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Městská
knihovna

Talentové zkoušky
do ZUŠ

Slovo starosty:  Nasazení bylo mimořádné
– DĚKUJI VŠEM, KDO POMOHLI!

Když Vláda ČR 12. března vyhlásila nouzový stav, nedovedl si nikdo předsta‑
vit, jaké nás čeká náročné období. Nový virus, který dokázal ochromit celý
svět, byl velkou hrozbou i v Heřmanově Městci. Tímto článkem bych chtěl
poděkovat a vyseknout velkou poklonu všem, kdo neváhali a od prvních
opatření pomáhali, jak jen mohli.
Život se změnil lusknutím prstu pro každého
z nás. Naučili jsme se šít roušky. Naučili jsme
se s nimi žít. Naučili jsme se respektovat roze‑
stupy, ale i pokyny v obchodech a veřejných
službách či na úřadech. Lékařské ordinace,
zdravotní sestry, personály domovů pro se‑
niory a také pečovatelská služba čelila obrov‑
skému tlaku z neznámé nemoci.
Klid nelze v takovéto situaci získat, ale po‑
mohly první dny, kdy dárci předali městu
více než 900 šitých roušek. Byli mezi nimi jed‑
notlivci, ale i místní firmy, podnikatelé a třeba
i učitelé ze škol. Nedělali to pro jméno, ale
se snahou o prostou pomoc. Stejně jako od
počátku pomohli a zafungovali dobrovolníci
s nákupy seniorům, lidem osamoceně žijícím
či v nejvíce ohrožených skupinách.

Velký díl poděkování patří prodavačkám,
prodejcům, ale i restauracím a stravovacím
provozům, že těžké období a jeho náročnost
zvládli na maximum. Naše město tak udrželo
bezproblémové zásobování, což v první fázi
významným způsobem dodalo klidu běžné‑
mu životu.
Nechci v tomto článku rozebírat roli státu či
kraje, ani detaily formy pomoci, jaká nám byla
poskytnuta. Ani roli médií, které chrlily jednu
zprávu za druhou. O mnohé jsme se přičinili
a postarali sami. Mnohému jsme přispěli vlast‑
ním dílem. Včetně vlastních nákupů a samo‑
statných zajišťování ochranných pomůcek.
Možná vám však o náročnosti uplynulých dní
trochu ukáží čísla v přiložené tabulce, jaké ob‑
jemy zamířily do nejpotřebnějších míst.

ZDARMA
měsíčník

č. 6/2020

Lidé kolem nás
Otakar Volejník

To vše jsme zvládli distribuovat všude tam,
kde bylo třeba a kde si to situace vyžado‑
vala. A to jsou jen čísla, kde distribuci zajiš‑
ťovalo naše město. Lékaři, ředitelé domo‑
vů pro seniory či pracovnice pečovatelské
služby by mohli další čísla směle přidávat.
I jim velký díl poděkování za nasazení
a neutuchající snahu přispět maximálně
k ochraně všech v jejich okolí.
Významnou pomocnou rukou byla čin‑
nost Městské policie, která obratem
změnila své služby a uzpůsobila činnost
k maximální ochraně obyvatel a směrem
k pokynům týkajícím se krizového řízení
města. Samostatnou kapitolou jsou jistě
naši hasiči. Jejich příkladná spolupráce
nám pomohla s pravidelnou dezinfekcí
veřejných prostranství a rizikových míst.
Jen oni sami na dezinfekci použili 500 litrů
dezinfekční roztoku a cca 6000 litrů vody
na následný oplach. Ač se to nezdá, tak na
území města najezdili za toto krátké obdo‑
bí více než 450 kilometrů. A to vše, aniž by
nějak ohrozili svou vlastní akceschopnost
a včasnost výjezdů k událostem, které ani
koronavirus nijak nezměnil.
...pokračování na straně 3
PŘEHLED DISTRIBUCE OCHRANNÝCH
POMŮCEK MĚSTEM HEŘMANŮV MĚSTEC
DEZINFEKCE RUKOU
ROUŠKY ŠITÉ		
ROUŠKY JEDNORÁZOVÉ
RESPIRÁTORY FFP2
OCHRANNÉ ŠTÍTY
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
OCHRANNÉ OBLEKY
OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
BRÝLE			
NÁVLEKY		
ČEPICE JEDNORÁZOVÉ
RYCHLOTESTY		

310 litrů
900 ks
12150 ks
2250 ks
180 ks
7100 ks
310 ks
100 ks
160 ks
200 ks
50 ks
120 ks

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 11. 05. 2020
usnesením č. R/2020/117 bere na vědomí
kontrolu usnesení s termínem splnění od
20. 4. 2020 do 11. 5. 2020,
usnesením č. R/2020/118 nedoporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 856/39
v k.ú. Heřmanův Městec manželům Alexan‑
dře a Petrovi Řezníčkovým,
usnesením č. R/2020/119 schvaluje před‑
loženou Smlouvu o zřízení věcných břemen
služebností inženýrských sítí se společností
Správa železnic, státní organizace, Praha 1 –
Nové město, Dlážděná 1003/7,
usnesením č. R/2020/120 schvaluje ukon‑
čení nájemní smlouvy na část pozemku
p. č. 2273 a část pozemku p. č. 323 v k.ú.
Heřmanův Městec s panem Jiřím Medunou,
usnesením č. R/2020/121 bere na vědomí
dokument „Požadavky občanů Heřmanova
Městce trvale žijících v lokalitě Na Ježkovce“
předložený Mgr. Zdeňkou Kosteleckou na
veřejném jednání zastupitelstva města dne
15. 4. 2020 a schvaluje stanoviska odborů
městského úřadu k těmto požadavkům
a ukládá písemně informovat Mgr. Koste‑
leckou a zastupitelstvo města o stanovisku
rady města,
usnesením č. R/2020/122 schvaluje smlou‑
vu o dílo s firmou Vladimír Polák, U Hřiště
967, Heřmanův Městec na údržbu a opravu
veřejného osvětlení v Heřmanově Městci
a jeho místních částech na rok 2020,
usnesením č. R/2020/123 schvaluje uza‑
vření Smlouvy o vzájemné součinnosti při

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
Vzhledem k nařízeným karanténním
opatřením nebude v měsíci červnu
probíhat otevřená kancelář starosty
a místostarosty města.
Občané však mohou jmenované
kontaktovat kdykoliv na e‑mailo‑
vých adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarosta města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta města

uzavírání kupních smluv se Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,
usnesením č. R/2020/124 schvaluje uza‑
vření dodatku č. 1 smlouvy č. 20100177
na prodej dříví se společností Wotan Fo‑
rest, a. s.,
usnesením č. R/2020/125 schvaluje Do‑
datek č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumá‑
ní hospodaření ze dne 7. 6. 2017,
usnesením č. R/2020/126 schvaluje
předložení navrhovaného znění vyhlášky
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství zastupitelstvu města na jeho
červnovém zasedání,
usnesením č. R/2020/127 bere na vědo‑
mí informaci o soudních sporech vedených
proti Základní umělecké škole Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2020/128 schvaluje návrh
navýšení neinvestičního příspěvku Speci‑
ální základní škole Heřmanův Městec pro
rok 2020 o 70 000 Kč (na rekonstrukci pod‑
lah) z původně schválených 740 000 Kč na
810 000 Kč a použití 40 000 Kč z rezervního
fondu na plánované opravy,
usnesením č. R/2020/129 bere na vědo‑
mí žádost o uvolnění prostor Rodičovské‑
ho centra Radovánek pro potřeby mateřské
školy a schvaluje ukončení nájmu nebyto‑
vých prostor v domě č. p. 726 v Jonášově
ulici v Heřmanově Městci s Rodičovským
centrem Radovánek dohodou nebo výpo‑
vědí ke dni 31. 12. 2020,
usnesením č. R/2020/130 schvaluje změ‑
nu termínu konání 7. ročníku pivního festi‑
valu v Bažantnici na 27. 6. 2020 v době od
12.00–24.00 hod. za stejných podmínek jako
v původním termínu. Žadatelka ručí za do‑
držení podmínek stanovených usneseními
vlády ČR, popř. mimořádnými opatřeními
MZ ČR platnými ke dni 27. 6. 2020.
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Provoz městského
úřadu
V pondělí 18. května 2020 byl ukon‑
čen nouzový stav v naší zemi a po‑
stupně se život bude vracet do nor‑
málu.
Týká se to i chodu městského úřadu, je‑
hož budova je od 18. 5. 2020 zpřístupněna
i mimo úřední dny s tím, že je nutné dodr‑
žovat platná bezpečnostní opatření. Úřed‑
níci jsou tak občanům k dispozici v původ‑
ním rozsahu, tj. jak je uvedeno na úředních
deskách, webu města i vstupních dveřích
budovy úřadu. Přesto doporučuji, pokud
plánujete návštěvu mimo úřední den, před‑
jednejte si schůzku telefonicky.
Ivana Jankovská, tajemnice městského úřadu

Leknín
o prázdninách
Upozorňujeme čtenáře a přispěvatele
Leknínu, že o letních prázdninách vyjde
opět jen jedno číslo zpravodaje, a to po‑
čátkem července. Pokud tedy chcete in‑
formovat o akcích, které se budou konat
v měsíci srpnu, je třeba příspěvky zaslat
již do červencového Leknínu.
redakce

Hasičská zbrojnice
Asi nikomu nemohlo při průjezdu kolem hasičské zbrojnice uniknout, že se něco chystá.
A nejde o malou akci. Stávající hasičská zbrojnice bude rozšířena o novou přístavbu se
stáním pro tři vozidla a asfaltová plocha před zbrojnicí bude rozšířena, aby umožňovala
potřebný pohyb techniky. Zároveň bude instalován nový dieselagregát, který zajistí do‑
dávku elektrické energie v případě výpadku.
odbor správy majetku

Konzultace s architektem
města
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...pokračování ze strany 1
Poděkování patří i mému nejbližšímu okolí.
Zaměstnancům města, úřednicím i úřed‑
níkům, že chod města a jeho všech složek
neměl žádných omezení. Byť ta viditelná,
jako zavřené dveře, mohla jakkoli naznačo‑
vat opak. Nebylo tomu tak, což nám potvrdí
druhá polovina roku. Stejně tak bez ome‑
zení pracovala městská rada a zvládli jsme
i jednání městského zastupitelstva. Lidsky,
napřímo, byť s rouškami a v sokolovně, ale
ne v zastoupení elektronických vymože‑
ností doby. Člověk by se neměl vytrácet,
jakkoli je využití moderních technologií
pohodlné. Z očí do očí se rozhodovalo
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vždy daleko lépe a s daleko vyšší mírou
upřímnosti.
Řada politiků se „prsila“, co všechno zařídila
a dokázala. Zvláště sociální sítě byly plné
novodobých spasitelů z radnic. Já vám toto
nenabízel a ani tímto článkem nenabízím.
Jsem totiž pyšný na něco jiného. Jsem pyš‑
ný na to, že se mohu pochlubit městem ve
kterém žiji a lidmi, kteří tu žijí se mnou. To
je ta pravá chlouba. Záměrně jsem nepoužil
jména či názvy firem. Byly jich desítky a ne‑
dělali to pro své jméno a zviditelnění. Věřím,
že právě oni, můj postoj pochopí nejvíce.
A o mém poděkování nepochybují.

Nezažil jsem náročnější dny ve svém živo‑
tě, natož pak na židli starosty města. Byla to
velká zkouška odolnosti, sounáležitosti nás
všech. Jsem rád, že naše město vše zvlád‑
lo. Jsem hrdý na lidi, kteří zde žijí a pracují
a kteří ukázali, že se o své místo pro život
dokáží prát a dokáží ho ochránit. DĚKUJI
VŠEM, KDO POMOHLI! Heřmanův Měs‑
tec hrozbu pandemie zvládl a troufám si
směle tvrdit, že je na jeho další vlny připra‑
ven a je teď i mnohem silnější.
Josef Kozel, starosta města

Městská knihovna je tu pro vás – opět otevřena od 27. 4. 2020
Veřejná knihovna v Heřmanově Městci má tradici sahající až do dob národní‑
ho obrození. Již v roce 1818 dokládá Puchmajer stanovy zdejšího čtenářského
spolku. Knihovna jako taková pak vzniká v roce 1902, 18. května bylo zahájeno
půjčování knih na Staré radnici. V té době měla knihovna 320 svazků.
Knihovna pak několikrát měnila sídlo
a střídali se i knihovníci. Postupně půso‑
bila v Medově, dále v domě vedle dnešní
restaurace WhiteWood café a pak opět na
Staré radnici. Od roku 2010 je v dnešním
místě, v budově multifunkčního centra.
Ze starších knihovníků můžeme vzpome‑
nout pana Mecla, Jiřinu Chládkovou a pak
zejména pana učitele Vladimíra Arnolda,
který knihovnu vedl vedle svého učitelského
povolání od roku 1959 do roku 1974. Mnozí
z nás ještě pamatují, jak si pan učitel vytvořil
ze žáků tehdejší jedenáctileté střední školy
tým dobrovolníků, kteří mu s prací v knihov‑
ně pomáhali. Knihovna tehdy pro nás byla
místem setkávání a společenského života
a chodili jsme tam pravidelně dvakrát týdně.
Od roku 1974 se práce v knihovně zprofe‑
sionalizovala a od tohoto roku až do roku
2011 vedla knihovnu Marie Stará. Spolu s ní
v knihovně pracovala Zdena Poláková, která
knihovnu vedla do roku 2018. Od roku 2018
vede knihovnu Lenka Jablečníková, která do
ní nastoupila v roce 2011 a nyní v knihovně
pracuje též Jana Šmídová.

z 55 druhů časopisů, které si také můžete
půjčit domů nebo přečíst v knihovně.
V knihovně jsou i tři internetová místa. „Na in‑
ternet chodí spíše starší občané, děti tam pou‑
štíme jen když potřebují něco do školy, jinak
by tam stále hrály hry,” říká knihovnice paní
Jablečníková. Nyní, v době mimořádných
opatření, je však přístup k internetu omezen.
Knihovna má celkem 761 registrovaných
čtenářů, převažují ženy a starší občané. Ale
není pravda, že by děti nečetly. Máme vy‑
pozorováno, že děti k nám hodně chodí tak
do páté třídy, pak zájem trochu opadá, ale
vracejí se, když jsou na střední škole. A když
se blíží maturita, začnou se hromadně shá‑
nět po povinné četbě. Pro děti pořádáme
i řadu besed a čtenářských soutěží, napo‑
sledy soutěžily o perly za přečtenou knížku
a přečetly asi 400 knih.
Každý rok nakupujeme asi 800 nových knih.

Ale už máme plno, takže jsme museli začít
staré knihy vyřazovat. Ale vyřazujeme jen
knihy poškozené nebo ty, které máme více‑
krát. Nyní si u nás občané mohou koupit vy‑
řazené knihy za 5 Kč za jeden kus. Pokud jde
o poškozování knih, tak většinou se čtenáři
ke knihám chovají s úctou, nejčastější příči‑
nou poškození je, že knížku roztrhá domácí
mazlíček. Poznáme, i když knížku vrací silný
kuřák, je to z ní cítit, ale to přejde.
Pokud se někdo chce stát čtenářem knihov‑
ny, je to jednoduché. Stačí přijít s občanským
průkazem (děti do patnácti let s doprovodem
rodiče) a zaplatit doslova symbolický roční
poplatek 150 Kč, děti 80 Kč.
Město na knihovnu ročně vynakládá
cca 1 300 000 Kč. Z toho asi 100 000 Kč se vrací
jako příjmy za půjčování. Domníváme se, že je
to dobrá investice.
Tomáš Plavec
PŮJČOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY:

Úterý, středa
9.00–11.00 11.30–17.30
Pátek
9.00–11.00 11.30–15.00
O letních prázdninách je knihovna
otevřena jen úterý a pátek.

8. 6. a 22. 6. vždy 14.00 – 16.00 hod.

RADA MĚSTA
Pondělí 1. 6. 2020
Pondělí 29. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Pondělí 22. 6. v 17.00

Akce je spolufinancovaná
z dotace v rámci v rámci
výzvy MAS ŽELEZNOHORSKÝ
REGION – IROP – OCHRANA
REGIONU III, číslo výzvy 12,
realizované v rámci Strategie
komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Železnohorský
region na období 2016–2023.

Knihovna má v současné době 43 688 svaz‑
ků. Z toho asi 25 000 knih je umístěno přímo
v půjčovních prostorách, kde si můžete kni‑
hu vybrat, nahlédnout do ní a rozhodnout
se, zda si ji půjčíte. Zbytek je ve skladech,
ale vše je evidováno přes počítač, takže
knihovnice vám knihu ve skladu vyhledají
a přinesou buď na počkání nebo do dru‑
hého dne. Kromě knih si můžete vybrat
www.hermanuv‑mestec.cz
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ZUŠ Heřmanův Městec – Talentové zkoušky 2020

Vážení čtenáři Leknínu, dovolte mi vás pozvat
do vašeho partnerského města Bechyně
Jihočeské město Bechyně leží v malebné krajině na ostrohu nad soutokem
řeky Lužnice a říčky Smutné. Město bylo založeno kolem roku 1323 a je pro‑
slulé lázeňstvím, keramikou a okolní nádhernou přírodou. A co lze u nás
vidět, navštívit a zažít?

ZÁMEK BECHYNĚ
Za svou současnou renesanční podobu
vděčí zámek především stavebním aktivi‑
tám Petra Voka z Rožmberka, který zde měl
roku 1580 velkolepou svatbu s Kateřinou
z Ludanic. Zámek je v sezóně přístupný
veřejnosti.

POUTNÍ KLÁŠTER
S KOSTELEM
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Jedinečný komplex fran‑
tiškánského kláštera je
jednou z nejvzácnějších
památek svého druhu na
našem území. Uvnitř na‑
jdete unikátní rozsáhlou
sklípkovou klenbu a tři „zá‑
zračné“ sochy, díky nimž
byla Bechyně významným
poutním místem a spadá
pod jihočeskou část svatojakubské cesty.
Součástí areálu je volně přístupná klášterní
zahrada.
BECHYŇSKÝ MOST DUHA
Most byl postavený k 10. výročí založení
republiky, odtud i pojmenování Jubilejní.

Život MŠ Jiráskova v době „koronaprázdnin“
Kolektiv zaměstnanců z Mateřské školy Jiráskova děkuje městu Heřmanův Městec za fi‑
nancování spojovací chodby a víceúčelové místnosti, ve které budou i nadále realizovány
vzdělávací činnosti s našimi dětmi.
Život v uplynulých týdnech se v naší ma‑
teřské škole odehrával sice bez dětí, ale ne‑
zastavil se. Uvnitř jsme vše vydezinfikovali,
uklidili, vymalovali a připravili na příchod
našich dětí. Třídu U berušky jsme vybavili
novými dřevěnými lehátky. Uklidili jsme za‑
hradu, vyčistili chodníky a zkrášlili ji osáze‑
ním květin a bylin do přírodní části zahrady.

Naše poděkování patří také panu Horáko‑
vi za vkusnou výmalbu vnitřních prostor
a panu Kindlovi za nové založení travnaté
plochy v přírodní části zahrady.
Nyní se již můžeme těšit na vás, milé děti!
Erika Pithartová, Irma Celundová, MŠ Jiráskova
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Nejčastěji je tato pozoruhodná technická
památka, ve své době nejvyšší železobeto‑
nový most v ČSR, nazývána poeticky Duha,
a to díky nepřehlédnutelnému oblouku
nad údolím Lužnice. Zajímavostí je i souběh
silničního a železničního provozu.
BECHYNĚ NA VÁS ČEKÁ A TĚŠÍ SE!
akce v sezóně 2020
červen – září Keramické plastiky po městě
1. 7.
Výstava k výročí 100 let skautingu
v Bechyni v Městském muzeu
11. 7.
Divadlo v trávě – divadelní přehlídka
v klášterní zahradě
25. 7.
Keramické trhy
7.–8. 8. Bechyňské doteky – poutní slavnosti
a řemeslné trhy
9. 8.
Festival dechových hudeb

Více informaci lze dohledat na
www. mestobechyne.cz
www. kulturnidum.cz
Za Kulturní středisko města Bechyně
Štěpán Ondřich

Setkání
jubilantů bylo
kvůli pandemii
odloženo
Dne 21. 5. 2020 se mělo usku‑
tečnit další setkání jubilantů, a to
těch, kteří životní jubileum oslavili
v únoru až květnu 2020.
Vzhledem k epidemii koronaviru bylo
toto setkání přeloženo na čtvrtek
17. 9. 2020 v 15.00 hodin do hasičské
zbrojnice. Je možné, že se někteří osla‑
venci na setkání 21. 5. nepřihlásili z oba‑
vy před nákazou. V tom případě mají
možnost se přihlásit na náhradní termín
v září. Na tento termín zveme všechny,
kdo dosáhli věku 70, 75, 80, 85, 90 a více
než 90 let v období od února 2020 do
srpna 2020. Kromě písemné pozvánky
vás srdečně zveme i touto cestou a stačí
se přihlásit na městském úřadu u matri‑
kářky paní Dlouhé.

Zájemci o výtvarný obor si přinesou ukázku libovolné do‑
mácí práce, hudební obor si připraví písničku (zazpívat, ti, co
již na něco hrají, zahrát), taneční obor si připraví jednoduchý
taneček nebo gymnastický prvek (vzít si vhodné oblečení).
ZUŠ Heřmanův Městec
od 13.00 – 17.00 hod.
Pondělí 8. 6. 	
Obor taneční, hudební
Úterý 9. 6. 	
Obor taneční,
		hudební, výtvarný
Středa 10. 6. 	
Obor výtvarný, hudební
Vyučované nástroje hudebního oboru
v Heřmanově Městci: klarinet, saxofon,
zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor
(baskřídlovka), lesní roh, housle, violoncello,
kontrabas, zpěv, bicí, klavír (el. klávesy), ky‑
tara (baskytara)

v Ronově n. D.: zobcová flétna, trubka, te‑
nor (baskřídlovka), lesní roh, zpěv, bicí, klavír
(el. klávesy), kytara (baskytara)

ZUŠ Třemošnice (KD Třemošnice)
od 13.00 – 17.00 hod.
Pondělí 8. 6. 	
Obor výtvarný, hudební
Úterý 9. 6. 	
Obor hudební
Středa 10. 6. 	
Obor taneční
Vyučované nástroje hudebního oboru
v Třemošnici: klarinet, saxofon, zobcová
flétna, trubka, tenor (baskřídlovka), lesní
roh, housle, violoncello, zpěv, bicí, klavír
(el. klávesy), kytara (baskytara)

ZUŠ Prachovice
od 13.00 – 17.00 hod. (budova ZŠ

ZUŠ Ronov n. D.
od 13.00 – 17.00 hod.
Středa 10. 6. 	
Obor hudební
		(Chittussiho galerie)
Pátek 12. 6. 	
Obor výtvarný (dílny ZŠ)
Vyučované nástroje hudebního oboru

ZUŠ Seč
od 13.00 – 17.00 hod. (v budově ZŠ Seč)
Středa 10. 6. 	
Obor hudební
Čtvrtek 11. 6. 	 Obor výtvarný
Vyučované nástroje hudebního oboru
v Seči: klarinet, saxofon, zobcová flétna,
violoncello, kontrabas, klavír (el. klávesy),
kytara (baskytara)

Prachovice)

Čtvrtek 11. 6. 	 Obor hudební
Vyučované nástroje hudebního obo‑
ru v Prachovicích: zobcová flétna, klavír
(el. klávesy), kytara (baskytara)
Informace: www.zushm.cz
email: pavel.stary@zushm.cz
tel.: 469 696 291
739 233 394
Nevyhovuje‑li vám termín v místě bydli‑
ště, můžete se dostavit na jinou pobočku
v daném termínu. V případě zájmu hry na
nástroj, který se ve vašem místě bydliště

Uctění obětí druhé
světové války
Tentokrát, vzhledem ke karanténním opatřením,
bez účasti veřejnosti, položili dne 7. 5. 2020 starosta
a místostarosta města věnce k památníkům obětí
válek v Heřmanově Městci a v Chotěnicích.
redakce

nevyučuje, je možno navštěvovat i ostatní
pobočky ZUŠ. Přihlášku můžete vyplnit na
místě, nebo stáhnout na stránkách školy.

Vážení čtenáři,
z důvodu konání talentových zkoušek
od 8.–12. 6. 2020 bude výuka v ZUŠ
Heřmanův Městec a všech pobočkách
zrušena. Termíny konání zkoušek na‑
leznete na našich webových stránkách
www.zushm.cz.
Ve stejném termínu bude probíhat i vir‑
tuální výstava výtvarného oboru, která
bude k nahlédnutí formou odkazu opět
na webových stránkách školy.
Lukáš Kyncl, ZUŠ

Třídění odpadu
Občané, souhlasím s názorem paní Mannové,
aby domácnosti mohly vytřídit tzv. plechový
odpad, tj. alobal, víčka od jogurtů, plechovky,
kovová víčka… do kontejnerů se šedivými
víky (máme letos již se žlutými a modrými).
Také třídím a odnáším až do sběrného dvo‑
ra. Pořídím si jednoduchý lis na plechovky
i plasty, abych uspořila místo v kontejneru.
Hnědé na bio odpad mi připadají u rodinných
domů nepatřičné a k ničemu, na zahrádkách
máme komposty nebo nedávno zavedené
obcí kompostéry! Místo nich bych pořídila
kontejnery se zeleným víkem na sklo. Na ko‑
lečkách se výborně přemisťují!
Zasílám foto z daleké Kostariky, kde jsou
s některými fungujícími nápady dále než ve
středu Evropy. Poznáte podle šesti barevných
kontejnerů, co doma třídí řadový občan Kos‑
tariky? Poučme se a jednejme!
Jana Plavcová

Tomáš Plavec, místostarosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
vláda pomalu rozvolňuje opatření kvů‑
li nákaze Covid 19 a život se navrací do
normálu. Vzhledem k tomu, že žáci prv‑
ního stupně opět chodí do školy, navrací
se strážníci v ranních hodinách k dohle‑
du u přechodů pro chodce. Řidiči, dbejte
po delší pauze opět zvýšené opatrnosti
v okolí frekventovaných míst určených
pro přecházení. Děti budou nepozorné,
tak ať se nestane neštěstí.
V době vyhlášeného nouzového stavu
strážníci především rozváželi ochranné
pomůcky pro zdravotnická a sociální
zařízení. Ostatní činnost jako kontrola
rychlosti, řešení parkování byla potla‑
čena do ústraní. Hlídky hlavně vyjížděly
na oznámení na l. 156 nebo na služeb‑
ní mobil MP. Nyní se ale opět vracíme
plně k naší práci. Budeme se zabývat
dohledem nad dodržováním platných
obecně závazných vyhlášek, kontrolou
špatného parkování vozidel a na území
města i v okolních obcích, které mají
s Heřmanovým Městcem uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu, budou probíhat
kontroly dodržování rychlostních limitů.
Z naší činnosti v době nouzového
stavu vybírám:
-	 MPHM bylo oznámeno, že v Bažantni‑
ci sedí starší žena a že působí zmate‑
ným dojmem. Hlídka na místě zjistila,
že paní odešla z domova pro seniory.
Následně byla služebním vozidlem
převezena do příslušného domova,
kde si stařenku převzal personál.
-	 Na konci dubna napadla žena v opi‑
losti na nám. Míru další dvě dámy.
Projíždějící strážníci tuto ženu zpaci‑
fikovali a poté pro její stav ji převezli
k umístění na protialkoholní záchyt‑
nou stanici v Pardubicích. Incident
dořeší příslušný správní orgán.
-	 Na začátku května se na MPHM obrá‑
til operační důstojník l. 158 se žádostí
o výjezd k domácímu násilí. Manžel‑
ský pár nebyl schopen – rovněž kvůli
podnapilosti – vyřešit své problémy
v klidu. Až na ráznou výzvu strážníků
se situace v bytě zklidnila a příslušný
spor bude i v tomto případě řešit
správní orgán města.
Přeji hezký den
Roman Charvát, velitel MPHM

strana 6

strana 7

Kino Heřmanův Městec
program na červen 2020:
Středa 3. 6. 19.30 Problémissky
Čtvrtek 4. 6. 19.30 Dokud se tančí
Pátek 5. 6.
17.00 Frčíme (3D)
Pátek 5. 6.
19.30 Modelář
Sobota 6. 6. 17.00 Ledová sezóna:
		
Ztracený poklad
Sobota 6. 6. 19.30 V síti
Středa 10. 6. 17.00 Příliš osobní známost
		
(Bio seniorů)
Středa 10. 6. 19.30 Raoul Taburin
Čtvrtek 11. 6. 19.30 a pátek 12. 6. 17.00 a 19.30
		Bourák
Sobota 13. 6. 18.00 V síti: Za školou
Čtvrtek 18. 6. 19.30 Kalifornský sen
Pátek 19. 6. a sobota 20. 6. v 17.00
		
Lassie se vrací
Pátek 19. 6. a sobota 20. 6. v 19.30
		Bourák
Středa 24. 6. 18.00 Večer pod lampou
		
Radka Fišarová
Čtvrtek 25. 6. 19.30 3Bobule (premiéra)
Úterý 30. 6. a středa 1. 7. v 19.30
		3Bobule

Letní kino Konopáč:
Sobota 20. 6. 20.00 Odyssea (koncert)

Letní kino v zámeckém parku:
Pátek 26. 6. 21.30 Dolittle
Sobota 27. 6. 21.30 Afrikou na Pionýru

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Světoznámý fotograf Robert Vano přijede
do Heřmanova Městce
Městská organizace SPOKUL HM vás srdečně zve na setkání se světově uzná‑
vaným módním a uměleckým fotografem Robertem Vanem, který navštíví
naše město.
Jsme velmi rádi,
že nám postup‑
né rozvolňování
opatření vlády
umožní uspo‑
řádat všechny
plánované akce
s Robertem Va‑
nem v náhrad‑
ním termínu na
konci června.
Prvním mož‑
nost osobního
setkání budou
mít návštěvníci
Galerie Dvo‑
jdomek, kam
se na 2 týdny od 13. 6. do 27. 6. 2020 vrátí
jeho výstava fotografií, která musela být
z důvodu uzavření galerií v březnu před‑
časně ukončena. Zde se osobně objeví
Robert Vano v pátek 26. 6. od 17 hodin,
kdy proběhne dernisáž výstavy s jeho ko‑
mentářem. Součástí této výstavy jsou i foto‑
grafie Evy Pilarové, která bohužel nedávno
zemřela, takže se dernisáž ponese i v duchu
vzpomínky na tuto známou zpěvačku.

Dále bychom vás rádi pozvali v pátek
26. 6. od 19 hodin na pořad Skrytá ta‑
jemství, ve kterém bude Robert Vano
poutavě vyprávět o své umělecké
kariéře, zážitcích a zkušenost, které
získal po celém světě. Tento pořad
bude z důvodu velkého zájmu di‑
váků a stávajícího omezení kapacity
kinosálu přesunut do sálu městské
sokolovny. Vstupenky je stále mož‑
né zakoupit v našich předprodejích
v TIC H. Městec, v pokladně kina i on‑
line na www.kinohm.cz.
A pro všechny zájemce z řad za‑
čátečníků i pokročilých fotografů
tu máme ještě možnost zúčastnit
se workshopu, který se koná v sobotu
27. 6. 2020 v areálu židovských pa‑
mátek. V prostorách galerie, synagogy
i přilehlé zahrady a pod vedením Roberta
Vana si vyzkoušíte fotografování portrétů,
glamouru a aktu. Čeká vás nevšední den
s fotografováním a předáváním inspirace
a zkušeností světoznámého fotografa v za‑
jímavém prostředí. Podrobné informace
a přihlášky na: info@olive‑art.cz nebo tele‑
fonu: 603 201 052.

Více informací na oficiální webové stránce
kina: www.kinohm.cz

Kulturní akce jsou stále ve znamení řady omezení
Pandemie koronaviru a nařízení vlády z ní plynoucí stále ovlivňují náš život.
I přes různá uvolňování opatření nelze kulturní a společenské akce pořádat
v běžném režimu.
V souvislosti s přípravami letních akcí v let‑
ním kině na Konopáči i na jiných místech
našeho města jako pořadatelé stále ne‑
máme jasno, jak přesně se aktuální situace
a z ní vyplývající opatření projeví. Např. po‑
stupné uvolňování v případě možného po‑
čtu účastníků akce, kdy je v plánu až 1000
diváků na jednom místě od konce června,
ještě zdaleka neznamená, že je reálné ta‑
kovou akci opravdu uskutečnit. Prozatím je
stále nařízením vyžadováno, aby účastní‑
ci i venkovních akcí mezi sebou udržovali
určité rozestupy, pohybovali se výhradně
v rouškách apod. Věříme, že podmínky se
brzo dále uvolní a budou především reálné
z hlediska jejich uplatňování v praxi. Orga‑
nizovat v létě taneční zábavu či hudební

festival s účastí několika stovek osob bez
možnosti konzumace občerstvení a nut‑
ností ohlídat odstupy 2 metry mezi ně
opravdu nepatří. Sledujte prosím náš web
www.spokul.cz a facebook, kde vás bude‑
me průběžně informovat.
Těším se s vámi na viděnou při již tradičním
návratu letního kina do zámeckého parku
(26. a 27. 6.) a při různých akcích i promítá‑
ní filmů po celé prázdniny ve stálém letním
kině na Konopáči.
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
rodičů s kojenci (sdílení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin cvičení rodičů s kojenci
PONDĚLÍ

15.00 – 17.00 Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 8 let (pouze pro předem přihlášené)
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Aktivní přístup k životu

APŽ Červen 2020

18.00 – 20.00 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu
ÚTERÝ
ČTVRTEK

rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
Klub rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu

Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz, www.facebook.com/
rcradovanek, nebo získáte na tel: 724 042 304.
Rodičovské centrum Radovánek z.s. bude opět otevřeno na základě Usnesení č. 223/2020 Sb. VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490, které upravuje činnost spolku.
Vstup do vnitřních prostor Radovánku bude regulován maximálním počtem osob vhod‑
ným pro dodržení bezpečné distanční vzdálenosti 2 m. Přednost vstupu budou mít rodiny
s předplatným na program. Po příchodu do Radovánku bude návštěvník povinen vydezin‑
fikovat si ruce a podat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pátek 5. 6. od 16.00 hodin
MASÁŽE KOJENCŮ
Zveme vás na poradnu na téma Masáže kojen‑
ců s poradkyní Bc. Evou Hrdličkovou. Poradna
je vhodná pro ženy s kojenci i ženy těhotné.
Jednorázové vstupné 50 Kč. Informace: Gab‑
riela Jirousková: 725 372 998.
Čtvrtek 11. 6. od 10.00 hodin
EMOČNÍ INTELIGENCE DĚTÍ
Srdečně zveme rodiče na besedu o Emoční
inteligenci dětí s lektorkou Radkou Jelínkovou.
Beseda se bude konat v amfiteátru zámeckého
parku v Heřmanově Městci, vlastní podložku na
sezení s sebou. V případě nepřízně počasí se
sejdeme v prostorách Radovánku, Jonášova
726. Sledujte náš facebook. Jednorázové vstup‑
né 50 Kč. Kontakt: 724 042 304.
Pátek 12. 6. od 11.00 hodin
ČLENSKÁ SCHŮZE VALNÉ HROMADY
SPOLKU RADOVÁNEK
Schůze je určena členům spolku Radovánek

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
– červen 2020

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

středa 3. června
Údolím říčky Žejbro
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky cca 10 km. Zpátky
autobusem nebo vlakem.
čtvrtky 4. a 18. června
Hrajeme petanque
Od 14.00 hrajeme u sokolovny.

i všem zájemcům o aktivní zapojení se do čin‑
nosti spolku. Na programu bude zpráva o hos‑
podaření 2018, 2019, zpráva a činnosti spolku
v 2020, volba předsedy spolku a plánovaní
přesunu činnosti z prostoru Jonášova.

sobota 6. června
Cyklovýlet Ležáky a okolí
Odjezd v 7.15 od Holuba. Ujedeme cca
60 km.

Čtvrtek 18. 6. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohád‑
kovou babičkou Ivou Krbcovou.

čtvrtek 11. června
Vycházka s hůlkami
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M. Půjdeme z Březinky
do Třemošnice.

Úterý 2., 16. a 30. 6. od 9.30 a 10.30 hodin
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče spo‑
lu s dětmi od 1 roku. Program probíhá ve dvou
skupinách.
Úterý 9. a 23. 6. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče spolu s dětmi od
1 roku.

Školka pro pejsky
opět otevřena

Klub aktivní senioři se sejde v klubov‑ Tímto vás zveme na cvičák v neděli
ně Domu s pečovatelskou službou 31. 5. v 9 hodin, kdy znovu otvíráme
na Masarykově náměstí Heřmanův školičku pro pejsky.
Městec
úterý 9. června 15.30 KERAMIKA
vezměte si pracovní hadr a nůž / spo‑
luúčast 50 Kč
pondělí 15. června 15.30
MALBA NA SKLO
potřebný materiál přiveze lektorka
spoluúčast 50 Kč

Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dech,
klouby a páteř.

Nástup možný i další neděli.
Adresa: Za Oborou 930, Heřmanův Městec
Kontakt: 736541200 – pí Medková
732352679 – pí Čepová
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz

středa 17. června
Pěšky podél Botiče
Odjezd v 7.25 z vlakového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 10 km. Návrat
do 19.00.
sobota 20. června
Choceň – Horní Jelení – H. M.
Cyklovýlet s podporou vlaku. Odjezd
v 7.15 od kapličky u vlakového nádraží
v H. M. Ujedeme cca 60 km.
čtvrtek 25. června
Vycházka s hůlkami
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M. Půjdeme z Prachovic
do H. M.
Respektujeme vládní nařízení, proto
bude program přizpůsoben aktuální
situaci.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Tipy na knihy, které si můžete zapůjčit v heřmanoměstecké
knihovně, od žáků ZŠ Heřmanův Městec
J. K. Rowlingová: Harry Potter
a Kámen mudrců
Mou oblíbenou postavou
této knihy je hlavní hrdina
Harry James Potter. Je siro‑
tek s jizvou na hlavě, který
jako jediný přežil útok Vol‑
demorta. Část knihy, která
se mi nejvíc líbila, je, když
Harry hledal Kámen mu‑
drců a setkal se s tříhlavým obřím psem
Chloupkem. Příběh se mi líbí pro svou ma‑
gickou atmosféru a propracovanost postav.
Je zde spousta kouzelných zvířat a nadpři‑
rozených bytostí.
David Starý, 7. C
Lorna Hill: Veronika
tančí v Londýně
Veroničin sen je tancovat
v Londýně a časem se jí to
povede. Moje nejoblíbe‑
nější postava je Veronika,
je moc milá a šikovná.
Nela Kučerová, 6. C

Thomas Brezina:  Klub záhad:
Škola hrůzy
Jup je na nové škole, ale
tato škola se mu moc ne‑
zdá. Když se v noci s Vicky
a Nickem vloupají do ško‑
ly, zjistí, že školník kope
hroby, ale najdou vchod
do podzemí, ve kterém
straší. Musí duchy zničit,
ale naneštěstí je ředitel také jedním z du‑
chů! Ale…
Vlastimil Lžičař, 7. C

Veronika Válková:
Karel IV. - Únos
v Paříži
Když Bára na půdě domu,
kam se s rodiči přestěhovali,
našla starý atlas, vůbec ne‑
tušila, jaké skrývá tajemství.
S jeho pomocí se dostala na
francouzský královský dvůr
ve 14. století, seznámila se s klukem, ze kte‑
rého se vykubal budoucí císař Karel IV.
Bára Sajfrtová, 6. C

Jan Werich: Fimfárum
Mou oblíbenou pohádkou je O rybáři
a jeho ženě. Rybář je chytrý a nebojácný,
chytí rybu a pak ji pustil. Řekl to doma ry‑
bářce, ta ho hned poslala zpátky, že chce
chalupu, pak vilu. Bylo jí to
málo a chtěla být králem, cí‑
sařem, papežem a nakonec
Pánem Bohem. Nakonec
skončila v lahvi od octa.
Roman Limberský, 7. B

Erich Maria Remarque:
Na západní frontě klid
Mou oblíbenou postavou je
Pavel Bäumer, má smysl pro
humor a jeho houževnatost
mluví za vše. Zemře jako po‑
slední.
Ondřej Fous, 7. C

ANKETA LEKNÍNU – KNIHOVNA
„Chodíte do knihovny v Heřmanově Městci? Tipnete si, kolik tam
mají knih?“
David Zieris: „Do knihovny chodím velice rád, i když převážně tisknout nějaké dokumenty. Když jsem si tam byl půjčit knížku, kterou
neměli, ochotně mi ji sehnali z knihovny z Pardubic. Řekl bych, že
knih je kolem 10.000, ale vzhledem k jejich propojení na ostatní
knihovny v ČR, tak vlastně všechny, které jsou dostupné ve všech
knihovnách v naší republice.“

Hana Sigmundová : „Městskou knihovnu nenavštěvuji,
protože máme doma vlastní velkou knihovnu.
3 000 knih?“
Alena Jílková: „Knihovna mi poskytla skvělé studijní
prostředí k přípravě na zkoušky a státnice, strávila jsem v ní celé dva
minulé roky. Nyní tam ráda zajdu popovídat si s knihovnicemi,
v klidu si něco přečíst nebo prostudovat. Těším se, až budu mít
více času a budu si půjčovat jednu knihu za druhou (jestli vůbec
takový čas přijde). Knih tam musí být mnoho, tipnu si třeba 3458.“

Emerich Malát : „Já knihovnu nenavštěvuji, ale chodí tam
manželka i dcera. Kolik je tam knih nevím, ale zkusím si
tipnout. 20 000?“
Správná odpověď je 43 688 svazků k dubnu 2020.

Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava

LUŠTĚTE S DĚTMI

1. místo, kde se půjčují knížky
2. český sběratel pohádek a básní
3. kratší prozaický útvar většinou s jednoduchým
dějem
4. pověsti, pohádky, báje, romány jsou literární......
5. krátký epický příběh, ve kterém se zvířata chovají
jako lidé a obsahují ponaučení
6. nejznámější dílo Boženy Němcové
B. Sajfrtová, E. Dostálová, L. Chládková,
N. Kratochvílová, Š. Opočenská, M. Nováková
www.hermanuv‑mestec.cz
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dost mizerné, žil jsem od výplaty k výplatě.
Následovala vojna, kde jsem byl operátor
radiolokátoru na letišti v Mošnově. Pak už
vedoucí obchodu s textilním zbožím v Heř‑
manově Městci a v Pardubicích. Krátce po
sametové revoluci předseda dozorčí rady
ředitele jednoho státního podniku.

S ER I Á L

Lidé kolem nás

Otakar Volejník
Nar. 1957
Bývalý místostarosta města

Oto, víme, že pocházíš z Hlinska.
Jaké jsou tvoje vzpomínky na toto
město a kdy a jak jsi se dostal do
Heřmanova Městce?
Byl jsem a jsem naprosto obyčejný kluk
z Českomoravské vysočiny. Nevím proč, ale
nám klukům z Hlinska říkali „modropupká‑
či“. To asi proto, že na vysočině byla tenkrát
pořádná zima.
Svůj prozatím pozemský život jsem odstar‑
toval ve stejný den i hodině, jako když vzlétl
Jurij Gagarin v kosmické lodi do vesmíru.
Rozdíl je pouze v tom, že Gagarin odstarto‑
val v kosmické lodi Vostok z kosmodromu
Bajkonur 12. dubna 1961, zatímco já jsem
startoval na porodním sále v hlinecké po‑
rodnici už o 4 roky dříve. Když řekneš Hlinsko,
vybavují se mi vzpomínky na dětství, mého
dědu Františka, kamarády, hory sněhu, neko‑
nečné klukovské dobrodružné hry s častými
výlety do přírody, tenisové kurty, slalomové
tyče na sjezdovce, skautské tábory, bigbea‑
tové taneční zábavy i první lásky. Dodnes je
Hlinsko má velká srdeční záležitost.
Po návratu z vojny v roce 1979 jsem dostal na‑
bídku pracovního zařazení jako vedoucí pro‑
dejny textilního zboží u státního podniku Tex‑
til Pardubice. Měl jsem na výběr vést obchod
v Hradci Králové, nebo v Heřmanově Městci.
V té době se v budově nad obchodem v HM
uvolnil byt, tak jsem se už dále nerozmýšlel.
Velmi přátelsky mě ve městě uvítal starosta
města Karel Krupička, na kterého dodnes rád
vzpomínám. Byt byl ale před rekonstrukcí,
a tak jsem bydlel v hotelu Heřman. V té době
to byl opravdu hotel na úrovni. Byt opravo‑
val OPBH neuvěřitelné dva roky, ale mně to
až tak nevadilo. V Heřmanu jsem to měl jen
pár kroků k výčepu a v přízemí byla v provozu
diskotéka. No řekni sám, komu by se to v mla‑
dém věku nelíbilo. Víkendy jsem většinou trá‑
vil v Hlinsku, kam jsem často jezdil i na kole.
Hlinečáci se rodí s lyžemi na
nohou, ještě sjezduješ?
Lyže mi táta navlékl ve třech letech a od
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té doby jsem jedinou sezónu nevynechal.
Do lyžování jsem byl blázen. Dokonce jsem
kolikrát nelenil, a ještě za tmy jsem ráno na
sjezdovce trénoval slalom a pak v 8 hodin
jsem již prodával koberce. Z lyží a z hor
mám mnoho veselých vzpomínek. Jednu
mám z olympiády mládeže, která se konala
na Šumavě. Navečer před jedním důležitým
závodem někdo z kamarádů zjistil, že neda‑
leko naší ubikace se nachází dívčí internát.
Sedm statečných junáků, mezi nimi jsem
samozřejmě nemohl chybět, se vypravilo
na průzkum internátu. Seznamka proběhla
poměrně rychle, a tak mohl začít večírek.
Ten bohužel přerušila nečekaným vpádem
do pokoje jedna z vychovatelek. Z okna vy‑
skákalo rázem sedm statečných do sněhové
závěje. Domů jsme doběhli bez bot, které
ráno donesla vychovatelka z dívčího inter‑
nátu. Kárný dopis do našich škol zachránilo
naše přední umístění ve slalomu, a tím nám
bylo odpuštěno.
A jaké jsi postupně prošel profese?
Nebyl jsem snad nějak přelétavý, ale za celý
život se těch profesí sešlo poměrně hodně.
Zní to dost neuvěřitelně, ale původně jsem
měl být profesionální muzikant, jelikož jsem
na přání rodičů absolvoval přijímací zkoušku
na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad
Labem. Můj hlavní nástroj byly housle, na
které jsem docházel 7 ročníků v ZUŠ. Na
konzervatoř jsem byl dokonce i přijatý, ale
po prohlídce kasáren jsem na tuto školu už
nenastoupil. V mém rozhodnutí mě utvr‑
dil jeden student, když mi vysvětlil, jak to
tam chodí. Po absolvování SOU obchodní
v Pardubicích jsem až do nástupu na voj‑
nu pracoval v kontrolním oddělení jedno‑
ho státního podniku jako inventurník. Byl
to bohémský život, což mě v té době na‑
prosto vyhovovalo. Mělo to ale jednu veli‑
kou nevýhodu. Mzdy byly na takový život

Po roce 1989 jsi se pustil do
podnikání, jaké máš na to
vzpomínky?
Nadšení bylo veliké a nápadů jsem měl
habaděj. Myslím, že se jich podařilo hodně
zrealizovat. Mé podnikání začalo vybavo‑
váním interiérů bytovým textilem, včetně
pokládky podlahových krytin. První náš
soukromý obchod nesoucí honosný název
Dům textilu Jana jsme otevřeli s manželkou
Janou v listopadu 1990 (dnes drogerie Teta).
Zákazníci čekali ve frontě na otevření již od
půlnoci. Byl to jeden z prvních soukromých
obchodů v kraji, a tak přijela i ČT a náš ob‑
chod byl ve večerních zprávách. V Pardubi‑
cích jsem také s kolegou provozoval velko‑
obchod s textilním zbožím a s manželkou
jsme vytvořili síť obchodů v několika měs‑
tech. S příchodem supermarketů a zani‑
káním tradičních výrobců textilního zboží
v naší republice jsme obchody postupně
uzavírali. Prostě byla to taková doba. Pokud
bych věděl, jak se bude situace vyvíjet, my‑
slím, že bych si vybral jiný směr podnikání.
S odstupem času vím, že jsem také udělal
spoustu chyb, ale ničeho nelituji. Podnikání
mi dalo možnost realizovat to, co mě bavilo
a dalo mi určitou svobodu.
V roce 2004 jsi vybudoval
a zprovoznil úspěšnou restauraci
Česká Stodola. Co tě k tomu vedlo
a jak vzpomínáš na léta strávená
za pípou?
Vlastní podnik, to byla realizace jednoho
z dalších mých snů. Dost mi chyběl v našem
městě lokál, ve kterém by hrály různé kape‑
ly, a to k tanci i k poslechu. Nechce se věřit,
že jsme tuto restauraci vybudovali za pouhé
tři měsíce. Vybudovat restauraci je ale jedna
záležitost, ta druhá je ji udržet v provozu.
To už je především zásluha manželky Jany
a syna Ondry. Každý, kdo okusil, co je to pro‑
vozovat podobné služby, ví, že je to veliká
oběť a někdy pořádný očistec těla i duše.
Pro nás to je ale i koníček a určitý dobrý
pocit, že děláme něco smysluplného. Na
práci, jak říkáš, za pípou, vzpomínám velmi
rád. Navštěvuje nás spousta našich přátel
a stálých hostů, s kterými vždy bylo o čem
podiskutovat. Člověk si poslechl při práci
hodně dobrých kapel, které u nás kdy hrály.
Dnes si to už užívám z pozice „hosta“.
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Tento rozhovor není o politice,
ale nemůžeme se vyhnout otázce,
jak hodnotíš léta strávená na
radnici, kdy jsi v letech 2014–2018
vykonával funkci místostarosty
města?
Problémy místní komunální politiky tady
opravdu nechci rozebírat. Naše město a jeho
okolí je velmi krásné a vážím si všech, kdo
pro město něco prospěšného udělali a dělají.
V období 2014–2018 jsme prosadili několik
prospěšných projektů, které se už realizovaly
nebo až nyní budou realizovat a z toho mám
dobrý pocit. Bylo mi ctí pracovat pro měs‑
to a jeho obyvatele a z této pozice poznat
tak i kolektiv pracovníků úřadu. Život jsme
ale dostali darem a není nekonečný, a proto
i vzhledem k mému věku i mým povinnos‑
tem, zejména k rodičům, jsem již před volba‑
mi v roce 2018 oznámil zde v Leknínu, že se již
o uvolněnou funkci ucházet nebudu.
A čím se zabýváš nyní po ukončení
mandátu?
Každý den si teď užívám a těším se z každé
maličkosti. Jezdím častěji k rodičům, kteří mě
potřebují, do Hlinska, nějaký ten čas zabere
údržba domu a zahrady. Víc času bych rád
věnoval našim vnoučatům.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Po mnoho let jsem členem dost aktivního
oddílu KČT Kolín, se kterým podnikáme ne‑
sčetně turistických, cyklistických či lyžařských
výprav u nás i v cizině. Nemálo času zabere
tramping, fotografování, kolo a další záliby.
V mládí jsem maloval, i k tomu bych se rád
někdy vrátil. Čas si též najdu, abych zašel s ka‑
marády na společenský nápoj – pivko. Jak víš,
jsem stále člen zastupitelstva a člen kontrol‑
ního výboru zastupitelstva města. Popravdě
řečeno, vůbec se nenudím.
Vím, že tvou velkou zálibou bylo
fotografování. Věnuješ se tomu ještě
a chystáš třeba nějakou výstavu?
Okem objektivu ještě lépe vnímáš krásy to‑
hoto světa. Fascinuje mě, když mohu zachytit
nenávratné okamžiky, například, když se den
probouzí a když jde spát. Do tajů fotografie se
snažím proniknout již od svých deseti let, ten‑
krát starou dobrou tátovou Flexaretou. Jsem
pouhý amatérský fotograf a věnuji se hlavně
krajinářské fotografii. Fotil jsem i několik svateb
a přiznám se, že to je časově náročné. Jeden
den fotíš, druhý den ti je divně po všech „slad‑
kostech“, které do sebe chtě nechtě nasoukáš,
a týden vyhlazuješ nevěstě vrásky. Ale vážně,
moc mě těší, když mé fotky udělají někomu
radost. Potom mám ještě větší chuť do práce.
Vážím si i toho, že si mou fotografii Hančovy
mohyly v Krkonoších vybrala Horská služba

ČR jako logo ke svému 100. výročí. Již několik
let plánuji výstavu, tak se nech překvapit, včas
ti dám vědět.
A také jsi byl vždy tramp. Jezdíš
ještě na vandry pod širák nebo už
radši sedíš doma v teple?
Pokud vím, tak též jezdíš na vandry a víš sám,
jak to člověku obohacuje život. Spát pod ši‑
rákem je vždy velké dobrodružství a pokud
mě budou nohy nosit, jezdit nepřestanu. Když
na sebe obléknu maskáče a na zádech mám
bágl, hned o pár let omládnu a večery s ky‑
tarou u ohně asi nic nenahradí. Představ si, že
nejstaršímu našemu osadníkovi je 76 let, hor‑
ské treky s námi stále dává a zábavě se nikdy
nevyhýbá. Já mu říkám: „Kamaráde, ty žiješ už
třetí život.“ Toho bych se chtěl v této kondici
také dožít.
A tvoje plány do budoucna?
Být prospěšný ostatním, užívat života, obje‑
vovat nové cesty za obzory a hlavně mít dost
sil po nich jít.
Děkuji za rozhovor, přejeme hodně
zdraví a splnění plánů.
Děkuji též a nápodobně přeji pevné zdraví
a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.
otázky kladl Tomáš Plavec

Noc kostelů 2020 se navzdory koronaviru uskuteční
Podobně jako jiné společenské akce byla i letošní Noc kostelů ohrožena pan‑
demií COVID-19. Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace byl
nakonec organizátory její termín jen o týden posunut a uskuteční se v celé ČR
v pátek 12. června. Široká veřejnost tak nepřijde o možnost navštívit kostely
a modlitebny a setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného
umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Programy najdete na
www.nockostelu.cz.
V Heřmanově Městci jsme se rozhodli pouze
částečně zredukovat program, omezit pře‑
suny mezi kostely, ale Noc kostelů nerušit.
Co vás tedy v pátek 12. června čeká? Spo‑
lečenství katolické, evangelické i husitské
církve vás zvou do kostela sv. Bartoloměje.
Začneme v 19.30, po ekumenickém zahájení
proběhne vernisáž putovní výstavy fotografií
„Svět indických dětí“. Fotografie byly poříze‑

ny během cesty zástupců Diecézní charity
Hradec Králové do Indie. Charita v této zemi
prostřednictvím projektu Adopce na dálku
již dvacet let pomáhá dětem z nejchudších
rodin dosáhnout lepšího vzdělání. Dárci
Diecézní charity Hradec Králové podpořili
od roku 2000 již více než 6500 školáků. Z ab‑
solventů projektu se v řadě případů stávají
učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní
inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé,
kteří se dokážou postarat o svoje rodiny
a jsou přínosem pro celou indickou společ‑
nost. Po vernisáži bude následovat beseda
s autorem fotografií a výstavy Vojtěchem
Homolkou nejen o cestě, ale i o projektu
samotném. Následovat bude prostor pro
prohlídku kostela a osobní ztišení doprová‑

zené reprodukovanou hudbou. Inspirací se
mohou stát čtené biblické a duchovní texty.
K osobnímu rozhovoru budou také připrave‑
ni všichni tři duchovní z Heřmanova Městce.
A jako bonus bude od 20 hodin otevřena věž
kostela, odkud si budete moci prohlédnout
město i široké okolí při západu slunce. Mož‑
nost přístupu na věž bude z bezpečnostních
důvodů omezena na 5 osob. Prosíme tedy
o trpělivost.
Přijít či odejít můžete kdykoli, tak neváhejte.
Program Noci kostelů pro vás opět připravují
společně všechna tři křesťanská společenství
a těší se na setkání s Vámi.
Jan Plecháček, Marek Výborný
www.hermanuv‑mestec.cz
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Představujeme
naše sousedy

RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

SKAUT – středisko Leknín Heřm. Městec
Celosvětové hnutí, které vzniklo již počátkem 20. století v Anglii a jehož cílem
je výchova a sebevýchova dětí, je skauting, to všichni víme. Posláním skau‑
tingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí, mladých lidí a jejich schopností,
aby byli připraveni plnit povinnosti vůči
sobě i ostatním lidem. V České republice
mají skautské oddíly celkem 67 959 členů.
A kolik členů má ten heřmanoměstecký?
A co o něm vlastně víme?
V Heřmanově Městci se začalo „skautovat“
po 2. světové válce, činnost však bylo roku
1948 přerušena, obnovila se až po roce
1968, kdy bylo vytvořeno středisko „Lek‑
nín“ Heřmanův Městec. Většího rozmachu
dosáhli skauti až po revoluci, kdy jim měs‑
to poskytlo dům v blízkosti základní školy,
objekt se s velkým úsilím všech zveleboval.
Dnes můžeme vídat krásnou budovu skaut‑
ské klubovny, která prošla v loňském roce
rozsáhlou vnější i vnitřní rekonstrukcí.
Nejmladším oddílem skautů jsou benjamín‑
ci (veverky a hříbata) ve věku 5–7 let, přes‑
tože si ti nejmladší skautíci ještě rádi hrají,
musí poslouchat rodiče, učitele, vedoucí
a dělit se s ostatními. Světlušky (7–11 let)
již skládají skautský slib, nosí kroj a jejich
příkaz zní: „Buď lepší dnes než včera!“ Na
schůzkách se snaží prohloubit skautské vě‑
domosti, udržet si všeobecný rozhled, starat
se o přírodu a hrát si. Vlčata, to jsou kluci od
7 do 11 let. Vlče by mělo zvládnout alespoň
jeden dobrý skutek denně. Schůzky vlčat
bývají rozmanité, vždy začínají nějakou po‑
hybovou aktivitou, dále se věnují skautské
praxi, tvoří různé výrobky a když to počasí
dovolí, většinu času tráví venku.

Skauti a skautky jsou kluci a holky od 11 do
15 let a jsou vždy připraveni! Na schůzkách
probírají skautské ideály a snaží se v nich
žít, mezi sebou zdokonalují komunikaci,
spolupráci a etiketu, chtěli by v dnešní
době přežívat s čistou hlavou, a právě to
se snaží naučit. A ti ještě o něco starší jsou
roveři a rangers. Parta R & R se pravidelně
neschází, většinou tak dvakrát za měsíc,
věnují se různým programům a oblastem
rozvoje, které považují za důležité, plní vý‑
zvy a realizují různorodé společné projekty.
Skauti také každé léto pořádají tábory, kde
se zúročí celoroční práce úplně všech čle‑
nů – dětí i dospělých.
O všechny výše jmenované oddíly se stará
mnoho lidí, kteří skautingu věnují spoustu
svého času. I činnost tohoto spolku byla
v posledních měsících z důvodu pandemie
koronaviru přerušena, ale vedoucí na své
svěřence mysleli a vymýšleli pro ně různé vý‑
zvy či online schůzky. Pokud byste se chtěli
dozvědět jakékoliv informace, prohlédnout
krásné fotografie či zjistit, do jakého oddílu
by se mohlo přidat vaše dítě, doporuču‑
ji podívat se na velmi přehledné webové
stránky: https://strediskoleknin.skauting.cz/.
Andrea Kudláčková

Obec Načešice

Tomáš Mareček / Nar. 8. 1. 1972
starosta obce
VZPOMÍNÁME
Dne 3. 5. 2020 uplynuly
3 roky od úmrtí
pana Josefa Nevečeřala
z H. M.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Spolubydlící z DPS.

Dne 9. června uplyne
5 let, co nás navždy
opustila
paní Božena Svobodová.
Stále vzpomínají synové
Jaromír a Ladislav
s manželkou,
vnoučata
a pravnoučata.

Dne 8. května 2020 by
se dožil
Vratislav Dočkal 80 let.
Nikdy na něho
nezapomeneme a stále
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 11. 5. 2020 by se
dožil náš tatínek,
pan Josef Novotný 85 let.
Stále vzpomínáme
Děti s rodinami

Dne 2. června si
připomeneme 6. výročí
úmrtí
pana Karla Kočího.
Vzpomínají maminka
Soňa, bratr Jan
s rodinou a bratr Petr
s dětmi
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Můžete nám vaši obec stručně
představit?
Naše obec se nachází 2 km západně od
Heřmanova Městce a skládá se ze dvou
velmi krásných vesnic Načešice a Licomě‑
lice (nerad používám výraz „místní část“).
Kdy byla naše obec založena, přesně ne‑
víme. Z dostupných historických prame‑
nů však zjišťujeme, že už existovala dávno

před rokem 1382. Z tohoto roku máme totiž
první písemný doklad, kde se uvádí město
Heřmanův Městec s vesnicemi Načešice
a Licomělice (Naczessice, Wieczemělice).
Z dalšího roku 1383 je pak další písemnost,
ve které se uvádí „Ješek z Načešic, řečený
Načeš“. V současnosti zde žije asi 620 obyva‑
tel, jejichž počet se v posledních letech zvý‑
šil hlavně díky výstavbě cca 50 rodinných
domů v části Obicka. K vybavenosti obce
můžeme vyjmenovat obecní úřad, mateř‑
skou školku, obchod, sportovní areál, dětská
hřiště, letní areál nádržka a samozřejmě hos‑
půdky. O kulturní a sportovní život v obci se
starají různé spolky jako jsou hasiči, sportov‑
ci, myslivci a spolek „ženy od kultury“.
Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Nebudu tady vyjmenovávat vše, co se v naší
obci podařilo za poslední roky vybudovat.
Vyzdvihl bych hlavně již zmiňovanou loka‑
litu Obicka, výstavbu společenského sálu,
rozsáhlou rekonstrukci mateřské školky,
vybudování multifunkčního hřiště v areálu
TJ. Celkem úspěšně se nám daří opravovat,
ale i nově budovat místní komunikace. Jak
říkám, je toho dost, co se v obou vesnicích
zrekonstruovalo a postavilo. Ale zdaleka není
vše hotovo a ještě nás mnoho práce čeká.
Z věcí, které nás trápí, vyberu jednu, a to
myslím, že je problém většiny obcí, a to jsou
finance. V tomto směru by štědrost státu

mohla být o dost větší, ale vzhledem k sou‑
časné situaci můžeme bohužel asi očekávat
pravý opak.
Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěl
Městečáky pozvat?
Za sebe a obec můžu říci, že spolupráce
s Městcem je na velmi dobré úrovni, a to
jak po stránce úřední, tak po stránce kul‑
turní či sportovní. Moc si vážíme, že naše
děti můžou navštěvovat již po mnoho let
vaši základní školu, senioři využívat domov
důchodců, že můžeme sportovat ve vaší
krásné hale, navštěvovat kino, či koupaliště
na Konopáči. Mohl bych toho tady vyjme‑
novávat ještě mnoho, čím jsou Načešice
a Heřmanův Městec propojeny. Na druhou
stranu si myslím, že i my máme a můžeme
Měštečákům co nabídnout, ať to jsou kul‑
turní či sportovní akce, kam bych zařadil
hlavně Staročeské stínání kohouta, které
bylo v minulém roce zařazené do seznamu
tzv. nemateriálních statků tradiční lidové
kultury. Hasičské soutěže v obou obcích,
Licomělická lávka, závod motocyklů Jawa
tzv. Fichtlcup. Různé plesy a zábavy, cesto‑
vatelské přednášky aj. Kromě toho můžou
obyvatelé Městce využít naše krásné okolí
k dlouhým procházkám či projížďkám na
kole po našich turistických či cyklistických
stezkách.
otázky kladl Tomáš Plavec

Hudební léto zasáhla koronavirová krize – festival je ZRUŠEN
Bohužel nepříznivý vývoj současné koronavirové krize tvrdě zasáhl i kulturní
akce a hudební festivaly.
Rozhodnutí o osudu festivalu s ohledem na
přípravu a účinkující jsme nemohli odkládat
a museli ho učinit v polovině dubna. S ohle‑
dem na tehdy aktuální stanoviska vlády ČR
se očekávalo, že počet účastníků na kultur‑
ních akcích bude v příštích měsících i na‑
dále výrazně omezen. Vzhledem k prosto‑
rovým možnostem kostela sv. Bartoloměje
v Heřmanově Městci i některým umělcům
ze zahraničí jsme tedy byli nuceni XVI. roč‑
ník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bar‑
toloměje“, který měl být zahájen 14. června,
ZRUŠIT. Přesouvat „Hudební léto“ na pod‑
zim by asi bylo úsměvné a nereálné. Festival
je spojen právě s obdobím léta a dovole‑
ných. Po poradě v organizačním týmu bylo
rozhodnuto, že se vám část jeho programu
pokusíme zajistit na příští rok 2021. Těm, kte‑
ří si zakoupili vstupenky na open air koncert
Jaroslava Uhlíře s kapelou „Hodina zpěvu“,

bude vstupné vráceno. Pokud byly vstu‑
penky zakoupeny přes internet, tak je nutné
je vrátit stejnou cestou a peníze vám budou
Ticketportalem vráceny na účet, v případě
zakoupení v předprodeji vám bude vstup‑
né vráceno v místě zakoupení vstupenek.
Nechceme letošní roč‑
ník takříkajíc odpískat
úplně. Věříme, že to
situace umožní a při‑
pravujeme jeden mi‑
mořádný „festivalo‑
vý“ koncert v neděli
23. srpna. Koncert
špičkového souboru
L’Armonia Terrena
symbolicky nazvaný
„Per aspera ad astra“
bychom chtěli věnovat

všem, kteří pomáhali se zvládnutím korona‑
virové krize. Půjde o koncert benefiční a celý
jeho výtěžek bude věnován heřmanoměs‑
teckému domovu pro seniory. Po jednání
s ředitelem zařízení Petrem Mazurou bylo
domluveno, že ho využijí jako příspěvek na
nákup ochranných zdravotnických pomů‑
cek, které zařízení v době
krize i nyní musí realizovat
nad rámec svého rozpoč‑
tu. Věříme, že tedy ales‑
poň tento jeden koncert
bude náplastí pro všech‑
ny, kteří jsme se na letní
hudební zastavení v kos‑
tele sv. Bartoloměje těšili.
Marek Výborný
organizační výbor
festivalu
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vzpomínky z Terezína
V měsíci květnu jsme si připomínali 75 let od
ukončení 2. světové války. Žáci Základní školy
Heřmanův Městec se při hodinách dějepisu
seznamují s dějinami 20. století, ale není nic
lepšího, když si na dějiny mohou sami „sáh‑
nout“. Když sami ve své rodině objeví část
historie, z které bychom se měli všichni po‑
učit a odnášet si jen to dobré. Právě takový
příběh objevila u svých příbuzných Maruška
Nekvapilová z 9. A…
Moje babička Marie Nekvapilová (rozená Kolářová)
se narodila 3. 10. 1924 v Mýtkách na Chrudimsku, kde
bydlela se svou matkou Marií, otcem Františkem a se
sestrou Miladou. V polovině roku 1944 donutily ně‑
mecké protiodbojářské akce Bohuslava Polívku z Hra‑
diště, aby přestěhoval ke své sestře Marii Kolářové
(babiččině matce) dva partyzány, Čecha a příslušníka
východní Svobodovy armády Vasila Kišše a ruského
zajatce Afanase Michajloviče Koropku. Oba partyzáni
si u Kolářových ve stodole vykopali malý kryt. Nikdo
ze sousedů o tom nevěděl. Na začátku února roku
1945 byl Kišš odveden do Chrudimi a Koropka měl
další den také odejít. Jednoho rána byla však Mýtka
obklíčena německými vojáky. Nikdo nesměl ven, ani
ženy, ke kterým se chtěl Koropka přimíchat. Jeho plán
útěku nevyšel. Krátce po rozednění začala razie pod
velením komisaře gestapa Prause.
Vojáci se zastavili před Kolářovic chalupou a k dom‑
ku se vydala nějaká žena a ptala se na Kišše. Byla to
ruská partyzánka Alexandra Pančenková, která byla
součástí Kiššova výsadku. Gestapák Praus začal vy‑
hrožovat. Pokud se partyzáni nevzdají, vojáci začnou
střílet do civilistů a zapálí chalupu. Kišš se tedy vzdal.
Františka Koláře svázali. Mohl sice utéct, protože pro‑
vazy byly volné, ale nechtěl, aby mu mučili rodinu
a z Mýtek se staly druhé Ležáky. V březnu byla jeho
žena s dcerami převezena do Terezína a zanedlouho
tam skončil i on s manželčiným bratrem Bohuslavem.
Má babička i se svou sestrou byly zavřeny v Malé
pevnosti v Terezíně, v cele č. 30 („cele smrti“). Na
svých kartách v Terezíně měly poznámku RU „což
znamenalo, návrat nežádoucí“. Zachránil je pouze
konec války. Matčin bratr se již domů nevrátil, pro‑
tože v Terezíně zemřel na tyfus. Několik let poté se
babička přestěhovala do Prachovic, kde žila se svou
rodinou. Zbytek svého života strávila s vnoučaty. Ze‑
mřela 12. 9. 2009 na dlouhodobou nemoc.
Všechny použité zdroje mám od příbuzných a z kra‑
bic, které jsme našli doma na půdě.
Marie Nekvapilová
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Všední krása nenápadných starých domů
In memoriam domu č. p. 10 v Jiráskově ulici?

Podle historických katastrálních map stál dům č. p. 10 na okraji tehdejšího
heřmanoměsteckého židovského města a vlastně i na okraji celého městyse
již před polovinou 19. století. Přesněji řečeno, v té době byla vybudována
jeho zděná podoba, před tím však zde mohl stát starší dřevěný dům. Jeho
majitelé byli patrně řemeslníci. Dům patřil k největším v židovské čtvrti a na
něj navazující rozsáhlá zahrada ukazuje na relativní zámožnost jeho majitelů.

Dnes je dům svou autenticky zachovanou
podobou s jednoduchou, decentně zdobe‑
nou fasádou a těžkou sedlovou střechou
vlastně jedním z posledních mohykánů
původní zástavby židovské čtvrti. Celá tato
partie Heřmanova Městce, od synagogy až
ke starému židovskému hřbitovu, se zvláště
v porevolučním období radikálně promě‑
nila. Bohužel zcela jednoznačně k horšímu,
kolorit drobných domků s menšími zahrád‑
kami postupně zmizel. Je velkým přínosem,
že se podařilo zachránit alespoň synagogu
a domy v jejím bezprostředním okolí. Pů‑
vodní zástavba kolem ulice Havlíčkovy i vý‑

chodního konce ulice Jiráskovy však byla
z větší části zbourána a nahradily ji k charak‑
teru prostředí víceméně necitlivé novostav‑
by a volné travnaté prostranství, které však
v tomto případně působí spíše dojmem
prázdnoty a ztráty. Tato „ztracená“ židovská
čtvrť zvláštním způsobem koresponduje
s násilným zánikem světa jejích původních
židovských obyvatel. Domek č. p. 10 je tak
prakticky posledním nositelem v mnohém
intimnějšího a přívětivějšího charakteru
místa, a to přesto, že v posledních letech
povážlivě chátral. Na druhou stranu tím však
byl uchráněn necitlivých oprav a přestaveb
a kouzlo stářím poznamenané stavby, v níž
se vystřídaly generace našich předků, zde
je velmi znatelné. Možná si většina z vás
řekne, že se nejedná o stavbu žádného vý‑
znamného architekta, ani o budovu zvlášť
starou (byť více než 150 let už svým způ‑
sobem úctyhodné stáří je), navíc leží již za

hranicí památkové zóny. Proč se tedy nad
ní zamýšlet a proč zpochybňovat to, že má
v nejbližší době ustoupit novostavbě byto‑
vého domu. Tato stavba však na sebe nená‑
padným způsobem váže zbytky původního
charakteru této části města, což si patrně
uvědomíme až po jejím zániku. Takových
„všedních“ starých budov je v Heřmanově
Městci samozřejmě více. Nemají sice takové
parametry, aby dosáhly na státní památko‑
vou ochranu, přesto jsou významnými no‑
siteli genia loci svého okolí. Nevím, jak bude
vypadat budova, jež má být postavena na
místě domu č. p. 10, charakter novostaveb
vzniklých v Heřmanově Městci v posled‑
ních letech nedává ale bohužel příliš nadějí,
že se bude k okolnímu prostředí vztahovat
citlivě. Masivnější hmota několikapatrového
domu to prakticky vylučuje.
Kristina Uhlíková

Ptáci letos bez lidí
Po několik let se na počátku května konala v našem městě akce Vítání
ptačího zpěvu. Při ní se pozorovali a kroužkovali ptáci v okolí Zlatého
potoka v blízkosti Průhonu.
Akce měla být i v letošním roce. Vyšší moc
však rozhodla jinak. Byla by však škoda pře‑
rušit tradiční odchyt ptáků, který poskytuje
cenné odborné poznatky. Při odchytu se
nejen zjišťuje druhové zastoupení ptáků
žijících v lokalitě, ale i při kontrolních od‑
chytech návraty do lokality a věk dožití.
V letošním roce se tak odchyt uskutečnil
jen za přítomnosti několika lidí. Podařilo se
označit přes 50 kusů ptáků 15 druhů. Záro‑
veň byli kontrolováni 3 ptáci kroužkovaní
v minulých letech. V letošním roce byl jako
nový druh odchycena žluna zelená, která
obývá větší parky a zahrady a patří mezi
datlovité ptáky. Mnozí z vás tento druh
znají podle hlasu připomínajícího chechtá‑
ní. V zimě se často vyskytuje i v zahradách
a dokáže hledat potravu i pod sněhem.
Nejpočetněji odchytaným druhem byla
pěnice černohlavá. Tento druh je hojný, ale

uniká pozornosti, neboť obývá keřové po‑
rosty, kde pozorovatelům snadno unikne.
Z výsledků, které jsme v průběhu let získali,
je zřejmé, že okolí Zlatého potoka v těchto
místech Heřmanova Městce je zajímavým
a oblíbeným místem pro ptačí druhy a lze
jen doufat, že bude dlouho uchováno v pří‑
rodě blízkém stavu.

Červenka obecná

Text a foto: František Bárta, Hana Böhmová

Strnad obecný

Žluna zelená

www.hermanuv‑mestec.cz
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50 mil železnohorských proběhl
nejrychleji Jiří Štos
V sobotu 16. května odstartovala z Městce heroická sportovní akce – 50 mil
železnohorských pod patronací Běžeckého klubu a týmu Rudý leknín.
Ač se to zdá neskutečné, účastníci skutečně
proběhli více než 80 kilometrů přes celé Že‑
lezné hory, popř. totožnou trasu projeli na
kole. Celkem se zúčastnilo téměř 70 vytrval‑
ců z Městce i vzdálenějších koutů. V hlavní
běžecké kategorii soutěžilo 15 borců. Míst‑
ní přeborník Pavel Lopour – držitel titulu
Vládce Mrdic a vítěz předešlých ročníků se
tentokrát musel sklonit před ještě zkuše‑
nějším ultraběžcem. V čase 8:12 zvítězil Jiří
Štos z Ostřešan. Na třetím místě za Pavlem
Lopourem dobíhal Vítězslav Plavec také
z místního běžeckého klubu.

Jan Řehák, Luboš Řehák, Dominika Mar‑
ková a Štěpán Pošík.

V ženách byla situace jednodušší, když se
účastnily jen dvě vytrvalkyně. Nakonec
jasně zvítězila Gabriela Pohanková (čas
10:43) z Valů před místní rodačkou Alicí
Martinkovou. Soutěž štafet opět bezkon‑
kurenčně opanoval tým Sráči ve složení

Děkujeme všem za účast, případně pomoc
s organizací, jakožto i za krásné počasí a sce‑
nérie Železných hor.

Nicméně obdiv a patří všem, kdo náročnou
trasu s převýšením víc jak 1500 metrů ab‑
solvovali.
V cyklistické části projeli trať nejrychleji Měs‑
tečák Martin Písař a Daniel Litt z Kutné Hory.
Po velmi těsném boji na osmdesáti kilome‑
trech kopců dojeli do cíle v podstatě ve stej‑
nou chvíli. V ženách – cyklistkách nenašla
konkurenci Petra Kučerová z Mikulovic.

Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec

TENISOVÝ TURNAJ V H.MĚSTCI
V sobotu 27. 6. 2020 se bude konat na tenisových kurtech za sportovní halou
jubilejní 15. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře.
Zveme všechny fandy bílého sportu na ten‑
to turnaj, který začne v 9.00 hodin a bude
probíhat celý den. Bohaté občerstvení pro
diváky na kurtech zajištěno.
Přijďte se bavit a zároveň fandit pěknému
tenisu.

Běžecký klub zve na
Heřmanoměsteckou
střelu 9. 6. 2020
Běžecký klub Heřmanův Městec zve všech‑
ny sportovní nadšence na veřejný měřený
cyklistický trénink v silniční časovce, který
se uskuteční 9. června. Bude se individuál‑
ně v minutových startovních intervalech
projíždět trať Heřmanův Městec – Kovářov
v délce 12 km. Časy účastníků budou mě‑
řeny a následně vyhodnoceni nejrychlejší
jezdci. Akce je součástí seriálu Vládce Mrdic
a lze tedy získat cenné body do celkového
pořadí. Akce je vhodná pro všechny druhy
kol a sportovců. Vstupné je dobrovolné.
Start je u benzínky v Městci a cíl u benzín‑
ky v Kovářově. Začíná se v 18.00. Pro další
informace navštivte www.podbeh.cz, kde
se lze i přihlásit přes jednoduchý elektro‑
nický formulář.
Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec

Přijďte si zahrát
tenis
Tenisový oddíl Heřmanův Městec nabízí
široké veřejnosti možnost zahrát si te‑
nis na tenisových kurtech za sportovní
halou. Informace a rezervace kurtů na
recepci ve sportovní hale.
Tomáš Celunda, předseda oddílu

František Dvořák, ředitel turnaje

www.hermanuv‑mestec.cz
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Co se staví na sídlišti V Lukách?
Na místě vyroste 19 řadových rodinných
domků, které budou nabízeny zájemcům
o bydlení v Heřmanově Městci. Budou to
dvoupodlažní domy o velikosti 7,5 × 9 m

s dispozicí 5 + kk. U každého domku bude
stání pro dvě auta a zahrádka, výměry par‑
cel budou 300–400 m2 včetně zastavěné
plochy. Domy budou dodávány takzvaně
na klíč.
Nyní se budu‑
jí komunikace
a inženýrské sítě,
výstavba domů
by měla začít na
podzim a dokon‑
čena v příštím
roce.

V současné době ještě nevíme, zda se nám
podaří dodržet plánované termíny a zda
budou uvolněna opatření, která by mohla
omezovat jejich hladký průběh, nezbývá
zatím než vyčkat. Každopádně počítáme
s tím, že akce tento rok uspořádáme, byť
třeba v menším rozsahu nebo v náhradním
termínu. Včas Vás budeme informovat.

Zeptal se Tomáš
Plavec

Přejeme Vám krásné dny plné sluníčka
a pevné zdraví.
Ota Volejník a Jan Řehák
spolek Heřmani

Vizualizace plánované výstavby
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VESELO

Zeptali jsme se Ing. Jiřího Wiesnera, jednatele společnosti BONZO, s. r. o.,
která výstavbu organizuje.
Vážení přátelé, pro tento rok máme připra‑
vené již dobře známé akce, které pro Vás
rádi organizujeme. V nejbližší době se jedná
o Vítání prázdnin, Dětský den s Hubertem
do lesa a NEfestival (Festival NEtradičních
sportů). Příprava některých akcí byla velmi
náročná a zabrala i několik měsíců práce.
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Jarní sběr
šatstva a dalších
potřebných věcí
pro Diakonii
Broumov

(pro malé i velké)
oznamuje výsledky soutěže:
Protože se nikomu z heřmanoměsteckých
občanů nepovedlo odhalit ten správný
strom „VE SVÉM VLASTNORUČNĚ VYROBE‑
NÉM KVĚTINÁČI“, zde je správná odpověď:
tento strom vyrostl na sídlišti U Bažantnice,
naproti bývalé „Sempře“.
Dojděte ho tam alespoň pozdravit.
Za VESELO Jitka Řeháková

Pandemie nesmí ohrozit projekty obcí
Hejtman Martin Netolický dnes inicioval jednání krajských radních, na kterém
bylo rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno pět
milionů korun na navýšení Programu obnovy venkova, a to konkrétně na
projekty Místních akčních skupin. I přes dopady pandemie koronaviru chce
kraj v maximální možné míře podpořit projekty na obcích a pomoci také
fungování obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit
dotační politiku kraje v některých oblas‑
tech, tak stále rozdělujeme přes 300 milionů
korun, z toho přes 105 milionů do podpory
venkova, životního prostředí a zemědělství.
Po dohodě s kolegy jsem navrhl, abychom
navýšili o pět milionů korun krajský Program
obnovy venkova a umožnili jsme realizaci
projektů Místních akčních skupin v rámci
programu Malý LEADER. Celkově tak máme
na Program obnovy venkova připraveno
35 milionů korun, což je za současné ne‑
lehké situace maximum možného,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. „Tímto krokem
chceme podpořit další investiční činnost
na venkově, ale také evropsky uznávanou
metodu "komunitního života a plánování"

na venkově. Předpokládám, že se v letošním
roce jedná o poslední prostředky, které bu‑
deme schopni z krajského rozpočtu poskyt‑
nout. Věřím, že i díky této podpoře zůstane
zachována investiční činnost také na obcích
stejně tak, jako bude zachována v přípa‑
dech, kdy je kraj investorem,“ řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Pro‑
gramu obnovy venkova nijak neomezil
podporu fungování vesnických prodejen,
dotace na ekologickou výchovu, záchranné
stanice, vodní hospodářství či pro začínající
včelaře.

První termín charitativní sbírky
šatstva zhatila karanténa CO‑
VID-19. Mnozí ji ale využili k úklidu
svých domácností, a tak jsme se
snažili nalézt nový termín pro tra‑
diční sbírku pro Diakonii v Brou‑
mově.
Tradiční sběr nejen šatstva se usku‑
teční v úterý 9. června v průjezdu
bývalého Městského úřadu (dnes
sídlo Městské policie) na náměstí Míru
od 12.00 do 16.30 hod. Charitativní
akci organizuje místní organizace KDU
‑ČSL. Budou se sbírat tyto věci: oble‑
čení dámské, pánské, dětské (i poško‑
zené), lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
(min. 1 m2), vatované nebo péřové
deky a polštáře, peří, hračky, spací
pytle, knihy (jen nepoškozené), obuv
(jen nová, nepoškozená). Prosíme, aby
tento výčet věcí byl dodržen, nic jiné‑
ho bohužel nebude moci být přijato.
V žádném případě se nesbírají věci špi‑
navé, mokré či zatuchlé. Věci přinášejte
zabalené výhradně v igelitových pyt‑
lích nebo papírových krabicích. Prosí‑
me o dodržení uvedených skutečností
i doby sběru. Předem děkujeme.
Marek Výborný

Petr Šilar
kancelář hejtmana Pardubického kraje

ZDRAVÝ DEN S NW CHRUDIM – Lovětínská rokle, Lichnice a Kaňkovy hory
V sobotu 6. června 2020 nás čeká 12,5 km
dlouhý okruh z Třemošnice do Běstviny.
Projdeme Lovětínskou roklí s NS Historie
vápenictví, navštívíme hrad Lichnice s roz‑
hlednou Miladou a podél Zlatého potoka
a lesem přejdeme Kaňkovy hory do Běst‑
viny, kde se zastavíme u kaple sv. Jana Ne‑
pomuckého postavené ve slohu barokní
gotiky. Dopravu auty domluvíme v týdnu
před akcí na tel. 739 031 081. Mapu trasy na‑
jdete na webových stránkách NW Chrudim.
Těším se na další prima akci!
Pavla Šimonová
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Severní ulička bývalého „Židovského města“ vedoucí k synagoze či od
ní měla své kouzlo. A to nejen v době jeho existence. Později mnoha
dětem školou povinným zkracovala cestu z Jiráskovy ulice do prvních
tříd základní školy, které byly umístěné v budově dnešní ZUŠ. Tehdy
byly domky udržované a pro nás, ještě malé děti, celé toto území spo‑
jené dalšími úzkými uličkami, velmi tajemné. Můžeme do ní prostřed‑
nictvím starých fotografií nahlédnout…
Eva Bočková

Severní ulička vedoucí k synagoze, 1971, vlevo vzadu patrová budova staré radnice

Od synagogy, levá strana, r. 1971
Blíže k synagoze, 1971

Od synagogy, pravá strana, první dům je bývalá radnice, 1980
Severní ulička směřující k synagoze, 1971

Zbytek severní uličky od synagogy v roce 1986

Začátek pravé strany severní uličky k synagoze, 1971
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