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Co čeká nové zastupitelstvo a nové vedení města
neuspějí, přejeme, ať nezatrpknou, zapomenou na volební šarvátky a v zastupitelstvu,
výborech nebo komisích také pracují ve prospěch města.
PO UZÁVĚRCE:
Do zastupitelstva města Heřmanův
Městec byli zvoleni (seřazeno podle
počtu získaných hlasů):

Vážení čtenáři Leknínu,
v době uzávěrky tohoto čísla ještě neproběhly volby do zastupitelstva města
a teprve vrcholila volební kampaň.
Přestože při psaní tohoto úvodníku výsledky voleb ještě neznáme, můžeme již dnes
shrnout hlavní úkoly, které nové vedení
města čekají.
Dostavba autobusového terminálu: ať již ve
volbách vyhrají příznivci nebo odpůrci této
stavby, cesta zpět již není a město ji musí
dokončit. Úkolem nového vedení města
bude dohlédnout na dokončení stavby,
řádně ji převzít a zejména zajistit, aby bez
problémů sloužila občanům města i okolních obcí.

částí a náklady na ně (viz článek uvnitř listu)
a na zastupitelstvu bude rozhodnout, zda
a kdy se přikročí k realizaci a v jakém pořadí.
Dokončení přípravy pozemků nad Travní
cestou pro výstavbu rodinných domů: Tento záměr je téměř dokončen, zbývá dořešit
několik posledních problémů a bude se
moci přistoupit k prodeji parcel.
Realizace připravených záměrů - rekonstrukce Sokolské ulice, prostor před sokolovnou,
náves v Konopáči, Podolská promenáda.

Nová podoba náměstí Míru: po vymístění
autobusů z hlavního náměstí bude třeba
rozhodnout, jak dál s tímto veřejným prostorem. Zastupitelstvo by mělo vypsat architektonickou soutěž na novou podobu
náměstí a po té přistoupit k přestavbě. To
je úkol, který započne v nastupujícím volebním období, ale dokončen bude zřejmě
až v letech následujících.

To jsou jen největší úkoly nového vedení,
které samozřejmě bude muset řešit běžný
chod města, opravy chodníků a komunikací
a plno dalších věcí.

Odkanalizování částí města, zejména Chotěnic, Konopáče a Průhonu: v současnosti
již známe možnosti odkanalizování těchto

Chtěli bychom popřát novému zastupitelstvu, radě i starostovi města, aby se těchto
úkolů řádně zhostili. A těm, co ve volbách

K řešení budou i letité problémy města
jako využití Medova, havarijní stav Základní umělecké školy, cyklostezky ve městě
a v neposlední řadě i obchvat města.

Volební strana č. 1
PATRIOTI Heřmanova Městce
Alena Stránská
Aleš Jiroutek
Monika Fibichová
Martin Kolář
Tomáš Brychta
Tomáš Celunda
Veronika Hamsová
Lucie Nepovímová
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ŽIVÉ MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
Ondřej Dostál
Jan Bareš
Michaela Dyčková
Josef Kozel
Zdeněk Ryčl
Volební strana č. 3
KDU-ČSL
Marek Výborný
Martin Pleskot
Volební strana č. 4
HEŘMANI
Zuzana Dvořáková
Otakar Volejník
Tereza Machová
Jiří Pošík
Jan Řehák
Lenka Brychtová
Podrobnosti a oficiální výsledky voleb můžete nalézt na stránkách Českého statistického
úřadu.
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 31. 08. 2022
usnesením č. R/2022/263 bere na vědomí kontrolu usnesení s termínem splnění od 3. 8. 2022
do 31. 8. 2022,
usnesením č. R/2022/264 schvaluje ukončení
nájemního vztahu na bytovou jednotku 1+kk, I.
kategorie, č. 8 v DPS, Masarykovo nám. 950 v Heřmanově Městci ke dni 31. 8. 2022 a schvaluje přidělení této bytové jednotky na dobu určitou 3 let
p. Miloši Poskočilovi, Hošťalovice 7,
usnesením č. R/2022/265 schvaluje přidělení
bytu o velikosti 1+1 (42,01 m2) v domě č. p. 244
v Čáslavské ulici, Heřmanův Městec paní Silvii
Tiché, od 01. 09. 2022 na dobu dvou let s výší
nájemného 64,7 Kč/1 m2,
usnesením č. R/2022/266 doporučuje zastupitelstvu města schválení odkoupení části pozemku parcelní číslo 1641 v k.ú. Heřmanův Městec
od pana Ing. Martina Hovorky a pana Richarda
Pavelky za cenu 352.000 Kč dle zákresu v mapě
v příloze,
usnesením č. R/2022/267 nedoporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemků parcelní
číslo 1173/167 a 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec
panu Jakubu Žáčkovi a nedoporučuje odprodej
manželům Malým, Dostálovým a p. Tetřevovi a revokuje v tomto smyslu usnesení ze dne 3. 8. 2022
č. R/2022/233, R/2022/230 a R/2022/231,
usnesením č. R/2022/268 nedoporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú.
Heřmanův Městec dle přiložená mapky panu
Petru Doležalovi, a neschvaluje mu ani pronájem této části pozemku za účelem umístění mobilheimu,
usnesením č. R/2022/269 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2024103/SOBS VB mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035,
usnesením č. R/2022/270 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-2001755/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035,
usnesením č. R/2022/271 bere na vědomí
předloženou informaci o vydaném stavebním
povolení na stavbu: "Rekonstrukce komunikace
v ul. Šimonkova v Heřmanově Městci" a ukládá
zařadit tuto stavbu do návrhu rozpočtu na rok
2023,
usnesením č. R/2022/272 uděluje souhlas Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s pořádáním závodů spřežení s názvem "Memoriál Jiřího Škodného" v Bažantnici v Heřmanově Městci
dne 25. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/273 schvaluje užití veřejného prostranství v zahradě multifunkčního
centra ve prospěch spolku Živé město Heřmanův
Městec, z.s. na akci Odpoledne s Živým městem
dne 9. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/274 schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Heřmanův Městec se společností
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. se sídlem
Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10,
usnesením č. R/2022/275 schvaluje uzavření
Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města
Heřmanův Městec s firmami AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., IČ: 49356089 a Elektrárny
Opatovice, a. s., IČ: 27567320,
usnesením č. R/2022/276 doporučuje navrhnout zastupitelstvu města schválit na jeho
zasedání 12. 09. 2022 změnu Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2019 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných

místech tak, že článek 2 bod 3 OZV bude nadále
znít: "Zákaz se nevztahuje na veřejnosti přístupné
kulturní, sportovní a společenské akce" a doporučuje navrhnout zastupitelstvu města zrušení
obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 O stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí včetně tanečních zábav
a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
usnesením č. R/2022/277 bere na vědomí petici občanů Heřmanova Městce k výstavbě na sídlišti V Lukách a schvaluje vyřízení petice přípisem
petičnímu výboru,
usnesením č. R/2022/278 bere na vědomí
výsledek veřejnoprávní kontroly konané dne
25. 7. 2022, za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022,
u příspěvkové organizace – Základní umělecká
škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, 538 03
Heřmanův Městec- bez závad,
usnesením č. R/2022/279 doporučuje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 000 Kč na zřízení malé
čistírny odpadních vod p. Radimovi Šimkovi,
usnesením č. R/2022/280 doporučuje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 000 Kč na zřízení malé
čistírny odpadních vod p. Lukášovi Jiráskovi,
usnesením č. R/2022/281 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství
Města Heřmanův Městec k 30. 6. 2022,
usnesením č. R/2022/282 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 6. 2022,
usnesením č. R/2022/283 schvaluje uzavření
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ na
rok 2022 s Římskokatolickou farností - děkanství
Heřmanův Městec (oprava fasády 2. etapa na faře
č. p. 26 a restaurování varhan v kostele sv. Bartoloměje),
usnesením č. R/2022/284 bere na vědomí aktualizaci cenové nabídky Fincentrum Reality, s. r. o.
na odkup pozemků pod plánovanou stavbou
SUCHÉHO POLDRU v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce a bere na vědomí informace starosty
města o probíhajících jednáních s Pardubickým
krajem ve prospěch finanční dotace na nákup
těchto pozemků, konstatuje že toto usnesení
nemění platnost usnesení R/2022/261, doplňuje
ho o informace aktualizující cenovou nabídku
a možnosti financování,
usnesením č. R/2022/285 schvaluje nákup konvektomatu RETIGO B1011b pro Školní jídelnu MŠ
Jiráskova dle cenové nabídky fy. RETIGO, s. r. o.,
usnesením č. R/2022/286 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
ZM/2022/03 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. R/2022/287 schvaluje Návrh
programu zasedání zastupitelstva města dne
12. 9. 2022,
usnesením č. R/2022/288 bere na vědomí
předloženou studii Heřmanův Městec - Technickoekonomická studie odkanalizování lokalit
a místních částí bez soustavné kanalizace" a ukládá předložit ji k projednání zastupitelstvu města,
usnesením č. R/2022/289 bere na vědomí informaci o řešení vjezdu na pozemek parc. č. st.574
v k.ú. Heřmanův Městec v rácmi stavby autobusového terminálu a souhlasí s úpravou vjezdu na
pozemek parc. č. st.574 v k.ú. Heřmanův Městec
a osazením nové brány za předpokladu, písemného souhlasu vlastníka pozemku,
usnesením č. R/2022/290 bere na vědomí informaci odboru Správy majetku o neúspěšné
snaze zajistit znalecký posudek na posouzení
vlivu stavby autobusového terminálu (hutnění
komunikací) na okolní domy,
usnesením č. R/2022/291 schvaluje bezplatné
užívání veřejného prostranství v parku Bažantnice
dne 17. 9. 2022 od 9.00 do 16.00 hod. na tradiční
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hasičskou soutěž v požárním útoku "O pohár starosty města" a "O putovní pohár Ondry Sachse"
a souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných
toalet v Bažantnici s tím, že zabezpečí jejich úklid.,
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne 14. 09. 2022
usnesením č. R/2022/292 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termíne splnění od
31. 8. do 14. 9. 2022 a schvaluje prodloužení termínu pro splnění úkolu dle usnesení č. R/2022/228
"Zajistit předložení žádosti Českomoravského
odborového svazu zaměstnanců armády k projednání zastupitelstvu" do 31. 12. 2022,
usnesením č. R/2022/293 schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č. B 640 124 150 22
mezi městem Heřmanův Městec a společností
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,
usnesením č. R/2022/294 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. ČEZd_SoBS VB 35087/IV-12-2024380/Heřmanův
Městec, Pokorného, ppč. 2472-knn mezi městem
Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035,
usnesením č. R/2022/295 schvaluje zveřejnění
záměru pronajmout část pozemku parcelní číslo
2178 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře 58 m2pro
účely předzahrádky Ing. Adolfovi Dymákovi IČO:
44401507,
usnesením č. R/2022/296 schvaluje Dodatek
č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání - hotel Bílý Beránek,
usnesením č. R/2022/297 doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o přípravě,
výstavbě a budoucím provozování vodovodu
a kanalizace v lokalitě U Travní cesty se společnostmi Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
a Vodárenská společnost Chrudim, a. s.,
usnesením č. R/2022/298 schvaluje vyřazení
majetku dle přílohy,
usnesením č. R/2022/299 schvaluje poskytnutí
příspěvku Pardubickému spolku historie železniční dopravy, se sídlem Na Staré poště 2865, Pardubice, IČO 48160733, na pořádání připomínkové
akce ke 140 letům od zahájení provozu železniční
trati Přelouč - Vápenný Podol ve výši 6.000 Kč,
usnesením č. R/2022/300 schvaluje uzavření
Smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby mezi městem Heřmanův Městec
a obcí Jezbořice,
usnesením č. R/2022/301 schvaluje platový výměr pro ředitelku Domova pro seniory, Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, p. PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA podle novely, kterou se
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
usnesením č. R/2022/302 schvaluje vrácení finančních prostředků čerpaných z rezervního fondu Základní školy, náměstí Míru 1, Heřmanův Městec, použitých k financování projektu Erasmus+
2020-1CZ01-KA120-SCH-094289, do 31. 12. 2023.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 12. 09. 2022
usnesením č. Z/2022/038 schvaluje navržený
program jednání, ověřovatele zápisu: Ing. Lenka
Ulrichová, Ondřej Volejník a bere na vědomí, že
zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana
Jankovská,
usnesením č. Z/2022/039 bere na vědomí
předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění od 13. 6. 2022
do 12. 9. 2022,
usnesením č. Z/2022/040 bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města za období od
4. 6. 2022 do 1. 9. 2022,
usnesením č. Z/2022/041 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru pro zasedání zastupitelstva města dne 12. 9. 2022 od jeho
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posledního jednání, ukládá vyhotovit Přílohu č. 1
k Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostor sloužícímu k podnikání a ukládá vyzvat subjekty, které
mají nedostatky ve vyúčtování dotací k opravě
a k jejich odstranění,
usnesením č. Z/2022/042 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za červen,
červenec a srpen 2022,
usnesením č. Z/2022/043 bere na vědomí
Zprávu o činnosti osadního výboru pro Konopáč
ke dni 24. 8. 2022,
usnesením č. Z/2022/044 bere na vědomí
Zprávu o činnosti osadního výboru pro Chotěnice a Radlín,
usnesením č. Z/2022/045 bere na vědomí
Zprávu o činnosti MP za období od 1. 6. 2022 do
31. 8. 2022,
usnesením č. Z/2022/046 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/126 v k.ú.
Heřmanův Městec manželům Mgr. Haně Dostálové a panu Ing. Stanislavu Dostálovi,
usnesením č. Z/2022/047 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/126 v k.ú.
Heřmanův Městec manželům Lence Malé a panu
Petru Malému,
usnesením č. Z/2022/048 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Zdeňku Tetřevovi,
usnesením č. Z/2022/049 neschvaluje odprodej části pozemků parcelní číslo 1173/167
a 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jakubu
Žáčkovi,
usnesením č. Z/2022/050 schvaluje odprodej
pozemku parcelní číslo 403/3 a část pozemku
parcelní číslo 540/1 v k.ú. Chotěnice manželům
Zdence a Radimovi Šimkovým, za cenu 154 Kč/m2,
usnesením č. Z/2022/051 neschvaluje odpro-
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dej části pozemku parcelní číslo 158/12 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Ivu Kvítkovi,
usnesením č. Z/2022/052 neschvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú.
Heřmanův Městec dle přiložené mapky panu
Petru Doležalovi,
usnesením č. Z/2022/053 neschvaluje směnu
části pozemku parcelní číslo 1103/4 v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní číslo
1103/28 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Ing. Annou Borkovcovou a panem Mgr. Pavlem Geierem, MBA,
usnesením č. Z/2022/054 schvaluje směnu
městského pozemku parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2 v k.ú. Chotěnice za pozemky 506/17,
506/18 a 506/19 v k.ú. Chotěnice o celkové výměře 142 m2 s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem,
usnesením č. Z/2022/055 schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 521/2 v k.ú. Heřmanův
Městec za cenu 20.000 Kč od paní Markéty Carvové, paní Marie Egermaierové, paní Marie Levínské
a pana Karla Levínského,
usnesením č. Z/2022/056 schvaluje odkup pozemku parcelní číslo 1738/2 o výměře 58 m2 od
společnosti OJGAR, s. r. o. Křížová 1018/6. Praha 5
Smíchov 150 00 za cenu 105.270 Kč,
usnesením č. Z/2022/057 schvaluje odkoupení
části pozemku parcelní číslo 1641 v k.ú. Heřmanův Městec od pana Ing. Martina Hovorky a pana
Richarda Pavelky, Chorušická 471/14 Čimice, za
cenu 352.000 Kč,
usnesením č. Z/2022/058 schvaluje odkup
a směnu pozemků soukromých vlastníků dle
podmínek cenové nabídky společnosti Fincentrum reality, s. r. o. v lokalitě k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce pro účely vzniku protipovodňové

ochrany města, tzv. suchého poldru za podmínky
schválení individuální dotace Pardubického kraje
ve výši 1,5 milionu Kč v roce 2022,
usnesením č. Z/2022/059 schvaluje poskytnutí podmíněně nenávratné půjčky z FRB ve výši
50.000 Kč na zřízení malé čistírny odpadních vod,
p. Radimovi Šimkovi,
usnesením č. Z/2022/060 schvaluje poskytnutí podmíněně nenávratné půjčky z FRB ve výši
50.000 Kč na zřízení malé čistírny odpadních vod,
p. Lukášovi Jiráskovi,
usnesením č. Z/2022/061 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu
vedlejšího hospodářství k 30. 6. 2022,
usnesením č. Z/2022/062 schvaluje rozpočtové
opatření ZM/2022/03,
usnesením č. Z/2022/063 vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 O zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech,
usnesením č. Z/2022/064 vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2022 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec
č. 5/2016 O stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku.

Temín ustavujícího zastupitelstva
města ještě nebyl určen

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 10. 10. v 14.00–16.00
• pondělí 24. 10. v 14.00–16.00

Změna ředitele Domova pro seniory
U Bažantnice

Uzavření knihovny
z důvodu malování

Dne 1. září 2022 jsme v našem domově pro seniory přivítali nově nastupující
paní ředitelku PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA, která byla jmenována po odstupujícím panu řediteli Ing. Petru Mazurovi. Ten se po 19 letech
rozhodl odstoupit z funkce.

Oznamujeme našim čtenářům a uživatelům, že v době od 3. října do
16. října 2022 bude knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu malování.

Tímto bychom mu my, jako zaměstnanci
domova, chtěli poděkovat za jeho obětavou
práci, kterou po celá léta za domov odváděl.
Naštěstí náš domov neopouští úplně, ale zůstává ve funkci vedoucího provozního úseku.

Knihovna bude fungovat formou výdejního okénka pouze na výdej předem
objednaných knih.

Rozloučení s panem ředitelem proběhlo za
účasti pana starosty Josefa Kozla a místostarosty JUDr. Tomáše Plavce, kteří mu krásně

poděkovali za jeho odvedenou práci a zároveň přivítali nastupující paní ředitelku.
Paní ředitelce bychom chtěli popřát hodně
sil a pracovních úspěchů na nové pozici a ať
je její spolupráce s ostatními zaměstnanci
pro celý domov i nadále přínosná.
Kolektiv zaměstnanců
Domova pro seniory U Bažantnice

Úterý
Středa

9.00–15.30
9.00–15.30

Objednávat knihy můžete:
• přes vaše čtenářské konto
• e‑mailem na adrese			
knihovna@mesto‑hm.cz
• telefonicky +420 469 312 170
Děkujeme za pochopení
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

www.hermanuv‑mestec.cz
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Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy přemýšleli,
kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich
prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu.
Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo
zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál
tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný
spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ
světelného zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento
problém řešit, aktuální zákon o výrobcích
s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny žárovky spadají do zpětného odběru a měly
by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech. U nás ve městě
se tyto nádoby nachází na adrese náměstí
Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec (infocentrum) a dále na sběrném dvoře, na adrese

Studie
odkanalizování
částí města
Na základě podnětů zejména občanů Chotěnic zadalo město vypracování studie odkanalizování částí města bez soustavné kanalizace. Studie
zhodnotila možnosti odkanalizování
částí města, náklady na zbudování
kanalizace a její provoz, též s přepočtením na jednoho obyvatele (EO).
Závěry studie jsou patrné z uvedené tabulky. Celá studie je dostupná na webu města.
Na nově zvoleném zastupitelstvu bude
stanovit možnosti města k vybudování kanalizace do jednotlivých částí města a stanovení pořadí těchto staveb.
Tomáš Plavec, místostarosta

V Lukách 963, 538 03 Heřmanův Městec. Obě
sběrná místa jsou otevřena v provozní době
infocentra a sběrného dvora.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost
uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších
elektrozařízení výši recyklačního příspěvku.
Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného
elektro výrobku, a proto by, až vám doslouží,
neměl skončit v komunálním odpadu,
ale ve sběrném dvoře.
Speciální nádoby na světelné
zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře/infocentru ukládány do
speciálních sběrných nádob určených
jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat

s ostatním elektroodpadem. Důvodem
je křehkost světelných zdrojů, které by se
v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít.
U kompaktních a lineárních zářivek navíc při
jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou
tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek
při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se
následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů
ze sebraných světelných zdrojů.
zdroj: www.ekolamp.cz.
Renata Štěpánková, odbor finanční

strana 5

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Prázdniny v Domě dětí a mládeže
Heřmanův Městec

Dům dětí a mládeže Heřmanův
Městec nabízí volná místa na tyto
kroužky:

Letos jsme uspořádali pro děti 6 táborů. Léto nám zahájil pobytový příměstský tábor, s kterým jsme vyrazili do nezábavnějšího aquaparku ve střední
Evropě – Aquapalace Praha.

102 KERAMIKA PRO STARŠÍ od 6. třídy / Schůzky:
úterý 16.30–18.30 hodin

zatáček Gustava Havla. Po Miletíně jsme naskočili na sportovní příměstský tábor. První
den nás navštívili ze sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých SONS ČR. Děti
měly možnost si vyzkoušet, jak těžké je se
pohybovat s holí a seznámily se s hrami
pro nevidomé. Také nás navštívila paní,
které dovezla nespočet netradičních sportů
a děti měly možnost si všechny vyzkoušet
a zahrát. Tradičně jsme si udělali výlet na
sportovní park do Pardubic a poslední den
jsme to zakončili koupačkou na Konopáči.
Posledním táborem letošního léta byl florbalový, který se vydal na dlouhou cestu
do Beskyd do Frenštátu pod Radhoštěm.
Florbalisté si zdokonalovali hru tréninkem
a prací na kondičce, ale čekal je i výstup
na Radhošť a Pustevny. Děkujeme všem
vedoucím za pomoc na letních táborech.

303 PLASTIKOVÝ MODELÁŘ–STŘEDA od 1. třídy /
Schůzky: středa 17.30–19 hodin

Novinkou byl pro nás taneční příměstský
tábor. Holčičky se proměnily v modelky,
prošly se po mole na módní přehlídce,
zatančily si na bále a celý týden zakončily
tanečním vystoupením pro rodiče. Letos
jsme ve spolupráci s RC Radovánkem uspořádali příměstský tábor pro ukrajinské děti.
Alespoň touto cestou jsme se snažili ulehčit
a zpříjemnit situaci pro ukrajinské maminky u nás v Heřmanově Městci. Děkujeme
Mgr. Lence Balogové a Petře Jeřábkové za
tento nápad a těšíme se na další spolupráci. Turistický tábor letos zavítal na Šumavu.
Ubytování jsme měli na krásné chatě Bumbálka na úpatí hory Špičák, který děti zdolaly
hned druhý den. Nenechali jsme si ani ujít
fotku v proslulých otevřených dveřích na
hoře Pancíř. Letní tábor v Miletíně byl letos
místem pro samé známé zpěváky a zpěvačky. První den nám
na táboře vystoupila
třeba Naďa Urbánková,
Whitney Houston, Alice Cooper a další známé tváře. Protože jsme
chtěli dětem ukázat, jak
vypadalo opravdové
retro, vystály si frontu
na banány, nakoupily
v Tuzexu nebo si vytvořily super nadupanou káru na závod 300

305 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK POKROČILÍ
od 3. třídy / Pravidelné schůzky: 15.30–17 hodin
403 MAŽORETKY–ZAČÁTEČNÍCI od 1. třídy /
Schůzky: středa 15.30–16.30 hodin v tělocvičně ZŠ
411 TS ENE BENE 12–18 let
Schůzky: čtvrtek 17.30 - 18.30 hodin
502 HISTORICKÝ ŠERM od 2. třídy
Schůzky: pátek 14–15 hodin
503 DESKOVÉ A KARETNÍ HRY od 2. třídy
Schůzky: středa 14.45–16.15 hodin
606 FLORBAL PRO DĚTI PONDĚLÍ od 4. do 6. třídy /
Schůzky: pondělí 15–16.30 hodin ve sportovní hale
607 FLORBAL PRO DĚTI ČTVRTEK od 4. do 6. třídy /
Schůzky: čtvrtek 15–16.30 hodin ve sportovní hale
608 TEEN FLORBAL PONDĚLÍ od 7. třídy, SŠ /
Schůzky: pondělí 16.30–18 hodin ve sportovní hale

610 JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY od 1. třídy
Schůzky: úterý 15.45–16.45 hodin
611 JÓGA PRO POKROČILÉ od 3. třídy
Schůzky: úterý 15.45–16.45 hodin
614 KRUHOVÝ TRÉNINK od 10 let, SŠ
Schůzky: středa 16.30–18 hodin
701 HOKUS POKUS od 1. do 5. třídy
Pravidelné schůzky: pondělí 17–18 hodin
702 NA CHVÍLI VĚDCEM od 4. třídy
Pravidelné schůzky: pondělí 16–18 hodin

Rodinné sportovní hry
V pátek 16. 9. 2022 jsme pro rodiny s dětmi připravili odpoledne plné her. Letos jsme se
inspirovali retro táborem v Miletíně a uspořádali jsme rodinné hry v retro stylu. Soutěžilo
se ve skákání gumy, střelbě ze vzduchovek, cvrnkání kuliček, házení céček a podobně.
Všichni účastníci našich rodinných her za splnění úkolů dostali barevná céčka a odnesli
si deskovou hru.

V neděli 9. 10. 2022 od 14.00 hodin u nás
proběhne workshop tvoření šperků z fimo
hmoty pro děti i dospělé pod vedením paní
lektorky Ing. Zory Hrabaňové. Na akci je nutné se přihlásit. Cena workshopu je 180 Kč.

304 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK ZAČÁTEČNÍCI od 2. do
5. třídy / Pravidelné schůzky: 15.30–17 hodin

609 TEEN FLORBAL ČTVRTEK od 7. třídy, SŠ /
Schůzky: čtvrtek 16.30–18 hodin ve sportovní hale

PODZIMNÍ AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE HEŘMANŮV MĚSTEC

Akce na říjen
V pátek 7. 10. 2022 od 16.30 hodin u nás pořádáme deskohraní pro celou rodinu. Akce
je bez přihlášení.

104 VÝTVARNÝ ATELIÉR od 4. třídy, SŠ
Pravidelné schůzky: 16–18 hodin

Poděkování paní ředitelce
Začátek školního roku je výjimečný pro
naši paní ředitelku Mgr. Kateřinu Vackovou. V září oslavila krásných kulatých
20 let u nás na domečku a my jí tímto
děkujeme za dlouholetou obětavou
práci.
Kolektiv zaměstnanců DDM

704 PRVNÍ KRŮČKY S ANGLIČTINOU od 3. do
4. třídy / Pravidelné schůzky: středa 15–16 hodin
706 KONVERZUJEME ANEB ANGLIČTINA
V PRAXI od 7. třídy, SŠ / Pravidelné schůzky: středa
16.15–17.15 hodin
707 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY od 5. třídy
Schůzky: pondělí 17–18 hodin
708 NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ od 6. třídy
Schůzky: pondělí 17-18 hodin
1001 SPORŤÁČEK PRACHOVICE od 1. třídy
Schůzky: čtvrtek 15.30–16.30 hodin v tělocvičně
v ZŠ Prachovice
1002 JÓGA PRACHOVICE od 1. třídy /
Schůzky: čtvrtek 16.35–17.35 hodin v tělocvičně
v ZŠ Prachovice
1003 FLORBAL PRACHOVICE od 1. do 5. třídy /
Schůzky: úterý 15.10–16.10 hodin v tělocvičně
v ZŠ Prachovice
1005 DESKOVÉ A KARETNÍ HRY PRACHOVICE od
2. třídy / Schůzky: úterý 14–15 hodin v ZŠ Prachovice

www.hermanuv‑mestec.cz
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Jubilejní 25. ročník DAHLIE RALLYE 2022 na Konopáči
Dahlie Rallye je tradiční setkávání přátel cestování, kde dopravním a ubytovacím
objektem je automobil, obytný přívěs, výjimečně stan či chatka. Pořádá se vždy na
jiném regionu, který tímto i propaguje. Vznik této letité akce má kořeny v Rožnově
pod Radhoštěm a jako symbol je putovní klobouk a valaška, na kterou se přidává
stuha vždy posledního pořadatele.
Byly stanoveny podmínky pro pořadatele
i účastníky, zvoleno prezidium v čele s prezidentem, třemi víceprezidenty a čestnými členy.
Prezidium rozhoduje o dalším pořadateli a hodnotí předchozí průběh akce. Jubilejní 25. ročník
Dahlie Rallye v termínu od 25. do 28. srpna 2022
byl přidělen do České republiky a garantem akce
byla pověřena Federace campingu a caravaningu České republiky, jež má sídlo v Heřmanově
Městci spolu s Caravan clubem Automotoklubu
Heřmanův Městec.
Volba byla provedena v roce 2021 na 24. Dahlie
Rallye v Polsku, kde byl zvolen víceprezidentem Dahlie Rallye pan Jiří Chvála, současný víceprezident FCC ČR a zástupce KČT. Vedoucím
kolektivu pořadatelů byl jmenován pan Starý
Bohumil, prezident FCC ČR a současný jednatel
společnosti Autokempink Konopáč, dále Martin
Písař, manažér FCC ČR, Kocek Martin, Písař Lucie,
Chvála Jiří, Chválová Jana a Starý David. Kolektiv
postupně doplnil Kocek David, Klejch František,
Starý Bohumil ml. A Kutík Karel. Záštitu převzal
místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj
a digitalizaci Bartoš Ivan, poslanec PČR Výborný
Marek, rada Pardubického kraje, město Heřmanův Městec a osobně starosta pan Josef Kozel,
místostarostové Tomáš Plavec a Zdeněk Ryčl.
Partnerem se stal Pardubický pivovar, Agrometall Nový Dvůr, KČT, Czechtourism, Asociace
kempů ČR, Destinační společnost Východní
Čechy a Chrudimsko‑Hlinecko, MAS Železnohorský region, ÚAMK. Mediálními partnery byl
Camping, Cars and Caravans a TV Leknín, Chrudimský deník. První účastníci přijeli již v pondělí
22. 8. v odpoledních hodinách a byla to skupina
karavanistů z Maďarska.
Před budovou recepce stála skupina pořadatelů, když za nimi přišla celá skupiny maďarských
přátel, nesli v krásném barevném ubrusu pětikilový kulatý chléb omotaný stužkou v maďarských barvách a předávali ho překvapenému

prezidentu FCC ČR panu Starému Bohumilovi.
Požádali o ostrý nůž. Chléb rozkrájeli, posolili
a předávali přítomným včetně svých členům.
Bylo to velké překvapení, ale vše vysvětlila prezidentka maďarského klubu paní Helena Burian
která plynule slovensky oznámila, že jsou rádi,
že jsme je na tuto akci přizvali a toto je jejich
poděkování, neboť měli v minulých dnech svátek vzniku Maďarské republiky a tento chléb
je upečený již z nové úrody a je to jejich zvyk.
Trochu nás to zaskočilo, ale vše vyřešila lahvinka Becherovky, která to přátelství ještě pojistila.
Druhý den tato skupina požádala o zajištění minibusu, který ochotně poskytl pan Pánek a vyjela na výlet do okolí. Další účastníci dojižděli
v úterý a středu. Hlavní nápor nastal ve čtvrtek
25. 8. 2022, kdy přijelo 60 % přihlášených. Ubytovací agendu prováděli pracovníci recepce Stará Olga, Šmídová Sára, Látová Marie za pomocí
Lucie Písař. Technické odbavení paní Chválová
Jana a Kutíková Alena. Každá posádka obdržela
nákupní tašku s logem setkání a logy partnerů,
propagačním materiálem od Czechtourism, Destinanční společnosti Východní Čechy a Chrudimsko‑Hlinecko, Mas Železnohorský region,
Asociací kempů ČR, plechovku piva z Pardubického pivovaru a Pardubický perník z perníkové
chaloupky pod Kunětickou horou. Pak se ujali
posádky uvaděči a dovedli je na určenou parcelu v rámci jejich státu a připojili na elektrický
proud.
Od 17 hodin zasedalo prezidium Dahlie Rallye,
potvrdilo ve funkci prezidenta pana Kotrase
Lubomíra, zároveň zvolilo víceprezidenty pány
Hájoše Emila, Daria Jajka, Chomáta Vladimíra,
potvrdilo členství panu Chválovi Jiřímu, Vaňurovi Zbyňkovi, Gawroňski Zbigňev, Neméthu
Timorovi, Vídeňskému Františkovi, přijalo nový
maďarský klub a zástupkyni Helenu Burian.
Schválilo pořádání 26. DR 2023 na Slovensku.
Večer probíhal v rytmu country v restauraci
Arabela. Na učebně několik
karavanistů vzpomínalo nad
promítnutými fotografiemi
i videem na předchozí ročníky
společně s panem Vaňurou
Zbyňkem, jediným účastníkem
všech dosavadních ročníků. Ve
22 hodin zazněla večerka s přáním pěkné a klidné noci. Druhý
den zazněl v 8 hodin budíček
a pozvání k nákupu čerstvého
pečiva. Někteří odjeli v 9 hodin
autobusem na výlet do muzea
ve Vysokém Mýtě a zámku
v Nových Hradech. Zájezd
provázeli s úspěchem Jonáš

a Matouš Abrahamovi. Ostatní měli volný den
na výlety do okolí a tradiční pouť. Odpoledne
rozbalila campingový nábytek pod břízkami
u koupaliště skupina osob „ dříve“ narozených,
manželé Loudovi, Chválovi, Kutíkovi a pan Jiří
Dobeš (další se omluvili) a vzpomínali na začátky cestování a organizování mototuristiky v KČT.
Od 14 hodin probíhal čtyřboj v disciplínách, lukostřelba, badminton, padleboardu, nerf střelba,
které pro účastníky připravila skupina P. O.R.T. aktivity pod vedením pana Metelky Jana. Zájemci
mohli ověřit svoje řidičské reakce v trenažérů,
který přivezl ÚAMK.
Po 18. hodině hasiči z Heřmanova Městce předvedli vyproštění osoby z havarovaného auta. Na
19. hodinu se začali scházet účastníci k slavnostnímu zahájení 25. Dahlie Ralyle 2022 do areálu
letního kina. Večer zahájil Fratišek Mifek, který
úspěšně moderoval průběh celého setkání.
Seznámil s písemnou omluvou neúčasti místopředsedy vlády a ministra Bartoše Ivana, hejtmana Pardubického kraje Netolického Martina
a starosty města Heřmanův Městec Kozla Josefa.
Za pořádající organizaci přivítal přítomné účastníky i hosty prezident FCC ČR pan Starý Bohumil. Místostarosta pan Tomáš Plavec přivítal na
území města, prozval k návštěvě města a pouti.
Za KČT pozdravila přítomné členka vedení paní
Slabáková Hana. Za své kluby promluvili pan Darius Jajko z PZM, Jaroslav Mišura z SACC, Vladimír
Chomát z AČR a Stanislav Reterski. Zástupci klubů si navzájem předali suvenýry a ocenili práci
členů. Po té vystoupil prezident DR pan Kotras
Lubomír, poděkoval pořadatelům, popřál všem
pěkné zážitky a zahájil setkání. Po česká hymně
přátelé z PZM, pozvali na Evropském setkání,
které pořádají v Krakowě v roce 2023 a zástupci
Slovenské asociace campingu a caravaningu
pozvali na 26. Dahlie Rally na Slovensko.
Po krátké přestávce Divadlo ze mlejna sehrálo
divadelní hru od Marka Twaina Princ a chuďas.
Divadlo mělo velký úspěch, což potvrdilo několikeré vytleskání herců na závěr. V sobotu byl
opět budíček v 8 hodin s pozváním na čerstvé
pečivo. V 9 hodin odjeli dva autobusy pod vedením manželů Jany a Jiřího Chválových na
zájezd do Státního hřebčína v Kladrubech a na
exkurzi do Pardubického pivovaru. Ostatní měli
volno na výlety. Byl zorganizován cyklovýlet po
regionu, jež vedl pan Zbyněk Vaňura a vypraven
autobus na návštěvu tradiční heřmanoměstecké pouti. Od 9 do 15 hodin byl v prostoru koupaliště uspořádán prodej rukodělných výrobků
pod názvem Flermarket. Hasiči Načešice připravili táborový oheň, jež byl zapálen v 17 hodin
a každý účastník si mohl opéci párek z řeznictví
pana Francouze a přikousnout chleba nebo
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rohlík z pekárny Dymák, vše regionální potraviny. Dále bylo čepováno jako ochutnávka pivo
Vilém a limonáda z Pardubického pivovaru–od
partnera setkání. Večer v pivovarském stanu
vyhrávala k poslechu i tanci kapela Pernštejnka
pod vedením Vládi Černého. V neděli ráno byl
volný program, který komplikoval déšť. V 11 hodin proběhlo vyhlášení výsledků čtyřboje kde 1.
bylo družstvo z ČR ve složení Kocek Martin a David, Starý David ml. a Danihelka Marek, druzí byli
Poláci a třetí opět družstvo z ČR. Všichni dostali
medaile a dárkový balíček od firmy Holub Heřmanův Městec. Vítězové jednotlivých disciplín,
Danihelka Marek, Petr z Motíků, Elzdleta Satora
dostali medaile a dárek. Bylo provedeno vylosování 5 účastníků, kteří obdrželi od mediálního
partnera Camping, Cars and Caravans předplatné časopisu na rok 2023.
Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil pan
Marek Výborný, poslanec Parlamentu ČR, který
pozdravil přítomné a podílel se na předání cen.
Před brzkým ranním odjezdem byl vyhlášen nejmladší účastník dvouletý Szurpmi Kolos z Maďarska a obdržel model traktoru od partnera
Agrometall Nový Dvůr. Nejstarší účastníce paní
Zdena Kunčická z Ostravy obdržela kytku a dárek od prezidenta FCC ČR. Následovalo umístění
stuhy od pořadatele FCC ČR s nápisem 25. Dahlie Rallye 25.–28. srpna 2022 v Autokempinku
Konopáč-Heřmanův Městec na valašku a předání včetně klobouku prezidentovi DR Kotasovi Lubomíru, který ji následně předal zástupci
pořadatele na Slovensko. Dále prezident DR
pan Kotras Lubomír poděkoval všem za účast,
zhodnotil zajištění programu a poděkoval pořadatelům za realizaci. Vyzdvihl zajištění rozvodu
elektrického proudu, neboť to byla první DR,
kdy nebyl problém s přípojkami a kapacitou.
Byl to výsledek zodpovědné práce Miloše Černovského, Bohumila Starého ml., Kocka Martina
a Starého Davida.

Závěrem je nutné poděkovat všem pracovníkům a brigádníkům autokempinku, který areál
připravili a po celou akci se starali o pořádek
a čistotu. Uznání patří i pracovníkům restaurace“
Arabela“ a občerstvení „ U tobogánu „.Děkujeme pracovníkům společnosti Spokul, za zajištění provozu letního kina, občerstvení v kině i při
táboráku. Děkujeme rovněž hasičům z Heřmanova Městce za ukázku, hasičům z Načešic za
táborák a Městské policii v Heřmanově Městci
za bezpečnost akce.
Starý Bohumil,
prezident Federace campingu a caravaningu ČR
a vedoucí organizačního týmu Dahlie Rallye
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Nová kniha o našem regionu, ale s velkým
tematickým přesahem
Zájemcům o staré mýty, milovníkům přírody, studentům a učitelům, obyvatelům a návštěvníkům našeho regionu i dalším čtenářům je určena kniha
Vestan s podtitulem Mytologické postavy v přírodě národního geoparku
Železné hory.
Autorem je geolog a religionista RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík. Publikace na příkladu přírodně
velmi pestrého geoparku Železné hory popisuje vztahy bohů, hrdinů a různých netvorů
z antických a dalších mýtů k minerálům, rostlinám, houbám a živočichům vyskytujícím se
v Železných horách.
V předmluvě knihy píše zoolog RNDr. Evžen
Kůs: „Rozsáhlé kompendium nazvané Vestan
je studnicí informací, kde si každý zájemce
najde něco zajímavého a poučného. Úžasné
množství fakt a bájných mytických příběhů
je zachováno i pro příští generace v literární

podobě a za to autorovi i vydavateli patří
obdiv a poděkování.“ Součástí téměř dvousetstránkové knihy jsou rozsáhlé rejstříky
obsahující více než tisíc jmen mytologických
postav a obdobný počet názvů nejrůznějších
přírodnin. Text je doprovázen množstvím perokreseb. Publikace je dostupná u vydavatele, ve Vodních zdrojích Chrudim (U Vodárny
137, 537 01 Chrudim, vz@vz.cz, 469 637 101),
nebo ve Turistickém informačním centru
Chrudim. Cena knihy je 300 Kč, poštovné při
zaslání knihy činí 150 Kč.
VZ Chrudim

OBČANÉ PÍŠÍ – RADNICE ODPOVÍDÁ
Cyklisté v Heřmanově Městci
V čísle 7–8 2021 Leknínu byl uveřejněn můj článek Vítej turisto v HM, kde si návštěvnice města stěžovaly, že ve městě není jediný metr cyklostezky a nejedná se o město cyklistům vstřícné. V čísle
9/2021 Ondřej Sigmund vyzýval, abychom pro cyklisty udělali vše, budovali stezky a jízdní pruhy
a podmínky pro půjčování a úschovnu kol. V čísle 4/2022 pak František Lukáč navrhoval společné
užívání některých chodníků pro cyklisty a chodce a aby se na cyklisty pamatovalo při rekonstrukci
ulic, což se v případě Jiráskovy ulice nestalo. V čísle 9/2022 pak František Lukáč požadoval reakci
radnice na tyto články, což chci tímto učinit.
Zlepšení podmínek pro cyklisty ve městě byl
jeden z úkolů, který jsem si (jako sám zapálený
cyklista) vytýčil při zvolení do zastupitelstva
a do funkce místostarosty. Musím bohužel přiznat, že tento úkol se mi podařilo splnit jen
z velmi malé části.
Hodně sil a času jsem věnoval možnosti zbudování cyklostezky do Chrudimě, ať již po nepoužívané železniční trati nebo podél hlavní
silnice. Zrušení trati narazilo na odpor Státní
správy hmotných rezerv (a některých okolních
obcí). Z katastru nemovitostí jsem si vytáhl vlastníky pozemků podél hlavní silnice a když jsem
například u jedné cesty, kterou by cyklostezka
musela přetínat zjistil, že má evidováno 135
spoluvlastníků, opustil jsem, alespoň prozatím,
i tuto myšlenku.
S městským architektem jsem konzultoval možnost zřízení pruhu pro cyklisty na širokém chodníku v Čáslavské ulici. Bylo mi vysvětleno, že by
to bylo možné, ale v místě, kde se chodník zužuje a cyklisté by museli vjet na silnici, by vzniklo
extrémně nebezpečné místo. Pokud jde o rekonstrukci ulic, je třeba na cyklisty pamatovat

již při projektování rekonstrukce, v době mého
příchodu na radnici však byl projekt Jiráskovy
ulice již dokončen. Před novým vedením města
stojí úkol, aby při zadávání dalších projektů již
bylo na cyklisty pamatováno.
Závěrem něco málo, co se přece jenom podařilo
prosadit. Při obnově silnice od Čáslavi, od železničního přejezdu ke křižovatce s ulicí Sokolská
by na vozovce měly být vyznačeny jízdní pruhy
pro cyklisty. Alespoň to bylo k mé připomínce
přislíbeno. Jednáme ještě o tom, aby byly vymezeny až k odbočce na Načešice i vzhledem
k zamýšlené výstavbě obchodního domu. Na
zahradě Multifunkčního centra byly vybudovány stojany pro kola a odpočinkové místo pro
cyklisty. Umístění není ideální, ale snad si jej cyklisté najdou a oblíbí.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že zlepšování
podmínek pro cyklisty je cesta klopotná a ne
vždy vede k úspěchu. Přesto doufám, že nové
vedení města, vzešlé z voleb, které právě proběhly, bude v mém úsilí pokračovat a postupně
situaci zlepší.
Tomáš Plavec, místostarosta

www.hermanuv‑mestec.cz
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Vážená redakce, vážení čtenáři,
chtěl bych vám sdělit několik připomínek k právě probíhajícímu lítému boji o radnici. Jako neobčan jsem nechtěl do této lidové zábavy před volebním aktem
zasahovat. Proto pár řádků psaných 20. září nabízím ke čtení až nyní.
Předně chci poblahopřát zvoleným, ať už
jsou z kterékoli kandidátky. Doufám, že
zapomenou na své v mnoha případech
fantasmagorické vize a sliby, na žabomyší
spory a začnou ruku v ruce pracovat ve prospěch města a jeho občanů.
Teď ty připomínky. Městské lesy, na rozdíl od
většiny městských majetků, každoročně přinášející do městské pokladny slušný obnos.
Vize o jejich budoucnosti, o zapojení výnosů
do hospodaření města není třeba? Kde mají
občané nějaké informace o tom, jak město
vidí svůj rozvoj, nejen co se týká rozvoje bydlení, infrastruktury. Jak hodláte ukojit touhu
obyvatel po chýrných obchodních domech?
Vyvinete nějaké vlastní aktivity nebo se omezíte pod praporem olizovačů dotací, kteří si
bez dotace nepřišijí ani tkaničku k podvlékačkám, nějakou vyloudit? Hřbitov – jeden
z atributů dělajících město městem. Pokusíte se nějak současný stav nějak napravit?
Hřbitov bez řádného správce nebude, bylo
nefér. Člověka s takovou kvalifikací v oboru
jen těžko najdete. Budete překvapeni, kolik
dravců se těší, jak si na městeckém hřbitově

budou dělat, co budou chtít. Celoživotní praxe v oboru mi dovoluje toto prohlásit.
Ovšem za nejsprostší předvolební agitaci považuji tah kartou Dopravní terminál. Kde jste
vy poctiví a spravedliví občané byli, když se
tato akce schvalovala, rozjížděla? Jó v opozici!
Aha. Všichni vám tu akci tajili. Neprosazovali ji
náhodou někteří z vás? Teď, já být vámi, bych
mlčel a tiše se styděl. Trochu jste se odkopali
a předvedli svou pravou tvář.
Jinak se mi líbí, jak z některých kandidátek
okapává snaha nabízet kandidáty, kteří v případě zvolení nastolí nepotickou vládu nad
městem. Vím, uchvátit starostenský post je
váš sen. Doufám, že je ve městě dost občanů
bez nenávisti a se zdravým rozumem.

Klub aktivní
senioři – říjen 2022
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou
na Masarykově náměstí Heřmanův
Městec
pondělí 10. října – 15.30 – MAKRAMÉ
potřebný materiál přiveze lektorka / spoluúčast 60 Kč
úterý 18. října – 15.30 – KERAMIKA
doneste si pracovní hadr a nůž /
spoluúčast 50 Kč
Vzhledem k dlouhodobé nemoci fyzioterapeuta se masáže nekonají.
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Doufám a pevně věřím, že vaše městské
lučiny budou krásné, rozsáhlé a elektrickým
ohradníkem lemované, kapacitně dostačující. Myslím, zájemců bude přehršel. Zdraví
zdravý rozum a mnoho zdaru přeje těm poctivým městecký neobčan
franta pleskot

Městská policie informuje
Dobrý den,

Z naší činnosti:

věřím, že jste si užili prázdnin či dovolených a úspěšně vstoupili do podzimní – Autohlídka při kontrolní činnosti spatřila za volantem dodávky muže,
o němž ví, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel.
fáze pracovních povinností. Musím konstatovat, že letní měsíce v Heřmanově
Tento muž musel své jednání vysvětlit kolegům z obvodního oddělení
Městci byly velmi klidné, život ve městě se „téměř“ zastavil. Samozřejmě pouze do
pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí.
termínu pouti. Ze strany MPHM bylo v areálu pouti provedeno několik pochůzek,
při kterých bylo poznat, že zdražení všeho kolem nás ovlivnilo i počet návštěvníků
akce. Průběh pouti a zábav byl poměrně klidný, největším problémem byla pří- – Při kontrolní činnosti noční hlídky po skončení pouťové zábavy jeden
z návštěvníků zřejmě spěchal do postele tak rychle, že za volant svého
tomnost kapsářek. Hlídkám se podařilo dvě kapsářky odhalit. Bohužel možnost
vozu usedl pod vlivem alkoholu. Způsob jeho jízdy byl podezřelý strážřešení jejich „podnikání“ je pro MPHM i Policii ČR totožný, a to řešit celou věc
níkům, vozidlo tedy zastavili, provedli s řidičem dechovou zkoušku
v blokovém řízení a vykázáním z místa, pokud se nejedná o osobu dříve trestanou
s pozitivním výsledkem a věc předali k dořešení policistům.
za krádeže. Kapsářkám byly uděleny vysoké pokuty, byly vykázány za hranice
města. Ale jak to bývá – jejich místa okamžitě nahradily jiné.
– Spolu se zástupkyní BESIPu jsme se při jedné směně zaměřili na přestupky cyklistů a povinnou výbavu jízdních kol. Chybějící výbava
V průběhu léta se podařilo na území města zrealizovat městský kamerový syscyklistů byla BESIPem doplněna, přestupky byly řešeny pokutami ze
tém, který výrazně přispěje k objasňování trestné a přestupkové činnosti v Heřstrany MPHM.
manově Městci. Samozřejmě prvotním úkolem kamer je prevence kriminality
v ulicích. Kamery budou do „ostrého“ režimu spuštěny v říjnu, záznamy z kamer
budou sloužit MPHM, Policii ČR a orgánům činným v trestním a přestupkovém - Po rodinné rozepři poškodil mladý muž kopanci vozidlo Ford. Když
jej strážníci chtěli ztotožnit, kladl aktivní odpor a pokusil se o útěk.
řízení. V žádném případě nebudou sloužit ke sledování konkrétních osob, jak si
Neměl však dostatečně natrénováno a po sprintu na 100 m byl doněkteří lidé myslí. Pokud by vám mohl nějaký záznam pomoci v nějaké situaci,
stižen, spoután a následně předán Policii pro podezření ze spáchání
neváhejte kontaktovat nás nebo Policii ČR a pokud to bude možné, pokusíme se
poškození cizí věci.
váš požadavek vyřešit pomocí zhlédnutí záznamu. NEŽÁDEJTE po nás předání
záznamu, to opravdu NELZE!!!
Roman Charvát, velitel MPHM
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ku konzultuji opravy a úpravy obecních
budov, fasády, reklamní tabule, typ laviček
a jiného mobiliáře. Důležitá je také práce na
úpravách územního plánu, kde spolupracuji na podkladech pro zpracovatele.

SER I Á L

Lidé kolem nás
Ing. arch.
Ondřej Teplý

Jaký má naše město
z architektonického hlediska
charakter a kam by mělo
směřovat?
Heřmanův Městec je městem krajiny, ve
které je zasazen, a je jeho největší devizou.
Můžete projíždět rovinou na severu a nebo
se ztratit v úpatí Železných Hor. Zároveň
můžete přímo ve městě objevovat malé
architektonické perly jako je budova hřebčína, synagoga, Löwitova vila, koupaliště Konopáč či židovský hřbitov. Za zmínku stojí
i krásně opečovávaný hřbitov při Barákově
ulici.

nar. 1975
architekt města

Většinou v této rubrice zpovídáme
občany města, u vás uděláme
výjimku. Odkud tedy pocházíte?
Pocházím z Pardubic, kde žiji celý život, jen
v době studií jsem pobýval v Liberci a v Praze.
Na naši radnici často přijíždíte na
motorce, je to váš hlavní způsob
dopravy?
Není, je to jen můj koníček. Normálně se
dopravuji autem a v Pardubicích jezdím
do práce na kole. Cyklistiku mám rád, jezdil
jsem závodně bicross, teď často vyjíždím na
horském kole do terénu.
A jak jste se dostal k architektuře?
Studoval jsem gymnázium Dašická v Pardubicích a po jeho absolvování jsem příliš nevěděl, co dál. Dal jsem si přihlášky na UMPRUM, na práva, pedagogiku a architekturu,
ale vzali mne jen na strojařinu v Liberci, kde
se přijímačky nedělaly. Tam jsem byl rok, ale
uvědomil jsem si, že to není pro mne, že
nechci kreslit součástky motorů dle tabulek,
ale že jsem více humanitně umělecký člověk, a tak architektura byla jasná volba. Proto jsem se začal intenzivně připravovat na
přijímačky na architekturu. Měl jsem štěstí,
že se v té době na univerzitě v Liberci právě
zakládala fakulta architektury, kterou vedl
architekt Suchomel s patronací slovutného
architekta Karla Hubáčka, autora ikonického
vysílače na Ještědu, oceněného mnoha cenami. Úspěšně jsem složil přijímací zkoušky
a musím říci, že mne studium architektury
opravdu pohltilo. Fakultu jsem absolvoval
v roce 2001. Po absolvování jsem v rámci civilní služby pracoval jako pomocník
městského architekta v Pardubicích. Poté
jsem nastoupil do architektonické kanceláře
v Praze u významného českého architekta
Romana Kouckého a po roce jsem si pak
s kamarádem grafikem založil vlastní kancelář v Pardubicích.
Máte za sebou nějaké projekty na
které jste pyšný?
Mohu říci, že se za svou práci stydět nemu-

sím a určitě jsou projekty na které mohu
být pyšný. Například rekonstrukce budovy
UNIT Univerzity Pardubice na náměstí Legií v Pardubicích nebo i dva menší rodinné
domky v Třebosicích, které jsem vyprojektoval pro mé kamarády či vilu Na Sádkách
v Pardubicích.
Kdy jste se stal architektem města
Heřmanův Městec a měl jste již
předtím nějaký vztah k našemu
městu?
V roce 2016 jsem byl osloven zástupci města, jestli bych měl zájem stát se městským
architektem. Tuto nabídku jsme odmítnul,
ale navázali jsme spolupráci, která vyústila
ve vytvoření Urbanisticko architektonické
koncepce města. V rámci jejího zpracování
jsem se více jak dva měsíce po městě pohyboval, poznával a objevoval jeho kouzlo.
Další nabídku, která následovala, jsem již
neodmítnul a v roce 2017 přijal místo městského architekta.
Od té doby do Městce jezdím několikrát
měsíčně, jednám s občany, účastním se
místních šetření, docházím na jednání zastupitelstva. Město tedy již považuji za své
a rád každému ze svých kamarádů doporučuji jeho návštěvu a upozorňuji na místa,
která musí vidět.
Co funkce městského architekta
obnáší?
Já při práci vycházím z koncepční studie,
kterou jsme s kolegy vypracovali v roce
2017. Je pro mne primárním podkladem
pro úvahy o potenciálech a rozvoji města
a jeho veřejných prostor. Proto se vyjadřuji ke všem prodejům obecního majetku
a jeho směnám. S odborem správy majet-

Jaké projekty jsou připraveny a co
se chystá do budoucna?
V průběhu mého působení jsme připravili
několik studií, které se soustřeďovaly zejména na veřejný prostor. Pro projekty jsme
před nedávnem vytvořili záložku na webu
města v oddílu městský architekt. Nyní tam
naleznete projekt Podolské promenády,
pěšiny pro pěší podél Podolky, od Medova
až na fotbalové hřiště. Další projekty, které se co nevidět na webu objeví je náves
v Konopáči, prostranství před sokolovnou
a jiné. Chtěl bych uvést, že já větší projekty
nezpracovávám, ty jsou zadávány architektonickým kancelářím a já vytvořím zadání
a komunikuji mezi městem a jimi. Ani by to
nebylo vhodné, aby nedocházelo ke střetům zájmů. Jistě jste zaznamenali, že do
budoucna je plánována architektonická
soutěž na podobu hlavního náměstí, pro ni
hledám nejvhodnější formu a pro ni musím
připravit podklady.
Co může každý z nás udělat aby
naše město bylo krásnější a lépe se
v něm žilo?
Město již krásné je a možná by stačilo, když
budeme k sobě ohleduplní, budeme si
pomáhat a vzájemně se respektovat. Lidé
tvoří město, jsou nedílnou součástí veřejného prostoru města a interakcí dotváří jeho
atmosféru. Když si vytvoříme pozitivní atmosféru, pak se nám společně bude dařit
tvořit i krásné město.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl Tomáš Plavec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pozvání na den otevřených dveří
do infocentra a na podzimní
tvoření věnečků
V úterý 25. října 2022 od 8.00 pro vás připravujeme Den otevřených dveří
v našem infocentru. Budete mít možnost nejenom se blíže seznámit s naším
„Íčkem“ a s námi, více se dozvědět, jak to u nás chodí, ale třeba i získat některé
prodejní materiály za zvýhodněné ceny. Zastavte se u nás, rády vás uvidíme,
popovídáme si s vámi. Pro všechny příchozí máme připraven drobný dárek.
Koncem srpna byla na zahradě za naším infocentrem dokončena výstavba přístřešku
s posezením a cyklostojany. Stalo se tak
díky finanční podpoře Pardubického kraje
a města Heřmanův Městec. Jsme tak zase
o kousek blíž k lepšímu využití zahrady, a to
jak občany města, tak i našimi návštěvníky.
A doufáme, že realizace vítězného projektu participativního rozpočtu letošního roku
bude brzy následovat. V současné době je
provoz zahrady v souladu s provozní dobou
infocentra, tedy po–pá od 8–17 hodin.
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Na říjen jsme pro vás připravily další, již
tradiční tvoření věnečků. Máte‑li pocit, že
by si vaše dveře či stěna zasloužily nějakou
novou podzimní výzdobu, tak neváhejte
a přijďte si ji k nám do Pohůdky vytvořit.
V úterý 11. října 2022 od 16 hodin nás znovu navštíví profesionální floristka Jeannette
Fanderliková ze Svatebního a květinového
centra v Hradci Králové, která sebou přiveze spoustu floristického materiálu i nápadů a vše vás naučí. Za 550 Kč si tak domů
odnesete originální, vámi osobně vytvořený, podzimní věnec. Drobné občerstvení
je samozřejmostí. Rezervaci si z důvodu
omezené kapacity proveďte raději ihned
a to na tel. 778 888 772 nebo emailem:
tic@spokul.cz.
Krásný podzim přejí pracovnice infocentra
Olga Čížková a Markéta Pleskotová
Upozorňujeme naše návštěvníky, že
v úterý 18. 10. 2022 bude naše infocentrum z provozních důvodů zavřené.

Cestovatelské večery zahájily svou 18. sezonu
Městské kino pro vás pořádá i řadu nefilmových akcí, mezi které patří
také oblíbené cestovatelské večery. A jací hosté vás čekají v již 18. sezoně?
přírodu ale také původní národy s jejich
svéráznými zvyky.
Ve čtvrtek 20. 10. se s námi můžete vydat
do Karélie, země tisíců jezer na území Ruska.
Sobota 5. 11. bude patřit dalšímu ročníku
festivalu SNOW FILM FEST, který kromě osmi
dokumentů o různých způsobech cestování
či sportovních výkonech leckdy za velmi náročných zimních podmínek tradičně přivítá
i zajímavého hosta.

Ve čtvrtek 21. 9. zahájila další sezonu velmi
odvážná, mladá cestovatelka Nicolette Havlová, která „Poutí k branám Orientu“ ušla
pěšky nalehko více než 2000 km.
Hned následující večer ve čtvrtek 6. října
bude patřit Thajsku. Přednáška našeho spoluobčana, fotografa a cestovatele Davida
Hainalla s názvem „Toulky Siamem–zemí
bílého slona“ vám představí nejen krásnou

Hostem standardního večera ve čtvrtek
10. 11. bude nestandardní cestovatelka Michaela Hrdá s přednáškou „Průsery na cestách a jak je přežít“. Název přednášky i číslo
45, což je počet zemí, které už velmi nalehko
navštívila, hovoří za vše.
„Rwanda a Uganda na kole“ je také výzva
a netradiční způsob, jak se vydat objevovat
tyto horské země Afriky a poznávat domorodé obyvatele. S cyklocestovatelem Martinem Stillerem můžete tuto expedici v našem
kině zažít ve čtvrtek 24. listopadu.

A poslední večer v tomto roce bude ve čtvrtek 8. 12. patřit poloostrovu Yucatán, který
naši hosté Pavel Chlum a Petr Kvarda objeli
přes Mexiko, Belize a Guatemalu. Možná i vás
stejně okouzlí nejen divoký prales, ale také
mayské památky.
Více informací se průběžně dozvíte na našem webu: www.kinohm.cz, kde najdete
také souhrnný leták. Těšíme se s Vámi na
viděnou.
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Hokejbalisté i v říjnu zvou na
Ježkovku!
Hokejbalový stadion na Ježkovce i v říjnu nabízí celou
řadu utkání – neváhejte přijďte Ježky podpořit!
Vstup do sezóny se všem kategoriím vydařil. Jak prvoligový A tým,
druholigový B tým tak extraligoví junioři a extraligoví dorostenci
či žákovské kategorie vyhrávají. Jsou tak nejlepší pozvánkou pro
návštěvu stadionu.
PROGRAM NA ŘÍJEN:
• 1. 10. = 11.30 SŽ v. Pardubice, 14.00 JUN v. Pardubice
• 9. 10. = 14.00 A v. Pardubice, 17.00 B v. Chlumec n/C.
• 16. 10. = 11.00 DOR v. Svítkov, 14.00 A v. Polička
• 22. 10. = 14.00 JUN v. Svítkov
• 23. 10. = 14.00 A v. Brno, 17.00 B v. Přelouč
A PO CELOU DOBU PLATÍ: Máte-li zájem si se svými dětmi tento sport vyzkoušet, neváhejte se optat přímo na hřišti, případně
kontakty na trenéry společně s dalšími informacemi najdete na
WWW.JEZCI.CZ – můžete zvolit dotaz i mailovou formou na
info@jezci.cz.
Fandit však můžete kdykoliv a kterémukoliv ježčímu týmu. S A týmem funguje organizovaně i ježčí fanklub, ke kterému se můžete
rovněž přidat. Rádi vás uvítáme – VSTUPNÉ NA ZÁPASY HOKEJBALU
SE NEVYBÍRÁ :-)
Lukáš Vajda

Poděkování
Heřmanův Městec navštíví Charleyova teta
Slavná divadelní komedie Charleyova teta v nastudování Divadla Na Jezerce
bude již brzo k vidění v naší městské sokolovně.
Divadelní hru napsal renomovaný anglický
divadelní herce i autora Brandon Thomas
v roce 1892 pro svého kolegu, herce Williama Sidney Penley. V češtině ji poprvé uvedlo
Národní divadlo v Praze roku 1894. V letech
1927-1930 hrál dokonce Charleyovu tetu populární Vlasta Burian. Největší slávu jí však
v tehdejším Československu přineslo až
zpracování z šedesátých let minulého století. V roce 1964 se na představení Charleyova
teta sešli v Městských divadlech pražských
významní tvůrci té doby, v čele s režisérem
Ivanem Weissem a především soubor, který
uměl tento typ komedií hrát. Fenomenální
úspěch u diváků komedie slavila právě kvůli

skvělým hereckým výkonům v čele s Lubomírem Lipským, který ve svém převleku anglického studenta za bohatou tetu navždy
vložil do této role nezapomenutelnou situační komiku i anglický humor. Posléze tuto roli
v divadle ABC převzal Jan Hrušínský a Lubomír Lipský si zahrál Spettique.
V pátek 14. 10. 2022 bude mít tato přeslavná
komedie premiéru v naší heřmanoměstecké
sokolovně. Městská organizace SPOKUL HM
vás srdečně zve na představení Divadla na
Jezerce, pod režijní taktovou Jana Hrušínského. Hlavní roli lorda Babberlyho ztvární Petr
Vacek. Je tedy opravdu na co se těšit.
Vstupenky můžete zakoupit jako obvykle
v předprodeji v Turistickém infomačním
centru nebo online na webu www.spokul.cz
Za SPOKUL tým Dalimil Nevečeřal

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme navštívili výstavu Ozvěny času. Děkujeme pracovnicím informačního centra za ochotu s námi na
výstavu jít a v jakémkoliv čase nám Galerii Dvojdomek otevřít. Zároveň děkujeme paní Marii
Mannové za to, že za námi i s manželem přišla a o svých dílech nám vyprávěla. Na svých
obrazech použila výtvarnou techniku vosková
batika. Určitě ji ve škole taky vyzkoušíme.

Deváťáci a Jana Beránková

Zahrádkářská výstava
v Častolovicích
Ve dnech 6.–9. října 2022 se v novém výstavním areálu v Častolovicích uskuteční
zahrádkářská výstava s názvem Zahrada
východních Čech.
Nosným prvkem bude ovoce, zelenina a květiny.
Také včelaři, drobní chovatelé, kaktusáři, ornitologové, bylináři a další si přijdou na své. Tradiční
soutěž o nejlepší misku ovoce, odborná poradna a krásná aranžerie bude připravena. Doprovodný program, stánkový prodej a bohaté občerstvení bude zajištěno. Výstava bude otevřena
od 09.00 h. do 17.00 h., v neděli do 16.00 h.
JH
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
program na měsíc říjen 2022
Milí rodiče těch nejmenších dětí, zveme vás k účasti na pravidelném i mimořádném programu našeho rodičovského centra v Heřmanově Městci, ale také k vašemu aktivnímu
zapojení do jeho tvorby. Děkujeme. Putujete městem za nákupy či lékařem? Máte malé
dítě? U nás si v naší otvírací době můžete v klidu své malé dítě nakrmit či přebalit. Nabízíme rodičům také službu různorodého podpůrného poradenství. Ozvěte se nám a my se
s vámi rádi setkáme v bezpečném prostředí rodičovského centra, které se nachází v patře
nad městskou knihovnou na náměstí Míru 288 v Heřmanově Městci.
Aktuální informace o našich aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz či www.facebook.
com/rcradovanek.
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. Jednorázové vstupné 150 Kč.

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
ČTVRTEK
PÁTEK

9.00–11.30 VOLNÁ HERNA. Vstupné pro rodinu 50 Kč.
RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je
10.00 CVIČENÍ
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 3 let. Vstupné pro rodinu 50 Kč.

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

PLÁNOVANÉ MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pondělí 10. 10. od 16.30 hodin
JAK PŘEŽÍT PUBERTU ANEB 50 ODSTÍNŮ
DOSPÍVÁNÍ
Máte pocit, že se vám vaše dospívající dítě
vzdaluje, zavírá se do pokoje a přestává komunikovat? Chcete podpořit sebe i své dospívající děti a mít otevřenou komunikaci?
Chcete vědět, jak vytvořit bezpečné zázemí
pro komunikaci o choulostivých tématech?
Přednáška s diskusí pro rodiče, učitele a průvodce dospívajících, kteří chtějí zvládnout
pubertu svých dětí a svěřenců s laskavostí,
otevřeností a humorem a pro všechny rodiče malých dětí, kteří se chtějí na toto období
připravit, bude vedena Petrem Lexou, lektorem projektu Zdravé dospívání neziskové
organizace HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ,
z.s., Praha, www.zdravedospivani.eu. Na
přednášku se prosím přihlaste nejlépe do
5. 10. na rcradovanek@centrum.cz. (Možno
i později, ale v případě malého zájmu do
uvedeného data bude přednáška bohužel
zrušena). Děkujeme za pochopení. Vstupné
200 Kč. Členové spolku 150 Kč. Časová dotace přednášky je 2 hodiny. Více informací
vám rádi sdělíme na 724 042 304 nebo přes
email.

Úterý 18. 10. od 10.00 hodin
NACHLAZENÍ, NUTNÉ ZLO?
Beseda pro rodiče s lékárnicí a členkou projektu Lékárnice maminky Mgr. Ludmilou
Pavlíkovou. Budeme si povídat o nemocech
z nachlazení. Jsou nutné zlo, nebo se jim
dá účinně předcházet? Jak na rýmu a kašel?
Jaké léčivé byliny opravdu pomáhají? Kde
se bere horečka? Pomůžou léky či zábaly?
Za jakých podmínek se můžeme léčit doma
a kdy je třeba jít k lékaři? Jak skutečně posílit
přirozenou obranyschopnost? Na besedu je
možné přijít s dětmi. Jednorázové vstupné
70 Kč/rodina. Herna pro účastníky besedy
otevřena od 9.00 hodin.
Úterý 25. 10. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče s nejmenšími
dětmi. Vstupné 50 Kč/rodina. Herna otevřena od 9.00 do 11.30 hodin.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s., jako neziskový
spolek, je podporován městem Heřmanův Městec, MPSV,
Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: nám. Míru 288, 53803 Heřmanův Městec, www.
rcradovanek.cz, 724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.
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Aktivní přístup k životu

APŽ Říjen 2022
Pravidelná pondělní hodinová cvičení
od 13.30 v RC Radovánek.
Začínáme 10. října.
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. Začínáme 4. října.
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.
čtvrtek 6. října
Do lesů a vod
Zdravotní vycházka cca 10 km, sraz ve
14.00 u kapličky u vlakového přejezdu.
sobota 8. října
Zahrada východních Čech Častolovice
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 13. října
Hrajeme karty a jiné hry
Hrajeme v RC Radovánek od 14.00.
sobota 15. října
Mezinárodní den archeologie na zámku
v Pardubicích
Odjezd v 9.30 z autobusového nádraží.
neděle 16. října
Šlapeme směrem na Kačinu
Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového
přejezdu.
středa 19. října
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Normální debil 2 (Malá
scéna). Odjezd v 18.00 z nám. Míru.
sobota 22. října
Rozloučení s cyklosezónou podél
Opatovického kanálu
Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového
přejezdu.
čtvrtek 27. října
Zdravotní vycházka na Bačalský mlýn
Sraz ve 14.00 u vchodu do parku
(u Holuba).

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Divadelní soubor Heřman uvede komedii
Ivana Krause VÍKEND
Co se stane, když manželka odjede na víkend za
kamarádkou a manžel na služební cestu?
Přijďte se podívat
v pátek 4. 11. 2022
v 19:30 do sokolovny.
Vstupné 100 Kč.
Prodej vstupenek na
místě.

www.hermanuv‑mestec.cz
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VZPOMÍNÁME

Dne 23. října to budou 4 roky, co nás navždy
opustila naše drahá manželka a maminka
paní Maruška Brychtová,
dětská zdravotní sestřička. S láskou vzpomínají
manžel Rudolf, dcery Monika a Šárka,
sestra Libuška, švagrová Anička
a paní MUDr. Richterová.

Dne 25. 10. 2022 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil
Ing. Vlastimil Koukal.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jaroslava, děti, zarmoucená rodina a přátelé.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout.
Dne 13. 10. 2022 uplyne 10 let co nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Josef Písař.
S láskou vzpomínají manželka, dcera, syn,
vnoučata a sestra s bratrem.

Dne 7. 10. 2022 uplyne 10let, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček
Miroslav Kumpera.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 11. 2022 uplynou čtyři roky,
co nás opustil náš milovaný manžel
pan Stanislav Kořínek.
S láskou vzpomínají manželka Zdena
a dcery s rodinami.
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Sportovní zázemí
Letošní rok je poznamenán volbami do místního zastupitelstva. I já jsem
šel se svou kůží na trh a fandím všem, kteří i třeba malou trochou přispějí
k tomu, aby se nám tu v krásném Heřmanově Městci žilo ještě o něco lépe.
Jako člen sportovní komise jsem měl možnost se seznámit se zázemím místního fotbalového a hokejbalového klubu. Upřímně mě mrzí, kde se děti a dospělí převlékají a sprchují
a myslím si, že kdejaká vesnice je na tom lépe. Oba kluby nás reprezentuj – fotbal na krajské
úrovni a hokejbal na úrovni celostátní. O víkendu si najde čas a přijde se na fotbal podívat
v průměru 250 lidí a je to největší společenská akce, která se tu v sezóně pravidelně koná.
Fotbalový klub čítá okolo 100 dětských a 50 dospělých aktivních členů, hokejbalový ještě
o něco více.
Doufám, že kandidující strany po zhlédnutí přiložených fotografií v následujících letech
upřou svou pozornost na to, aby se vybudovalo na fotbalovém stadionu zázemí hodné
našeho města. Ostatně to měly všechny subjekty ve svých volebních programech. U hokejbalu si myslím, že by bylo vhodné přestěhování hřiště za sportovní halu a zde také vybudování uceleného sportovního centra. Proto doufám, že v následujících čtyřech letech
začne jednání s majiteli pozemků. Podpořme tímto sportovní rozvoj u dětí a mládeže. Přeji
všem pěkný podzim a jelikož tento článek píši v době, kdy ještě nejsou známy výsledky
voleb, dodatečně SLÁVU VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM!
David Janata

Poděkování místní
organizaci Českého
svazu zahrádkářů
Spolupráce naší Speciální základní
školy Heřmanův Městec a místní organizace Českého svazu zahrádkářů
Heřmanův Městec je letitá, záslužná
a příjemná.

Jsou to oni, kteří se věnují našim dětem,
aby jim ukázali, jak se zpracovává ovoce,
předvádějí ukázky moštování a dávají nám
ochutnat plody své celoroční práce. Naši
žáci mohou donést ochutnat jablečný
mošt i domů, svým rodičům a sourozencům. Stále máme v paměti výstavu ovoce
a zeleniny nebo například přednášku o
včelaření s praktickými ukázkami.
Zahrádkáři nám také věnují svůj čas, kdy
zástupci ČSZ – paní Čepová, paní Chvojková a pan Dostál přicházejí přímo do školy
s vyhlášením témat celostátní výtvarné
soutěže ČSZ. Po vyhlášení a zveřejnění
výsledků této soutěže dokáží ocenit každého ze zúčastněných žáků a přidají ještě
nějakou sladkost.

Kupte si pastelku a podpořte služby
pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

Přejeme všem členům této organizace bohatou podzimní úrodu a mnoho dalších let
spolupráce s naší školou.
Pomáhejte celoročně formou
DMS ve tvaru DMS PASTELKA 60
na číslo 87777 nebo platbou
na účet 8888332222/0800,
variabilní symbol 3367.

Kolektiv SZŠ Heřmanův Městec

Více na www.darcovskasms.cz
cena SMS je 60 Kč.

Pořádající:

bilapastelka.cz
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Sokolská ulice – 1. část

Na staré mapě města z roku 1839
je dnešní Sokolská ulice zachycena
jako úzká ulička směřující k hospodářskému stavení, které se nacházelo v místech nynější sokolovny. Tato
cesta byla lemována pouze zahradami a poli.
Vybudováním zázemí pro sokoly roku 1929
se začala tato část města postupně měnit. Ve
vznikající Jiráskově ulici (20. léta 20. století) se
rozrostly v následujících letech další rodinné
domy do blízkosti sokolovny. Prostor kolem
ní byl krátký čas nazýván i již dříve zmiňovaným Tyršovým náměstím. Nastala tu nová
výstavba. V roce 1953 se začaly budovat tři
vojenské bytové domy určené pro příslušníky Vojenského útvaru Kostelec u H. Městce.
Od roku 1959 se další výstavbou bytových
domů po levé straně pohledem od sokolovny postupně tvořila ulice, která spojovala
Jiráskovu ulici a sokolovnu s ulicí Čáslavskou.
Tyto domy byly budovány svépomocí, jak
dokládají přiložené fotografie. O další výstavbě se zmíníme příště.
Eva Bočková

Pohled k sokolovně z komína Koldinských, cesta od Čáslavské ulice vede zelení, 1940

Počátek výstavby bytového domu svépomocí, 1959

Stavební dozor při výstavbě,
v pozadí již stojí vojenské bytovky, 1960
Ulice na mapě z roku 1839
Průběh stavby domů svépomocí 1960

Bytové domy stavěné svépomocí polevé straně pohledem od sokolovny, 1

Bytové domy stavěné svépomocí po levé straně pohledem od sokolovny, 1980

Uzávěrka příštího čísla: čtvrtek 20. 10. 2022 ve 12.00
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