provoz sběrného dvora o dopolední dobu.
Zpřístupníme místnost v infocentru ke vzájemným schůzkám občanů
nebo s obchodníky.
Obnovíme veřejné toalety na náměstí. Zavedeme nepřetržitý provoz.

Vážení a milí spoluobčané,
Heřmanův Městec je naším společným domovem, ve kterém
chceme šťastně a spokojeně žít. Věříme, že díky Vaší podpoře
a vzájemné spolupráci se nám podaří v ykonat mnoho
prospěšného. Jsme Vaši sousedé, kteří společně s Vámi chtějí
mít naše město zdravé a krásné!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ
U POHÁRKU SVAŘENÉHO VÍNA
VE ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ OD 18 HODIN NA NÁMĚSTÍ MÍRU.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zkvalitníme zázemí hokejbalového a fotbalového hřiště pro sportovce
i veřejnost. Budeme investovat každoročně, a ne čekat na jednu velkou
dotaci.
Budeme pokračovat v organizování akcí v oblasti kultury a sportu.
Přineseme i aktivity nové, např. kroužek parkouru a cyklistiky.

Jak nás nejlépe podpořit? Zaškrtněte celou kandidátku
Heřmanů a my Vás nezklameme.
Podrobný program a představení
kandidátů‑na
www.hermanuv
mestec.cz
Heřmani
www.hermani.cz |
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SPOKUL rozjíždí svou 6. sezonu
Městská organizace SPOKUL HM existuje už 6 let a právě pro vás dokončuje
program 6. sezony kulturních a společenských akcí. A na co se můžete těšit?
V neděli 11. 9. 2022 zahájíme v synagoze již
5. ročník cyklu koncertů Hudební večery
v synagoze. Hosty budou hudebníci z Yolo
kvartetu, kteří nám představí svou symfo‑
nickou verzi hitů známé skupiny Queen.
Dále se můžete těšit v listopadu na izrael‑
skou multiinstrumentalistku Liron Meyuhas,
v lednu Trio Bel Canto a sezonu zakončíme
v březnu koncertem světoznámého hous‑
listy Pavla Šporcla. Jsme velmi potěšeni, že
tyto koncerty mají velký úspěch a z počá‑
tečních přibližně 40 předplatitelů mají již
více než 100 věrných diváků, kteří si obno‑
vili nebo nově zakoupili své abonentky na
celou další sezonu.
Také v sokolovně pro vás připravujeme řadu
akcí jak hudebních, tak i divadelních či zá‑
bavných. Za zmínku stojí především zábav‑
ný večer imitátora Petra Jablonského „Jak
se dělá šoubyznys“ v pátek 7. 10. , divadelní
komedie „Charleyova teta“ v pátek 14. 10. ,
koncert známé rockové kapely Doga v pá‑
tek 21. 10. a zábavný pořad Lukáše Pavláska
„Kdo nepláče není Čech“ v pátek 11. 11. Na
tyto uvedené pořady jsou již vstupenky
v předprodeji v našem informačním centru
nebo online na www.spokul.cz

Všem milovníkům tance nabízíme již 6.
rokem Kurzy tance pro dospělé, které se
budou konat tradičně od začátku října do
konce listopadu v sále městské sokolovny.
Kurzy vede Jitka Boháčová z taneční školy
Dance Pardubice a jsou pořádány ve dvou
úrovních – pro začátečníky a pokročilé ta‑
nečníky. Přihlášky přijímá naše Turistické
informační centrum.
V závěrečné fázi příprav je také tradiční ples
městské organizace SPOKUL, který chystá‑
me v sokolovně na pátek 18. 11. a v letošním
roce bude „Vínový“.
Po letním testovacím provozu tematických
večerů v naší nové kinokavárně se můžete
těšit na řadu dalších zajímavých akcí od kon‑
ce září. Jednou z prvních by měl být další
Filmový kvíz, poté večer věnovaný řízené
degustaci vína, večer s degustací rumů,
večer literární a večer s přednáškou o kávě.
Doporučujeme sledovat webové stránky
www.kinohm.cz nebo facebook kina, kde
se dozvíte aktuální informace a najdete
pozvánky na jednotlivé mimořádné akce.
Přejeme vám krásný podzim a těšíme se na
viděnou při některé z našich akcí.

Nové zázemí pro cyklisty za infocentrem
Městská organizace SPOKUL HM v průběhu jara a léta vybudovala nové zá‑
zemí pro cyklisty, které najdete na zahradě multifunkčního centra, tedy za
Turistickým informačním centrem.
vstřícnosti místních řemeslníků a také díky
pomoci technické skupiny města, která za‑
jistila dopravu potřebných materiálů.

Jsme rádi, že i přes četné komplikace a ně‑
kolikeré navýšení cen materiálů a prací se
nám podařilo zrealizovat výstavbu nového
zázemí pro cyklisty, kterou jsme byli pově‑
řeni našim zřizovatelem. Zázemí sestává ze
7 cyklostojanů, zastřešení a posezení na no‑
vém povrchu. Velký dík patří Pardubickému
kraji, který přispěl dotací ve výši 90.000 Kč

z programu podpory infrastruktury pro cyk‑
listy a dále městu Heřmanův Městec, které
přidalo dalších 70.000 Kč na dofinancování.
S ohledem na nutnost úsporných opatře‑
ní při realizaci se velkým dílem budovalo
svépomocí, za což bych chtěl poděkovat
pracovníkům naší městské organizace SPO‑
KUL HM. Realizace se mohla uskutečnit díky

V průběhu léta tedy cyklostojany již začaly
sloužit široké veřejnosti a těšíme se, že na
to brzo naváže další investiční akce na za‑
hradě. Vybudováním komunitního ohniš‑
tě, dětského hřiště a pódia pro různé malé
kulturní akce v rámci tzv. participativního
rozpočtu města se může tato trochu zapo‑
menutá zahrada v centru města stát dalším
pěkným místem setkávání a otevřít se pro
širokou veřejnost.
Dalimil Nevečeřal, SPOKUL HM, p. o.
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc září 2022
Zdravíme vás v novém školním roce. Plni dojmů z letního tábora pro rodiny
v Olešnici v Orlických horách plánujeme nový školní rok. Rádi bychom vás
pozvali k účasti na programu našeho rodičovského centra, ale také k aktiv‑
nímu zapojení rodičů s malými dětmi do jeho tvorby.
Máte‑li zájem nám s programem rodičovského centra pomoci, aby mohl být bohatý a re‑
agoval na vaše potřeby, dejte nám o sobě vědět. Děkujeme. Rodičům nabízíme službu
tzv. family pointu, tedy místa, kde si maminka, putující městem za nákupy či lékařem,
může v klidu nakrmit či přebalit své malé dítě, ale také službu různorodého podpůrného
poradenství pro rodiče s dětmi. Ozvěte se nám a my se s vámi rádi setkáme v bezpečném
prostředí našeho centra, které se nachází v patře nad městskou knihovnou na náměstí
Míru 288 v Heřmanově Městci.
Lenka Balogová, předsedkyně spolku Radovánek
Aktuální informace o našich aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz či
www.facebook.com/rcradovanek.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V RODIČOVSKÉM CENTRU:
října pro vás připravujeme kurz ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU s lektorkou
10.00 Od
Lenkou Nováčkovu, více informací a možnost rezervace na stránkách www.strelenka.cz.

PONDĚLÍ

TVOŘÍME SPOLU. Výtvarný kroužek pro děti od 6 do 9 let s Jiřinkou Peckovou.
15.00 – 16.30 ZAČÍNÁME 19. 9. Na program je nutné se předem přihlásit
na rcradovanek@centrum.cz. Vstupné 70 Kč.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu
17.30 – 19.30 k porodu. Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové
na tel: 725 372 998. Jednorázové vstupné 100 Kč.

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

HERNA. Vstupné pro rodinu 50 Kč. Nabídka individuálního poradenství
9.00 – 11.30 VOLNÁ
a family pointu.
Cvičení rodičů s kojenci. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je

10.00 nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998.
ZAČÍNÁME 14. 9. Vstupné pro rodinu 70 Kč.

HERNA. Vstupné pro rodinu 50 Kč. Nabídka individuálního poradenství
9.00 – 11.30 VOLNÁ
a family pointu.
S BATOLÁTKY. Různorodý program se cvičením, tvořením i pohádkami
10.00 HRÁTKY
pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. ZAČÍNÁME 8. 9. Vstupné pro rodinu 50 Kč.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 20. 9. od 10.00
DĚTI ONLINE
Zveme vás na besedu pro rodiče o dětech ve světě online. Budeme si povídat o jeho
nástrahách i možnostech, kdy, proč, a hlavně jak mluvit s dětmi o digitálním světě. Be‑
sedu povede pedagožka a pracovnice Rodičovského centra Radovánek z.s. Mgr. Lenka
Balogová. Na program se prosím přihlaste na rcradovanek@centrum.cz. Vstupné 70 Kč.
Herna otevřena pro účastníky besedy od 9.30 hodin.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s., jako neziskový spolek, je podporován městem Heřmanův Městec, MPSV,
Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: nám. Míru 288, 53803 Heřmanův Městec, www.rcradovanek.
cz, 724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

strana 14

Aktivní přístup k životu

APŽ Září 2022
Pravidelná úterní cvičení od 14.00
v RC Radovánek. Začínáme 6. září.
sobota 3. září

Na kole do hradeckých lesů

Sraz v 8.00 u vchodu do parku (u Holuba).
středa 7. září

Bozkovské dolomitové jeskyně u Semil
Odjezd v 6.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 8. až neděle 11. září

Cyklotoulání Jindřichohradeckem

Zájemci, hlaste se do pondělí 5. září.
úterý 13. září

Ukázková hodina “jiného cvičení”
Feldenkraisova metoda

Nový přístup k vlastnímu zdraví, pohybem
k sebeuvědomění. Teorie a cvičení v čase
14.00 až 16.00 v Multifunkčním centru
na nám. Míru. S sebou podložku, deku (lze
větší ručník) na podložení hlavy, pohodlné
oblečení (ideálně vrstvené – je důležité se
cítit v tepelné pohodě). Cvičí se převážně
na zemi. Dle zájmu od října pravidelné
lekce.
čtvrtek 15. až neděle 18. září

Turistický pobyt na Blaníku

Pobyt pouze pro přihlášené. Schůzka
v pondělí 5. září ve 14.00 v RC Radovánek.

středa 21. září

Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Noc na Karlštejně. Odjezd
v 18.00 z nám. Míru.
čtvrtek 22. září

Ze Svídnice do Slatiňan

Odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží.
středa 28. září

Cyklovýlet za sv. Václavem do Vilémova
Sraz v 8.00 u vchodu do parku (u Holuba).
Slavíme Mezinárodní den seniorů
neděle 2. října

Moravské kartografické centrum
ve Velkých Opatovicích, arboretum
v Borotíně a pohyblivé betlémy

Odjezd v 8.00 z nám. Míru. Příspěvek
na autobus 100 Kč/osobu. Hlaste se
do 26. září.
Další akce spojená se dnem seniorů
pondělí 3. října
Program v Atriu Palác Pardubice
13.00 až 17.00.

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

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Oddíl badmintonu
Badmintonový oddíl hledá nové spolu‑
hráče. Pokud máš zájem a chuť zkusit hrát
badminton, přijď mezi nás. Jsme super
parta. Trénujeme každé pondělí a středu
od 20.00 hodin ve sportovní hale. Hrajeme
převážně čtyřhry (dámská, pánská a mix).
Rádi přivítáme úplné nováčky i pokročilé
hráče. Případní zájemci mohou psát na
e-mail: jaraaa@seznam.cz.
Jaroslav Vařečka

Ježci na prahu čtyřiadvacáté sezóny zvou na hokejbal!
Hokejbalový stadion na Ježkovce si již našel řadu těch, kdo si za 24 let působení klubu v Heřmanově Měst‑
ci tento krásný sport vyzkoušeli či podlehli jeho kouzlu jako diváci. Na prahu nové sezóny vás hokejbalisté
zvou – přijďte je podpořit.
Od prvního zářijového víkendu se rozeběhnou
celé sady utkání a v Heřmanově Městci se hned
ve třech kategoriích bude stejně jako loni hrát
republiková soutěž. A tým mužů se představí
v 1.LIZE, kde loni v obnovené premiéře obsadil 5.
příčku. Hrací dny jsou neděle a hrací čas 14:00 – prv‑
ní domácí utkání čeká Ježky v neděli 11. září proti
Zlínu.
Junioři naopak mají vždy k hraní určeny soboty a to
rovněž od 14:00. Extraliga juniorů celý kolotoč zápasů
otevře v sobotu 3. září proti Hodonínu. Dorost rovněž
působí v extralize a jeho nedělní duely budou téměř
vždy předzápasy prvoligového A týmu. Na jeho start
se můžete těšit v neděli 11. září a i tato kategorie si na
úvod změří síly s moravským soupeřem – dorazí Kyjov.
Muži B se vítězstvím v Krajské lize posunuli
do 2.LIGY, domácí zápasy by měli hrát v ne‑
dělní podvečery – rozpis soutěží však do
doby uzávěrky Leknínu nebyl znám. Stejně
jako žákovské soutěže a soutěže přípravek
a minipřípravek. Sedm oddílů zaplní sta‑
dion na Ježkovce téměř každý víkend až
do závěru listopadu.
Máte‑li zájem si se svými dětmi tento sport
vyzkoušet, neváhejte se optat přímo na hři‑
šti, případně kontakty na trenéry společně
s dalšími informacemi najdete na WWW.
JEZCI.CZ – můžete zvolit dotaz i mailovou
formou na info@jezci.cz.
Fandit však můžete kdykoliv a kterému‑
koliv ježčímu týmu. S A týmem funguje
organizovaně i ježčí fanklub. Rádi vás uví‑
táme – VSTUPNÉ NA ZÁPASY HOKEJBALU
SE NEVYBÍRÁ :-)
Lukáš Vajda
www.hermanuv‑mestec.cz
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TJ Jiskra – Heřmanův Městec  
Příměstský taneční tábor 2022
TJ Jiskra Heřmanův Městec zorganizovala 25 – 29. 7. 2022 již 2. ročník pří‑
městského tanečního tábora pro děti ve věku 5–11 let. Pod vedením Kateřiny
Čápové se ho zúčastnilo celkem 21 dívek. S výukou tance pomáhaly cviči‑
telky Natálie Machková a letos nově i Nicol Jonášová. Do tanečních hodin
byly zařazeny prvky moderního tance, jazzu, disca, techniky jako jsou skoky,
točky a další pohybové aktivity.
Děti byly rozděleny do tří věkových kate‑
gorií a úměrně věku pro ně byly připraveny
i různé další činnosti. Ty nejmenší trénovaly
1–2× denně. Mezi jednotlivými tréninky ab‑
solvovaly pohybové a tvůrčí aktivity, které
pro ně připravovala Denisa Dočkalová. Tré‑
ninky starších dětí byly četnější a čas mezi
nimi jim vyplňovaly rovněž různé sportovní
a tvůrčí aktivity, které pro ně organizovaly
Kristýna Prokopová, Sára Šmídová a Zuzana
Štěpánková.
Úkolem týdne pro všechny zúčastněné dív‑
ky bylo ve skupinkách samostatně vymys‑
let a nacvičit choreografii pro závěrečnou
taneční soutěž. Hodnotiteli byly taneční
lektorky, které za vítěze určily skupinu dívek
“Eliška, Natálka, Andrejka a Natálka“.
Na závěr tábora se v místní sokolovně kona‑
lo taneční vystoupení pro rodiče a příbuz‑
né. Jednotlivá vystoupení byla připravena

lektorkami tance a v programu bylo úcty‑
hodných 15 choreografií. Většina dětí si tak
mohla vyzkoušet, jaké to je tancovat před
diváky a opravdu se jim to velmi vydařilo.
Všechny lektorky na ně byly pyšné.
Děkujeme za vytvoření kvalitního zázemí ve
sportovní hale a doufáme, že děti si to užily
se stejným nadšením jako jejich lektorky.
Za oddíl rekreačních sportů
Kateřina Čápová, vedoucí tábora
Vedení TJ Jiskra Heřmanův Městec tímto dě‑
kuje Kateřině Čápové za organizaci tábora.
Jí a všem lektorkám také děkuje za přípravu
a realizaci programu, který se dětem velmi
líbil a byl kladně hodnocen i jejich rodiči.
Doufejme, že se tento taneční tábor usku‑
teční i v příštím roce.
Jitka Holasová, předsedkyně TJ Jiskra
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Dne 16. 9. 2022 uplyne rok, co nás opustil
náš milovaný manžel a dědeček
Jiří Starý.
S láskou vzpomínají manželka Hana, dcera
Hana, syn Jirka a vnoučata.

Občané píší, radnice
neodpovídá.
V Leknínu č. 7–8/2021, č. 9/2021
a č. 4/2022 redakce otiskla příspěv‑
ky, které měly jedno společné téma.
Bezpečnost cyklistů všech věkových kategorií
v H. Městci. Od té doby proteklo Podolským
potokem hodně vody, ale vyjádření radnice
stále nepřichází. Už moc času nezbývá.
František Lukáč
Tohoto dluhu jsem si za vedení města vědom. Vyjádření radnice uveřejníme v příštím čísle.
Tomáš Plavec, místostarosta

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Rorýs obecný
Jistě jste si všimli, že se na jaře v na‑
šem městě objevili nádherní, pokři‑
kující ptáci, trochu podobní jiřičkám
či vlaštovkám. Byli to rorýsi.
Rorýs obecný patří do řádu svišťounů, je pří‑
buzný kolibříků. Patří mezi ohrožené a zvláš‑
tě chráněné živočichy. Je zcela mimořád‑
ným letcem, neustále je ve vzduchu, nikdy
neusedá, pouze v době hnízdění zalétá ke
hnízdu nakrmit mladé. Nalétá denně stovky
kilometrů.
Mláďata mají zvláštní schopnost nahroma‑
dit si po vylíhnutí rezervu důležitých látek či
dostat se do stavu, kdy se sníží metabolické
a fyziologické pochody a mohou vydržet
několik dní bez potravy.
Rorýs se ve vzduchu páří, loví, sbírá materiál
na hnízdo i spí. Jen mladí ptáci někdy před
odletem do zimovišť (již v průběhu srpna)
usedají za špatného počasí do větví stromů
nebo na vysoké stavby. Na zem rorýsi ne‑
přistávají, protože by se svými dlouhými kří‑
dly nedokázali vzlétnout. Někteří neusedají
vůbec. Jsou výborně připraveni na pobyt
ve vzduchu, mají dokonale aerodynamické
tělo, dlouhá křídla s tvrdšími letkami a té‑
měř neunavitelné létací svaly. Mohou létat
ve výškách skoro 2 km. Páry obvykle létají
těsně vedle sebe či poblíž.
Ptáte se: kdy a jak tedy rorýsi spí? To je na
nich asi nejzajímavější: jde o série mikro‑
spánků a protože rorýs může spát pouze
na jednu polovinu mozku, druhá polovina
vnímá okolí a kontroluje let.

Nefestival 2022 – jak bylo
Sportu!

Máme za sebou pátý ročník NEfestivalu a tak si přečti, jaké to letos bylo.
V sobotu 20. srpna se v Autokempu na Ko‑
nopáči už od rána makalo, aby to už v 9 ho‑
din mohlo vypuknout. Předpověď počasí
vypadala ještě dva dny před akcí divoce, ale
nakonec to klaplo a bylo úplně akorát.

Chceme poděkovat všem, kteří jste přišli,
NEfestival si užili a svou návštěvou tuhle
akci podpořili. Objevila se i Česká televize,
tak budete někteří i slavní! Až bude repor‑
táž, dáme vědět na facebooku.

K vidění a vyzkoušení toho bylo letos zase
mraky, už to ani nejde moc vyjmenovávat,
z novinek zmíníme vzdušnou akrobacii na
šálách zavěšených na obří konstrukci nebo
novuss, což je lotyšská obdoba kulečníku
pro ty, co nemají (rádi) koule. Po loňských
intervencích mnohých z vás jsme opět za‑
řadili obří nafukovací překážkovou dráhu.

Speciální dík ještě patří partnerům akce,
kterými byli: Město Heřmanův Městec, TJ
Jiskra Heřmanův Městec, ČUS CZ, AZ sta‑
vební, Amako, Rodvi Kmenta, Tlapnet, Par‑
dubický kraj, Autokemp Konopáč, Allrisk,
Plavec & Partners, Blastaf, Elektrokap Ota
Kápička, Spokul a Restaurant Arabela.

Po vodě se proháněly paddleboardy a další
plavidla, na stanovištích sportů a herniček
se tvořily krátké fronty, ale snad nikdo extra
nečekal a stihl si vyzkoušet alespoň většinu
věcí, které byly pro letošek připravené.
I letos byly nějaké ty exhibice, klasicky trei‑
bball s psíky, dalším k vidění byl skimboar‑
ding a již zmiňovaná novinka akrobacie na
šálách, při které se až tajil dech. Samozřej‑
mostí na programu byla taky pivní míle,
která zvláště u nováčků podcenivších tuto
disciplínu měla za následek odhazování
sportovního náčiní. Následovala i dětská
verze, tam se samozřejmě pivo nepilo
a všechny děti, které se zúčastnily, pak ob‑
drželi sladkou tečku ve formě zmrzliny.

A nezapomínáme ani na dobrovolníky
z našeho spolku ani na další kamarády, kteří
nám vše pomohli připravit a pomáhali nám
s průběhem akce, díky!
Statické i pohyblivé obrázky z NEfestiva‑
lu najdeš na fb @nefestival.cz a na webu
nefestival.cz
Ondra a Jenda, Spolek Heřmani
Foto: Marcela Kučerová Skalová

Protože jsou rorýsi tažní ptáci, kteří nejdéle
v srpnu odlétají, budeme se na jejich křik
a neustálé úžasné poletování těšit zase až
na jaře.
babička Jitka Řeháková

www.hermanuv‑mestec.cz
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Heřmanův Městec 10. – 11. 9. 2022

Program:

Kostel sv. Bartoloměje:
Husův sbor:
Kostel Zvěstování Panny Marie:
Synagoga:
Židovský hřbitov:

sobota 10. 9.

9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
--------------------------------------

Doprovodný program - koncert v synagoze:

neděle 11. 9.

9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
10:00 – 16:00
18:00 – Yolo kvartet – Queen ve fraku

(vstupenky v předprodeji v TIC i na místě)
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CHOVATELSKÁ
A ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA SVINČANY 2022
K podzimu v našem regionu neod‑
myslitelně patří chovatelská a za‑
hrádkářská výstava ve Svinčanech,
a ta letošní je v pořadí již 41. a usku‑
teční se 17. – 18. září 2022. Výstava
bude v sobotu otevřena od 8 do 17
hod. a v neděli od 8 do 15 hod.
Letošní chovatelská a zahrádkářská výstava
se připravuje v tradičním duchu, ale připra‑
veny jsou i nové expozice.
Pro milovníky chovatelství se připravuje sou‑
těžní výstava králíků, holubů, drůbeže a zví‑
řat mladých chovatelů okresu Pardubice.
Dále výstava okrasného ptactva, akvarijních
ryb a terarijních zvířat. Nově bude připravena
expozice Křepelek japonských, hospodářský
dvoreček a ZOO koutek pro děti i dospělé.
Prohlédnout si můžete i zdrobnělé Americké
koně, velké želvy a nutrie. Uskuteční se také
prodej chovatelských potřeb a značkových
krmiv pro široký okruh domácích zvířat. Pro
milovníky květin a zahrady je připravena
výstava ovoce, zeleniny, květů jiřin, hrozno‑
vého vína, kaktusů, sukulentů, bonsají, za‑
hrádkářských potřeb, dekoračních prvků do
zahrady a zahradní a lesní techniky. Zakoupit
si můžete také vše pro pěstování jedlých a lé‑
čivých hub a další sortiment. Po celý průběh
výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení
a stánkový prodej, včetně prodeje regionál‑
ních produktů. Výstava je obohacena o živou
hudbu, vystoupení mažoretek, soutěže pro
děti, malování na obličej, zvířecí koutek pro
děti, skákací hrad a odborné zahrádkářské
přednášky.
Výstava bude zakončena v neděli odpole‑
dne za zvuku mysliveckých trubačů slav‑
nostním vyhodnocením výstavy s předá‑
ním čestných cen a pohárů pro nejlepší
vystavovatele.
Josef Blažek
předseda ČSCH ZO Svinčany

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Sokolovna – 2. část

Původně byl prostor u sokolovny nazván Tyršovým ná‑
městím. To uvádí také Turistický průvodce Železné hory –
letovisko H. Městec, koupaliště v Konopáči z roku 1939,
který jmenuje ve městě tři náměstí – Palackého, Masary‑
kovo a Tyršovo. V roce 1940 bylo přejmenováno na Nové
náměstí. Ale později se jeho označení již neuvádí.

Zbytky mantinelů po kluzišťi (80. léta 20.století)

Altánek za sokolovnou

V předsálí sokolovny, kde je umístěn i základní kámen, byl vytvořen
uprostřed terasové podlahy kruh a v něm šesticípá židovská Davi‑
dova hvězda. Za protektorátu po zavedení Kuratoria pro výchovu
mládeže v Čechách a na Moravě si kontrola povšimla této hvězdy,
která měla být z podlahy vysekána. Ovšem jednodušším a rychlým
řešením bylo tehdy její zakrytí kobercem, a tak tam zůstala až do‑
dnes. Jak se židovská hvězda do podlahy dostala, nikdo neví. V plá‑
nech nebyla nikde poznamenána. Předpokládá se, že původcem
myšlenky by snad mohl být Arnošt Löwit, výrobce obuvi židovské‑
ho původu a člen tělovýchovné jednoty Sokol, který stavbu také
finančně podpořil.
K zastavení činnosti Sokola došlo za protektorátu 14. 4. 1941. Budova
však musela být připravena v případě potřeby pro válečné účely. Po
válce nastala obnova práce Sokola, ale po roce 1948 byla na 40 let
úplně přerušena. Ovšem, ač byla činnost Sokola zastavena, obyvatelé
města tehdy většinou nadále říkávali: „Jdeme cvičit do Sokola…“
Sokol byl v našem městě opět obnovován od roku 1990 a pokračuje
v rozvíjení Tyršových myšlenek dodnes.
Eva Bočková

Cvičení za sokolovnou

Začínající práce na výstavbě
sportovní haly

Kluziště za sokolovnou (60.–70. léta 20. stol.)

Uzávěrka příštího čísla:
čtvrtek 22. 9. 2022 ve 12.00

LEKNÍN
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Prostor za sokolovnou před výstavbou sportovní haly (90. léta 20. stol.)
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