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1. řada zleva: Mgr. Alena Stránská, MUDr. Monika Fibichová, Tomáš Celunda, Ing. Veronika Hamsová, Ing. Lucie Nepovímová, MBA, Ing. Aleš Jiroutek, Mgr. Zuzana Dvořáková, Jan Řehák,
Ing. Lenka Brychtová, Ing. Ondřej Běloušek, Ondřej Dostál, Otakar Volejník;
2. řada zleva: Mgr. Marek Výborný, Ing. Martin Pleskot, Ondřej Volejník, Zdeněk Ryčl, Jan Bareš, Ing. Martin Kolář, Jiří Pošík, Josef Kozel, Tomáš Brychta

Slib zastupitele:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”
Utichl předvolební boj, proběhlo povolební
vyjednávání a bylo svoláno ustavující zase‑
dání zastupitelstva města. Nově zvolení za‑
stupitelé a občané města se sešli v pondělí
17. října 2022 v místní sokolovně. Zasedání
zahájil dosavadní starosta města pan Josef
Kozel, který přivítal přítomné a požádal za‑
stupitele o složení slibu, jehož znění je uve‑
deno v úvodu tohoto článku.
Poté proběhly nezbytné administrativ‑
ní akty, tj. určení zapisovatele a schválení
ověřovatelů zápisu, schválení programu
jednání, jednacího a volebního řádu. Dále
se rozhodovalo o počtu členů rady měs‑
ta, místostarostů, uvolněnosti starosty
a místostarosty. Následně byl předložen
jeden návrh na volbu starosty, jmenovitě
Ing. Aleše Jiroutka, který byl nadpoloviční

většinou hlasů zvolen do této funkce. Po
jeho zvolení mu pan Josef Kozel předal ří‑
zení zasedání a začala již pod jeho vedením
volba místostarosty. Byl podán jeden návrh,
a to paní Mgr. Zuzana Dvořáková, která byla
rovněž zvolena nadpoloviční většinou hla‑
sů. Pak následovala volba členů rady měs‑
ta, kdy bylo jednotlivě hlasováno o každém
z pěti navržených kandidátů a všichni byli
zvoleni. Podle schváleného programu byl
zřízen finanční a kontrolní výbor a schváleni
jejich předsedové a pak i členové. Posled‑
ním přijatým usnesením tohoto jednání
bylo schválení odměn za výkon funkce
zvolených zastupitelů, členů rady města,
předsedů a členů výborů, komisí a zvlášt‑
ních orgánů. Podrobný zápis ze zasedání,
včetně přijatých usnesení, je k dispozici
na webových stránkách města a úředních

deskách, výpis ze schválených usnesení je
zveřejněn uvnitř zpravodaje.
Závěrem bych chtěla poděkovat za spolu‑
práci odstupujícím zastupitelům, především
panu Josefu Kozlovi, JUDr. Tomáši Plavcovi
a Zdeňku Ryčlovi, jakož i všem členům vý‑
borů a komisí a popřát jim mnoho úspěchů
v dalším životě. Nově nastupujícímu vedení
města, zastupitelům i členům výborů a ko‑
misí pak přeji mnoho sil a pevných nervů
do další práce pro město Heřmanův Městec.
Věřím, že to bude spolupráce s kolektivem,
kde se snoubí zkušenost s ambiciózním
mládím.
Ivana Jankovská,
tajemnice městského úřadu

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 29. 09. 2022
usnesením č. R/2022/303 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 14. 9. do 29. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/304 neschvaluje proná‑
jem sálu v MFC včetně uzavření dlouhodobé ná‑
jemní smlouvy a možnosti označit tuto budovu
jako místo provozovny paní Anně Minaříkové,
Veselá 515, Heřmanův Městec, IČO 03379523,
usnesením č. R/2022/305 schvaluje přidělení
městského bytu č. 3 Simoně Balogové na dobu
určitou od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 za cenu
55 Kč/m2,
usnesením č. R/2022/306 schvaluje prodlou‑
žení smluv o nájmu bytu na 37 městských bytů
o jeden rok (podmínkou bylo, že žadatel nemá
nedoplatky vůči městu),
usnesením č. R/2022/307 schvaluje podání
žádosti o podporu z projektu IROP v rámci pro‑
gramového období 2021–2027 na rekonstrukci
a vybavení tří počítačových učeben, posílení
kolektivity a vytvoření venkovní učebny v cel‑
kové hodnotě 6.442.112 Kč včetně DPH a v pří‑
padě schválení podpory projekt předfinancovat
a dofinancovat spoluúčastí ve výši 10% z roz‑
počtu města Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/308 schvaluje vypově‑
dět pojistnou smlouvu č. 4519135747 – povinné
ručení a havarijní pojištění vozidla RZ 5E8 47 30,
s pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská
810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480 a ukládá
uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Česká
podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Pra‑
ha 8, IČO: 63998530. Výše ročního pojistného
23.328 Kč,
usnesením č. R/2022/309 schvaluje platový
výměr pro ředitele SPOKUL, Heřmanův Městec,
Jiráskova 533, p. Dalimila Nevečeřala podle no‑
vely nařízení vlády č. 264/2002 Sb.,
usnesením č. R/2022/310 schvaluje přijetí do‑
tace na pořádání městských slavností od Pardu‑
bického kraje na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace č. KH/22/24158,
usnesením č. R/2022/311 schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24183 z Pro‑
gramu "Podpora činnost a provozu turistických
a informačních center v Pardubickém kraji",
usnesením č. R/2022/312 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
č. OŽP/22/24224 na akci "Pozemky pro Suchý
poldr‑Heřmanův Městec",
usnesením č. R/2022/313 schvaluje Podpis
dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/22/20615 ze dne
4. 4. 2022 o poskytnutí účelové dotace v dotač‑
ním řízení na podporu sociálních služeb posky‑
tovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,
usnesením č. R/2022/314 schvaluje vnitřní
směrnici – MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM a IN‑
FORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(městský kamerový systém),
usnesením č. R/2022/315 schvaluje uzavře‑
ní dodatku č. 2 ke Smlouvě č. OSV/22/20584
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení

na podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociál‑
ních službách pro Domov pro seniory, U Bažant‑
nice 63, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/316 schvaluje navýšení
kapacity školní jídelny v MŠ Jonášova na 100
osob,
usnesením č. R/2022/317 schvaluje Dodatek
č. 2 k pachtovní smlouvě č. 4102297935 mezi
městem Heřmanův Městec a společností ČEZ
energetické služby, s. r. o.
Ustavující zastupitelstvo města Heřmanův
Městec na svém jednání dne 17. 10. 2022
usnesením č. Z/2022/065 bere na vědomí, že
zapisovatelem jednání byla určena Ing. Ivana
Jankovská a schvaluje ověřovatele zápisu Jana
Bareše a Ing. Ondřeje Bělouška,
usnesením č. Z/2022/066 schvaluje program
ustavujícího zasedání zastupitelstva města,
usnesením č. Z/2022/067 schvaluje Jednací
řád zastupitelstva města Heřmanův Městec dle
předloženého návrhu,
usnesením č. Z/2022/068 schvaluje volbu
starosty, místostarosty a členů rady města ve‑
řejným hlasováním,
usnesením č. Z/2022/069 stanovuje v soula‑
du s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů Rady města Heřmanův
Městec ve výši sedmi členů,
usnesením č. Z/2022/070 schvaluje zvolení
jednoho místostarosty města Heřmanův Měs‑
tec,
usnesením č. Z/2022/071 stanovuje v soula‑
du s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že pro výkon funkce starosty města
a místostarosty města budou členové zastupi‑
telstva uvolněni,
usnesením č. Z/2022/072 volí v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, do funkce starosty města Heřmanův
Městec pana Ing. Aleše Jiroutka,
usnesením č. Z/2022/073 volí v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, do funkce místostarosty města Heř‑
manův Městec paní Mgr. Zuzanu Dvořákovou,
usnesením č. Z/2022/074 volí v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, do funkce člena Rady města Heř‑
manův Městec zastupitele: Tomáš Celunda,
Mgr. Alena Stránská, Jan Řehák, Ing. Martin Kolář,
Ondřej Volejník,
usnesením č. Z/2022/075 rozhoduje v soula‑
du s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů o zřízení Finančního výboru Zastupi‑
telstva města Heřmanův Městec a stanovuje
počet členů Finančního výboru Zastupitelstva
města Heřmanův Městec na devět,
usnesením č. Z/2022/076 volí v souladu s usta‑
novením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zá‑
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kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj‑
ších předpisů do funkce předsedy Finančního
výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec
pana Ondřeje Dostála,
usnesením č. Z/2022/077 volí v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117
a § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, členy Finančního
výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec:
za KDU-ČSL Ing. Zdenka Sedláčková, Ing. Zby‑
něk Čermák; za HEŘMANY Bc. Kateřina Marková,
Ing. Kateřina Nechvílová; za PATRIOTY Mgr. Len‑
ka Šporková, Tereza Kocourková; za ŽIVÉ MĚSTO
Josef Kozel, Ing. Ondřej Běloušek,
usnesením č. Z/2022/078 rozhoduje v soula‑
du s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení Kontrolního výboru Zastu‑
pitelstva města Heřmanův Městec a stanovuje
počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Heřmanův Městec na devět,
usnesením č. Z/2022/079 volí v souladu s usta‑
novením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zá‑
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj‑
ších předpisů do funkce předsedy Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec
pana Ing. Martina Pleskota,
usnesením č. Z/2022/080 volí v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117
a § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, členy Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec:
za KDU‑ČSL Mgr. Josef Wolf, JUDr. Václava Vý‑
borná; za HEŘMANY Vítězslav Marek, Pavel Cibul‑
ka; za PATRIOTY Ing. Veronika Hamsová, Jiří Skala;
za ŽIVÉ MĚSTO Jan Bareš, Zdeněk Ryčl,
usnesením č. Z/2022/081 schvaluje v souladu
s nařízením vlády č. 318/2019 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev územních sa‑
mosprávných celků, v platném znění, stanovení
výše měsíčních odměn od 1. 11. 2022 takto: neu‑
volněný člen rady 3.500 Kč / neuvolněný člen za‑
stupitelstva 840 Kč / předseda výboru, zvl. orgánu,
komise 1.680 Kč / člen výboru, zvl. orgánu 700 Kč
/ člen komise 400 Kč / člen přestupkové komise
1.120 Kč. Odměny se vzájemně nesčítají a vždy platí
nejvyšší z přiznaných hodnot.

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 7. 11. od 14.00 do 16.00
• pondělí 21. 11. od 14.00 do 16.00

RADA MĚSTA
• úterý 8. 11.
• úterý 22. 11.
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VÝSLEDKY VOLEB 2022

Vážení a milí Heřmanoměstečtí,

Starosta města:
Ing. Aleš Jiroutek – Patrioti

nejprve si Vám dovolím poděkovat za všechny zvolené zastu‑
pitele, kteří se díky Vaší podpoře a účasti v právě proběhlých
komunálních volbách mohli stát Vašimi zástupci při řízení na‑
šeho Heřmanova Městce. Čtyřleté volební období, na které
přebírají správu města, nebude jednoduché. Ani ekonomicky,
ani geopoliticky. Pevně věřím, že se nám všem, společně po‑
daří toto období nejen zvládnout, ale přidat i něco navíc. Heř‑
manův Městec si to zaslouží.

Místostarostka města:
Mgr. Zuzana Dvořáková – Heřmani
Členové rady města
(v abecedním pořadí):

Tomáš Celunda – Patrioti
Mgr. Zuzana Dvořáková – Heřmani
Ing. Aleš Jiroutek – Patrioti
Ing. Martin Kolář – Patrioti
Jan Řehák – Heřmani
Mgr. Alena Stránská – Patrioti
Ondřej Volejník – Heřmani
Členové zastupitelstva města
(v abecedním pořadí):

Jan Bareš – Živé město
Ing. Ondřej Běloušek – Živé město
Tomáš Brychta – Patrioti
Ing. Lenka Brychtová – Heřmani
Tomáš Celunda – Patrioti
Ondřej Dostál – Živé město
Mgr. Zuzana Dvořáková – Heřmani
MUDr. Monika Fibichová – Patrioti
Ing. Veronika Hamsová – Patrioti
Ing. Aleš Jiroutek – Patrioti
Ing. Martin Kolář – Patrioti
Josef Kozel – Živé město
Ing. Lucie Nepovímová MBA – Patrioti
Ing. Martin Pleskot – KDU‑ČSL
Jiří Pošík – Heřmani
Zdeněk Ryčl – Živé město
Jan Řehák – Heřmani
Mgr. Alena Stránská – Patrioti
Ondřej Volejník – Heřmani
Otakar Volejník – Heřmani
Mgr. Marek Výborný – KDU‑ČSL
Počet zvolených zastupitelů
PATRIOTI Heřmanova Městce
34,84 % (8 mandátů, zisk 12 872 hlasů)
Heřmani
28,1 % (6 mandátů, zisk 10 380 hlasů)
ŽIVÉ MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
24,26 % (5 mandátů, zisk 8 962 hlasů)
KDU‑ČSL
12,8 % (2 mandáty, zisk 4 730 hlasů)

V zastupitelských lavicích zasednou nováčci i zkušení nejen komunální politici. Částečná
generační obměna zastupitelů je dobrým signálem. Sám za sebe jsem rád, že mladí lidé
mají zájem o své město a není jim lhostejné, kam Heřmanův Městec směřuje. Na kandi‑
dátních listinách volebních uskupení se objevilo 84 občanů, kteří tak vyjádřili svoji ochotu
pracovat pro město. Věřím, že i Ti, kteří se nestali zastupiteli, aktivně pomůžou prací v ko‑
misích a výborech. Dobrých nápadů není nikdy nazbyt.
Hned první úkoly, které nás čekají, nebudou jednoduché. Dostavba a dofinancování ter‑
minálu. Z rozpočtu roku 2023 již budou provozní náklady tohoto areálu ukrajovat svůj díl,
včetně splácení úvěru a jeho úroků. Je začátek listopadu 2022 a Město Heřmanův Městec
nemá smluvně zajištěné – nakoupené energie na příští rok. Do rozpočtu města 2023 bu‑
deme tedy vkládat pouze předpokládané, násobně zvýšené náklady na zajištění provozu
příspěvkových organizací (základní škola, mateřské školy, domov pro seniory…).
Nehledám výmluvy. Pouze konstatuji skutečnost. PATRIOTI Heřmanova Městce a Heřmani
tento stav berou jako výzvu. Jen prací a spoluprací všech zastupitelů napříč politickými
uskupeními můžeme zdárně dojít k cíli a obstát se ctí. Já tomu věřím. Věřím v pomoc
i pochopení Vás občanů Heřmanova Městce.
Aleš Jiroutek, starosta města

Vážení spoluobčané,
dovolte mi těmito řádky vyjádřit poděkování vám všem, kte‑
ří jste v nedávno proběhlých komunálních volbách vyjádřili
svým hlasem názor na budoucí směřování našeho města.
Nově zvolené zastupitelstvo, rada i vedení města stojí odhod‑
laně na prahu svého funkčního období s ideály, plány a ná‑
pady, které si přeje realizovat a podílet se tak na dalším rozvoji
Heřmanova Městce a jeho místních částí. Doba, ve které orgány
města svou činnost nyní zahajují, není a nebude snadná. Zastupite‑
lé, radní i vedení města budou mnohdy stát před výzvami, v klidnějších časech jen těžko
představitelnými a bude jejich velkým přáním bezpečně provést město nejistými časy.
Nominaci na kandidátní listinu volebního uskupení Heřmani jsem přijala s tím, že mám
našemu městu co nabídnout. Nejen právnické vzdělání a dovolím si říct, že již letité prak‑
tické zkušenosti s běžným fungováním města a úřadu nabyté v mém stávajícím zaměst‑
nání na Městském úřadu v Přelouči, ale hlavně každodenní nasazení a elán, se kterým se
chci podílet na zlepšování života v našem městě, které je pro mě, místní rodačku, vskutku
srdeční záležitostí.
Přijetí postu místostarostky města jsem dlouho zvažovala i s ohledem na svá školou povin‑
ná dvojčata, která s pomocí rodiny vychovávám. Důvěra občanů vyjádřená mi preferenč‑
ními hlasy je však pro mě natolik zavazující, že jsem se rozhodla volbu do vedení města
přijmout a moje rodina toto rozhodnutí podpořila, za což jí patří velké poděkování. Mou
vizí ve funkci je přispět k rozkvětu našeho města, nezklamat voliče a zároveň dát nejen
svým dětem pozitivní příklad, aby se v budoucnu neváhaly aktivně zapojovat do veřejného
dění a stát se progresivně smýšlejícími občany 21. století.
Zuzana Dvořáková, místostarostka
www.hermanuv‑mestec.cz
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Koaliční uskupení Patrioti a Heřmani

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2022–2026
Programové prohlášení PATRIOTŮ Heřmanova Městce a Heřmanů, bude postupně konkretizováno. Nechceme slibo‑
vat vzdušné zámky. V blízké budoucnosti nás všechny čeká splácení úvěrů včetně úroků, nákup energií na rok 2023
a další odložená, ale nyní již nezbytná vydání. Věříme, že s využitím dotačních titulů a rozumným hospodařením se
nám podaří zajistit další rozvoj našeho Heřmanova Městce. Držte nám pěsti a pomáhejte dobrými nápady.
KOMPETENCE
STAROSTA – majetek města, technická
skupina, městský hřbitov, městská policie,
tepelné hospodářství, investice, městské
lesy, památková péče, požární ochrana,
sport, krizové řízení, mikroregion, Chotěni‑
ce a Radlín

1. ŘÍZENÍ MĚSTA
a. zápisy z jednání RM a ZM budou
nadále veřejně přístupné, včetně
jmenovitého hlasování jednotli‑
vých členů rady, resp. zastupitelstva
b. zveřejňovaný program rady města
a zastupitelstva. Z jednání zastu‑
pitelstva bude pořizovaný audio
a video záznam
2. ROZVOJ MĚSTA
a. zahájit diskuzi nad podobou nové‑
ho územního plánu města se vše‑
mi zastupiteli a aktivními občany;
v případě většinové shody pokra‑
čovat v jeho realizaci
b. důsledná kontrola dokončení vý‑
stavby terminálu, plnění a čerpání
rozpočtu stavby, pokusit se získat
další finanční prostředky
c. ve vhodných lokalitách realizovat
projekt „Louky ve městě a rozkvetlá
náměstí“ a zlepšit údržbu veřejných
prostranství včetně zimní údržby
d. osvětlená zpevněná cesta „za ha‑
lou“
3. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
a. začít řešit likvidaci splaškových vod
v Chotěnicích, Konopáči, Radlíně
a zbylých lokalitách Heřm. Městce
b. rekultivovat a odbahňovat rybníky
v majetku města včetně zámecké‑
ho rybníka v návaznosti na mož‑
nostech spolufinancování z dotač‑
ních titulů; výstavba protierozních
opatření, zabránění opětovnému
splavení sedimentů; protipovod‑
ňová opatření města

MÍSTOSTAROSTA – smluvní vztahy,
školství a vzdělávání, prevence kriminality
a veřejný pořádek, zdravotnictví, doprava,
domov pro seniory, pečovatelská služba,
sociální péče a péče o seniory, interní audit
příspěvkových organizací, životní prostředí,
stížnosti, petice, Konopáč

c. ve spolupráci s ostatními městy
a obcemi (akcionáři Vodovody a ka‑
nalizace Chrudim, a. s.) řešit proble‑
matiku vodárenství a hospodaření
s vodními zdroji
4. DOPRAVA, PARKOVÁNÍ
a. zahájit jednání o zrušení rekonstruk‑
ce ulice Čáslavská
b. ve spolupráci se Státním fondem
pro dopravní infrastrukturu realizo‑
vat bezbariérovost města; postupně
s využitím dotačních programů re‑
konstruovat komunikace a chodní‑
ky
c. řešit problémové parkovací plochy
po dohodě s obyvateli daných lokalit
5. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK MĚSTA
a. vypracovat a zpřístupnit úplný ve‑
řejný registr majetku města
b. navázat spolupráci s dotačními
agenturami, které budou vyhledá‑
vat a zajišťovat dotace nejen pro
město, ale i pro příspěvkové orga‑
nizace a spolky ve městě
c. revize strategického plánu rozvoje
města a sportu
d. řešit energetickou koncepci měs‑
ta s cílem definovat oblasti úspor,
instalovat nové technologií šetřící
energie s využitím dotací
e. revize smluvních vztahů města
f. nalézt způsob spolupráce s okolní‑
mi obcemi na provozování městské‑
ho útulku pro psy
g. zajistit obnovu a rozšíření městské‑
ho mobiliáře

SPOLEČNĚ – rozpočet, investice, veřejné
zakázky, energetika, majetek a rozvoj měs‑
ta, územní plán a cenová mapa, strategický
plán, propagace města, cestovní ruch, Spo‑
kul, média, partnerská města

6. SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ
a. zkvalitnění a rozšíření sociální péče
a pečovatelské služby
b. podpoříme program aktivního stáří
c. podpora individuální i družstevní
bytové výstavby
d. zprovoznit veřejné městské toalety
v původním prostoru
7. BEZPEČNOST
a. revize činnosti městské policie
b. revize kamerového sytému
8. KULTURA A PODPORA PODNIKÁNÍ
a. vybudovat naučnou stezku kolem
pozůstatků Mrdické tvrze
b. pokračovat v pořádání a podpoře
tradičních kulturních akcí
c. rozšířit služby sběrného dvora
a upravit pravidla ukládání odpadu
9. ŠKOLSTVÍ
a. rozšířit kapacitu předškolního vzdě‑
lávání ve spolupráci se spádovými
obcemi
b. prověříme možnosti navýšení kapa‑
city školní družiny
10. SPORT
a. vypracovat strategii rozvoje, údržby
a investic; prioritně řešit zkvalitnění
zázemí sportovních klubů a škol‑
ských zařízení
b. rozšiřování volnočasových aktivit ve
městě včetně místních částí
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Představujeme vám nové členy rady města
Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti města a má 7 členů. Primárně realizuje úkoly jí
svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní
jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu odpovídá. V čele rady stojí starosta a místostarostka.

Ing. Aleš Jiroutek
63 let, OSVČ, autorizovaný inženýr,
2 děti. Vystudoval ČVUT Praha,
fakultu pozemního stavitelství.
V letech 2002–2006 místostarosta
města. Následně v letech
2006–2014 starosta města. Jeden
z jeho snů je návrat labutí na
zámecký rybník. Nejen pro tento
sen se rozhodl čtyři roky tvrdě
pracovat pro náš Heřmanův Měs‑
tec. Věří elánu nastupující gene‑
race „čtyřicátníků“, kteří pochopili,
že Heřmanův Městec potřebuje
nejen jejich energii a odbornost,
ale hlavně práci. Rozvoj města
s využitím dotačních titulů je jeho
silnou stránkou.

Tomáš Celunda
51 let, podnikatel,
jednatel společnosti,
2 děti. Má rád kolem
sebe lidi pracovité
s vlastním názorem
a tahem na bránu.
Angažoval se v našem
městě ve fotbale a v te‑
nisovém oddíle, kde
působil jako předseda.
Jako podnikatel je
zvyklý tvrdě pracovat
a vidí hodně věcí,
které se dají zrealizovat
ve prospěch našeho
města.

Ing. Martin Kolář
41 let, autorizova‑
ný inženýr, jednatel
projekční a inženýrské
kanceláře, 3 děti. Po
absolvování stavební
fakulty ČVUT v Praze se
věnoval projektování
staveb. Své zkušenosti
chce využít při vedení
města, rozhodování
o smysluplnosti, efek‑
tivnosti a průhlednosti
projektů.

Mgr. Alena Stránská
56 let, učitelka,1 dítě.
Celý její život je spjat
s Heřmanovým Měst‑
cem, jeho současnost
i budoucnost jí není
lhostejná. Záleží jí na
tom, aby město vzkvé‑
talo, rozvíjelo se bez
velkého zadlužování
a zůstalo skvělým mís‑
tem pro život dalších
generací. Má ráda lidi,
kteří ví, co dělají, rozu‑
mí tomu a více pracují,
než o tom mluví.

Mgr. Zuzana Dvořáková
37 let, 2 děti, místostarostka
města. Vystudovala Právnickou
fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci a od roku 2014
zastávala vedoucí pozici na
Městském úřadu v Přelouči, kde
získala velmi cenné zkušenosti
s každodenní realitou fungová‑
ní města. Její vizí je vzkvétající
Heřmanův Městec jako přívě‑
tivé místo pro život občanů
všech věkových kategorií
s efektivně a transparentně
fungující radnicí a zastupiteli,
pro které není služba veřejnosti
jen bezvýznamnou frází.

Jan Řehák
41 let, systémový
inženýr a programátor,
2 děti. Místopředseda
Heřmanů. V zastupi‑
telstvu působí osmým
rokem, první čtyři roky
jako člen rady měs‑
ta. Bude prosazovat
otevřenost a vstřícnost
vůči občanům a systé‑
mové řešení problémů.

Ondřej Volejník
36 let, podnikatel, 2
děti. Pravidelně se
zajímá o dění ve městě
jak v zastupitelstvu, tak
mimo něj. Protože život
v Heřmanově Městci
není jenom o „chodní‑
cích a silnicích“, v roce
2018 uspořádal první
ročník NEfestivalu, který
se stal největší sportov‑
ní akcí ve městě. Jako
hlavní pořadatel nabízí
své zkušenosti s pláno‑
váním, vyjednáváním
a organizací.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Slovo redakce

Poděkování šéfredaktora

Milí čtenáři našeho zpravodaje Leknín,
jak se říká, změna je život, a tak v sou‑
ladu se Zásadami pro vydávání zpra‑
vodaje Leknín s volebním obdobím
končí jmenovací období šéfredaktora,
členů redakce a redakční rady.

Vážení čtenáři zpravodaje Leknín, poslední čtyři roky
pro vás Leknín připravovala redakce ve složení Tomáš
Plavec, šéfredaktor, Eva Bočková, Andrea Kudláčko‑
vá, redaktorky, Aneta Jelínek, grafička, pod dozorem
redakční rady ve složení Alena Janatová, Jan Řehák,
Alena Stránská a Michaela Dyčková.

Je mi ctí a též velkou inspirací, že mohu po čtyřleté přestávce opět
pokračovat v redakční práci, která je mi zároveň koníčkem. S celým
kolektivem se budeme snažit zkvalitňovat nejen obsah, ale také vzhled
našeho zpravodaje.

Za tu dobu jsme pro vás připravili 42 rozhovorů se zajímavý‑
mi osobnostmi, představili starosty okolních obcí, ukazovali
zaváté stopy města i poskytovali tipy na turistické zajímavosti.
Pravidelně jsme informovali o sportovních i kulturních akcích.
V neposlední řadě jsme dávali prostor k vyjádření vedení města,
opozičním zastupitelům i občanům ke kritickým i pochvalným
stanoviskům k dění ve městě.

Prioritou nadále bude předávání informací od vedení radnice směřova‑
né svým občanům o činnosti a životě v našem městě zajímavou a čti‑
vou formou. Koneckonců Leknín je nás všech, a tak rádi uvítáme veš‑
keré nápady, příspěvky a podněty nejen od zájmových a sportovních
spolků, příspěvkových organizací města, ale i od každého jednotlivého
čtenáře. Postupně zavedeme nové zajímavé rubriky, připomeneme si
sportovní úspěchy našich současníků i předků a opět převyprávíme
některé pověsti z Heřmanoměstecka, které jste tak rádi četli. Při této
příležitosti děkuji Tomáši Plavcovi a všem, kteří v uplynulých čtyřech
letech každý měsíc připravovali vydávání zpravodaje a díky patří též
dopisovatelům i čtenářům.

Chtěl bych touto cestou poděkovat redakci i redakční radě za
to, že jsme se bez ohledu na stranickou příslušnost pokoušeli
vydávat zajímavý a objektivní zpravodaj. Vám, milí čtenáři, pak
za to, že jste si náš zpravodaj oblíbili a aktivně se podíleli na
jeho obsahu.
Našim následovníkům v redakci pak přeji plno úspěchů v další
práci.

Krásné nadcházející dny prožité v optimistické náladě vám přeje sta‑
ronový šéfredaktor a zastupitel města

Tomáš Plavec

Otakar Volejník

CESTY
Je listopad. Pěšiny přikrývá barevné spadlé listí….
takhle se vždycky na podzim kolem cest stromy čistí.
Každá někam vede - jinak by přece smysl neměly
a nebýt cest – tak jak bychom to věděli?
CESTY
Je listopad. Pěšiny přikrývá barevné spadlé listí….
….některé cesty nás zavedou na širé pláně,
takhle se vždycky na podzim kolem cest stromy
čistí. také se dostanem na ně….
pěšinkou
Každá někam vede - jinak by přece smysl neměly
Jinými dojdeme do známých míst,
a nebýt cest – tak jak bychom to věděli? písek je pokrývá či podzimní list….
CESTY
Je listopad. Pěšiny přikrývá barevné spadlé listí….
takhle se vždycky na podzim kolem cest stromy čistí.
Každá někam vede - jinak by přece smysl neměly
a nebýt cest – tak jak bychom to věděli?

….některé cesty nás zavedou na širé pláně,
pěšinkou také se dostanem na ně….
Jinými dojdeme do známých míst,
písek je pokrývá či podzimní list….

….některé cesty nás zavedou na širé pláně,
pěšinkou také se dostanem na ně….
Jinými dojdeme do známých míst,
písek je pokrývá či podzimní list….

….tak podobné si cesty mnohé jsou,
jak lidé mnozí by si byli
a stejně tak, jak lidé rádi pomohou,
tak cesty dovedou nás k cíli….

….tak podobné si cesty mnohé jsou,
jak lidé mnozí by si byli
a stejně tak, jak lidé rádi pomohou,
tak cesty dovedou nás k cíli….
babička Jitka

babička Jitka
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Den boje za svobodu a demokracii a Den válečných veteránů
Na den 17. listopadu připadá státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a na 11. listopad připadá také
Den válečných veteránů.
K datu 17. listopadu se váží hned dvě události,
první z roku 1939, kdy byly české vysoké ško‑
ly uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu
Jana Opletala, jehož čin byl projevem odporu
proti německé okupaci. Hitler následně nařídil,
aby všechny demonstrace byly potlačeny si‑
lou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9
vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo
popraveno. Druhý, který si většina z nás pa‑
matuje, se váže k roku 1989, ke studentským
protestům na Národní třídě, které byly rukou
Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny, a tím

spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové
události vedly k pádu komunistického režimu.
Tehdy jsme žili v naději, že navždy zvítězí
dobro nad zlem. Těšili jsme se na sprave‑
dlnost soudů, možnost cestovat, vlastnit
i podnikat. Byla ochota o věcech veřejně
diskutovat. Měli jsme prezidenta, kterého
nám záviděl celý svět a každý jeho projev
bylo poselství k zamyšlení. Člověka dnes
o to víc překvapí, že někteří žáci základních
škol a ani studenti středních škol nevědí,

kdo byl Václav Havel nebo si myslí, že same‑
tová revoluce byl konec druhé světové vál‑
ky. Kde se stala chyba? Věříme ale, že to není
případ naší školy. Nikdy není pozdě, a proto
zvláště v dnešní neutěšené době je přímo
nutnost, aby si nejenom mladá generace
připomněla, odkud vane zlo a že je třeba
svobodu stále hájit. Nezapomínejme také
na všechny, kteří bojovali za naši rodnou
vlast a díky nim můžeme žít v míru.
Otakar Volejník

Osmdesát let od transportu židovského obyvatelstva
z Heřmanova Městce
Psal se rok 1942 a nejen Evropu sužovalo nacistické Německo. Čechy se staly od roku 1939 sou‑
částí protektorátu Čechy a Morava, platily norimberské protižidovské zákony, které se dotkly také
židovské komunity našeho města a porušily dosud klidné sousedské soužití.
Její příslušníci museli viditelně nosit šesticí‑
pou žlutou hvězdu a byli omezováni spous‑
tou nařízení, jako např. zákazem návštěv
hostinců, zákazem vstupu do knihovny,
zákazem vycházení ve večerních hodinách,
museli odevzdat všechny zlaté předměty,
předložit soupisy svého majetku. Židé byli
propuštěni ze státních služeb, nesměli ob‑
chodovat, děti nesměly být přijímány do
škol. Zákazem bohoslužeb se přestala vy‑
užívat synagoga a v roce 1940 byla zdejší
židovská obec zrušena. Proto také byl pro‑
stor před hřbitovní zdí kopírující silnici na
Pardubice osázen keři a podařilo se tak starý
hřbitov pro další roky ukrýt zelení.
Nástupem R. Heydricha, jednoho z autorů
„konečného řešení židovské otázky“, do
Prahy se situace ještě zhoršila. Koncem
roku 1942 nastaly nejtěžší dny, kdy všichni

místní občané zapsaní v židovské matrice
obdrželi předvolání na shromaždiště do
Pardubic, odkud byli začátkem prosince
deportováni do shromažďovacího tábora
v Terezíně. Většina heřmanoměsteckých
Židů byla odvezena z Pardubic transportem
Cf dne 5. 12. 1942 a následujícím transpor‑
tem z Pardubicka Cg dne 9. 12. 1942 další tři
lidé. Celkem bylo deportováno do Terezína
přes 60 osob, které měly uvedeno posled‑
ní bydliště v Heřmanově Městci. Po ročním
nebo dvouletém pobytu v Terezíně, kdy
všichni stále věřili v návrat domů, přišel pře‑
sun do vyhlazovacího tábora Osvětim, kde
jejich životy skončily. Byly mezi nimi i děti.
Po válce se ze všech deportovaných vrátily
pouze tři ženy a téměř pětisetleté židovské
osídlení v Heřmanově Městci zaniklo.
Tento těžký osud našich občanů připomíná
pamětní deska umístěná na márnici židov‑
ského hřbitova, která byla odhalena k 50.
výročí šoa v roce 1992. Jména všech míst‑
ních občanů, kteří se stali oběťmi této tra‑
gické události, jsou vytesána na kamenném
pomníku umístěném od r. 2002 v severový‑
chodní části hřbitova. Jeho autory jsou bratři
František a Josef Pleskotovi. Při této příležitos‑
ti nemohu nepřipomenout pana Ladislava
Mareše, člověka, jehož rodiny se také dotkl
holocaust a který inicioval obnovu židov‑
ských památek v Heřmanově Městci.

V letošním roce 2., resp. 3. prosince uplyne již
80 let od těchto událostí. Jejich připomenu‑
tí je připraveno na čtvrtek 1. prosince 2022.
V 16:00 začne pietním aktem na židovském
hřbitově i za účasti kantora Federace židov‑
ských obcí v ČR Daniela Vaňka a s četbou
jmen našich umučených spoluobčanů.
A pokračovat bude v synagoze kompono‑
vaným pořadem. V jeho rámci pohovoří
o heřmanoměstecké transportu Petr Müc‑
ke ze Státního okresního archivu z Pardubic
a z dobových textů bude číst jeho kolegyně
Renata Růžičková. V druhé polovině večera
potom v synagoze ve světové předpremi‑
éře uveden dokument o panu Vladimíru
Munkovi, pardubickém rodáku a přeživším
holocaustu a o jeho cestě do Osvětimi na
vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození
tohoto vyhlazovacího tábora. Film s ná‑
zvem Return to Auschwitz. The surival of
Vladimir Munk byl kromě Osvětimi natáčen
také v USA a v ČR. Hudební průvod celého
shromáždění bude v režii pěveckého sou‑
boru Rebelcantissimo se skladbami vybra‑
nými zvlášť pro toto tragické výročí. Přijďte
uctít památku našich židovských spoluob‑
čanů, kteří se stali obětí šoa.
Marek Výborný

www.hermanuv‑mestec.cz
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Podzim v infocentru
Přestože turistická sezona už pomalu končí, v našem infocentru
bylo a je stále rušno. Koncem září nás navštívili žáci 3. B místní
základní školy. Společně jsme probírali témata „informační cent‑
rum“ a „naše město“, děti se seznamovaly s tím, jak to u nás chodí.

Vzdělávaly se nejenom děti, ale i my. V prů‑
běhu měsíce října jsme se zúčastnily povin‑
ného členského fóra A.T.I.C. ČR ve Žďáru nad
Sázavou, dále setkání zástupců informačních
center Pardubického a Královéhradeckého
kraje a rovněž i Chrudimska‑Hlinecka.
Potěšilo nás, že jsme splnily podmínky pro
udělení dotace na činnost a provoz našeho
turistického centra, proto mi dovolte i touto
cestou poděkovat Pardubickému kraji za její
poskytnutí.
V rámci Heřmanoměsteckých slavností jsme
uspořádaly na zahradě za naším Íčkem „Bleší
trhy“. Kromě příchozích prodejců a jejich „zbo‑
ží“ jsme nabízely a prodávaly i věci z našeho
RE‑USE centra, kterému tímto děkujeme za
spolupráci. Jsme rády, že mnoho věcí našlo
nové majitele a v podstatě „za hubičku“ jim
udělalo velkou radost. Co se neprodalo, po‑
slaly jsme dál.
Už v minulosti jsme se rozhodly podpořit
charitativní sbírku na opravu varhan v koste‑
le sv. Bartoloměje a staly se tak „adoptivním

rodičem“ jedné z píšťal. Pokud ani vám není
lhostejný osud těchto varhan, můžete si v na‑
šem infocentru za 50 Kč zakoupit perníčky
v podobě houslového klíče, a celou částkou
tak přispět na jejich obnovu.
V minulém vydání měsíčníku Leknín vyšla
upoutávka na nově vydanou knihu z naše‑
ho regionu s názvem VESTAN a podtitulem
Mytologické postavy
v přírodě národního
geoparku Železné hory
od Tomáše Pavlíka. Pu‑
blikace popisuje vztahy
bohů, hrdinů a různých
netvorů z antických
a dalších mýtů k mi‑
nerálům, rostlinám,
houbám a živočichům
vyskytujících se v Že‑
lezných horách. Knížku
jsme pro vás zajistily
a pokud o ni máte zá‑
jem, můžete si ji u nás
zakoupit za částku
330 Kč.

A na závěr dvě pozvánky do naší
Pohůdky.
V pátek 11. 11. 2022 se od 17 hodin usku‑
teční vernisáž výstavy fotografií „Ježčí
svět očima Romana Nedbala“. Samotná
výstava bude v našem infocentru probíhat
do 22. 12. 2022. K vidění budou nejenom
fotografie, ale třeba i vítězné poháry a dresy
klubu. Zveme všechny příznivce hokejbalu.
V úterý 22. listopadu od 16 hodin si
s námi můžete pod odborným vedením
profesionálních floristek vytvořit adventní
věnec nebo svícen na váš stůl. Na tento ad‑
ventní workshop se můžete přihlásit na tel.
778 888 772, emailové adrese tic@spokul.cz
nebo přímo u nás v infocentru. S rezervací
neváhejte, počet míst je omezen.
Těšíme se na vás
Olga Čížková a Markéta Pleskotová

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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NEREGISTROVANÍ HRÁČI HEŘMANOMĚSTECKA
VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ SPOKUL HM, P.O.
VÁS ZVOU NA

PODZIMNÍ TURNAJ
DVOUHER
STOLNÍHO TENISU
SPORTOVNÍ HALA HEŘMANŮV MĚSTEC

12.11.2022 OD 8.30
Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči stolního tenisu a
registrovaní hráči nad 60 let.
Počet účastníků je omezen limitem 24 hráčů. Startovné 200,- Kč.
Přihlášky zasílejte do 10.11.2022 na email: sportovnihala.hm@email.cz
Informace: Jar. Hemmr

776 248 787

Zb. Čermák 606 122 516

TIC Heřmanův Městec a
SK JEŽCI Heřmanův Městec
Vás srdečně zvou na výstavu fotografií

"JEŽČÍ SVĚT OČIMA ROMANA
NEDBALA"
Vernisáž proběhne
11.11. 2022 od 17 hodin
v infocentru Pohůdka

K vidění zde budou mimo fotografií
i poháry a dresy klubu

Výstava bude probíhat v TIC
do 22.12. 2022
Otevřeno po-pá 8-12, 12:30-17

Všichni příznivci hokejbalu jste zváni!

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 10

Vítání občánků – 1. října 2022
V sobotu 1. října 2022 se v místní synagoze konalo vítání nových
občánků našeho města.
Za hojné účasti rodinný příslušníků, přátel a známých tehdejší starosta našeho města pan
Josef Kozel mezi nové občany našeho města přivítal Vítka Brychtu, Sofii Elisabet Balogo‑
vou, Terezii Marii Duškovou, Alberta Dvořáka, Antonína Hubáče, Tadeáše Janatu, Patrika
Klubala, Terezu Kohoutkovou, Dominika Lebdušku, Radima Linharta, Melissu Malínskou,
Robina Opočenského, Theu Spálenskou, Nelu Špačkovou, Petra Štěpánka a Kristýnu
Urbanovou. Maminky dětí pan starosta potěšil kytičkou, 9 chlapců a 7 malých slečen si
odneslo malou pozornost od města.
Věříme, že jsme společně hezky strávili sobotní dopoledne a až si budeme po letech
prohlížet fotografie, na tento den si vzpomeneme.

Všem dětem přejeme především pevné
zdraví, krásný a spokojený život, ať už v na‑
šem městě nebo kdekoli jinde.
Za MěÚ Heřmanův Městec
Vladimíra Dlouhá a Pavla Kozlová

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Podzimní sběr šatstva a dalších
potřebných věcí pro Diakonii Broumov
Na začátek listopadu připravujeme charitativní sbírku pro Diakonii v Brou‑
mově. Tradiční sběr nejen šatstva se uskuteční v úterý 15. listopadu v pro‑
storách nové hasičárny SDH Heřmanův Městec od 12.00 do 16.30 hod.
Charitativní akci organizuje místní organizace KDU‑ČSL. Budou se sbírat
tyto věci: oblečení dámské, pánské, dětské (i poškozené), lůžkoviny, ručníky,
utěrky, látky (min. 1 m2), vatované nebo péřové deky a polštáře, peří, hračky,
spací pytle, knihy (jen nepoškozené), obuv (jen nová, nepoškozená). Prosí‑
me, aby tento výčet věcí byl dodržen, nic jiného bohužel nebude moci být
přijato. V žádném případě se nesbírají věci špinavé, mokré či zatuchlé. Na
žádost řady z vás zveřejňujeme tuto informaci s předstihem, abyste stihli
vše připravit. Věci přinášejte zabalené výhradně v igelitových pytlích nebo
papírových krabicích. Prosíme o dodržení uvedených skutečností i doby
sběru. Předem děkujeme.

Václava Výborná

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC HLEDÁ DÁRCE VÁNOČNÍHO STROMU
Skácení a transport zajistí na vlastní náklady město.  Za nabídky předem děkujeme.
Kontakt:  MěÚ Heřmanův Městec, tel.: 464 603 501, e-mail: meu@mesto-hm.cz

Spolek přátel Heřmanova Městce
zve své členy i veřejnost na přednášku

KAREL JONÁŠ

RODÁK ZNÁMÝ NEZNÁMÝ
přednášející = historik a středoškolský profesor

LUKÁŠ KOPECKÝ

adopční otec Jonášova hrobu v Praze na Olšanských hřbitovech

Úterý 8.11.2022 v 16.30 hodin

ve velkém sále Multifunkčního centra na náměstí Míru v Heřmanově Městci
Přijďte si objevit zapomenutou osobnost našeho města. Vstupné dobrovolné.

www.spolekpratelhm.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.

Aktivní přístup k životu

program na měsíc listopad 2022

APŽ Listopad 2022

PRAVIDELNÝ PROGRAM V RODIČOVSKÉM CENTRU:
pro maminky s dětmi ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU s lektorkou Lenkou
10.00 Kurz
Nováčkovu, více informací a možnost přihlášení na stránkách www.strelenka.cz.
PONDĚLÍ

SPOLU. Program výtvarného tvoření pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let.
15.00–16.30 TVOŘÍME
Informace a přihlášení na 724 042 304. Vstupné 70 Kč/rodina.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu k poro‑
17.30–19.30 du. Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky na tel: 725 372 998. Jednorázo‑
vé vstupné 150 Kč.

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
ČTVRTEK
PÁTEK

9.00–11.30 VOLNÁ HERNA. Vstupné pro rodinu 50 Kč.
9.30 a 10.30

CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je
nutné se předem přihlásit u lektorky na tel: 725 372 998. Vstupné pro rodinu 100 Kč.

9.00–11.30 VOLNÁ HERNA. Vstupné pro rodinu 50 Kč.
S BATOLÁTKY. Různorodý program se cvičením, tvořením i pohádkami
10.00 HRÁTKY
pro rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let. Vstupné pro rodinu 50 Kč.

10.00–12.00 KLUB PRO MAMINKY S MALÝMI DĚTMI Z UKRAJINY. Vstupné 30 Kč/rodina.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 15. 11. od 17.00 hodin
PUTOVÁNÍ ZA BLUDIČKOU
T. J. Sokol a Rodičovské centrum Radovánek
z.s. vás srdečně zvou na tradiční lampiono‑
vý průvod. Sraz účastníků s lampiony je
v 17.00 hodin před sokolovnou. Průvod pů‑
jde městem do zámeckého parku. Informa‑
ce na tel: 723 152 866. Vstupné dobrovolné.
Středa 30. 11. od 16.30 hodin
JAK VYCHOVÁVAT KLUKY?
Jaké jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty? Jak
hormony ovlivňují chování chlapců? Jak roz‑
voj mozku chlapců ovlivňuje jejich myšlení?
Co způsobují hormony? Co potřebují od nás
dospělých? Jakou roli v jejich výchově hrají
oba rodiče? Zveme vás na besedu s diskusí
pro rodiče s tom, na co musíme myslet při
výchově kluků, aby z nich vyrostli zodpo‑
vědní, sebevědomí a citliví mladí muži. Více
informací naleznete na našem webu a FB.
Na přednášku se prosím přihlaste do 28. 11.
na rcradovanek@centrum.cz. Vstupné
100 Kč. Členové spolku 70 Kč. Více informa‑
cí vám rádi sdělíme na 724 042 304 nebo
přes email.

Úterý 22. 11. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče s nejmenšími
dětmi. Vstupné 70 Kč/rodina. Herna otevře‑
na od 9.00 do 11.30 hodin.
Připravujeme pro vás kurz o výchově pro
rodiče, učitele a vychovatele ŽÍT S RESPEK‑
TEM s Tatjanou a Pavlem Kopřivovými. Ter‑
mín konání 20.–22. 1. a 17.–19. 2. 2023. Roz‑
sah 42 výukových hodin. Kurz je akreditován
MŠMT. Cena celého kurzu 3.000 Kč. Možnost
přihlášení na https://energeia.cz/prihlaska
nebo na rcradovanek@centrum.cz.
Aktuální informace o našich aktivitách
naleznete na www.rcradovanek.cz či
www.facebook.com/rcradovanek.
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.

Pravidelná pondělní hodinová cvičení
od 13.30 v RC Radovánek. Zaměřujeme se
na klouby, páteř a dech.
Úterní Feldenkraisova metoda
Nový přístup k vlastnímu zdraví, pohybem
k sebeuvědomění. Každé úterý od 14.00
do 15.00 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.
středa 2. listopadu
Wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
středa 2. listopadu
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Pekařova žena. Odjezd
v 18.00 z nám. Míru.
čtvrtek 3. listopadu
Přes Barborku do Choltic
Zdravotní vycházka cca 7 km, sraz ve
14.00 u kapličky u vlakového přejezdu.
středa 9. listopadu
Naučnou stezkou v Prachovicích
Celodenní vycházka cca 12 km, odjezd
v 9.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 10. listopadu
Hrajeme karty a jiné hry
Hrajeme v RC Radovánek od 14.00.
středa 16. listopadu
Wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 17. listopadu
Z Veselí couráme lesem do Valů
Odjezd ve 13.20 z vlakového nádraží.
sobota 19. listopadu
Vánoční Kuks
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží.
středa 23. listopadu
Z Chárovny do Kladrub nad Labem
Celodenní vycházka cca 10 km. Odjezd
v 9.00 z vlakového nádraží.
středa 30. listopadu
Wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Nebeská podatelna
se otevírá
Blíží se nám adventní čas a s ním
se otevřou i okna Nebeské poda‑
telny. Děti, maminky, tatínkové,
babičky i dědečkové, přijďte si
poslat svá přání pod stromeček
do zámeckého parku druhou
adventní neděli 4. 12. 2022 od
14 hodin. Nebeská podatelna se
uzavírá v 15.30, kdy si pro přáníčka
přijedou nebeští poslové.
Doprovodný program pro děti a nejed‑
no další překvapení je pro vás nachystá‑
no. Přání si lze napsat na místě.
za Spolek Živé město z.s.,
Michaela Dyčková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
neděle 27.11.2022
vánoční jarmark bude zahájen v 10 hodin
v 15 hodin vystoupí uskupení Pardubičtí
pozounéři s výběrem klasické vánoční hudby
(zaštiťuje umělecká agentura Historicus)
v 16 hodin se můžeme těšit na hudební
vystoupení skupiny Christmas band

v 17 hodin bude slavnostně
rozsvícen vánoční strom

Pořádá Město Heřmanův Městec ve spolupráci se SPOKUL HM p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Klub aktivní
senioři –
listopad 2022
Klub aktivní senioři se sejde v klu‑
bovně Domu s pečovatelskou služ‑
bou Masarykovo náměstí Heřmanův
Městec.
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Poděkování
Mateřské škole Jiráskova, Heřmanův Městec
ZA VÝZNAMNOU POMOC A PODPORU NAŠÍ PRÁCE
V roce 2022 nás podpořili prodejem výrobků z chráněné šicí a keramické dílny vybraná částka činila 5 620,- Kč.

pondělí 7. listopadu 15.30
MAKRAMÉ ŠPERKY – lektorka přiveze
potřebný materiál / spoluúčast 60 Kč
úterý 15. listopadu 15.30
KERAMIKA + PEDIK – doneste si
pracovní hadr a nůž / spoluúčast 50 Kč
úterý 22. listopadu 15.30
KERAMIKA – vánoce – doneste si
pracovní hadr a nůž / spoluúčast 50 Kč

www.hm-msjiraskova.cz

www.centrumkosatec.cz

Na setkání se těší a další informace podá na
tel 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Poděkování
Městské policii
Heřmanův Městec
Ráda bych poděkovala naší městské poli‑
cii, která za pomoci kamerového systému
pomohla PČR objasnit dopravní nehodu
na náměstí Míru. Dostala jsem se do velmi
nepříjemné situace, protože mi někdo odřel
zaparkované auto a od nehody ujel. Díky
kamerovému systému byl pravděpodobný
viník odhalen prakticky ihned. Děkuji moc
za dobrou práci. Jsem ráda, že je ve městě
bezpečněji.
Marta Pleskotová

HROBNICKÉ PRÁCE
Lenka

• Výkopy hrobů, jejich vystrojení a příprava k pohřbení
• Exhumace a čištění hrobek, příprava hrobky k pohřbení
• Pietní ukládání uren do hrobů, hrobek a urnových hrobů
• Výkopy pro hrobky a jejich výstavba
Jste z daleka a chcete Vašim předkům zajistit,
aby místo jejich odpočinku bylo stále v pořádku?

I takové služby nabízíme.

Děkujeme kolektivu Mateřské
školy Jiráskova za zajištění
oslavy ke 40. výročí zahájení
provozu. Vše proběhlo
v příjemné atmosféře.
Za všechny bývalé pracovnice
děkuje
Jirásková Anna

Více info na tel:

737 729 700
Email:

lenka-neveceralova@seznam.cz
www.petioky.cz
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VZPOMÍNÁME

Dne 17. 11. 2022 uplyne
7 let od úmrtí
Paní Lidmily Novákové rozené Hubáčkové
z Heřmanova Městce.
Prosím věnujte tichou vzpomínku.
Děkujeme všem.
Karel Jeřábek
a Ivana Jeřábková rozená Nováková

Dne 15. listopadu uplyne
7 smutných let, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Pilný.
Se smutkem v srdci a láskou vzpomínají a za
tichou vzpomínku děkují manželka Zdenka
a dcera Radka s rodinou.

Dne 20. listopadu to budou 3 roky
od úmrtí Pavla Vojty.
S láskou vzpomíná rodina.

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
V dnešním čísle se v Zavátých sto‑
pách zastavíme na heřmanoměstec‑
kém náměstí, abychom si připomněli
104. výročí vzniku naší republiky a to,
jak nově nabytá svoboda byla v na‑
šem městě přijímána.
První zprávy o vzniku republiky se k nám do‑
staly 28. 10. 1918 kolem třetí hodiny odpoledne
a hned obyvatelé města začali vyvěšovat prapo‑
ry. Další den starosta města Josef Plavec svolal
městskou radu, na níž přečetl telegram oznamu‑
jící vznik nového samostatného státu. Usnesli
se, že uspořádají oslavy a hned se začalo s pří‑
pravami. Tento den se už v ulicích ozývaly písně
a lidé odstraňovali rakouské symboly. Přestože
byly chřipkové prázdniny, mládež začala chys‑
tat Rakousku pohřeb. Stmívalo se a pod vede‑
ním sokolů se před radnicí řadil průvod. V čele
šel chlapec s černým praporkem, následovali
další účastníci s obrazy posledních císařů a za
kapelou neslo 6 chlapců rakev z černé lepenky
s rakouskými symboly ozdobenou květinami.
Průvod prošel dnešní Čáslavskou ulicí za město
k Důlni, kde rakev spálili.

Pohlednice s dochovaným textem

Hlavní oslavy probíhaly 30. října. Nepraco‑
valo se, úřady i obchody byly uzavřeny. Prů‑
vod s hudbou začal už v 10 hodin, účastnili
se ho žáci škol a členové spolků, kteří nesli
prapory a tabule s nápisy. Prošel ulicemi

a zastavil se před hotelem Bílý beránek, kde z balkonu
promluvil starosta Josef Plavec a zástupci politických
stran. Ještě mohutnější průvod v čele s hasičským sbo‑
rem, pochodněmi, lampiony, prapory a hudbou byl
pořádán večer. Skončil před radnicí a na závěr zazněly
písně Kde domov můj a Hej Slované.
Na památku této události byly vysazeny na
náměstí čtyři lípy jako symboly svobody nově
vznikajícího samostatného státu. Dodnes tam
stojí tři.

Oslavy svobody na náměstí
Náměstí s vysazenými lipami

Zápis o zasazení lip v kronice města.
Průvod ulicemi 30. 10. 1918

Zápis o zasazení lip v kronice města

LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Uzávěrka příštího čísla:
pondělí 21. 11. 2022 ve 12.00

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Heřmanův Městec vychází 11× ročně v počtu 2 600 výtisků, vychází
počátkem měsíce. Příspěvky neprocházejí jazykovou korekturou. Vydává město Heřmanův Městec se sídlem Havlíčkova 801, 538 03
Heřmanův Městec, IČ: 00 27 00 41, evidenční číslo MK ČR E 21320. Adresa redakce: Zpravodaj města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřma‑
nův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec, leknin@mesto‑ hm.cz, tel.: 778 888 772, www.hermanuv‑ mestec.cz. Redakční rada:
Alena Janatová, Jan Řehák, Alena Stránská, Markéta Pleskotová. Redakce: Otakar Volejník (šéfredaktor), Eva Bočková, Andrea Kudláčková.
Grafika: Aneta Jelínek. Sběr podkladů: leknin@mesto‑ hm.cz nebo osobně v TIC. Tisk: HRG Litomyšl

