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Milí čtenáři, milí občané Heřmanova Městce,
ještě neodezněla jedna pohroma – epidemie Covidu 19 a již se na nás řítí další
– válka téměř za dveřmi a mohutná uprchlická vlna. Dodržujme prosím nadále
hygienická opatření a pomáhejme ze všech sil uprchlíkům, kteří se nezaviněně
ocitli ve vyhnanství. Ale pojďme také s optimismem do dalších dnů, užijme si
Velikonoce a pojďme se i zasmát.
Tomáš Plavec

Jaro. Dočkali jsme se.
Přes zimu příroda relaxovala a nabírala sílu. Teď může vše vypuknout nanovo. Přestože se zima ještě úplně nevzdává a teploměr ráno ukazuje teploty
lehce pod nulou, vůni jara už prostě nemůžeme ignorovat, dny jsou delší, na
zahradách se pracuje, pouštíme se do jarního úklidu. Dokonce je dokázáno,
že děti na jaře rychleji rostou, údajně díky vitaminu D a pobytu na vzduchu.

Jestliže patříte k milovníkům jara, určitě
máte v oblibě i Velikonoce. Velikonoce jsou
především křesťanským svátkem oslavujícím
zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jsou nejstarším
svátkem vůbec. Velikonoce však vnímáme
také jako období lidových tradic a zvyků,
jsou plné symbolů, které nám ukazují, že
matka Země se probudila ze zimního spánku. Věděli jste, že jde o jediný křesťanský svátek, u kterého se datum konání určuje podle
Měsíce? Velikonoce se totiž slaví vždy v neděli a pondělí po prvním jarním úplňku, což
je pozůstatek pohanských tradic a měsíčního kalendáře. Pondělí před Velikonocemi se
nazývá Modré pondělí, název je odvozen
od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele,
tento den si můžeme dát na stůl květináč
se vzrostlým osením, vysít můžeme klidně
i pažitku, přidáme ji pak do polévky. Úterý
se nazývá Šedivé, naši předkové v tento den

uklízeli, zkusme také něco zvelebit, vyzdobme třeba okna různými velikonočními motivy. Středa je Škaredá (případně Sazometná),
tento den se vymetaly komíny. Neměli bychom se mračit, jinak se prý na sebe budeme škaredit každou středu v roce. Je to den,
kdy Jidáš zradil Krista – škaredil se na něj. Tak
pojďme ven, natrhejme třeba větvičky jívy,
tzv. kočičky. Zelený čtvrtek – o původu názvu se vedou spory. Měli bychom jíst zelenou
stravu (špenát, kopřivy), abychom byli celý
rok zdraví, oblíbeným zeleným pivem snad
také nic nezkazíme. Na stole neměly chybět
Jidáše, tradiční pečivo z kynutého těsta. Ve
čtvrtek naposledy zazní kostelní zvony, pak
umlknou až do Bílé soboty, říká se, že odlétají do Říma. Místo zvonů se ozývají klapačky a řehtačky, které ze země s rámusem
vyhánějí zlé síly. Pátek je nazýván Velký a je
připomínkou smrti Ježíše Krista. Tento den se
věřilo, že se země otevírá, aby vydala své poklady. Ježíše Krista, beránka Božího, si dodnes
připomínáme v dalším symbolu Velikonoc
jako sladkou moučníkovou pochoutku, velikonočního beránka, který by neměl chybět
na žádném stole. Posledním postním dnem
je Bílá sobota, neměla by vám na stole chybět svíčka, klidně si nějakou vyrobte, třeba
ze včelího vosku. Na Boží hod velikonoční se
světily pokrmy, které měly připravit tělo na

návrat k tučnější stravě. Každý, kdo přišel do
stavení, musel dostat kus posvěceného pokrmu. Dnes se hlavně zdobí kraslice a plete
se pomlázka (někde se uvádí, že obě činnosti
se mají dělat na Bílou sobotu). O Velikonočním pondělí se chodí na pomlázku. Tento
původně ještě pohanský magický obřad
sloužil k zajištění plodnosti a zdraví. Dospělí
muži z žen čerstvými metlami (pomlázkami) vyháněli nemoci a polévali je mocnou
živou vodou. Za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem
skrytého, budoucího života. Dnes chodí na
koledu především děti, které za básničku dostávají nejen vajíčka, ale i sladkosti. A dámy,
ženy a slečny, aby nás beránek nepokakal,
pořiďme si něco krásného na sebe! Krásné
Velikonoce všem.
Andrea Kudláčková
APRÍL!! Co se událo v Heřmanově
Městci dne 1. dubna 2022!
– na ulicích nepřibylo jediné psí hovínko
– městská policie celý den měřila rychlost
a nikdo nepřekročil povolenou hranici
– zastupitel J. Ř. poděkoval městské policii
za odváděnou práci s tím, že díky ní se
ve městě cítí bezpečně
– občan D. S. si přečetl městskou vyhlášku
a začal na lavičce pod lipami konzumovat
výlučně kefírové mléko
– Ing. A. J. pochválil město za svědomitou
investiční činnost, zejména při rekonstrukci Hald
– ředitel SPOKULu oznámil, že příspěvková
organizace vydělává tolik, že je možné
snížit nájmy ve sportovní hale
– starosta města poděkoval Ing. J. H. za to,
že se zajímá o dění ve městě a dává
podněty pro lepší práci
– pan B. D. nerozeslal občanům Chotěnic
žádný dopis do schránek
– kašna na Haldách přestala protékat
– neobčan F. P. požádal o navrácení
občanství
váš APRÍL
www.hermanuv‑mestec.cz
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 14. 03. 2022
usnesením č. Z/2022/001 schvaluje navržený
program jednání, ověřovatele zápisu Zdeňka Ryčla,
Jana Řeháka a bere na vědomí a určuje, že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2022/002 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění od 20. 12. 2021 do 14. 3. 2022,
usnesením č. Z/2022/003 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 11. 12. 2021 do
25. 2. 2022 a vyslovuje poděkování vedení města,
zaměstnancům městského úřadu, hasičům i občanům a firmám za rychlou a účinnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a podporuje maximální možné
využití č. p. 244 pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny,
usnesením č. Z/2022/004 bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru pro zasedání zastupitelstva města dne 14. 3. 2022 včetně zápisů
z kontrol školských zařízení města a schvaluje plán
činnosti Finančního výboru na rok 2022,
usnesením č. Z/2022/005 bere na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města
za měsíce leden, únor a březen 2022,
usnesením č. Z/2022/006 bere na vědomí Zprávu o činnosti osadního výboru pro Konopáč k datu
24. 2. 2022,
usnesením č. Z/2022/007 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
za období listopad 2021 – únor 2022, bere na vědomí rezignaci předsedkyně Osadního výboru pro
Chotěnice a Radlín paní Lucie Aišmanové na funkci předsedkyně výboru i členky osadního výboru
a volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l a § 120
odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy Osadního
výboru pro Chotěnice a Radlín Pavla Handlíře,
usnesením č. Z/2022/008 bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za
období prosinec 2021 až únor 2022,
usnesením č. Z/2022/009 schvaluje odkoupení
pozemku parcelní číslo st. 1440 a části pozemku
parcelní číslo 950/18 od pana Vratislava Vávry, za
cenu 220 Kč/m2,
usnesením č. Z/2022/010 neschvaluje odkup
1/4 pozemku parcelní číslo 1310/8 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti Viagem, a. s., Sokolská
131/86, Praha 8 – Karlín 186 00, IČ 04817320,
usnesením č. Z/2022/011 neschvaluje odprodej
pozemku parcelní číslo 1045/116 v k.ú. Heřmanův
Městec panu Petru Kábelemu,
usnesením č. Z/2022/012 neschvaluje odprodej
pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jiřímu Javorskému,
usnesením č. Z/2022/013 schvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův
Městec manželům Miluši a Pavlovi Jiráskovým za
cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. Z/2022/014 schvaluje navýšení cen
dle Cenové mapy o míru inflace za rok 2021 ve výši
3,8 %,
usnesením č. Z/2022/015 schvaluje Zprávu
o uplatňování územního plánu Heřmanův Městec 2022 včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 3 ÚP. Změna č. 3 ÚP Heřmanův Městec
bude pořizována zkráceným postupem pořizování změny územního plánu v souladu s § 55a a 55 b
zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, a schvaluje,
že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3
ÚP Heřmanův Městec bude Josef Kozel, starosta
města a že pořizovatelem změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Městský úřad Chrudim, a že zpracovatelem změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude
Ing. arch. Martin Dobiáš,
usnesením č. Z/2022/016 bere na vědomí usnesení rady města ze dne 23. 02. 2022 č. R/2022/087
– schválení přidělení dotací do výše 50.000 Kč na
žadatele a schvaluje přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2022 v celkovém
úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle programů
podpory je součástí přílohy usnesení): Běžecký
klub HM – 55.000 Kč / Modelářský klub Heřmanův
Městec - 63.000 Kč / Divadelní soubor Heřman –
70.000 Kč / Junák – český skaut, středisko Leknín
H. M. – 75.600 Kč / Spolek Heřmani HM - 81.000 Kč
/ Pěvecký sbor Vlastislav HM – 97.000 Kč / TJ Jiskra
Heřmanův Městec – 220.000 Kč / FK Jiskra Heřma-

nův Městec – 265.000 Kč / SK Ježci Heřmanův Městec – 290.000 Kč,
usnesením č. Z/2022/017 bere na vědomí plnění
a čerpání sociálního fondu za rok 2021 a schvaluje
rozpočet sociálního fondu pro rok 2022,
usnesením č. Z/2022/018 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2021, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31. 12. 2021,
usnesením č. Z/2022/019 schvaluje rozpočtové
opatření ZM č. 1/2022 dle položkového znění, které
je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. Z/2022/020 bere na vědomí předloženou žádost občanů Chotěnic a rozhoduje
o pořízení koncepční studie odkanalizování města
Heřmanův Městec v lokalitě Průhon, Ježkovka, Nová
Doubrava a místních částí Konopáč, Chotěnice
a Radlín, která stanoví pro jednotlivé lokality možná
technická řešení, časovou náročnost, finanční náročnost, vhodné dotační tituly, vhodnost samotné
realizace a varianty budoucího provozního řešení,
usnesením č. Z/2022/020 stanovuje pro budoucí
podobu náměstí Míru nepodkročitelnou podmínku
minimálního počtu autobusových zastávek na náměstí Míru tak, aby byla zajištěna možnost zastavení
všech spojů obsluhujících Heřmanův Městec.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 16. 03. 2022
usnesením č. R/2022/094 bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení s termínem splnění
od 23. 2. 2022 do 16. 3. 2022,
usnesením č. R/2022/095 doporučuje pronájem
části pozemku parcelní číslo 2186/4 o výměře 75 m2
v k.ú. Heřmanův Městec společnosti Šafido, s. r. o.
IČ 11788283 nám. Míru 177 Heřmanův Městec 538
03 pro zbudování předzahrádky za cenu 15 Kč/m2/
rok za předpokladu splnění podmínek městského
architekta a odboru Správy majetku,
usnesením č. R/2022/096 schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1080
v k. ú. Heřmanův Městec s panem Janem Červenkou
a uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1080 v k. ú. Heřmanův Městec s panem
Zbyňkem Tomiškou za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/097 bere na vědomí žádost
pana Adolfa Soudka o ukončení nájmu na pozemky parcelní číslo st. 12365/1 a parcelní číslo 1103/21
v k.ú. Heřmanův Městec a doporučuje uzavření
nové nájemní smlouvy s paní Kamilou Soudkovou
za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/098 schvaluje pronajmout
pozemek parcelní číslo 2080 o výměře 1150 m2
v k.ú. Heřmanův Městec panu Tomášovi Minaříkovi
za cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2022/099 souhlasí se zřízením
sjezdu v ulici Jiráskova, Heřmanův Městec, dle předložené Studie od společnosti VDI PROJEKT, s. r. o.
z 02/2020 pro stavebníka Ivo Kvítka,
usnesením č. R/2022/100 schvaluje novou nájemní smlouvu se společností Plastová okna Heřmanův
Městec, s. r. o. Havlíčkova 304, Heřmanův Městec
538 03 IČ 25273278,
usnesením č. R/2022/101 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-122007887/VB002 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8 Děčín IV- Podmokly 405 02,
usnesením č. R/2022/102 schvaluje podepsání
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00870/2022 ve
věci změny termínu pro dokončení do 30. 5. 2022
na akci „Sanace části zdiva objektu č. p. 791 – Dům
dětí a mládeže, Na Ježkovce, Heřmanův Městec“
DRYMAT.CZ, s. r. o., sídlo Rabštejnská Lhota 147, 537
01 Chrudim, IČO 28819390,
usnesením č. R/2022/103 schvaluje dodatek č. 3
ke smlouvě č. 3/N/2016 o obstarávání správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností
s firmou BYTEP HM, s. r. o. (IČO 64788601) a schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2/PK2016 o obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných
zdrojů s firmou BYTEP HM, s. r. o. (IČ 64788601),
usnesením č. R/2022/104 schvaluje přijetí věcného daru Speciální základní školou Heřmanův Městec,
Masarykovo náměstí 46 v celkové hodnotě 17 907 Kč
od VIVANTIS, a. s. Chrudim, Školní náměstí 14,
usnesením č. R/2022/105 bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce ze dne 21. 2. 2022
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a bere na vědomí opatření ředitelky Základní školy
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/106 bere na vědomí žádost
ředitele ZUŠ pana Pavla Starého o odstranění závad
v budově Základní umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, Jarkovského 47 a doporučuje
zajistit v co nejkratší možné době "Studii na odvlhčení budovy", navrhnout možná řešení a předložit
zřizovateli,
usnesením č. R/2022/107 schvaluje Mateřské
škole Heřmanův Městec Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec čerpání rezervního fondu na úhradu
vyměřené vratky ze Šablon EU II ve výši 14 468 Kč
a ve výši 2 000 Kč na pořízení učebních pomůcek
pro děti,
usnesením č. R/2022/108 ruší pověření k vedení
MŠ Jonášova pro Ing. Renatu Janatkovou a pověřuje vedením MŠ Jonášova Žanetu Trojanovou, učitelku MŠ Jonášova, od 08. 03. 2022 do jmenování
nového ředitele/ředitelky MŠ Jonášova,
usnesením č. R/2022/109 bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Mazury na pozici ředitele Domova pro seniory, ul. U Bažantnice 63 v Heřmanově
Městci k 31. 8. 2022 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace města – Domov pro seniory Heřmanův
Městec, U Bažantnice 63,
usnesením č. R/2022/110 schvaluje uzavření
Smlouvy č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Pečovatelské
službě Heřmanův Městec s Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2022/111 bere na vědomí informaci České pošty o plánované trvalé změně
hodin pro veřejnost a nesouhlasí s plánovanou
změnou – zrušení provozních hodin pro veřejnost
od 1. 5. 2022 o sobotách,
usnesením č. R/2022/112 bere na vědomí výsledky hlasování veřejnosti v projektu Participativní
rozpočet 2022 a ukládá v koordinaci s jednotlivými
předkladateli zajistit realizaci vítězných projektových záměrů Participativního rozpočtu 2022,
usnesením č. R/2022/113 schvaluje návrh
"Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti
2022 (provozovatelé pouťových atrakcí)" a návrh
"Pokynů města Heřmanův Městec k organizaci
pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2022",
návrh "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2022
– provozovatelé atrakcí)" a plán rozmístění atrakcí
na rok 2022,
usnesením č. R/2022/114 schvaluje příspěvek
na činnost Českého svazu ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka", Bor u Skutče 47, IČO 6821096 ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2022/115 souhlasí s užíváním
veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 16. ročníku turnaje v malé kopané H‑CUP dne
16. 7. 2022 v době od 9.00–24.00 hod. uděluje výjimku z doby stanovené OZV č. 5/2016, čl. 2/2, a stanovuje ukončení akce na H‑CUP dne 16. 7. 2022 ve
24.00 hod, s tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním
klidu,
usnesením č. R/2022/116 souhlasí s užíváním
veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání
9. ročníku Pivního festivalu dne 11. 6. 2022 v době
od 12.00–24.00 hod. a uděluje v souladu s OZV
č. 5/2016, čl. 2/2, výjimku z doby stanovené touto
vyhláškou s tím, že platí OZV č. 1/2018 o nočním
klidu,
usnesením č. R/2022/117 schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí péče o psy s Technickými
službami Hradec Králové, IČO 64809447.

RADA MĚSTA
• středa 13. 4. 2022
• středa 27. 4. 2022

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 4. 4. 2022 14–16.00
• pondělí 11. 4. 2022 14–16.00
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Heřmanův Městec pokračuje v boji s odpady
Před nějakou dobou jsme se vydali na cestu pro méně odpadu. Ta je občas
trnitá, ale stále vede k úspěchu. Pojďme se společně podívat, co se nám
už podařilo.
Sběr odpadu dům od domu funguje
a zvyšuje množství vytříděného odpadu
V roce 2020 jsme spustili sběr plastu a papíru dům od domu. Díky tomu už nemusíte
s těmito odpady chodit do sběrných hnízd,
ale můžete je třídit v pohodlí domova. A čísla ukazují, že to byl krok správným směrem.
Za uplynulý rok v průměru jeden obyvatel
vytřídil téměř 100 kg plastu, papíru a bioodpadu. Pro lepší představu, před zavedením
tohoto systému připadalo na jednoho obyvatele necelých 70 kg.
Zavedením nového systému třídění a změnami ve frekvencích svozů se nám podařilo snížit množství směsného komunálního
odpadu (SKO). Každý občan loni vyprodukoval přibližně 180 kg SKO, a to je o 36 kg
méně než před zavedením změn. Problematické bohužel nadále zůstává množství
velkoobjemového odpadu př. nerozložený
nábytek, okna, koberce, linolea, apod (VO).
Zavedené změny se na jeho produkci neprojevily a tak i nadále platí, že v průměru
na jednoho obyvatele Heřmanova Městce připadá 50 kg tohoto odpadu za rok.
V celkovém součtu SKO a VO tedy připadá
230 kg skládkovaného odpadu na jednoho
obyvatele našeho města. Město tak bude
ve změnách v systému odpadového hospodářství dále intenzivně pokračovat tak,
aby se celkové množství odpadu co nejvíce
přiblížilo legislativním limitům.

Díky snížení množství SKO jsme zatím nemuseli platit vysoké poplatky za skládkování.
V následujících letech se situace ale změní.
Minulý rok totiž nabyl na účinnosti nový
zákon o odpadech, který razantně navyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládky.
Doposud město platilo 500 Kč za každou uloženou tunu SKO a VO na skládku, pokud ale
překročíme stanovené limity (190 kg SKO
a VO / občan v roce 2022), zaplatíme za každou tunu navíc viz přiložený graf. Město tak
čeká nelehký úkol, snížit produkci odpadů
o 40 kg na obyvatele v roce 2022. K tomu ale
potřebuje nejen zavádět efektivní změny, ale
hlavně spolupráci všech obyvatel.
Každým rokem se navíc limity snižují a poplatky navyšují. Například už v roce 2024
se limit sníží na 170 kg / občan a poplatek
za jeho překročení se vyšplhá na 1 250 Kč.
Proto nesmíme usnout na vavřínech, ale
naopak musíme pokračovat v usilovném
boji s odpady.

Evidujeme odpady
Další změnou, kterou město v rámci změn zavedlo a která přispívá ke
zlepšení naší situace s odpady, byla
evidence odpadů. Nádoby na SKO,
plast i papír jsme označili QR kódy.
Ty jsou při výsypech načítány do evidenčního systému, kde se následně
propíší informace o domácnosti,
druhu odpadu a jeho množství. Díky
tomu máme reálný přehled o stavu
našich odpadů a můžeme naplánovat další kroky ke zlepšení odpadového hospodářství.
Zároveň nám tato novinka pomohla
zvýšit kvalitu vytříděného odpadu.

Evidence do systému přinesla větší transparentnost a v nádobách na tříděný odpad
tak končí čistý plast i papír, se kterým se dá
při recyklaci efektivněji pracovat.
Děkujeme všem občanům, kteří aktivně
třídí a podílí se s námi na budování města
s minimem odpadů. O dalších novinkách
a změnách vás budeme včas informovat,
nezapomeňte proto sledovat náš zpravodaj
Leknín, webové stránky i sociální sítě města.
Kateřina Floriánová, finanční odbor

Výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky
Domova pro seniory
Heřmanův Městec
Rada města na svém jednání dne
16. 3. 2022 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Domova pro seniory Heřmanův
Městec s předpokládaným nástupem
1. 9. 2022. Text oznámení o výběrovém
řízení je zveřejněn obvyklou formou na
úřední desce, elektronické úřední desce
a webových stránkách města a Domova
pro seniory do 22. 4. 2022, což je i konečný
termín pro podání přihlášek do výběrového řízení. Na základě tohoto řízení pak rada
města zřejmě v průběhu měsíce června
rozhodne o jmenování nového ředitele/
ředitelky domova.
Josef Kozel, starosta města

Počet uprchlíků
v Heřmanově Městci
Ke dni 22. 3. 2022 bylo v Heřmanově
Městci evidováno 80 osob, z toho 41 dětí.
V okolních obcích (správní obvod), dalších
81 osob, z toho 35 dětí. Skutečná čísla mohou být vyšší, ne všichni se již evidovali.
Město zatím poskytlo ubytování jen 6
osobám, z toho jsou 4 děti. Ostatní jsou
ubytováni v soukromých objektech.
Tomáš Plavec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Zvítězilo dětské hřiště
v Bažantnici a zahrada za
Multifunkčním centrem
Občané se do hlasování tentokrát zapojili ve velkém
počtu.
Dne 28. 2. bylo uzavřeno hlasování o využití částky jeden milion
korun vyčleněné v rozpočtu města na takzvaný participativní
rozpočet. Jeho podstatou je, že občané v přímém hlasování rozhodnou o části investic města. Aby o použití takto vysoké částky
nerozhodlo jen několik hlasů, stanovila rada města podmínku, že
hlasování se musí zúčastnit alespoň 400 občanů, tedy cca 10%
obyvatel. Tato podmínka byla s rezervou splněna, protože nakonec i díky iniciativě předkladatelů návrhů, hlasovalo více než 500
obyvatel města. S velkou převahou zvítězily projekty na rozšíření
dětského hřiště v Bažantnici a oživení zahrady za budovou Multifunkčního centra.
S realizací vítězných projektů bude ihned započato.
Tomáš Plavec
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Kynologové oznamují
Máte doma štěňátko a má již aspoň 3 měsíce?
Tak to je právě čas s ním přijít k nám na cvičák. Psí školka začne
10. 4. 2022 v 9 hodin. Cvičení probíhá na kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci – Za Oborou 930 pod dozorem zkušené
výcvikářky. Naším cílem je vám pomoci s výchovou a socializací
vašeho pejska již od útlého věku.
Pokud máte zájem, hlaste se na níže uvedené kontakty:
Ing. Medková Jaroslava 736 541 200,
nebo Čepová Lenka 732 352 679
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Dále oznamujeme, že 7. 5. 2022 proběhne na cvičáku závod „Cena
Železných hor“, který obnovujeme po dvouleté přestávce.
Přijďte k nám, rádi vás u nás uvidíme.
Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava

Městská policie informuje
Z naší činnosti:
Dobrý den,
na prosincovém jednání zastupitelstva města bylo schváleno zřízení kamerového systému na území
Heřmanova Městce. Vím, že mezi občany se již nyní šíří spoustu dezinformací a rád bych tedy vše uvedl – V nočních hodinách hlídka strážnína pravou míru. V první etapě je schváleno 6 míst pro umístění kamer pro dohled nad bezpečností
ků zaregistrovala podivné počínání posádky černé Audi, kdy s tímto
a plynulostí silničního provozu a dodržování veřejného pořádku. Tato místa byla vybrána ve spolupráci
vozem přijel jako řidič muž, který
s místním oddělením Policie ČR. Jedná se o lokality, kde dochází k páchání přestupkové a trestné
činnosti. Dohled pomocí kamer by měl situaci zklidnit a záznamy budou využívány jako důkazní propřed zraky hlídky zastavil a svou
pozici si vyměnil se spolujezdkystředek pro další řešení v dané věci.
ní. Toto jednání přišlo strážníkům
nestandardní a ti vyzvali ženu
V žádném případě nebude systém sloužit ke sledování občanů, jak někteří tvrdí. Vzhledem k personálnímu
i muže k prokázání totožnosti
stavu MPHM nebude u kamer stále sedět strážník, který by „někoho konkrétního sledoval“ (šířící se lež
a vysvětlení jejich náhlé výměny
městem). Kamery budou sloužit zejména pro dohledání důkazních prostředků nebo pro případ oznámení,
pozice na místě řidiče. Vysvětlení
kdy bude potřeba monitorovat konkrétní nelegální činnost. Pro každou manipulaci se záznamem bude
nutné přihlášení strážníka do systému, bude tedy i průkazné, kdo daný záznam hledal a proč.
přišlo rychle – muž nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, měl vysloven platný zákaz řízení, a navíc
Nelze se ztotožnit s názorem Ing. Jiroutka v minulém čísle Leknínu, že je omezena osobní svoboda
řídil pod vlivem alkoholu. Jelikož
občanů. Osobní svoboda člověka je jasně vymezena v Listině základních a práv svobod nebo v Trestním
bylo celé jednání zaznamenáno
zákoníku. Ani v jednom z těchto normativních právních aktů není psáno, že by se dala porušit použína služební kameru umístěnou
váním kamerového systému měst a obcí. Na rozdíl od názoru bývalého starosty si myslím, že dohled
ve vozidle, předali strážníci tento
kamer pomůže občanům v jejich problémech – např. při napadeních, odřeném autě při parkování,
poškozování společensky potřebných zařízení a majetku města atd…
záznam a muže kolegům ze státní
policie k dořešení.
Poslední věcí, kterou chci vyvrátit, je pořizovací cena kamerového systému. Spousta nepravd mluví
Roman Charvát, velitel MPHM
o vysokých částkách na zřízení, což pravdou samozřejmě není. Na kamerový systém byla schválena
konkrétní částka v rozpočtu města a tato nebude překročena.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Uzavření průchodu Tylovou ulicí
Upozorňujeme občany a návštěvníky města na úplnou uzavírku průchodu Tylovou ulicí
z důvodu realizace stavby Autobusový terminál Heřmanův Městec. Předpokládaný termín
uzavírky je od 21. 3. do 30. 4. 2022. Obchozí trasa je vyznačena na přiloženém obrázku.
Přístupy k bytovým domům v Tylově ulici zůstanou zachovány.
Správa majetku
Z DŮVODU VÝSTAVBY DOPRAVNÍHO
TERMINÁLU DOJDE K UZAVŘENÍ
CHODNÍKU V ULICI TYLOVA V TERMÍNU
OD 21.3.2022 DO 30.4.2022
----------------------------------------------------------Přístup k domům v Tylově ulici bude zachován.
UZAVŘENÁ ULICE
TYLOVA

Divadelní soubor Heřman Vás
zve do sokolovny na reprízu
komedie Jaromíra Břehového
Rejžák z Prahy. Přijďte se poba‑
vit v pátek 8. 4. 2022 od 19.30.
Těšíme se na Vás.
Poděkování
Vážení, jménem ZŠ a MŠ Kaňka v Táboře
bych vám ráda poděkovala za návštěvu
Bc. Petra Čapka, který dne 28. 2. 2022 uskutečnil přednášku v naší škole zaměřenou na
téma práce policisty.
Naše škola je školou speciální, naše děti
potřebují při výkladu vizualitu, vtáhnout
do děje a praktické zkušenosti. To vše bylo
v přednášce zahrnuto a ze zpětné vazby
od vyučujících, ale i od dětí víme, že byly
z pojetí tématu a jeho provedení nadšení.
Tímto chci poděkovat za poskytnutou možnost realizace.
V Táboře dne 28. 2. 2022
Petra Dalibová, ředitelka ZŠ a MŠ

OBCHOZÍ TRASA

Žákovský parlament na ZŠ Heřm. Městec
Víte, že se pravidelně už několik let jednou za čtrnáct dní u nás na Základní
škole v Heřmanově Městci schází žákovský parlament? Dva zástupci, spravedlivě zvoleni na začátku školního roku, z každé třídy druhého stupně se sejdou
a projednávají dění školy. Společně s pedagogickým dohledem (p. učitelkou
Kateřinou Turynovou, p. učitelem Ottou Kořánem a s paní školní psycholožkou Mgr. Kristýnou Zrůstovou) vymýšlíme akce, výlety a obecně se podílíme
na chodu školy.
Jednu námi zorganizovanou akci bych tu
rád vyzdvihl, a to sv. Mikuláše. Každoročně
se na naší škole téhle akce chopí jedna třída
z devátých ročníků. Letos jsme spravedlivě
odhlasovali, že to bude v režii 9.A paní učitelky Mgr. Romany Heřmanské. Třída si pak
už sama vymyslela harmonogram, sehnala
si oblečení a 6. prosince 2021 obešla všechny třídy prvního stupně. Mikuláš přečetl
z knihy hříchů nějaké zlobivce, kteří slíbili,
že už budou hodní, a andělé rozdali dětem
nějaké sladké dobrůtky.

veřejnosti. Facebookovou stránku si budou
spravovat sami žáci. Jsme pod názvem ZŠ
Heřmanův Městec, tak nás nezapomeňte
sledovat!
Nezahálíme, a proto vymýšlíme náš tradiční
Den převleků a akademii. Je za tím spoustu
diskuzí, dohadů… ale výsledek stojí vždy za
to!
Tomáš Kuchař, žák 9. A

Letos máme velkou novinku! Po dlouhém promýšlení a dohadování jsme
se rozhodli zřídit školní
Facebook, a dokonce ho
už máme schválený paní
ředitelkou. Chceme totiž,
aby naše škola šla s dobou a trochu se ukázala
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vyznamenání Evy Erbenové

Medailí Za zásluhy I. stupně byla 7. března odměněna prezidentem Zemanem paní Eva Erbenová, izraelská spisovateka českého původu.
O vztahu k našemu městu a rodině svých bratranců píše ve svých vzpomínkách z koncentračního tábora: Vyprávěj mámo, jak to bylo,
nebo Životy Evy L. Z osob, na které vzpomíná,
žije bratranec Alexandr. Před třemi týdny oslavil
v dobrém zdraví 97 let.
Přikládám dvě fotografie z návštěvy na hřbitově
v Heřmanově Městci. Na první jsou Petr Erben,
Eva Erbenová, Tomáš Löwit a Ladislav Mareš.
Na druhé je spolu s Evou Nicol Löwitová, manželka Tomáše.
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Březen v městské
knihovně
Březen je tradičně vyhlášen jako
měsíc knih a čtenářů. V rámci tohoto projektu jsme si společně
s dětmi ze základní a mateřské
školy povídaly o knihách, jak vznikají, jaké znají spisovatele a ilustrátory. Nechybělo ani představení
nových knih. S dětmi z druhých
tříd jsme si povídaly o poezii, encyklopediích, připravily jsme besedu
- Pohádky z pařezové chaloupky.
Jako každý rok nás navštívila také
mateřská škola z Bylan. Všem moc
děkujeme za návštěvu.
Dále připomínáme, že stále probíhá výtvarná soutěž pro děti na
téma
KNIHOVNA, MÁ OBLÍBENÁ
KNIHA, KNIŽNÍ HRDINA
Práce přineste osobně do knihovny. Uzávěrka soutěže je stanovena
na 30. 04. 2022.

Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

Neobčan František Pleskot

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

BOWLING – herna o ploše 370 m² s oficiálním
závodním čtyřdráhovým bowlingem Qubica z USA
s americkým barem a s možností jídla a pití
PŘIJĎTE SE ODREAGOVAT

3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

BILLIARD – dva stoly s šesti děrami pro eight-ball,
nine-ball, ten-ball, straight-pool či bank pool
zároveň nabízíme ubytování v ***HOTELU
pronájem salónku / hotelové restaurace
pronájem kongresového sálu – 200 m² pro cca 120 lidí

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Dům dětí a mládeže
Heřmanův Městec
O jarních prázdninách byl u nás v DDM pro
děti připraven příměstský pobytový tábor.
V pondělí jsme navštívili Aquacentrum Pardubice, kde jsme se všichni vyřádili na tobogánu a jiných vodních atrakcích. V úterý
ráno jsme vyrazili do Prahy do největšího
krytého zábavného parku Majaland, který
nám nabídl atrakce pro malé i velké. Ve
středu probíhal u nás v domečku klasický
táborový den s hrami a dováděním.

VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
14/4/2022

CENA: 270 Kč
Sraz - 6:40 vlakové nádraží HM
Konec - 16:45 vlakové nádraží HM

CENA

3 500 Kč

Kolektiv zaměstnanců DDM

PŘÍMĚSTSKÝ
POBYTOVÝ TÁBOR
30/6/2022 - 2/7/2022

RETRO MILETÍN
30/7/2022 ~ 6/8/2022

Jestli chcete o prázdninách zažít dobrodružství a užít si u toho spoustu srandy,
pojeďte s námi na tábor. Přihlásit se můžeš
online na našich stránkách.

13/8/2022 ~ 20/8/2022

Zveme všechny děti na den
s Karlem Zemanem.
Vznesete se na létajícím
stroji, projdete se po měsíci
Barona Prášila nebo budete
ovládat známou ponorku z
Vynálezu zkázy.
A co víc? Čeká nás projížďka
na lodi po Čertovce.

LETNÍ TÁBOR

Protože odlet čarodějnic klepe na dveře, rádi
bychom vás všechny pozvali 30. 4. k nám
do areálu DDM. Pro děti budou připravené
soutěže s dílničkou a rodiče můžeme nalákat na večerní zábavu, o kterou se postará
kapela BoneSaver. Pro více informací sledujte naše webové stránky.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Muzeum Karla Zemana

Ve dnech 8. a 11. 3. jsme navštívili základní
školu u nás v Heřmanově Městci, kam jsme
zavítali do hodiny základů lidových řemesel.
Paní učitelka Beránková měla zájem o naši
nabídku vyrábění košíků z pedigu a velmi
vstřícně nás do hodiny přijala.
O velikonočních prázdninách vyrazíme do muzea Karla Zemana v Praze. Přihlásit na akci se
můžete na našich stránkách www.jezkovka.cz.

FLORBALOVÝ KEMP

# NEDĚLEJ ZAGORKU

3 600 Kč

TURISTICKÝ TÁBOR

ŠUMAVA

16/7/2022 ~ 23/7/2022

# ŠUMAVA NA VŽDY
Malebná Šumava pro turisty
i neturisty. Ubytování na chatě
Bumbálce (Špičák).

Cena: 3 600 Kč

Poděkování
zaměstnancům DDM
V březnu nás ve škole navštívila paní ředitelka domu dětí a mládeže Kateřina Vacková
a její kolegyně. Bylo to super! Naučily nás
pracovat s materiálem pedig. Všichni jsme si
upletli košík. O Velikonocích si do něj dáme
obarvená vajíčka.Moc děkujeme paní ředitelce, Páťe a Kláře.
Žáci ze semináře základy lidových řemesel
ze ŽŠ H. M.

CENA: 1 300 KČ
Návštěva nejzábavnějšího aquaparku ve střední
Evropě Aquapalace Praha.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc duben 2022
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Aktivní přístup k životu

APŽ Duben 2022

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program

10.00 – 11.00 je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.

Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek (Multifunkční centrum).

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu k porodu.
17.30 – 19.30 Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Poplatek 150 Kč.

pondělí 4. dubna
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.

Poplatek 70 Kč/rodina.

PONDĚLÍ

9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Poplatek 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

STŘEDA

SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami
10.00 – 11.00 LADÍME
a pohybem. Kapacita programu 6 rodin. Poplatek 70 Kč/rodina.

10.00 – 12.00 кімната для зустрічей, обмін, граючи, навчання, няня
9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Poplatek 50 Kč/rodina.

ČTVRTEK

10.00 – 11.00 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY DLE PROGRAMU.
SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let či děti s rodiči od
14.45 – 16.15 TVOŘÍME
3 let. Program je určen pro předem přihlášené děti. Poplatek 70 Kč/dítě.

PÁTEK

10.00 – 12.00 кімната для зустрічей, обмін, граючи, навчання, няня

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
PŘÍPRAVA PARTNERŮ K PORODU
Pátek 1. 4. od 17.00 hodin
Poradna pro těhotné ženy a jejich partnery
s porodní asistentkou a průvodkyní k porodu Gabrielou Jirouskovou. Na program
je nutno se předem přihlásit lektorce na
725 372 998. Příspěvek 300 Kč/pár.
VALNÁ HROMADA ČLENŮ SPOLKU
RADOVÁNEK
Úterý 6. 4. od 16.30 hodin
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK /
великодня прогулянка
Úterý 12. 4. od 16.00 hodin
Srdečně vás zveme na tradiční předvelikonoční stezku pro rodiny s dětmi. Sraz
u branky u Holuba. Vstupné dobrovolné.
Informace a kontakt: 724 152 866. Další podrobnosti o akci naleznete na našem webu
www.rcradovanek.cz a FB.
CHVILKA S POHÁDKOU /
момент із казкою
Čtvrtek 14. 4. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Příspěvek na
program 50 Kč/rodina.
POSTŘEHY Z PRAXE ŠKOLNÍ
PSYCHOLOŽKY
Úterý 19. 4. od 16.00 hodin
Zajímá vás, jak pracuje školní psycholog?
Co je to komunikační trojúhelník žák–rodič–
škola? Jak je možné podporovat samostatnost a sebevědomí dítěte? Co mohu udělat
jako rodič a jaký vliv může na mé dítě mít

vrstevnická skupina? Nenechte si ujít besedu pro rodiče se školní psycholožkou
Mgr. Kristýnou Zrůstovou. Zájemce prosíme
o přihlášení na rcradovanek@centrum.cz.
Na besedu je možné přijít s malými dětmi.
Příspěvek na program 50 Kč.
DEN ZEMĚ / День Землі
Čtvrtek 21. 4. od 10.00 do 12.00 hodin
a od 15.00 do 17.00 hodin
Přijďte s námi oslavit Den Země. Dopoledne
zveme do Radovánku rodiče s nejmenšími
dětmi na tematicky zaměřené výtvarné
tvoření, odpoledne bude pro děti od 6 let či
mladší děti s rodiči připravena naučná stezka
s úkoly a tvořením na zahradě MFC. Vstupné 50 Kč/rodina. V případě špatného počasí
proběhne omezená verze programu v prostorách Radovánku. Další informace budou
zveřejněny na www.rcradovanek.cz a FB.
ČARODEJNICKÝ PLES / відьом бал
Neděle 24. 4. od 14.30 hodin
T. J. Sokol a RC Radovánek vás srdečně
zvou na tradiční maškarní ples do sokolovny, tentokrát na čarodějnické téma. Poplatek za vstup pro rodinu je 80 Kč (2+3), dítě
20 Kč, dospělý 30 Kč. Informace a kontakt:
723 152 866.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je podporováno městem Heřmanův Městec, MPSV, Pardubickým
krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: nám.
Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, www.rcradovanek.
cz, 724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

středa 6. dubna
Wellness Pardubice
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
čtvrtek 7. dubna
Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně
Odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží.
sobota 9. dubna
Pěšky ze Zaječic přes Žumberk do Bítovan
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží.
středa 13. dubna
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Sherlock v nesnázích. Odjezd
v 18.00 z náměstí Míru.
středa 20. dubna
Wellness Pardubice
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
středa 20. dubna
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Pochyby. Malá scéna. Odjezd
v 18.00 z náměstí Míru.
čtvrtek 21. dubna
Zdravotní vycházka
Sraz ve 14.00 u vstupu do parku (u Holuba).
sobota 23. dubna
Cyklovýlet
Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového přejezdu.
pondělí 25. dubna
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.
středa 27. dubna
Ze Zásmuk do Kouřimi
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží. Pěšky
cca 10 km.
Turistický pobyt v Šatově u Znojma
neděle 15. května až pátek 20. května
Ubytování v penzionu Bohemia
Privát. Pobyt pouze s polopenzí.
Příspěvek 1500 Kč/osobu/pobyt.
Zájemci, hlaste se do 30. dubna.
Informativní schůzka bude
v úterý 3. května od 14.00 v RC
Radovánek (Multifunkční centrum
na náměstí Míru).
Respektujeme vládní
epidemiologická nařízení.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Jarní běh zahájil
běžeckou sezónu
V sobotu 19. 3. 2022 proběhl Jarní běh – závod na 5 km, pořádaný Běžeckým klubem
Heřmanův Městec. Počasí bylo výborné,
a tak přilákalo četné závodníky, jak do hlavního závodu, tak do závodu dětí. Téměř 50
dospělých a 30 dětí se utkalo na trasách v zámeckém parku. Dětské závody proběhly na
trati 100 m pro nejmenší a následně se běžel
hromadný závod okolo louky před zámkem
na 500 m. V tomto závodě zvítězil v chlapcích Vojtěch Kalný a dívkách Julie Plavcová
z našeho Běžeckého klubu. V závodě dospělých na dvou okruzích okolo celého parku
zvítězil Václav Rohlík z Pardubic v čase 19:34
a v ženách Štěpánka Pošíková z Heřmanova Městce v čase 25:16. Závod byl také součástí celoročního seriálu Vládce Mrdic, kde
se započítávají výsledky ze všech závodů.
Více informací můžete najít na webových
stránkách www.podbeh.cz či na našem
facebooku.
Dalším podnikem je 9. dubna velice zajímavý závod nazvaný Smrt krásných běžců, což
je opakovaný běh na trati cca 7 km v Paláci.
Každý okruh je třeba dokončit v rámci jedné hodiny, celkem se běží desetkrát. Start je
v areálu Ježkovky a mezi jednotlivými koly
je možné si odpočinout, občerstvit se a probrat plány na tuto sezónu s běžci z Městce
a okolí.
19. dubna se pak jede velice pěkný závod na
horských kolech – Železná klika z Městce na
hřeben Železných hor a přes Kostelec zpět
do Městce.
7. května se potom všichni těšíme na epický
běh – 50 mil železnohorských, což je ultraběh v délce 80 km okolo takřka celých Železných hor. Jsou vypsány i kategorie pro štafety a kola či volná kategorie pro turisty a tak
si toto žádný Městečák nemůže nechat ujít.
Běžecký klub Heřmanův Městec

SER I Á L

Lidé kolem nás
Alona Kozačevska
* 1989
uprchlík z Ukrajiny

Můžete nám říct něco o sobě,
rodina, vzdělání, zaměstnání?
Jsem vdaná, manžel zůstal na Ukrajině, je
zařazen do domobrany, protože není dost
zbraní pro všechny. Máme dvě děti, syn
14 let, dcera 6 let, které přijely se mnou. Na
Ukrajině jsem vystudovala ekonomickou
školu a pracovala jako skladník a účetní.
Manžel pracoval v italské firmě v Žitomiru
jako řidič vysokozdvižného vozíku.
Jak se vám žilo na Ukrajině před
vpádem ruské armády?
Žili jsme v malé obci nedaleko Žitomiru, ten
je vzdálen asi 150 km od Kyjeva. Měli jsme
svůj domek, dobrou práci, auto. Na dovolenou jsme jezdili k Černému moři. Takže
taková střední třída, byli jsme spokojení.
Napadlo vás někdy, že může dojít
k válce?
Poslední dobou se mluvilo o tom, že může
být válka, ale já tomu nevěřila. Nechtěla
jsem tomu věřit, že někdo může udělat takové zlo.
Kdy a proč jste se rozhodla
z Ukrajiny odjet a proč zrovna do
České republiky?
Hned 24. 2. začali bombardovat Kyjev.
U nás v Žitomiru je největší vojenské letiště
na Ukrajině, a na to Rusové také hned první
dny zaútočili. Slyšeli jsme výbuchy a tlaková vlna spustila alarmy v autech a v budovách, bylo to hrozné. První den jsem ještě
šla do práce, říkali, že nikdo nesmí odjet,
že jsou hranice zavřené, ale v televizi jsem
viděla, že lidé odcházejí. Rozhodli jsme se,
že odjedeme, dokud je čas. Manžel naložil
mne a ještě sousedku, která má také dvě
děti a odvezl nás asi 20 km od hranic, pak
už byly zácpy a zátarasy a dál to nešlo. Asi
10 km jsme šly s dětmi pěšky, pak nám
pomohli nějací místní a dovezli nás k hranici. Na hranici jsme čekali asi čtyři hodiny
a potom nás pustili. Poláci nás přijali bez
problémů, chovali se k nám pěkně, pomáhali nám s dětmi.

Moje matka žije již asi patnáct let v Čechách
s přítelem. Nyní bydlí v Prachovicích. Její
přítel pro nás přijel až na polskou hranici
a odvezl nás. Zároveň požádal Městský
úřad v Heřmanově Městci, zda by nebyla
možnost nějakého ubytování pro nás a ten
nám vyhověl. Dostali jsme byt jedna plus
jedna a v něm se sousedkou a celkem čtyřmi dětmi bydlíme. Jsme moc vděčné za to,
že máme kde žít.
Jaké byly a jsou vaše první
dojmy?
Máme velmi dobré zážitky se zdejšími lidmi,
všichni se nám snaží pomoci. Děti již také
začaly chodit do školy a jsou spokojené,
spolužáci je dobře přijali.
Jak vidíte budoucnost? Chcete se
vrátit na Ukrajinu nebo uvažujete
o tom zůstat v České republice
natrvalo?
My jsme již v minulosti uvažovali, že bychom odešli do Čech, viděli jsme tu větší
perspektivu pro děti a chtěli bychom tady
zůstat. Hledám si práci, jsem ochotna dělat
cokoliv a ráda bych, aby manžel přijel po
skončení války za mnou. Naproti tomu moje
sousedka by se ráda vrátila na Ukrajinu, má
tam rodinu. Ovšem pokud bude mít kam.
Mohou vám naši občané ještě
v něčem pomoci?
Pro nás je nejdůležitější získat práci. Nechceme být nikomu na obtíž, takže nejvíce by
nám pomohlo mít vlastní práci.
A chcete ještě něco našim
čtenářům vzkázat?
Chtěli bychom poděkovat městskému
úřadu, zejména paní Kopecké za pomoc
a všem občanům, že nás vlídně přijali a pomáhají nám.
Otázky kladl Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Zápis do mateřské školy Jiráskova 2022/2023

Mateřská škola Jiráskova
pořádá
Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat
Vážení rodiče,
Vážení
rodiče,
dovoluji
si rodiče,
vás pozvat
Vážení
rodiče,
Vážení
dovoluji
vás pozvat
pozvat
dovoluji si
si vás
dovoluji si vás pozvat

ve čtvrtek 7. dubna
od 8 do 16 hodin.
Můžete si u nás zakoupit výrobky našich dětí
(velikonoční dekorace, kraslice malované voskem,
perníčky a výrobky z keramické hlíny).

Těšíme se na Vás
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Jiráskova

úterý 3. 5. od 8, 00 do 16, 00 hod.
nebo
úterý 3. 5. od 8,
00 do 16, 00 hod.
úterý
3.
5.
od
00
hod.
úterý3.
3.
5.
od
8,
středa
4.5.
5.od
od8,
8,
00do
do16,
14,00
00hod.
hod.
úterý
8,
00
do
16,
00
hod.
nebo
nebo
nebo
nebo
středa 4. 5. od 8, 00 do 14, 00 hod.
středa
4.
5.
od
8,
00
do
14,
00
hod.
středa4.
4. 5. od 8, 00 do 14, 00 hod.
středa
U zápisu zákonný zástupce
doloží:5. od 8, 00 do 14, 00 hod.

UU zápisu
zákonný
zástupce
doloží:
zákonný
zástupce
doloží:
Uzápisu
zákonnýžádost
zástupce
doloží:
zápisu
Vyplněnou
s potvrzením
od lékaře - ne starší 3 týdny před zápisem
U zápisu
zákonný zástupce
doloží:
 Vyplněnou
žádost
s potvrzením
lékaře - ne
ne starší
starší 3 týdny
týdny před
předzápisem
zápisem
Vyplněnou
od lékaře
(webové
stránky
školy
–
sekce
ke
stažení)
 Vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře -- ne
starší 33 týdny
před zápisem
 Vyplněnou
žádost
s potvrzením
od lékaře - ne starší 3 týdny před zápisem
(webové stránky
stránky
školy
– sekce ke
stažení)
školy
 (webové
Občanský
průkaz
(webové stránky
školy––sekce
sekce ke
ke stažení)
stažení)
(webové
stránky
školy – sekce ke stažení)
Občanský
průkaz
Občanský
  Rodný
list průkaz
dítěte
Občanský
průkaz
 Občanský
Rodný listprůkaz
dítěte
  Rodný
Rodnýlist
listdítěte
dítěte
Podrobnějsí
informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy
 Rodný
list dítěte
Podrobnějsí informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy

Podrobnějsí
informace
na
webových
stránkách
školy
(hm – msjiraskova.cz,
sekcenaleznete
přijímanína
dětí)
v průběhu
dubna.
Podrobnějsí
informacekkzápisu
zápisu
naleznete
webových
stránkách
školy
(hm – msjiraskova.cz,
sekcenaleznete
přijímanína
dětí)
v průběhu
dubna. školy
Podrobnějsí
informace k zápisu
webových
stránkách
(hm
dětí)
průběhu
dubna.
(hm––msjiraskova.cz,
msjiraskova.cz, sekce
sekce přijímaní
přijímaní dětí)
vvprůběhu
dubna.
(hm – msjiraskova.cz, sekce přijímaní dětí) v průběhu dubna.
VV případě
dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na čísle 733 539 975.
případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na čísle 733 539 975.
případědotazů
dotazůkontaktujte
kontaktujte ředitelku
ředitelku MŠ
VVpřípadě
MŠna
načísle
čísle733
733539
539975.
975.
V případě dotazů kontaktujte
ředitelku
MŠ na čísle 733 539 975.
Těšíme
se na Vás!
Těšíme se na Vás!

Těšíme se
Těšíme
se na
na Vás!
Vás!
TěšímeMgr.
se naIrma
Vás!Celundová
Mgr.
Irma
Celundová,,ředitelka
ředitelkaMŠ
MŠ
Mgr.
Mgr. Irma
IrmaCelundová
Celundová, ředitelka
, ředitelkaMŠ
MŠ

Mgr. Irma Celundová , ředitelka MŠ

Turistou ve vlastním městě
Zámecký park

„Stojí za návštěvu v každém ročním období, pokud projíždíte kolem.” „Opravdu překvapivě krásný park. Doporučujeme procházku až k rybníku, je tu
klid a pohoda.” „Je tam nádherně, příjemný odpočinek i krásné procházky
celým parkem.” „Jeden z nejkrásnějších parků, co jsem kdy viděl.” „Otevřete
oči, nastražte uši, nechte si prostě vyčistit duši…” „Nejkrásnější park na světě.”
(Google recenze)
S názory recenzentů můžeme i nemusíme souhlasit, je však pravda, že heřmanoměstecký zámecký park má bezesporu
své kouzlo a při dlouhodobém uzavření
se nám všem po procházkách arboretem
velmi stýskalo. Zámecký park patří Domovu pro seniory Heřmanův Městec, který
zřizuje Hlavní město Praha a nalezneme
ho v prostorách pozdně barokního zámku
z roku 1784. V 16. století byla původní tvrz
přestavěna na renesanční zámek. Roku 1623
byl zámek vypálen císařskými vojsky, kolem
roku 1630 nechal Jan Berka z Dubé zámecký objekt rozšířit. Za Šporků následovaly
barokní a klasicistní úpravy. Od roku 1828
patřil zámek Kinským, na jaře roku 1945 byl
v zámku umístěn generální štáb německé
armády a zámecký park byl využíván jako

letiště. V květnu obsadila zámek Rudá armáda a následně zámek sloužil jako letní sídlo
ministerstva zahraničních věcí. A právě od
roku 1952 je v zámku umístěn domov pro
seniory Hlavního města Prahy. Na zámek navazuje rozsáhlý park, jež volně přechází v lesopark. Zřídili ho Šporkové z bývalé obory
s rybníkem a staletými duby. Nachází se zde
velké množství vzácných dřevin jako jsou
jedlé kaštany, jihoamerické platany, tisy, cizokrajné borovice, velmi staré duby a buky,
z květin to jsou třeba vzácný vstavačovitý
vemeník dvoulistý a z liliovitých kokořík
vonný, na lukách vstavač tygrovitý. Na své
si přijdou i ornitologové, v parku je možné
vidět ledňáčky či skorce. Milovníci kultury
mohou v letních měsících navštívit přírodní amfiteátr, kde každoročně probíhá nejen

promítání filmů, ale i některý z koncertů
festivalu Hudební léto. V parku je možné
i sportovat, kondiční běžce potkáte celkem
běžně, ale najdeme zde i tenisové a volejbalové kurty. Heřmanoměstecký park je
oblíbeným místem pro svatby či rodinné
fotografování. V červnu roku 2020 se parkem prohnala blesková povodeň a velmi ho
zdevastovala, park byl skoro rok uzavřený.
V květnu 2021 se arboretum pro veřejnost
znovu otevřelo, přestože jsme zaznamenali
určitá omezení, ale to snad nikoho neodradí. Zámecký park v Heřmanově Městci
určitě stojí za návštěvu, co myslíte?
Andrea Kudláčková
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Přípravy TIC na jaro
Konečně jsou známy výsledky participativního rozpočtu. Jsme
opravdu rády, že kromě projektu Dětské hřiště – Bažantnice se
umístil a bude realizován i projekt Využití zahrady MFC navrhovatele Aleše Jelínka. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří hlasovali, a doufáme, že z těchto projektů se všichni budeme těšit již v brzké době.
V březnu jsme se v našem infocentru začaly pomalu připravovat na nadcházející
sezonu. Zrevidovaly jsme a uklidily sklad.
Požádaly jsme vedení města o dotisk naší
asi nejobsáhlejší brožury o Heřmanově
Městci – Heřmanův Městec Památky promlouvají. Provedly jsme korekturu textu tak,
aby vyhovoval současnému stavu. Zároveň
jsme město požádaly o schválení tisku trhací mapy Heřmanova Městce a zadání
poslaly grafičce. Zúčastnily jsme se setkání
MAS Železnohorského regionu v medlešické pražírně kávy World coffee.
Jaro už je tu, a tak jsme pro vás v Pohůdce připravily jarní výstavu. Zhlédnout i zakoupit můžete dřevěné misky, mísy, korýtka a květináče Petra Douši, vše vyrobené
z kmene. K tomu doplníme výstavu věnečků a jarních květinových dekorací, kterými si

budete moci ozdobit vaše dveře nebo stůl
a to nejenom na Velikonoce. Doufáme, že
tato výstava vás naláká na naši další tvořivou
dílnu, kde si obdobnou výzdobu budete
moci sami vytvořit pod vedením profesionální floristky. Tak neváhejte a rezervujte
si své místo u nás na středu 6. 4. 2022 nebo
čtvrtek 7. 4. 2022 vždy od 16 hodin. Jaro
a nejenom to bude tematikou i následujícího kurzu drátování. Ten se v naší Pohůdce uskuteční v úterý 12. dubna od 16 hodin
a lektorovat ho bude Jana Beránková, regionální tvůrce Železnohorského regionu. Naučíte se na něm odrátovat kamínek a velikonoční vajíčko. I zde je nutná rezervace na
tel. 778 888 772 nebo e‑mail tic@spokul.cz.
Olga Čížková a Thea Palmer

Po krásném roce stráveném v milém prostředí
se spoustou zajímavých lidí jsem se rozhodla
vrátit do rodné Prahy. Tímto bych vám všem
chtěla moc poděkovat a popřát mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.
Thea Palmer

VESELO (pro malé i velké)
Heřmanův Městec
nabízí poslední 4 místa na letošním
dětském táboře v Orlických Horách.
Termín tábora je 3.–15. 7. 2022,
cena tábora je Kč 6900,–.
Jako vždy je připraven celotáborový
program, letos si zahrajeme na
detektivy a budeme řešit zajímavé
případy.
Těšíme se na nové "kriminalisty"
mezi námi.
O přihlášku si napište na tel.
608 864 648
nebo na mail info@studiosorbi.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Klub aktivní
Poděkování na prvním místě
senioři – duben 2022
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na
Masarykově náměstí Heřm. Městec
úterý 5. dubna 15.30 KERAMIKA
doneste si pracovní hadr a nůž / spoluúčast
50 Kč
pondělí 11. dubna 15.30 VELIKONOČ‑
NÍ PŘEKVAPENÍ – doneste si vyfouknutá
vajíčka, ostatní potřeby doveze lektorka /
spoluúčast 50 Kč
pondělí 25. dubna. 14.00 MASÁŽE
doneste s sebou ručník, objednávky na tel:
724 215 103 / spoluúčast členové STP 100 Kč,
ostatní 200 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel: 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Velikonoční soutěž
Jaro přichází a s ním i Velikonoce,
svátky jara. Letos jsme se rozhodli
zpestřit příchod jara velikonočními
stromy.
V neděli 10. 4. 2022 od 13 hodin budou připraveny stromky na zábradlí v Havlíčkově
ulici v prostoru „Haldy“. Je vítán každý, kdo
rád tvoří a zdobí.
Do 5. 4. 2022 se přihlaste na email:
dyckova.m@seznam.cz, kdo se chcete zúčastnit zdobení stromů. K dispozici bude
10–12 stromků, vy si vyberete, ozdobíte a my
označíme jménem a odborná porota vybere
5 neoriginálnějších stromků. Hlaste se, vymýšlejte a připravte si výzdobu, kterou si strom
ozdobíte. V neděli 10. 4. 2022 od 13 hodin si
ozdobíme velikonoční alej na Haldách.
Krásné jarní dny a na shledání se těší spolek
Živé město Heřmanův Městec.
Michaela Dyčková

Ruský útok na Ukrajinu 24. února změnil svět. Všichni nevěřícně hledíme
na zprávy a záběry z války. Jsme šokováni brutalitou vůči dětem, civilnímu
obyvatelstvu. A světoví státníci zatím marně hledají nástroje, jak agresora
V. Putina zastavit. A v této šílené atmosféře k nám přichází tisíce válečných
uprchlíků, převážně žen a dětí.
Několik desítek jich našlo tolik potřebnou
střechu nad hlavou i u nás v Heřmanově
Městci. Ano, pomáhá, kdo může. Třeba
i Charita ČR, které jste před pár týdny také
věnovali prostředky v rámci Tříkrálové sbírky. Chtěl bych tady ale zvlášť poděkovat
všem občanům našeho města, kteří sami
poskytli ubytování ukrajinským rodinám.
Je to obdivuhodné, když si dokážeme takto
vzájemně pomoci. I když nás to stojí dočasnou ztrátu soukromí či osobního komfortu.
Nemohu a ani nechci někoho jmenovat,
protože bych mezitím nové dobrovolníky
pominul. Děkuji ale také mnoha firmám
i městu samotnému za poskytnutí ubytování. Je to ukázka neskutečné otevřenosti
a lidskosti. Stejně tak patří poděkování školám a učitelům a dalším organizacím, které
se nezištně starají o ukrajinské děti. Jsem si
jist, že stejně tak, jako se dokážeme postarat
o vzdělání a výchovu našich dětí, dokážeme pomoci zpět do normálního života i našim ukrajinským přátelům. A moc bych si
přál, abychom si tuto atmosféru vstřícnosti
a otevřenosti udrželi. Je to na každém z nás.
Díky za to!

GRATULACE

Původně jsem měl v úmyslu psát o některých opakovaných invektivách zastupitele
Aleše Jiroutka a dalších, ale… Samozřejmě,
že současné vedení města plní to, co jsme
vám, občanům, slíbili před čtyřmi lety. Třeba
vyřešení tristní dopravní situace na náměstí. Proto na poslední chvíli a s maximálním
využitím dotace stavíme dopravní terminál,
který také promění ten nevzhledný železniční brownfield. Pro zajištění větší bezpečnosti zkusíme instalovat částečný kamerový
systém. Řeči o omezení osobní svobody
jsou účelovým nesmyslem. Pravidla provozu jsou striktní a v souladu se zákony.
Nebo snad vedení radnice ve Slatiňanech
se zástupci ODS (!), které s tím má jen samé
pozitivní zkušenosti, není „demokratické“?
Možná by raději měl Aleš Jiroutek věnovat
více času svým povinnostem předsedy
Kontrolního výboru. Pak bychom se možná
alespoň někdy dočkali podkladů z výboru
na zastupitelstvu včas.
Upřímně, ve světle osobních tragédií a neštěstí na Ukrajině je ale tato stále dokola se
opakující „ironická střelba“ do vedení města
naprostou marginálií. Důležité je, abychom
dokázali pomoci uprchlíkům u nás i v okolních obcích nalézt bezpečný dočasný domov. A to se i díky koordinaci města či díky
hasičům daří. A na to jsem hrdý!
Marek Výborný, zastupitel města

VZPOMÍNÁME
Dne 21. dubna oslaví 85. narozeniny
paní Ludmila Štěpánová
Když se roky rychle rozletí,
Člověk těžko skrývá dojetí,
Je třeba mít na stáří správný lék,
vždyť být mladý neznamená nízký
věk.
Správný lék Vy přece dobře znáte,
Proto stále mladá zůstáváte,
Žijte vesele s přáteli i rodinou,
Všechny trable rychle pominou.
Hodně štěstí, zdraví ze srdce přejí
bratři a sestry pěvci heřmanoměstečtí

12. 3. 2022 uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila naše milovaná
Maru Kocková.
S láskou vzpomínají děti Karel, Romana, Petr
a sourozenci Karel a Anča s rodinami.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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INFORMACE: Jaroslav HEMMR 776 248 787
Zbyněk ČERMÁK 606 122 516

ZA DOBROU PRÁCI
DOBRÉ PENÍZE A JISTÁ BUDOUCNOST

Právě hledáme

výrobní dělníky
do třísměnného provozu
NÁSTUPN

✓ Nástupní bonus 10 000 Kč
✓ Fyzicky nenáročná práce vhodná
pro ženy i muže
✓ Možnost volby práce vestoje
nebo vsedě
✓ Okamžitý nástup jako kmenový
zaměstnanec
✓ Moderní klimatizované pracoviště

468 888 888

✓ Možnost karierního růstu
✓ Příspěvky na dopravu
a stravování
✓ Týden dovolené navíc
✓ Zkušenosti nejsou podmínkou,
vše Vás rádi naučíme
✓ Výhodné telefonní tarify
pro Vás i Vaši rodinu

prace@kiekert.com

BONUS

10 000 Kč
Í

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ KIEKERT?

✓ Nadstandardní příspěvek
na penzijní připojištění
✓ Atraktivní akce pro
zaměstnance (Kiekert Fest,
příměstský tábor Kiekertek,
Dětský den a další)
✓ Jistota zázemí nadnárodní
firmy dodávající všem světovým
automobilkám

kiekert.jobs.cz

Jaselská 593, 535 01 Přelouč

(pondělí–pátek 7:00–16:00 h.)

www.hermanuv‑mestec.cz
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energeia o.p.s.

OBČANÉ PÍŠÍ
S jarem přichází zvýšení provozu na silnicích. Automobilů, motocyklů a také
jízdních kol. V posledních letech se výrazně zvedl zájem o cyklistiku. Pomáhá
tomu také rostoucí využívání elektrokol. Na to některá města již reagovala
a další reagují. Jenom v H.M. se zatím nic neděje.
Jde o bezpečnost uživatelů jízdních kol.
Marně jsem hledal vyjádření na článek
Vítej, turisto, v H.M. v Leknínu č. 7-8/2021.
Na konci se píše, že město není přívětivé
k cyklistům. Podobně se vyjádřil také O. Sigmund v dalším čísle Leknínu. Osobně jsem
v průběhu posledních sedmi let na toto
téma několikrát hovořil se zastupiteli města. Návrh byl legalizovat společné užívání
některých chodníků pro chodce a cyklisty.
Zvýšila by se bezpečnost cyklistů a starších
spoluobčanů, kteří při nakupování používají

jízdní kolo. Někdy se do lesa volá, ale ozvěna
nepřichází.
Další šance byla rekonstrukce části Jiráskovy
ulice. Předpokládal jsem, že bude provedena tak, aby nejen dnes, ale i v budoucnu
vyhovovala stále rostoucímu provozu. Bohužel. Nestalo se tak. Velbloud bezpečnou
jízdu cyklistům nezajistí. Nebo se snad čeká,
až se něco stane?

SPOKUL HM, p.o.

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO
ŽIVOTA
SPOKUL HM, p.o., a energeia o.p.s.
vás zvou na projekci filmu a následnou
besedu s primářem Kliniky paliativní
medicíny MUDr. Ondřejem Kopeckým.
Dokument režisérky Adély Komrzý,
se snaží citlivě, ale především velmi
otevřeně, přiblížit smysl a význam
paliativní péče.
kdy?
v pátek 29. dubna 2022 v 17. 30 hodin
kde?
kino Mír, náměstí Míru 177
Heřmanův Městec

František Lukáč
Vstupné dobrovolné. Vybraná částka
bude darována na provoz Fóra
mobilních hospiců.

Záplavová oblast
Dobrý den pane místostarosto JUDr. Plavče, oslovuji Vás jako prvního– tedy jako šéfredaktora Leknínu. Dobrý den, přeji i panu starostovi p. Josefu Kozlovi.
Dne (14. 6. 2020) ve 12.02 hod. oznámila povodňová čidla blížící se velkou vodu a přívalový
déšť stanovil denní program mnohým obyvatelům našeho města. Lidé v okolí našich obou
potoků – Podolského a Konopky (pro nás hezčího jména Zlatý potok) začali stavět zátarasy
proti valící se vodě a snažili se tím chránit svůj majetek před valící se vodou.
Řada obyvatel našeho města byla postižena
daleko více než já – ovšem mezi obyvateli
Jiráskovy ulice jsme to spolu se sousedem
p. Starým odnesli nejvíce.
Již během povodní a pak i několikrát později jsem požadoval na předsedovi protipovodňové komise o svolání schůzky obyvatel
bydlících v okolí potoka s tím, že jim budou
zodpovězeny jednoduché otázky a dostane se jim i jednoduchých a konkrétních
odpovědí.
Jedna schůzka svolána byla a uskutečnila
se 24. září 2021 za účasti vel.místního SDH
a zástupce města z odboru životního prostředí. Zde jsem se nabídl, že udělám zápis. Později jsem si uvědomil, že jako jeden
z poškozených (tedy ne svolavatel) nemohu
zápis udělat a za to se omluvil.
Od té doby jsem několikrát žádal o schůzku
společně s občany města a zatím čekám?
Od schůzky očekávám odpovědi na jednoduché otázky:
1. Jaká jsou připravena opatření proti velké
vodě?

2. Od kdy budou platit, aby nás voda již
nepostihla, nebo napáchané škody byly co
nejmenší? Sám jsem se snažil o přípravu
schůzky s obyvateli v okolí potoka, řadu z
nich jsem již navštívil s tím, že jim osobně
donesu pozvánku na svolanou schůzku
k problematice vody.
Času, který jsem tomu věnoval, nelituju a
osobním jednáním jsem získal řadu nových
poznatků, jak velká voda přicházela, ze kterých potrubí, o kterých se možná neví, vytéká, kde ji můžeme čekat.
Krátce po obchůzce jsem si uvědomil, že
jako občan města takovou schůzku svolat
nemohu a ani na ni zvát zástupce města.
Za to se spoluobčanům omlouvám. Domnívám se, že nic není ztraceno, schůzku, kterou si přeji (a obyvatelé, které jsem navštívil
mi slíbili, že příjdou) stihneme v krátké době
a velká voda nás nyní nepředběhne.
S pozdravem
Vše dobré
V. Škrha
Jiráskova ul. Heřmanův Městec

Doručovatel novin roznáší / rozváží
po přidělené trase. Roznos je PO–SO
na 2–3 h. ráno. Nejpozději do 7:30 h.
máte hotovo. Brigáda na DPP/DPČ.
Tel: 725961603 e‑mail kariera@pns.cz.

Restaurant Arabela Konopáč přijme
zaměstnance, brigádníky na pozice:
kuchař / kuchařka
číšník / servírka
brigádníky do kiosku
pomocné práce v kuchyni

Restaurant Arabela Konopáč přijme
Info na tel.: 608 927 097 nebo
zaměstnance, e-mail:
brigádníky
na pozice:
info@bushmanbarservice.cz
kuchař / kuchařka

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Večer pod lampou
s profesorem Jiřím Beranem
Již 29. pokračování cyklu talkshow Večery pod lampou
čeká na své diváky ve středu 20. dubna od 18 hodin. Hostem večera se v sále městského kina stane odborník na
boj s nebezpečnými viry a jedna z frekventovaných tváří
boje s koronavirovou pandemií, epidemiolog Jiří Beran.
Jako odborník na cestovní medicínu se stal
před dvaceti lety jedním z nejmladších profesorů u nás a procestoval řadu zemí světa.
Navzdory věhlasu zůstal skromným a pokorným člověkem a do Heřmanova Městce
se dle svých slov upřímně těší. Radost má
i jeho hostitel a průvodce pořadem Franti-

šek Mifek. Vážně, ale přitom s nadhledem
i humorem promluví náš host o svém profesním i soukromém životě a i Vy se můžete
svými dotazy aktivně zapojit. Vstupenky jsou
již v předprodeji v Turistickém informačním
centru nebo online na: www.kinohm.cz

Kino oslavilo 100 let
Ve dnech 18.–20. března 2022 proběhly v městském kině Oslavy 100 let kina
v Heřmanově Městci, které se nachází po celou dobu ve stejných prostorách
hotelu Bílý Beránek.
Na programu byly archivní dokumenty natočené v našem městě i několik filmových
lahůdek včetně němého filmu s Charlie
Chaplinem z roku 1921 nebo oscarového
filmu Bio Ráj z roku 1988. Diváci si mohli
prohlédnout také náš plně funkční promítací stroj na 35 mm film, který jsme využili
pro projekci pásma pohádek pro děti.
Příjemné bylo také setkání s bývalými
promítači kina i hosty z řad vedení města
a příspěvkových organizací v naší nové kinokavárně. Oslavy završil v neděli 20. března zábavný pořad s hercem Pavlem Novým,
který se rozhovořil o svém životě i natáčení
několika svých známých filmů.
Rád bych tímto moc poděkoval všem našim
věrným divákům, kteří si našli čas k návštěvě
kina i výstavy v Galerii Dvojdomek, která se
věnovala nejen historii kina a budovy hotelu bílý beránek, ale připomněla také historii
světově unikátních filmových plakátů z období 60.–80 let minulého století.

Velké poděkování patří také městu Heřmanův Městec, které dlouhodobě provoz
kina podporuje a v loňském roce uvolnilo
finanční prostředky na vybudování nového
zázemí pro kino včetně kinokavárny. Ta při
příležitosti výročí kina dostala jako dárek ještě nové a pohodlnější posezení jak u klasických stolů, tak i u barových stolků u oken
do náměstí. Odtud se našim návštěvníkům
nabízí krásný výhled a věřím, že dalším velkým lákadlem k návštěvě kavárny v kině
bude také možnost již brzo posedět také
na balkóně Beránku, na který bude z kavárny přístup.
Za celý tým SPOKUL HM všem velké díky
za přízeň a těším se na viděnou v našem /
vašem kině.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

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

Do doby, než „vyrostl“ v 70. letech 20. století u nádraží na konci Jiráskovy ulice velký bytový dům, uzavírala tuto
stranu velká funkcionalistická vila. Byla vybudována na pozemcích náležejících významné Löwitově obuvnické
firmě, jejíž výrobu přenesl do Čáslavské ulice v roce 1887 Adolf Löwit.
Pozemky firmy zasahovaly až k současné
Jiráskově ulici a zde si nechal vnuk zakladatele firmy Arnošt Löwit (1897–1942) postavit
v letech 1936–1938 velký rodinný dům. Toto
bydlení bohužel nemohl dlouho využívat,
protože následovala doba protektorátu
a druhé světové války. V roce 1942 byl Arnošt Löwit z rasových důvodů deportován
do koncentračního tábora v Mauthausenu,
kde zahynul. Po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění, byla ve vile umístěna mateřská škola a poté družina základní školy. Mnozí z nás
ještě pamatují, jak sem jako malé děti docházeli a mají v paměti prostory vily a u ní velkou
zahradu, kterou školy využívaly. Manželka
Arnošta Vlasta, rozená Petrová, žila několik

Nedlouho po výstavbě, pohled ze zahrady, z knihy Architekt B. Fuchs, 1995

Nádraží v 70. letech
90. léta 20. století, pohled z boční strany

let v malých podkrovních místnostech pro
služebnictvo a později se vydala za svými
syny žijícími ve Francii. Po roce 1989 byla vila
rodině navrácena a poté prodána. Její majitel
sem umístil firmu Ambiente.

Zabudovaný nábytek

Zachované původní zařízení

Vnitřní prostory – mateřská škola v 60. letech 20. století

Zastřešená terasa

60. léta 20. století – mateřská škola
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Koupelna

Vilu navrhl významný brněnský architekt
Bohuslav Fuchs a je ukázkou pozdně funkcionalistické architektury druhé poloviny
třicátých let 20. století. Patří k stavitelsky
významným stavbám celého pardubického
regionu. Dům obklopuje rozlehlá zahrada,
jeho prostorové uspořádání je komplikované, ale promyšlené. Venkovní schodiště
od západu umožňuje vstup do obytného
patra. Vstupní halou se vchází do rozlehlého obývacího pokoje, který prochází napříč
domem a má dvě výškové úrovně. Ústí do
něho i schodiště vedoucí do patra s ložnicemi, koupelnou a terasou. Celým domem
prochází točené servisní schodiště vedoucí až do podkroví, kde se nacházely malé
místnosti pro služebnou. V přízemí využíval
byt zahradník, který také působil jako řidič.
Součástí interiéru vily je dodnes zachovaný zabudovaný nábytek. Některé jeho kusy
pochází z dílny tehdejšího místního truhlářského mistra pana Brycha. Přestože původní
majitelé si tuto stavbu užili jen velmi krátce,
je doposud krásnou stavbou a architektonickou ozdobou našeho města.
Eva Bočková
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