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Jak vzniká rozpočet města
V měsících září až prosinci každého roku se připravuje klíčový dokument pro
hospodaření města v roce následujícím – městský rozpočet.

výdaje, tedy investice města. A o ně se vždy
rozpoutá „litý boj“.
Ing. Miloslav Vítek, vedoucí finančního
odboru města, uvádí:
„Rozpočet města je základním nástrojem hospodaření města a z tohoto důvodu je nutné mu
věnovat náležitou pozornost. Jeho tvorba, změny, čerpání vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb.
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, schválený může být i jako schodkový, ale
jen v případě že schodek je pokryt finančními
prostředky z minulých let či zajištěným úvěrem
od banky.

Myslíme, že naše čtenáře bude zajímat, jak
se rozpočet tvoří, co obsahuje a nakolik je
závazný. Každý rozpočet se skládá z vyčíslení předpokládaných příjmů a výdajů.Příjmy
města tvoří zejména podíl na daních, které
vybírá stát. Mezi obce se rozděluje podle
tzv. rozpočtového určení daní (RUD), což
je poměrně složitý klíč zohledňující počet
obyvatel, ale i další hlediska. Dalšími příjmy
jsou poplatky vybírané městem, nedaňové
příjmy jako nájemné a kapitálové příjmy, zejména příjmy z prodeje nemovitostí.
Příjmy města se dají poměrně dobře odhadnout podle skutečnosti z minulých let,
ale město je nemůže podstatnou měrou
ovlivnit, protože vycházejí ze zákona a z toho,
jak se daří vybírat daně. Příjmy města dle rozpočtu na rok 2021 činily přes 112 milionů Kč,
ve skutečnosti budou o něco vyšší a obdobné příjmy lze očekávat i v roce 2022.
Pokud jde o výdaje, tak ty si město stanovuje samo, ale mnoho výdajů je povinných,
které také nejde příliš ovlivnit. Tak provoz

městského úřadu a samosprávy tvoří 27%
výdajů, platy úředníků jsou dány zákonem.
Správa městského majetku si vyžádá přes
15 mil. Kč. Další výdaje, které spravuje odbor finanční, spočívají ve financování škol
a ostatních příspěvkových organizací města, náklady na sběr a likvidaci odpadů, pojištění majetku města, daně a poplatky apod.
Pak zde jsou výdaje, které bychom mohli
pokrátit nebo zrušit, ovšem na úkor služeb,
které jsou občanům poskytovány. Jsou to
výdaje na městskou policii, knihovnu, sport
a kulturu (SPOKUL), dotace spolkům a sportovním klubům, podpora významných akcí
města. Cestou výrazného snižování těchto
výdajů jít nechceme.
Přehled příjmů a výdajů města je zahrnut ve
schváleném rozpočtu, který je zveřejněn na
webových stránkách města.
Po úhradě shora uvedených více či méně
nezbytných výdajů zbývá cca 25 % příjmů
tedy asi 30 mil. Kč na takzvané kapitálové

Příprava rozpočtu je poměrně dlouhodobý
náročný proces, jehož zahájení spadá už do
měsíce září, kdy si finanční odbor města vyžádá
od všech zainteresovaných subjektů (všechny
odbory města, příspěvkové organizace, osadní
výbory, hasiči, městská policie, knihovna) požadavky do rozpočtu na příští rok (jak běžných
výdajů – materiál, energie, služby, tak kapitálových – investičních výdajů a případně příjmů).
Všechny tyto požadavky a predikované příjmy
se zapracují do prvního návrhu rozpočtu, který obvykle vychází s velkým schodkem. Na rok
2021 například bylo na výdaje požadováno
326 mil. Kč, což trojnásobně přesahovalo veškeré příjmy města.
V této fázi je návrh předložen radě města, která
má za úkol projít rozpočet a navrhnout úspory,
vybrat akce, které se budou realizovat příští rok
a které budou takzvaně „pod čarou“ – s možností zapojení pro další roky. Rada tedy v podstatě musí ve výdajích škrtat a škrtat. Výstupem
z rady města je pak materiál pro jednání zastupitelstva, které je jako jediné oprávněné schválit
rozpočet. Předtím je ještě návrh rozpočtu projednán ve finačním výboru zastupitelstva, který o tom podá zprávu zastupitelstvu, případně
doporučení na změny.“
pokračování na straně 3
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 29. 9. 2021
usnesením č.: R/2021/289 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 15. 9. 2021 do 29. 9. 2021,
usnesením č.: R/2021/290 bere na vědomí zprávu z jednání OV pro Chotěnice
a Radlín,
usnesením č.: R/2021/291 bere na vědomí rozbor pojištění a odpovědnosti majetku města Heřmanův Městec,
usnesením č.: R/2021/292 schvaluje znění
dodatku smlouvy č. 2 s ASEKOL, a. s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené podle § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění,
usnesením č.: R/2021/293 schvaluje uzavření smlouvy č. 9421002277/2021/4000239647
se společností GasNet, s. r. o. o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní v rámci výstavby lokality
U Travní cesty,
usnesením č.: R/2021/294 schvaluje uzavření smlouvy č. 21_SOBS01_4121841249 se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č.: R/2021/295 schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120082122 se
společností ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v lokalitě U Travní cesty,
usnesením č.: R/2021/296 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a ak.
mal. Romanem Ševčíkem na restaurování
malby v kapli sv. Kříže a uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova kaple
sv. Kříže v Heřmanově Městci" se společností WANDEL CZECH, s. r. o.,
usnesením č.: R/2021/297 schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
a souhlas se stavbou s Povodí Labe, s. p. pro
stavbu "Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km
12,300-12,565",
usnesením č.: R/2021/298 schvaluje prodloužení Smluv o nájmu bytu na městské
byty (seznam nájemců, kterým byl prodloužen nájem, je ve zveřejněném zápise
z jednán rady města),
usnesením č.: R/2021/299 schvaluje návrh
na vyřazení drobného majetku a dlouhodobého majetku dle zápisu Likvidační komise
Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec ze dne 23. 8. 2021,
usnesením č.: R/2021/300 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v podobě mechanického invalidního vozíku Excel
G5 v hodnotě 2 000 Kč, od pana Vladimíra
Duška,
usnesením č.: R/2021/301 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v po-

době televizoru PHILIPS 26PFL2908H/12
v hodnotě 1 000 Kč od paní Mgr. Pavlíkové
Evy,
usnesením č.: R/2021/302 schvaluje ředitelce MŠ Jiráskova, Jiráskova 842, žádost
o čerpání prostředků z rezervního fondu
ve výši 39 995 Kč na pořízení šatních boxů
v oddělení U Motýlka,
usnesením č.: R/2021/303 schvaluje uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků s Mysliveckým spolkem Bylany, Bylany 122, 538 01 se stanoveným nájemným
ve výši 180 Kč/rok,
usnesením č.: R/2021/304 schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace Krajským
úřadem Pardubického kraje na konání Heřmanoměsteckých podzimních slavností,
usnesením č.: R/2021/305 neschvaluje
ponížení fakturované částky smluvním
obcím z důvodu omezení docházky žáků
do mateřských škol a základní školy v Heřmanově Městci ve školním roce 2020/2021
během pandemie COVID-19.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 13. 10. 2021
usnesením č.: R/2021/306 bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 29. 9. 2021 do 13. 10. 2021
a schvaluje prodloužení termínu pro splnění usnesení č. č. R/2021/278,
usnesením č.: R/2021/307 doporučuje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1090 v k.ú. Heřmanův Městec
s paní Radkou Vondráčkovou za cenu 5 Kč/
m2/rok,
usnesením č.: R/2021/308 doporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo
1879/2 v k.ú. Heřmanův Městec paní Zuzaně Tlapákové, Adámkova 662, Hlinsko 539
01 a panu Aleši Koubovi, Dašická 1223, Pardubice 530 03 za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č.: R/2021/309 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U Bažantnice,
Heřmanův Městec s Pardubickým krajem,
usnesením č.: R/2021/310 schvaluje předloženou Smlouvou o dílo č. 9000/2021 pro
akci "Sanace části zdiva“,
usnesením č.: R/2021/311 schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2021
se společností LauStav, s. r. o., IČO 27525716
a Smlouvu o dílo s podnikatelem Vítem
Abrhámem – truhlářství, IČO 45521468,
usnesením č.: R/2021/312 souhlasí s provedením zateplení uličního obvodového
zdiva rodinného domu č. p. 459, ulice Pokorného v Heřmanově Městci, izolantem
o tl. 10 cm v celé délce domu 15 m, nad
chodníkem č. parc. 2184/3 v k.ú. Heřmanův
Městec,
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usnesením č.: R/2021/313 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
„Podpora činnosti a provozu turistických
informačních center v Pardubickém kraji“
evidenční číslo OKSCR/21/74807,
usnesením č.: R/2021/314 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky
SDH obce z rozpočtu PK na rok 2021, ev.
č. OKŘ/21/74/907,
usnesením č.: R/2021/315 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY
Č. OSV/21/70985 o poskytnutí účelové
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,
usnesením č.: R/2021/316 doporučuje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1016 v k.ú. Heřmanův Městec
s panem PhDr. Vladimírem Hudečkem, za
cenu 5 Kč/m2/rok,
usnesením č.: R/2021/317 schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností INGENIRING KRKONOŠE, a. s., IČO: 27472493
na veřejnou zakázku "Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP - Autobusový
terminál Heřmanův Městec",
usnesením č.: R/2021/318 pověřuje místostarostu města Zdeňka Ryčla pokračovat
v jednání se společností VODAFONE (suntelczech) a připravit návrh smlouvy k projednání RM a následně podpisu,
usnesením č.: R/2021/319 nesouhlasí
s navýšením příspěvku města na realizaci
cyklostojanů v zahradě MF centra,
usnesením č.: R/2021/320 schvaluje Vnitřní směrnici o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Heřmanův Městec.

RADA MĚSTA
• středa 10. 11. 2021
• středa 24. 11. 2021
• středa 1. 12. 2021

Heřmanoměstecké slavnosti 2021
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pokračování ze strany 1
Občané mají možnost do tvorby rozpočtu
zasáhnout buď návrhy zaslanými vedení
města nebo návrhy na realizaci akcí v rámci
participativního rozpočtu a v každém případě hlasováním o návrzích na využití participativního rozpočtu.
Schválený rozpočet je závazný pro vedení
města i jeho pracovníky, výdaje, které nejsou v rozpočtu zahrnuty, nelze realizovat
bez rozpočtové změny (rozpočtové opatření), kterou opět musí schválit zastupitelstvo.
Pokud dojde v tomto a příštím roce k realizaci stavby autobusového terminálu, je nutno počítat s tím, že ostatní investice města
budou muset být v menším rozsahu, než
tomu bylo v minulých letech. Město zasáhne
i enormní nárust cen elektřiny a plynu. S tím
vším se budeme muset v návrhu rozpočtu
na příští rok vypořádat. Věříme, že to zvládneme a že výstavba nového autobusového
nádraží změní město k lepšímu.
Tomáš Plavec
místostarosta města

Město bude
přidělovat devět
nových bytů
V těchto dnech dochází k dokončování devíti nově zrekonstruovaných
bytů v domě č. p. 244 v Čáslavské
ulici.
Rada města rozhodne, pravděpodobně na
svém zasedání 10. 11. 2021, jaké budou stanoveny podmínky pro přidělování těchto
bytů. V každém případě budou muset být
dodrženy podmínky státní dotace, která
byla na rekonstrukci domu poskytnuta, které stanoví, že byty budou určeny pro osoby
v bytové nouzi. Navrhováno bude, že byty
budou takzvaně startovací, tedy, že budou
poskytnuty na časově omezené období,
tří, maximálně pěti let, v průběhu kterých
si nájemník musí zajistit bydlení sám. Konkrétní kritéria pro přidělování stanoví rada
města a budou zveřejněna na webových
stránkách města v měsíci listopadu. Pokud
chcete o přidělení bytu požádat, sledujte
tyto stránky nebo se v druhé polovině listopadu obraťte s dotazem na sociální odbor
městského úřadu.

Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V našem městě se volilo v šesti volebních místnostech a jedna volební místnost byla zřízena v místní části Chotěnice. Již před volbami bylo vydáno
více volebních průkazů než bývá obvyklé, a tato skutečnost dávala tušit,
že i volební účast bude oproti minulým volbám vyšší. Ve všech volebních
místnostech pracovaly šestičlenné volební komise, jejichž členové byli delegováni volebními stranami, do plného počtu bylo celkem 16 členů komisí
dojmenováno panem starostou.
Správní obvod Městského úřadu Heřmanův
Městec zahrnuje 14 obcí včetně našeho
města a zřízeno bylo celkem 24 volebních
komisí. Výsledky jejich sčítání byly zástupci komisí doručeny na sběrné místo ČSÚ,
které bylo ustaveno v budově Městského
úřadu Heřmanův Městec. Účast voličů byla
ve všech obcích velmi podobná a pohybovala se v rozmezí 63 až 82 % voličů zapsaných ve volebních seznamech. Nižší účast
voličů byla zaznamenána jen v Prachovicích
a v Heřmanově Městci v okrsku č. 3. Tam
mělo kromě jiných volit více jak 200 voličů,
kteří mají trvalé bydliště v sídle městského
úřadu a kteří většinou volit nepřišli. Celkem
bylo v Heřmanově Městci ve volebních seznamech zapsáno 3.856 voličů, voleb se
zúčastnilo 2.463 občanů a účast tak činila
63,87 %.

stanoví podle počtu obyvatel kraje). V rámci kraje získal jednoznačně nejvíce preferenčních hlasů Mgr. Marek Výborný, a to
13.351 hlasů, druhý v pořadí byl Mgr. Karel
Haas se 7.323 hlasy. Za kandidující koalici SPOLU tak do sněmovny postoupili
Mgr. Marek Výborný a Mgr. Šimek (oba
KDU‑ČSL), Mgr. Haas (ODS) a MgA. Svoboda (TOP 09). Politické hnutí ANO budou
zastupovat ve sněmovně Mgr. Hanzlíková,
MUDr. Kasal a Ing. Kolovratník. Za stranu
SPD se poslancem stal Jaroslav Bašta, za
koalici Piráti+STAN zasedne ve sněmovně
Tomáš Dubský a Ing. Hájek.
Na průběh voleb nebyla vznesena žádná
stížnost či pochybnost, což svědčí o profesionalitě členů komisí. Ráda bych jim touto
cestou poděkovala za jejich odvedenou
práci a čas, který volbám věnovali.

Výsledky voleb se počítaly za volební kraje a v tom Pardubickém se podle výsledků
rozdělovalo 10 mandátů (jejich počet se

Ivana Jankovská,
tajemnice městského úřadu

Výsledky voleb v Heřmanově Městci:
ČÍSLO
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22

STRANA NÁZEV
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a př. demok. (SPD)
Česká str. sociálně demokrat.
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU–ODS, KDU‑ČSL, TOP09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch.strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str. Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

HLASY
18
13
32
232
86
4
81
2
1
95
809
5
2
293
85
667
5
3

POČET %
0,73
0,53
1,31
9,53
3,53
0,16
3,32
0,08
0,04
3,90
33,25
0,20
0,08
12,04
3,49
27,41
0,20
0,12

Tomáš Plavec, místostarosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Sbírka Bílá pastelka na ZŠ Heřm. Městec
V pondělí 11. 10. 2021 se naše škola zapojila do celorepublikové sbírky Bílá
pastelka pořádané Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
(SONS). Dobrovolnice s kasičkou obešly třídy, které předem prostřednictvím
třídních učitelek projevily zájem, a spolu s žáky diskutovaly o světě nevidomých, o tom, proč je symbolem sbírky bílá pastelka, jaké kompenzační pomůcky pro nevidomé existují a jak takovému člověku nabídnout pomoc.
Nejen žáci se dozvěděli něco nového. Kupříkladu věděli jste, že s vodícím psem lze
jít úspěšně i do lesa na houby? Nebo že
existuje speciální bankomat pro nevidomé? V mnoha třídách byla tato návštěva
podnětem pro navazující aktivity vztahující
se k tomuto tématu. Během hodin výtvarné
výchovy vznikla hmatová pexesa a rébusy,
žáci si vyzkoušeli se zavázanýma očima chů-

zi po třídě s průvodcem i bez něj. Na závěr
se symbolicky kreslilo bílou pastelkou na
tmavý papír. V dalších třídách tato návštěva
vyvolala diskuze ohledně charity a reciprocity darovaného příspěvku. Tomuto tématu
se hodláme věnovat i v dalších hodinách.
Jak je patrné z výše zmíněného, z našeho
pohledu se sbírka vydařila a příští rok máme

na co navazovat. Těšíme se z děkovného
dopisu přímo od dobrovolnic a zpětné
vazby od pořádající organizace, díky které
víme, že jsme všichni společně přispěli částkou 7.970 Kč.
Pokud jste dobrovolnice nezastihli a chtěli byste přispět, nezoufejte, sbírka probíhá
takřka celoročně prostřednictvím dárcovských SMS a sbírkového účtu. Více informací
na www.bilapastelka.cz.
Poděkování patří všem, kteří na sbírku přispěli. Ať už přímo, nebo prostřednictvím
svých ratolestí.
Jana Beránková, Kristýna Zrůstová

Městská policie informuje
Dobrý den,

Pro ty z vás, kteří jste sledovali kolegův seriál o zásadách poskytování první pomoci,
připojuji další díl:

tentokrát mám dobrou zprávu pro
všechny, kteří se chtěli nebo chtějí přihlásit na kurz první pomoci.
S kolegou jsme jej naplánovali
na pondělí 29. listopadu 2021
od 17.00 hodin v sále budo‑
vy Multifunkčního centra na
nám. Míru 288. Předpokládáme,
že akce bude trvat cca 2 hodiny
a dozvíte se mnoho užitečných
věcí. Pro ty odvážnější bude možnost si vše vyzkoušet prakticky.

Dalším častým úrazem, se kterým se můžeme potkat, jsou popáleniny. Mohou vzniknout popálením
od plamene, horkým předmětem, tekutinou, chemikálií, elektřinou či plynem. Rozlišujeme celkem čtyři
stupně – čtvrtý je nejhorší. K většině popálení dochází v domácnostech.

Základem je dostat zraněného od zdroje popálení. To samozřejmě zahrnuje uhašení ohně, transport
od zdroje tepla, ale i (v případě opaření) sundání vodou nasáklého oblečení. V případě, že je oblečení
přiškvařené, rozhodně nesundáváme násilím. Samozřejmě i zde dbáme na vlastní bezpečnost. Dále
sundáme všechny kovové předměty v okolí rány – prsteny, řetízky či náušnice. Popálená tkáň má tendenci opuchnout, a v takovém případě třeba prsten již nejde sundat, přiškrcuje tkáň a může tak dojít
k sekundárnímu poškození prstu. Následně je třeba postižené místo chladit, neboť teplo prostupuje
tkání a k poškození dochází i poté, co je původní zdroj tepla pryč. Voda však nesmí být příliš studená,
spodní hranice je zhruba 10 °C, při chladnější vodě by již mohlo docházet k dalšímu poškození, v krajním
případě i k omrzlinám. V případě popálenin prvního stupně či menší plochy druhého stupně (zarudPro rezervaci míst pište, prosím, nutá pokožka, případně puchýře) lze po ochlazení léčit svépomocí – Panthenolem či Water Jelem,
v případě závažnějších zranění je na místě volat číslo 155 a zraněného monitorovat, zda neupadá do
na náš email:
mestskapolicie@mesto‑hm.cz. šoku či bezvědomí. V takových situacích postupujeme tak, jak již bylo uvedeno ve druhém a třetím
dílu našeho seriálu.
Přeji příjemné dny

Roman Charvát, velitel MPHM

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Vítání občánků –
sobota 25. září 2021
V sobotu
25. září 2021 se
po delší odmlce
uskutečnilo
vítání občánků.
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme
museli v minulosti tuto akci odvolat, děti
nám povyrostly a na tuto malou slavnost
si již některé „došly“ samy. Jsme rádi, že se
toto setkání uskutečnilo. Zvolili jsme prostředí naší synagogy, která má své osobité
kouzlo a její velký prostor se na tuto akci
přímo nabízel. Starosta našeho města pan
Josef Kozel přivítal mezi nové občany našeho města 11 chlapců a 5 holčiček: Christinu
Hrabalovou, Jonáše Jílka, Daniela Kadlece,
Olivera Zdeňka Koníře, Eleonor Kopeckou,
Filipa Kučeru, Magdalenu Menšíkovou,
Emmu Mrkusovou, Emila Mutla, Mikuláše
Nečase, Tamaru Petrákovou, Alberta Půlpána, Alexandra Smolku, Jindřicha Starého,
Marka Tichého a Mikuláše Vávru.
Všem dětem a jejich rodinám přejeme hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a krásný
a spokojený život v Heřmanově Městci.
Vlaďka Dlouhá, Pavla Kozlová, matrikářky
a Josef Kozel, starosta města

www.hermanuv‑mestec.cz
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Mimořádným
hostem Vánočního
koncertu PS
Vlastislav bude
Hradišťan s Jiřím
Pavlicou
Pěvecký sbor Vlastislav připravuje pro
všechny milovníky vánoční hudby a zpěvů
tradiční VÁNOČNÍ KONCERT. Těšit se můžete na půvabné vánoční koledy a adventní
zpěvy, melodie známé i ty, které svoji popularitu teprve sbírají. Zvláštním hostem
vánočního koncertu bude známý soubor
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který vystoupí
jak se svým samostatným programem, tak
společně s PS Vlastislav a PS Doubravan
Chotěboř. Těšit se můžete mimo jiné na
části Missy brevis Jiřího Pavlici.
Koncert se uskuteční v neděli 12. prosince
v 16.30 hod. v heřmanoměstecké sokolovně a více se o něm dočtete v prosincovém
vydání Leknínu. Předprodej vstupenek
bude ale zahájen na TIC v Heřmanově Městci již v pondělí 8. listopadu.
Marek Výborný
jednatel PS Vlastislav
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XVI. výstava betlémů „Andělské
Vánoce“ zpříjemní předvánoční čas
Poslední listopadový víkend bude v prostorách Galerie Dvojdomek vedle
synagogy zahájena již XVI. výstava betlémů v Heřmanově Městci letos nazvaná „Andělské Vánoce“.
Na výstavě se opět můžete těšit na betlémy rozmanitých velikostí, stylů, historie
i původů nejen z okolí Heřmanova Městce.
Stejně tak pro vás bude připraven prodej
dekoračních předmětů s adventní a vánoční tematikou, vánočních pohlednic,
perníčků či vánočních publikací. Andělské
Vánoce připomínají nejen anděla, který je
tradiční součástí betlémů a který zvěstoval
„pokoj lidem dobré vůle“, ale také připomínají letošní soutěž o nejkrásnějšího anděla vytvořeného z libovolného materiálu
a libovolnou technikou. Soutěže se budou
účastnit nejen dětské kolektivy ze škol od
mateřských až po umělecké, ale můžete se
jí zúčastnit i vy. Všichni andělové se stanou
součástí výstavy a zpestří tak prostory galerie. Podrobnosti a kritéria soutěže jsme zveřejnili v říjnovém Leknínu na straně 10, který
je případně k dispozici i v digitální podobě
na www.hermanuv‑mestec.cz. Neváhejte
a zapojte se i vy! V průběhu bude mít každý návštěvník možnost ocenit svým hlasem
anděly, kteří se mu nejvíce líbí.

V úterý 9. listopadu 2021 od 12.00 do 16.30 hod.
proběhne v Hasičské zbrojnici SDH v Heřmanově Městci

SBĚR

OBLEČENÍ dámské, pánské, dětské (i poškozené)
LŮŽKOVINY, RUČNÍKY, UTĚRKY, LÁTKY (min. 1m2)
VATOVANÉ NEBO PÉŘOVÉ DEKY A POLŠTÁŘE
HRAČKY, SPACÍ PYTLE, KNIHY (jen nepoškozené)
OBUV (jen nová, nepoškozená)
PEŘÍ, PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE

Vše musí být zabaleno v igelitových pytlích
či krabicích – děkujeme!
Pro Diakonii Broumov sbírá MO KDU ČSL Heřmanův Městec

Výstavu pořádá KDU‑ČSL Heřmanův Městec ve spolupráci se SPOKUL HM. Slavnostní vernisáž s předáním cen za oceněné
anděly se uskuteční v sobotu 27. listopadu
od 14 hodin. Dále bude výstava přístupná
denně od 9 do 17 hodin, a to až do neděle
12. 12. Věříme, že výstava přispěje pokud
možno k poklidné předvánoční atmosféře
všech jejich návštěvníků.
Marek Výborný

Klub aktivní senioři
– listopad 2021
Klub Aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec.
pondělí 8. listopadu 15.30 hodin
OZDOBY Z MĚDI A KORÁLKŮ vše potřebné přiveze lektorka / spoluúčast 70 Kč
úterý 16. listopadu 15.30 hodin
KERAMIKA – doneste si pracovní triko,
hadr a nůž / spoluúčast 50 Kč
pondělí 29. listopadu 14 hodin
MASÁŽE – objednání na tel. 724 215 103,
přineste si ručník, / spoluúčast – členové
STP hradí 80 Kč, ostatní 160 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
vás zve na program

Znakujeme se zpěvem a hrou
Kurzy, ve kterých se vy a vaše dítě učíte komunikovat pomocí znaků při hře a veselých
písničkách v rámci tématu dané lekce, jež trvá 45 minut.
V kurzech se střídají aktivity rozvíjející pohyb, smyslové vnímání, řeč i sociální dovednosti.
Metodika vytvořená pro děti ve věku od 6 do 36 měsíců zajistí, že děti kurzy baví, udrží si
při nich pozornost a rozvíjí si celkové psychomotorické dovednosti.

PLÁNOVANÝ START PROSINEC 2021
náměstí Míru 288, Heřmanův Městec 538 03
www.rcradovanek.cz

Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc listopad 2021
Naše rodičovské centrum Radovánek zve rodiče s malými dětmi do našich nových prostor ve druhém patře budovy Multifunkčního centra. Rodiče s dětmi
jsou zváni na náš program i do naší herny, kterou nabízíme k využití v rámci
všech programů, ale také samostatně. Pokud máte zájem se k nám přijít podívat, poradit se, popovídat si, neváhejte, jste srdečně zváni. V bezpečném
a klidném prostředí našeho centra máte také, v jeho otvírací době, možnost
nakojit, nakrmit či přebalit své miminko. Přehled o našich aktivitách službách
naleznete také na našich webových stránkách www.rcradovanek.cz.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Kurz je rozděleny do dvou celků - Znakujeme se zpěvem a hrou I. a II. každý celek obsahuje 6 témat:
Znakujeme se zpěvem a hrou I. U jídla, Před spaním, Koupání, Oblékání, Zvířátka, V Parku
Znakujeme se zpěvem a hrou II. Pocity, Venku, Na farmě, Bezpečnost, V zoo, Narozeniny

Základní balíček

Rozšířený balíček

Cena: 1 200 Kč

Cena: 1 500 Kč

Balíček obsahuje:

Balíček obsahuje vše výše uvedené + získáte další
materiály v ceně 300 Kč, mezi něž patří:

● počet lekcí: 6
● cena za lekci: 150 Kč
● základní sadu materiálu v ceně 300 Kč
○ písničky ke stažení
○ zpěvníček (obsahující i sekci s tipy pro
rodiče)

● leporelo Moje první znaky
● leporelo Moje další znaky
● DVD moje první znaky

CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je

10.00 – 10.45 nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998. Jednorázový příspěPONDĚLÍ

Nebeský posel
přijede!
Blíží se konec roku a sním i nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Nesmíme tedy zapomenout na přání pro
Ježíška. Za dodržení protiepidemiologických opatření se letos sejdeme
a svá přání napíšeme. Nebeská pošta
už připravuje razítko a bude otevírat
v neděli 21. 11. 2021 ve 14.00 ho‑
din v zámeckém parku v Heřma‑
nově Městci.

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.
Příspěvek na program 100 Kč.

PRO RODIČE S DĚTMI. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Je‑li v herně
9.30 -12.00 HERNA
uveden jiný program, má tento program přednost Příspěvek na program 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

LADÍME SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami

10.00 – 10.45 a pohybem. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Jednorázový příspěvek na
program 70 Kč/rodina.

Kontakt na lektorku:

Lenka Střelenka, lenka@strelenka.cz, tel. 774 677 210 www.strelenka.cz

vek na program 70 Kč/rodina.

STŘEDA

ČTVRTEK

9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
S BATOLÁTKY. Program s tvořením, pohybem i hrou pro rodiče s dětmi od 1
10.00 – 10.45 HRÁTKY
roku do 3 let. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Příspěvek na program 50 Kč/rodina.
SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let. Program určen pro
14.45 – 16.15 TVOŘÍME
předem přihlášené děti. Příspěvek na program 70 Kč/dítě.

ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU. Ucelený kurz 6. lekcí o komunikaci s dítětem pomocí znaků
při hře a veselých písničkách. Kurzy zahájíme dle zájmu rodičů v prosinci. Více informací u Lenky
Nováčkové, 774 677 210, www.strelenka.cz.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TALENT, s. r. o.
Úterý 9. 11. od 16.00 hodin
Středa 10. 11. od 10.00 hodin
Přijďte se dozvědět více o nově vznikající alternativní škole a školce v Bylanech na besedě pro
rodiče se zakladatelem soukromé školy TALENT
a ředitelkou nově vznikající školy a školky v Bylanech. Beseda je nabízena ve dvou termínech. Na
setkání není nutné se předem hlásit a je možné
přijít s dětmi. Více informací o aktivitách školy
naleznete na www.zscomenia.cz a www.zstalent.cz.
CHVILKA S POHÁDKOU
Čtvrtek 11. 11. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi s pohádkovou babičkou Ivou. Kapacita programu 20
osob včetně dětí. Příspěvek na program 50 Kč/
rodina.

Program pro děti bude připraven, vystoupí
mažoretky Meibelin ze Svinčan a rodiče se
mohou zahřát svařákem a ochutnat perníky.
V 15.30 přijede Nebeský posel, tak rozhodně neváhejte a přijďte včas napsat svá přání
Ježíškovi.
Spolek Živé město z.s., Heřmanův Městec
Michaela Dyčková

PUTOVÁNÍ ZA BLUDIČKOU
Úterý 16. 11. od 17.00 hodin
Rodičovské centrum Radovánek z.s. a T. J. Sokol
vás zvou na tradiční lampionový průvod. Sraz
účastníků s lampiony je v 17.00 hodin. Místo
konání bude upřesněno na www.rcradovanek.
cz. Informace na tel: 723 152 866. Vstupné dobrovolné.

znávání a růstu. Přijďte se dozvědět, jak podpořit
vývoj dětí pomocí smyslového vnímání. Co ve
vývoji dětí sledovat a co dělat, když je něco jinak.
Na besedu je možné přijít s dětmi. Zájemce prosíme o přihlášení na rcradovanek@centrum.cz.
Na besedu bude možné se připojit i online.
Jednorázové vstupné i za online připojení 50 Kč.

CÍTÍM, SLYŠÍM, VIDÍM…ROZVÍJÍM SE
Čtvrtek 25. 11. od 10.00 hodin
Beseda pro rodiče s terapeutkou a lektorkou
Handle terapie Mgr. Zuzanou Šormovou o tom,
proč je smyslové vnímání hnacím motorem po-

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.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Co se psalo v Leknínu před 30 lety?

Leknín 10/1991
Víte, že…
...prázdninovou výstavu obrazů p. Jiřího Hlíny navštívilo 349 zájemců.
...v pátek 20. 9. 91 v odpoledních hodinách navštívil naši redakci opět pan Thoma Löwit.
Jeho pomoci, podpory i cenných rad si nesmírně vážíme.
...se nám stále ozývají další rodáci, kteří mají zájem o dění v Heřmanově Městci? Leknín
putuje poštou pravidelně již k 33 předplatitelům mimo H.M.
...zprávy o konkursech i jiné zprávy získáváme a ověřujeme na příslušných úřadech.
...12. 10. 91 se v dalším kole dražilo opět Holičství a kadeřnictví včetně objektu s vyvolávací
cenou 4.888.000,- Kč. Dražba proběhla v Chrudimi. O výsledku až v příštím čísle.
...nás těší zájem občanů o cizí jazyky. Do kurzu němčiny, pořádaných Společností pro
kulturu v H.M., se přihlásilo tolik účastníků, že bylo nutné je rozdělit do dvou skupin.
Policie...
Obvodní oddělení policie provádí na základě oznámení občanů šetření k případům krádeží v obchodech H. M., které prováděli tři muži (V. J., Š. J. H. J.). Krádeže se týkají obchodů
galanterie U Naňků, Komisní prodej a dalších obchodů v Pardubicích. Způsobená škoda je
nejméně 2 500 Kčs. Dále OOP H. M. vyšetřuje vloupání do chaty v katastru obce Konopáč,
kde dosud neznámý pachatel vnikl do garáže chaty. Odcizil zde motorovou pilu, montážní
klíče a přídavné hoblovací zařízení v celkové hodnotě 5 000 Kčs. Ze strany OOP H. M. je
také prováděno šetření v s. p. CEVA Prachovice, kde v prostoru kotelny došlo k odcizení
ruční vrtačky, ruční brusky a nářadí. Vzniklá škoda je nejméně 5 000 Kčs.
Odpovídáme
Zajímalo by mne, kdy a zda vůbec bude po 11 letech své existence označeno sídliště 9.
května a zda i nadále ponese tento název. –horOdpovídá MÚ
Domníváme se, že sídliště mělo být označeno hned po svém vzniku. Jeho zájem záleží
na zájmu a vůli většiny těch, kdo v něm žijí. Může se jmenovat např. „V Lukách” – jen chtít.
Zda a kdy bude posléze označeno, bude záležet na dodavateli trvanlivých vývěsních štítů,
nejlépe smaltovaných. MÚ s povděkem uvítá sdělení adresy výrobce.
KOPANÁ
Neděle 15. 9. 1991 “A” mužstvo
Sokol ROZHOVICE – Jiskra Heřm. Městec 0 : 1 (0 : 0)
Naše mužstvo přijelo do Rozhovic na derby pro bod, má dva. Vyrovnané utkání, kdy každý
chvilku tahal pilku, rozhodl v posledních 10 minutách hráč Jiskry Vysloužil. Velmi dobrý
rozhodčí Chvojka se zasloužil o hladký průběh zápasu.
Sestava: Kocek – Pilný – Zrůst, Kyncl, Steiner, Jirák, Losert, Vysloužil – Vávra, Netolický,
Sádovský
Branka: Vysloužil, 250 diváků, z toho 150 z H. M.
Střídali: Skala za Vávru, Celunda za Vysloužila a Čížek za Sádkovského
J. P.
Redakce
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Turistou ve
vlastním městě
Marně si lámete hlavu, kam vyrazit
o víkendu na výlet? Projíždíte stránky kudyznudy.cz a přemýšlíte, kam se
vydat, aby vám to nezabralo tolik drahocenného volného času? A napadlo
vás někdy vydat se po krásách našeho města? Tak pojďte s námi, ukážeme vám úžasné heřmanoměstecké
pamětihodnosti hezky popořadě…
Kaple sv. Kříže
Heřmanův Městec je pro nás pomyslně
z každé strany, východní i západní, ohraničen kapličkou. Jsou od sebe vzdáleny 1200
metrů, autem tuto vzdálenost zvládneme
do 2 minut, pešky do 20. My se trochu zastavíme u té, která se právě rekonstruuje, tedy
kaple sv. Kříže. Založena byla v době Jana
Josefa Šporka. Původní kaplička byla barokní, nižší, nic se z ní nezachovalo, snad jedině pískovcové erby. Za pána z Greiffenklau
byla v r. 1817 provedena oprava a úprava
kapličky. Při této opravě došlo k přestavbě
kapličky. Kaplička byla zvýšena a dřevěné
dveře vyměněny za železné mřížové, nad
oltářem vymalován na zeď obraz ukřižování Páně. Brzy ale došlo k dalšímu poškození
kaple, obzvláště zdí. A tak v r. 1884 dochází
ke generální opravě. Urbanistický záměr
výstavby se zdá být velmi evidentní – pohledově velmi významné místo na hlavní
trase směrem od Chrudimi. V roce 2018
získala kaple památkovou ochranu, Ministerstvo kultury ji prohlásilo za kulturní památku. Probíhající rekonstrukce nám snad
ukáže převážnou část vnitřní barokní malby.
Až půjdete do Bažantnice, zastavte se chvíli
u kaple a všimněte si drobné sakrální architektury, která v našem městě rozhodně má
své zastoupení.
Andrea Kudláčková
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i havárie. I mně se to stalo. Létal jsem
a zároveň radil dětem a svoje letadlo jsem
vyslal do vzduchu a zapomněl zapnout
ovládání. Takže vylétlo 100 m vysoko a pak
spadlo jako hruška a rozbilo se na padrť.
Ale u nás je výhoda, že pilot vždy přežije.

SER I Á L

Lidé kolem nás
Miloš Minařík
Nar. 1965

Motoráci pak soutěží v rychlostních letech
nebo v akrobacii.

Podnikatel, letecký modelář

Létáme buď na letišti v Podhořanech nebo
na provizorním letišti u nás Na Lukách.

Vždy začínáme otázkou, jestli jsi
rodilý Městečák?
Nejsem, pocházím z nedalekých Hošťalovic, kde jsem žil až do svých 25 let. Ale do
základní školy jsem chodil v Městci a od
roku 1990, tedy větší část svého života,
zde žiju.
Jak k tomu, že jsi se stal
Městečákem, došlo?
Po absolvování základní školy jsem šel studovat na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou do Pardubic. Po maturitě
v roce 1984 jsem začal pracovat v cementárně v Prachovicích a od tohoto zaměstnavatele jsem dostal byt v bytovce vedle
hotelu Heřman a později si postavil vlastní
dům v lokalitě Pod Nádražím.
V roce 2000 jsem přešel pracovat do americké firmy Rockwell, kde jsem se zabýval
automatizací. K největším projektům firmy
patřila výstavba terminálu Sever 2 na letišti
v Ruzyni. Pak jsem pracoval v jedné české
firmě a v roce 2009 jsem v Čáslavi založil
vlastní firmu se zaměřením na automatizaci výrobních procesů. To jsem měl jako
specializaci na průmyslovce, ale myslím, že
jsem jediný, kdo u toho zůstal, přestože je
to žádaná profese.
A můžeš nám povědět něco
o svých koníčcích a zálibách?
V dětství jsem hrál fotbal za Načešice, ale
již od deseti let jsem se začal věnovat leteckému modelářství, což se stalo mým
celoživotním koníčkem.
A jak jsi k modelařině přišel?
V těch deseti letech jsme se s mým otcem
jeli podívat na létání modelářů do Přelouče. Dodnes si vzpomínám, jak mě to
nadchlo a chtěl jsem to taky zkusit. Začali
jsme s otcem stavět modely a létat s nimi.
V roce 1978 jsme pak na letišti v Podhořanech založili Modelářský klub, bylo to
tehdy pod Svazarmem. Po roce 1990 jsme
chvíli působili v Třemošnici a v roce 1998
jsme založili Modelářský klub Heřmanův

Městec, ve kterém působím doposud.
Máme 36 členů, z toho je jedna polovina
dětí.
Můžeš nám modelářství trochu
představit?
Modeláři vyrábějí modely automobilů,
lodí, železničních modelů, raket, dronů
a letadel.
Letadla se dělí na bezmotorová a motorová. U nás v klubu děláme obojí. S motorovými modely létáme rekreačně a propagačně, s větroni zejména závodíme.
Jak se dá takový létající model
získat?
Modely kupujeme jako stavebnice, jsou
to stovky dílů, které se musejí opracovat
a slepit, stavba modelu trvá třeba 100 hodin. Stavebnice soutěžního modelu stojí
od 2000 Kč více.
A když se to postaví, jak se to
dostane do vzduchu a v čem se
soutěží?
Větroň se dostává do vzduchu buď gumicukem nebo elektrickým navijákem nebo
pomocným elektrickým motorem. Model
je říditelný vysílačkou, kterou lze ovládat
směrovku, výškovku a brzdu.
Soutěží se tak, že závodník musí letadlo
udržet ve vzduchu přesně 6 minut a pak
přistát špičkou na terč o průměru 20 cm.
Nedodržení času nebo nepřesnost přistání
se penalizují.
Není to jednoduché, letadlo samo se ve
vzduchu tak dlouho neudrží, musíš najít
stoupací proudy vzduchu, které ho vynesou. A ten terč je také hrozně malý. Jsou

A jakých největších úspěchů jsi
dosáhnul?
Za svůj úspěch považuji, že přes dvacet
let vedu kroužek leteckého modelářství
při Domu dětí a mládeže v Heřmanově
Městci. Dále jsme uspořádali dvacet ročníků Světového poháru v kategorii F3J,
vystřídala se tu celá Evropa i závodníci ze
zámoří.
V minulosti se naši junioři Jan Votoupal
a Petr Švadlenka zúčastnili několika mistrovství světa a Evropy s umístěním do
třetího místa.
Nyní se účastníme soutěží kategorie RES,
za poslední dva roky jsme získali v dospělých čtyři první místa, v juniorech osm prvních míst. Mezi nejlepší juniory patří Hynek
Čermák a Lukáš Krbec.
Moje největší osobní úspěchy jsou vítězství v Italském poháru a jedenácté místo
v mistrovství Evropy v roce 2001. Letos
jsem pak vyhrál mezinárodní závody v Levicích na Slovensku.
Pokud by se někdo chtěl do
modelářství pustit, co mu
doporučuješ?
Ať to nezkouší sám, ale přijde za námi.
Neúspěchy často odradí, chce to radu
a odborné vedení, alespoň z počátku. My
mezi sebou rádi přivítáme děti i dospělé.
Pro děti to není z počátku nijak finančně
náročné, díky podpoře od města, Svazu
modelářů i Národní sportovní agentury
dětem většinu nákladů hradíme. Když
kluk nebo děvče přijdou, vyrobí si házecí
modely, s těmi zkouší létat a když u toho
vydrží, přecházejí na větší, rádiem řízené
modely.
Přijďte si zalétat, přihlásit se je možno
v domě dětí a mládeže.
Otázky kladl Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 10

Mladé naděje v akci
Zahájení přípravky stolního tenisu, první body v druhé lize a stručný výsledkový servis začínající sezóny.

První body v 2. lize
Již 3 zápasy má za sebou nejmladší družstvo
této sezóny (a asi i historie – s věkovým průměrem 14,5 roku) 2. ligy skupiny B. Na první
utkání sezóny jsme vycestovali do Znojma.
Bylo to seznámení s 2. ligou, se kterou se
kluci ještě nesetkali. Získali jsme první sety,
dostali se do několika koncovek, ale body
byly daleko. Ke druhému utkání jsme vyrazili do Nového Jičína. Zde jsme se dostali
3× do pátého setu. Vyhrát se podařilo „jen”
Danovi a Vojtovi. Mark i Richard vybojovaný
pátý set ve vítězství nepřetavili. Takže první
2 body této sezóny byly na světě :-). Třetí
utkání jsme sehráli na stolech SK Přerov.
Další 2 body v pětisetových zápasech získali
Dan s Vojtou. Mark těsně prohrál a Richard
jako jediný dokázal sebrat set domácímu
Bořkovi Otáhalovi. Příští utkání bude poprvé na našich domácích stolech. V sobotu
23. 10. přivítáme KST Blansko a v neděli
24. 10. TTC MS Brno B. Další domácí zápas
pak bude 13. 11. od 14 hodin proti KST Slezan Opava a 14. 11. od 10 hodin proti SKST
Havířov C. Budeme rádi, pokud naše mladé hráče v jejich bojovném výkonu přijdete
podpořit. Zápasy to budou extrémně těžké,
ale mladí hráči z Heřmanova Městce dokázali, že zabojovat určitě dokážou.
Mládež
Druhý zářijový víkend se v Praze ve 2 halách
uskutečnili první bodovací turnaje mláde-

Dne 29. 11. 2021 uplyne
5 let od úmrtí naší
maminky a babičky
Marie Holečkové.
Moc nám chybíš!
Vzpomínají:
Dcera Maruška s rodinou
a syn Kája s rodinou

že této sezóny. Dresy TJ Jiskra Heřmanův
Městec byly vidět. V sobotu na turnaji U17
kategorie A dokázali ze skupiny postoupit
Dan Volhejn, Richard Wagner a Vojta Jirout.
Nejlépe dopadl Dan na 9–16. místě. Richard
s Vojtou skončili na 17–24. místě. Marky ze
skupiny nepostoupil do hlavního pavouka,
ale v útěše přidal 2 vítězství a skončil ve
čtvrtfinále. V turnaji U17 kategorie B bojoval
Jan Černík a také velice úspěšně. Skončil na
krásném 3. místě a vybojoval si postup do
kategorie A příštího turnaje. V neděli se do
turnaje U15 zapojili do bojů o body Mark
Wagner a Vojta Jirout. Vojta se probojoval
do čtvrtfinále a Marky obsadil 9–16. místo.
Na turnaji U19B bojoval náš jediný zástupce,
a to Dan Volhejn, který nakonec pro zranění
z turnaje musel odstoupit.

také po prvních dvou kolech a vítězstvích
je v čele soutěže.

Druhé bodovací turnaje mládeže se konaly
v říjnu v Ostravě a Havířově. Na turnaji U15
jsme tentokrát zástupce neměli. Na U19B
vybojoval Dan Volhejn 3. místo. Společně
s Richardem Wagnerem dokonce vyhráli
turnaj čtyřher. Na turnaji U17 skončil Dan
Volhejn na 17–24. místě. Trojici Mark Wagner, Jan Černík a Richard Wagner se nepodařilo postoupit ze skupiny a naši hráči
budou muset ještě hodně přidat v tréninkové píli, abychom z těchto turnajů přivezli
očekávané výsledky.

První trénink přípravky

Dospělí
Čistě dospělé družstvo nemáme – do
všech družstev se snažíme zapojit mládežníky. Nicméně B družstvo zahájilo Divizi
Pardubického kraje třemi vítezstvími na domácích stolech. Další dva zápasy v Pardubicích skončily porážkou 10:3. Příští domácí
zápasy budou 20. 11. proti Hlinsku a Skutči.
Družstvo C zahájilo Okresní soutěž první
třídy třemi vítězstvími a je v čele tabulky.
Družstvo D v Okresní soutěži druhé třídy

Dne 23. 10. uplynuly
3 roky, co nás navždy
popustila naše drahá
maminka
paní Marie Brychtová.
S láskou vzpomínají
manžel Rudolf, dcery
Monika a Šárka, sestra
Libuše a švagrová Anička

Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

BTM Havířov

Čas letí, nevrátí co nám
vzal, jen vzpomínky nám
na tebe zanechal.
Dne 15. 11. 2021 uplyne
6 smutných let, kdy nás
navždy opustil pan
Jaroslav Pilný.
S láskou vzpomíná
manželka Zdenka
a dcera Radka s rodinou

Dne 16. 11. 2021 tomu
budou 3 roky, kdy nás
navždy opustil pan
Stanislav Kořínek.
Stále vzpomínají s láskou
manželka Zdena a dcery
s rodinami i sestra Marie

VZPOMÍNÁME

Přípravka stolního tenisu
Od začátku října se díky spolupráci s MŠ
Jiráskova a především díky paní ředitelce
Irmě Celundové podařilo zahájit přípravku stolního tenisu. Program je zaměřen
na všeobecný pohybový trénink, týmové
sportovní hry a trénink základních úderů.
Cílem je vést děti ke sportu a získat lásku
ke stolnímu tenisu.
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Nominace na cenu Sportovec
roku můžete posílat již nyní
Ve středu 16. února 2022 od 18 hodin se v Kulturním
klubu ve Skutči uskuteční slavnostní předávání cen ankety Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Městem Skuteč
a agenturou Sport Action, s. r. o., přičemž partnery jsou
další města regionu – Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec, Slatiňany, Chrast, Luže, Ronov nad Doubravou, Seč,
Třemošnice a Nasavrky.
Přestože rok 2021 je nejen pro sportovce vzhledem ke známým
skutečnostem složitý, může se „chrudimský region“ pochlubit
výbornými výkony a výsledky talentovaných sportovců i sportovních týmů. Letošní sezóna byla pro mnohé z nich mimořádně
úspěšná. Náš region se však může pochlubit i mladými nadějemi,
jejichž jména zatím nejsou tolik známá, ale o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu ještě uslyšíme. Ocenění Sportovec roku jsou
rovněž poděkováním výjimečným osobnostem, které chrudimský
region často zviditelňují v České republice i za jejími hranicemi.
Anketa Sportovec roku má také ke zdravému pohybu motivovat
nejen děti a mládež, ale i dospělé.
Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může posílat návrhy nominací v těchto kategoriích: dospělí, mládež do
19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair
play, síň slávy, dále také v kategorii krajánek a vesnická TJ. Nominace bude zpracovávat Sportovní unie Chrudimska, která je
pak předloží hodnotící komisi. Nominace ve zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do 4. ledna 2022 zasílat jednoduchým
způsobem přes webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi‑sportovci/ nebo listovní poštou na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.

NEREGISTROVANÍ HRÁČI HEŘMANOMĚSTECKA
VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ SPOKUL HM, P.O.
VÁS ZVOU NA

MIKULÁŠSKÝ
TURNAJ DVOUHER
STOLNÍHO TENISU
4.12.2021 OD 8.30
SPORTOVNÍ HALA HEŘMANŮV MĚSTEC

Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči stolního tenisu a
registrovaní hráči nad 60 let.
Počet účastníků je omezen limitem 24 hráčů. Startovné 200,- Kč.
Přihlášky zasílejte do 29.11.2021 na email: sportovnihala.hm@email.cz
Informace: Jar. Hemmr

776 248 787

Zb. Čermák 606 122 516

Studánka Vlastějov
V neděli 10. 10. 2021
byl zdroj kvalitní vody
ve Vlastějově napaden
nájezdem načešických
elektro‑koloběžkářů
pod vedením Adama… (pachatelé jsou
známi). Výsledek jejich
„údržby“ je na fotce.
Zdroj byl vybudován
v roce 2001 SPŽH (Spolek přátel Železných
hor). Byla zde umístěna informační tabule s rozborem vody
s možností odběru
vody a okolí upraveno.
Manželé Hekalovi

www.hermanuv‑mestec.cz
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INSTITUT PAMĚTI NÁRODA V PARDUBICÍCH
29. listopadu 2021 otevře Post Bellum první Institut Paměti národa v České republice. Podzemní
výstavní prostor pod Machoňovou pasáží v centru Pardubic nabídne návštěvníkům historický materiál v zajímavé multimediální podobě. Moderní dějiny budou tak představeny očima pamětníků
klíčových událostí 20. století a dokresleny silným emočním a audiovizuálním zážitkem. Své místo
v Institutu má i vzdělávací centrum, které je už nyní zpřístupněno pro školy a všechny mladé lidi.
Expozice Institutu Paměti národa seznámí návštěvníky s příběhy pamětníků prostřednictvím moderní audiovizuální techniky. V prvních měsících po
spuštění se bude jednat o osudy válečného veterána Tomáše Sedláčka a odbojářky Jaryny Mlchové.
V následujících měsících a letech se budou přidávat
další epochy 20. století, ve kterých Institut představí
příběhy účastníků třetího odboje a bývalých politických vězňů. Výstava také zahrne i dobu normalizace
a zakončena bude sametovou revolucí.
V dopoledních hodinách je expozice přednostně
určena pro školy. Odpoledne bude volně otevřená
veřejnosti. Jedinečný zážitek, který nemá v České republice obdoby, upoutá pozornost diváka jak prostřednictvím autentického vyprávění pamětníků,
jejichž příběhy jsou zaznamenány v Paměti národa,
tak i prostřednictvím působení na divákovy smysly,
kdy se návštěvníci budou moci na chvíli přenést na
klíčová pamětní místa a v tomto okamžiku zakusit
atmosféru tehdejší doby.
V praxi to znamená, že bude divák vybaven moderním tabletem, který je napojen na inteligentní řídící
systém pohybu. Tablet má jasný úkol: přivádět návštěvníky k jednotlivým výstavním systémům a řídit
jejich pohyb po expozici. Exponáty si divák spustí
prostřednictvím QR kódu. Následně pomocí vizuální techniky obohatí výstavní systém vyprávěný
příběh pamětníka, který je přenášen do uší pomocí sluchátek. Na diváky čeká např. soukromé kino,
speciální promítací komora, nebo 3D obrazovky.
Vzdělávací činnost Paměti národa spočívá mimo
jiné v zážitkových workshopech, které se vždy
přímo váží k nějakému dějinnému uzlu v československé historii a také k jednomu, nebo více
pamětnickým osudům, které jsou zaznamenány
v archivu Paměti národa. Právě zážitkové workshopy budou ve vzdělávacím centru, které je součástí
Institutu, navazovat na expozici a tím pomohou
mladým lidem prohloubit a ucelit si získané informace a zážitky. Vzdělávací centrum přivítá také
žáky a studenty pracující na pololetních projektech
nazvaných Příběhy našich sousedů, v nichž si studenti sami najdou pamětníka ze sousedství, jehož

příběh v týmu zaznamenají, vytvoří reportáž či jiný
výstup a na závěr vše prezentují publiku. Nejen pro
tyto mladé je připraveno moderní nahrávací studio
a odpovídající zázemí.
V neposlední řadě slouží Institut jako prostor pro
pravidelné besedy a debaty se zajímavými hosty na
témata spjatá s historií i současností. Vzdělávací centrum Institutu navštěvují ředitelé škol i učitelé, kteří si
chodí pro potřebné materiály do výuky, včetně pamětnických videí a metodických materiálů, a také se
pravidelně ve vzdělávacím centru školí a potkávají.
Institut Paměti národa vznikl z poptávky škol a učitelů dějepisu, kteří postrádají moderní kamenné
muzeum, které promlouvá moderním způsobem
k mladé generaci a do kterého budou moci pravidelně přivádět mladé lidi ještě před plánovanou
výukou jednotlivých epoch 20. století ve škole. Díky
návštěvě Institutu žáci a studenti proniknou svým
zájmem do nedávné historie a dějiny se jich tak začnou skutečně týkat. Příběhy starších generací jim
totiž budou předány moderní technologickou formou, což mladá generace pro zaujetí bezpochyby
potřebuje.
Své žádosti o rezervaci termínu návštěvy (od 29. listopadu 2021) adresujte vedoucímu vzdělávání
pobočky Paměť národa Východní Čechy Lukáši
Peškovi na: lukas.peska@postbellum.cz.
Technologické řešení expozice navrhlo a realizovalo
kreativní studio 3dsense.
Institut Paměti národa by nevznikl bez podpory Enteria, a. s., Rozvojového fondu Pardubice, a. s., a bez
přispění měst a obou krajů ve východních Čechách.
Za poskytnutou podporu děkujeme všem partnerům Paměti národa Východní Čechy, Kolegiu Paměti
národa a Klubu Přátel.

Autorem článku je Tomáš Heller, který je
od roku 2018 ředitelem regionální pobočky
Paměť národa Východní Čechy. Právě na
východě Čech Post Bellum otevírá první
Institut Paměti národa. Stane se tak ještě
letos 29. listopadu. Sídlit bude v Pardubicích
na třídě Míru v Machoňově pasáži.
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Aktivní přístup k životu

APŽ Listopad 2021
Úterní hodinová cvičení v RC Radovánek
Cvičíme v nových prostorách RC Radovánek
(Multifunkční centrum) od 14.00.
středa 3. listopadu
Wellness Pardubice
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M.
čtvrtek 4. listopadu
Trénujeme mozkové buňky
Od 14.00 v RC Radovánek.
sobota 6. listopadu
Jedeme na Vysočinu
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky z Pusté Kamenice
do Borové, cca 10 km.
středa 10. listopadu
Z Chrudimi na pravěké hradiště Topol a
zpět do Chrudimi
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M.
neděle 14. listopadu
Pojďme si zatančit i bez partnerů
Sraz ve 13.00 před sokolovnou.
pondělí 15. listopadu
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Pes baskervillský (skupina B
sezóna 2020). Odjezd v 18.00 z nám. Míru
v H. M. Podmínkou účasti je očkování, PCR
nebo antigenní test, potvrzení
o prodělaném onemocnění COVID-19.
Vstup do divadla s ochranou dýchacích
cest.
čtvrtek 18. listopadu
Trénujeme mozkové buňky
Od 14.00 v RC Radovánek.
Respektujeme vládní nařízení, program
bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

Ivana Krbcová

+420 723 152 866
www.energeia.cz

DS Heřman
Vážení diváci, rádi bychom vás pozva‑
li na divadelní představení souboru
Heřman. Věříme, že na počtvrté už to
vyjde! Přijďte fandit divadlu, těšíme
se na viděnou v pátek 12. listopadu
v 19.30 v sokolovně.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 13

MILOSTIVÉ LÉTO

>

nejle psí mask y
dost anou cenu

SMAŽTE DLUHY U STÁTU
BEZ ÚROKŮ A PENÁLE

HALLOWEEN
NA

>

KONOPáCI

Vztahuje se na dluhy vůči
veřejné správě - stát, kraje,
města, obce a jejich organizace.

Autokemp Konopác

s

>

tezka
o
d
strasvahy
i
dudmelny

restaurace Arabela

>

-

O

Kromě původního dluhu stačí
doplatit 750 Kč (907,50 Kč vč.
DPH) za zastavení exekuce.

detsotkéáka
>

nedele
>

Zbylé penále, úroky a
takzvané příslušenství vám
bude veřitelem odpuštěno.

7.16.3011.

disk

Vypořádání dluhu je možné
uplatnit od 28. října do 28. ledna

Kontaktujte co nejdříve svého
exekutora. Tato možnost se
nebude opakovat.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
RESTAURANT

Arabela

Autokempink Konopáč

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Podzim v informačním centru Pohůdka
Turistická letní sezona definitivně skončila, přesto ani teď v našem
informačním centru nezahálíme. V říjnu u nás proběhla kontrola
z Asociace turistických informačních center, ve které jsme obstály
a certifikát na třídu B jsme tak úspěšně obhájily na další dva roky.
V tomto období se u nás výrazně rozběhl
prodej vstupenek na kulturní akce, a to nejenom do městského kina, ale i na divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty
a abonentky v synagoze. Program je bohatý, pestrost velká, vybere si určitě každý. Za
příspěvkovou organizaci SPOKUL HM, jejíž
jsme součástí, a nejen za ni, děkujeme všem
návštěvníkům za podporu v této pro kulturu ne příliš příznivé době. Vážíme si toho.

metrové smrkové spárovky na 6 dřevěných
kozách. Variabilní, funkční, lehce rozložitelný a designově krásný. Dle návrhu Markéty
Kučerové ho pro nás vyrobili studenti Středního odborného učiliště technického v Třemošnici. Výborná spolupráce, dobrá práce.
Přijďte se k nám na něj podívat, stojí za to.
Ke stolu patří židle. A ty nám bohužel zatím
chybí. Nové pořizovat nechceme, bylo by to
zbytečně nákladné. Rozhodly jsme se jít jinou
cestou. Starým věcem dát novou tvář. A proto prosíme vás všechny, kteří nám v tomto
chcete pomoci – máte‑li doma nepotřebnou dřevěnou funkční židli, věnujte nám ji.
Pokud bude třeba, pokusíme se ji svépomocí
opravit. A přidat k ostatním. Vy pak můžete
mít dobrý pocit, že jste pomohli nám i dobré
věci a vaše židle bude sloužit dál.

V naší Pohůdce jsme pokračovaly v pořádání workshopů. Nadcházejícímu podzimu
jsme vyšly vstříc i tematickým kurzem s názvem podzimní tvoření. Zájem byl velký,
jeden termín nestačil, přidávaly jsme tedy
ještě jedno tvořivé odpoledne. S profesionálními floristkami jsme si uvázaly přírodní
travinový věnec. Co kus, to originál, všechny byly nádherné. Posuďte sami. A pokud
si fotografie dobře prohlédnete, můžete
obdivovat i náš nový dřevěný stůl. Dvě čtyř-

Pohůdka připravuje
Už na jaře jsme si pohrávaly s myšlenkou
uspořádat výstavu obrazů místních amatérských malířů z Heřmanoměstecka.
A teď konečně nastala ta chvíle, kdy vás na
ni můžeme pozvat. Svá díla nám zapůjčili
Eva Kaválková, Viktor Juliš a Pavla Kozlová.
Všichni malují pro radost a na těch obrázcích je to vidět. Do konce měsíce se o tom
u nás můžete sami přesvědčit.
I v listopadu nás čeká další tvořivá dílna.
Tentokrát s vánoční tematikou – výroba
adventního věnce. Vybrat si můžete ze
dvou termínů: 24. a 25. listopadu, vždy
od 16–19 hodin. Cena je 490 Kč, s prací
Vám pomůže profesionální floristka, veškerý materiál včetně svíček zajistíme a je
v ceně. Udělejte si pohodové odpoledne,
nalaďte se na nadcházející svátky. Místo
si prosím rezervujte už teď, více termínů tentokrát již přidávat nebudeme (tel.:
778 888 772, email: tic@spokul.cz).
Olga Čížková a Thea Palmer

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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Rozsvícení vánočního stromu
Vážení spoluobčané, jak se již stalo tradicí, tak i letos pro vás město Heřmanův Městec připravilo ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, a to v neděli
28. 11. 2021 od 13 hodin na náměstí v Heřmanově Městci. Na akci se letos
stejně jako u městských slavností organizačně i přípravou programu podílí
městská organizací SPOKUL HM.
A na co se můžete těšit? Od 13 do 15 hodin vám k nákupům v prodejních stáncích
i k občerstvení třeba s klasickým svařákem
budou znít reprodukované vánoční koledy
a písničky, které v 15 hodin vystřídá na pódiu
vánoční vystoupení Leony Šenkové a Jolany
Szajewské s jejími elektrickými houslemi. Po
16. hodině rozezvučí náměstí gospely, spirituály a vánoční písně v podání Ireny Budweiserové známé z kapely Spirituál kvintet,
kterou na kytaru doprovodí Jakub Racek.

A pak to přijde, v 17.00 rozsvítíme náš heřmanoměstecký vánoční strom. Po rozsvícení stromu bude ještě do 17.30 pokračovat
ve svém vystoupení Irena Budweiserová
a Jakub Racek.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne
a vychutnat si vánoční atmosféru první adventní neděle 28. listopadu.
Těšíme se na shledání s vámi.

Nová kinokavárna už brzo zahájí provoz
Městské kino dokončuje rekonstrukci předsálí, které nově nabídne také posezení u baru a v novém
prostoru kinokavárny.
Jak jsme vás informovali již v minulém vydání Leknínu, díky finanční podpoře města
Heřmanův Městec se do finále blíží otevření
nových, a především větších prostor předsálí kina. Městská organizace SPOKUL HM
tuto investici realizuje již od konce května a naším cílem je zprovoznění kavárny
a baru v první polovině měsíce listopadu.
Věříme, že i přes zpoždění v realizaci způsobené špatnou dostupností řady stavebních

materiálů i komponent pro výrobu nábytku,
bude výsledek stát za to. Těšit se můžete na
příjemné posezení s kvalitní kávou, čajem
i dalšími nápoji, drobným občerstvením
a výhledem na náměstí a dominantu našeho města – kostel sv. Bartoloměje. Těšíme se
na vaši návštěvu. Bližší informace a aktuality najdete na www.spokul.cz a Facebooku,
kde vás budeme průběžně informovat.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Výročí rekonstrukce synagogy v Heřmanově Městci

V rychlém toku dějin odbočíme v Zavátých stopách z prohlídek částí města
a připomeneme si „nedávné časy“, které se vážou k důležitým událostem ve
městě. Tou bylo beze sporu před dvaceti lety 25. listopadu 2001 otevření
zrekonstruované synagogy a sousední bývalé židovské školy.
V této bývalé židovské části města jsme už „putovali“. Přestože osud novorománské synagogy od Františka Schmoranze visel v druhé polovině 20. století na vlásku, podařilo se ji
zachránit. Zasloužilo se o to tehdejší vedení města a Společnost ochránců židovské kultury
založená v roce 1990. Synagoga, bývalá židovská škola, dvojdomek a židovský hřbitov byly
zapsány v roce 1991 do seznamu kulturních památek. Poté následovaly nákladné rekonstrukce, na které bylo vynaloženo 26,3 mil. Kč. Město se podílelo téměř 40 %, ostatní kryly
dotace. V letech 1992–1996 byl opraven židovský dvojdomek, 1997–2001 byla uskutečněna
kompletní rekonstrukce synagogy, v letech 1999–2001 proběhla obnova bývalé židovské
školy. Město v době přípravy a realizace obnovy těchto objektů reprezentovali starostové
Václav Dostál a JUDr. Miloslav Výborný. Generálním dodavatelem rekonstrukčních prací
synagogy a bývalé školy byla firma, s. r. o. Ambiente Heřmanův Městec generálního ředitele Mgr. Ivo Kvítka. Společnost ochránců židovské kultury představoval p. Ladislav Mareš
a G. König. Svou činností se podíleli na obnově i pan Medek z NPÚ Chrudim a kronikář
města Václav Janata. Je na místě připomenout, že dotace, které z velké části kryly práce,
obstarával tehdejší starosta JUDr. M. Výborný.
Slavnostního listopadového odpoledne se zúčastnili kromě představitelů našeho města, institucí a kromě těch, kteří se podíleli na záchraně, také hejtman Pardubického kraje
Ing. Roman Línek a ministr kultury ČR Pavel Dostál. Vystoupení pěveckého sboru Vlastislav doplnilo literárně hudební pásmo z prózy France Werfla a v budově bývalé školy
byla otevřena pro tuto příležitost výstava výtvarných děl. Později se bývalá židovská škola
pojmenovaná jako Gallery Cyrany stala galerií s díly nejen východočeských malířů a sochařů. Svou celoživotní sbírku výtvarných děl obrovské hodnoty do ní věnovali manželé
Ema a Josef Horákovi a rozhodně stojí za zhlédnutí. Budova je opět propojena krytou
chodbou na ženskou galerii do synagogy, jako tomu bylo dříve. Renovovaná synagoga
s malbami, vitrážemi, lavicemi a dalším slouží nyní pro kulturní akce, slavnostní příležitosti
a setkávání. Bývalý židovský dvojdomek nese název Galerie Dvojdomek, je využíván jako
městská výstavní síň. Jsou to krásná místa, na která mohou být naši občané pyšní. Stará
se nyní o ně městská kulturní organizace SPOKUL H. Městec.

Rekonstrukce synagogy, 1998

Ženská galerie v synagoze před opravou

Eva Bočková

Rekonstrukce bývalé židovské školy, 1999

Pozvánka na slavnostní otevření
synagogy, 2001

Program s pozvánkou na slavnostní otevření synagogy, 2001

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 22. 11. 2021 ve 12.00
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Původní podoba synagogy
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