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Městské lesy – chlouba, ale i velká zodpovědnost
Lesy, které máme, jsou velkým bohatstvím našeho města. Nepodceňuji jejich hospodářský a finanční efekt pro městské
rozpočty, ale finance by neměly být primárním motivem, jak na naše lesy nahlížet. Mohou nám do budoucna zajistit soběstačnost energetickou i materiální pro naše vlastní potřeby, stejně jako sloužily i našim předkům. Preferuji proto jejich obnovu
a správu tak, aby byly stálým potenciálem i pro generace budoucí. Drancování a nařízené těžby jen pro okamžitý finanční
balík u mne proto nikdy neuspějí.
Město Heřmanův Městec má ve svém majetku pozemky o výměře 331,80 ha, které jsou
určeny k plnění funkce lesa. Všechny jsou
zařazeny do kategorie lesů hospodářských.
Tak zní strohé označení městských lesů z pohledu řeči úřední. Čas od času se setkáváme
s dotazy a připomínkami týkající se městských lesů, jejich užívání, těžbou, ale i obnovou. Aktuálně v mnoha médiích naleznete
příběhy především s kůrovcovou kalamitou,
která se nevyhnula ani našemu území. I proto jsme se rozhodli věnovat toto číslo Leknínu tomuto tématu, a kromě mého příspěvku,
naleznete v aktuálním čísle městského zpravodaje i článek správce městských lesů a také
odborného lesního hospodáře v městských
lesích Ing. Josefa Jedličky.
Naše město hospodaří v lesích v návaznosti
na platný lesní hospodářský plán, což je dokument schvalovaný Pardubickým krajem
a který i určuje maximální výši těžeb, stejně

tak obnovu porostu, výchovné zásahy atp.
Jeho platnost je na 10 let a aktuální, který
je v platnosti a byl zahájen 1. 1. 2010 a končí k 31. 12. 2019. Výše těžeb, která se logicky
promítá do finančních příjmů města je cca
3500–4000 m3. Ovlivňuje ji však nejen naše
vlastní činnost, ale i příroda samotná. Mám
tím na mysli například vichřice, které se v době
ne tak dávné prohnaly okolo nás, ale i třeba
stav současný – tedy působení kůrovce. Poslední tři roky prakticky minimálně volíme
úmyslnou těžbu, ale jsme odkázání na těžbu
tzv. nahodilou, to znamená těžbu míst zasažených právě tímto nesmlouvavým broukem.
Pro představu finančně město svým hospodařením v městských lesích dostává do
rozpočtu částky kolem 1,5–2,0 milionů Kč.
V letech, kdy není trh zatížený kalamitami pak
i samozřejmě výkupní ceny jsou vyšší, a tak
i zisk z městských lesů stoupá. Za roky 2010–
2018 byl zisk z hospodaření městských lesů 19
milionů Kč. Poslední tři roky díky výkupním

cenám dříví, které reagují právě na kůrovcovou kalamitu nám však výtěžky hospodaření
v městských lesích snižují. Městský rozpočet
tak pro rok letošní počítá pouze s částkou
necelých 400 tisíc. Nutno však ještě doplnit,
že skutečný stav zřejmě bude o poznání příznivější, a to i přes složité období, které naše
lesy nyní zažívají.
Jak je z výše uvedeného patrné, tak od nového roku bude platit nový lesní hospodářský plán. Opět bude na 10 let a s ohledem
na fakt, že se nám výměra ani charakter lesů
nemění, měl by být obdobný jako plán, který
letošním rokem končí.
Přijďte se do městských lesů podívat, začínají
nad Konopáčem a táhnou se až k Březince
a celou procházku si můžete říkat, že jdete
ve svém lese.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 28. 08. 2019
usnesením č. R/2019/270 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
22. 7. 2019 do 28. 8. 2019,
usnesením č. R/2019/271 bere na vědomí zápis
z jednání Komise sportovní č. 3/2019 a ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města pro rok 2020
možnost případného navýšení grantu pro podporu
sportu na 2% plánovaných daňových příjmů města
pro první projednání v RM a dále ukládá vyzvat Komisi
kulturní a Komisi pro výchovu a vzdělávání k předložení stanovisek k pravidlům přidělování dotací města
s návrhem případných změn na rok 2020, aby bylo
možné projednat v RM vyhlášení dotačních programů města pro rok 2020 společně s návrhem Komise
sportovní a to nejpozději 31. 10. 2019,
usnesením č. R/2019/272 bere na vědomí Zápis
z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města
č. 5/2019 ze dne 3. 6. 2019,
usnesením č. R/2019/273 nedoporučuje odprodej
části pozemku parcelní číslo 2153 v k.ú. Heřmanův
Městec manželům Anně a Jaromíru Hronkovým,
usnesením č. R/2019/274 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007887,
usnesením č. R/2019/275 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001183/
VB/1 mezi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a městem
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/276 neschvaluje pronájem
pozemku parcelní číslo 46/6 v k.ú. Heřmanův Městec
panu Ing. Milanu Medkovi,
usnesením č. R/2019/277 schvaluje prodloužení Smluv o nájmu bytů na dobu od 1. 9. 2019 do
30. 9. 2020 na městský byt č. 11, Průhon 447, Heřmanův Městec Václavu Jiráskovi za cenu 65 Kč/m2
a na městský byt č. 10, Masarykovo náměstí č. p. 33,
Heřmanův Městec Petře Linhartové za cenu 55 Kč/
m2 a na městský byt č. 2, Pod Pankrácí č. p. 448, Heřmanův Městec Heleně Zpěvákové za cenu 65 Kč/m2
usnesením č. R/2019/278 schvaluje uzavření nájemních smluv na městské byty na dobu určitou, a to od
1. 9. 2019 do 30. 9. 2020 s dosavadními nájemníky
u městských bytů. Byt č. 13 - Průhon č. p. 447, za 65 Kč/
m2 a byt č. 12 - Průhon č. p. 446, za 65 Kč/m2 a byt č. 4
- Pokorného č. p. 404, za 65 Kč/m2 a byt č. 2 - Pokorného č. p. 404, za 65 Kč/m2 a byt č. 3 - Tylova č. p. 386,
za 65 Kč/m2 a byt č. 2 - Tylova č. p. 386, za 65 Kč/m2
a byt č. 8 - Masarykovo náměstí č. p. 33, za 55 Kč/1 m2,
usnesením č. R/2019/279 schvaluje přidělení bytové
jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 8 v Domě
s pečovatelskou službou, U Bažantnice č. p. 964 v Heřmanově Městci od 1. 9. 2019 Věře Vackové,
usnesením č. R/2019/280 schvaluje rozšíření stávající nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p. (pro umístění doručovacích schránek) o část pozemku parcelní
číslo 2041 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/281 schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120071186 o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2019/282 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o. na zakázku „Oprava chodníku ul. Pokorného, Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2019/283 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 2.NP v č. p. 22“ z důvodu podání jediné nabídky
s cenou výrazně převyšující částku v rozpočtu města
na rok 2019,
usnesením č. R/2019/284 schvaluje předložený Provozní řád ke hřišti na malou kopanou,
usnesením č. R/2019/285 uděluje souhlas Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s pořádáním
závodů spřežení s názvem „Memoriál Jiřího Škodného“ v Bažantnici v Heřmanově Městci ve dnech
5. 9.–8. 9. 2019 a dále uděluje souhlas s bezplatným
pronájmem sociálního zařízení,
usnesením č. R/2019/286 doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s uzavřením soudního
smíru na základě revizního znaleckého posudku
a závěrů právní kanceláře AK Jana Zwyrtek Hamplová, za podmínky, že náklady na znalecké posudky
případně jiné náklady státu uhradí společnost Rudolf
Kmoch, spol. s r. o.,

usnesením č. R/2019/287 schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o provozu městských kotelen se
společností BYTEP HM, s. r. o. s prodloužením do
31. 12. 2020 a za podmínek předložené kalkulace dodávek tepla ze dne 22. 8. 2019 pro rok 2020,
usnesením č. R/2019/288 doporučuje schválení veřejnoprávní smlouvy dle § 3a zákona č. 531/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, s obcí Stojice,
usnesením č. R/2019/289 schvaluje pravidla pro
příspěvkové organizace zřízené městem Heřmanův
Městec, bere na vědomí navrhovaný systém zajištění účinné kontroly hospodaření příspěvkových
organizací,
usnesením č. R/2019/290 schvaluje pro MŠ Jiráskova
842 Heřmanův Městec čerpání fondu investic ve výši
26 000 Kč, které budou využity na opravu konvektomatu Retigo,
usnesením č. R/2019/291 bere na vědomí přijetí
účelového grantu z rozpočtu MAS Železnohorský
region z.s., nám. Míru 288 v max. výši 10000 Kč, ze
kterého bude realizována akce „Bylinná spirála‑MŠ
Jiráskova Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2019/292 schvaluje zaslání vytýkacího dopisu ředitelce MŠ Jiráskova Mgr. Irmě Celundové za zřizovatele příspěvkové organizace, Město
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/293 schvaluje přijetí věcného
daru od paní Světlany Beránkové v podobě barevného televizoru SAMSUNG + ovladače v celkové hodnotě 1000 Kč.,
usnesením č. R/2019/294 schvaluje přijetí věcného
daru od paní Štěpánky Chválové v podobě barevného televizoru SAMSUNG + ovladače v ceně 5000 Kč
a sluchátek SONY v ceně 1000 Kč,
usnesením č. R/2019/295 nesouhlasí, aby zastupitelstvu města byl předložen návrh na schválení odměny pro určeného oddávajícího podle počtu dnů,
po které v měsíci oddával.,
usnesením č. R/2019/296 doporučuje zastupitelstvu schválit splacení hypotečního úvěru u Komerční
banky mimořádnou splátkou ke dni 24. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/297 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 6. 2019,
usnesením č. R/2019/298 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství
k 30. 6. 2019,
usnesením č. R/2019/299 bere na vědomí předložené
žádosti o přehodnocení platových výměrů ředitelek mateřských škol, nesouhlasí se změnou platových výměrů
ředitelek mateřských škol a ukládá zpracovat kritéria pro
odměňování ředitelů příspěvkových organizací.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 09. 09. 2019
usnesením č. R/2019/300 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
28. 8. 2019 do 9. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/301 doporučuje odprodej pozemku parcelní číslo 2201/3 v k.ú. Heřmanův Městec
paní Romaně Farrugiaové, za cenu dle platné Cenové
mapy města ve výši 273 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/302 doporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 o výměře cca 80 m2
manželům Věře a Vladimíru Opočenských za cenu
273 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/303 neschvaluje provedení
zkušebního vrtu studny na městském pozemku parcelní číslo 856/17 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/304 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
spojovacího krčku v MŠ Jiráskova“ se společností SL
HOLDING CZ, s. r. o.,
usnesením č. R/2019/305 souhlasí s vybudováním
plotu na pozemku č. p. 723 v k.ú. Heřmanův Městec
příspěvkovou organizací SPOKUL HM, p. o. a souhlasí
s čerpáním z investičního fondu na úhradu plotu,
usnesením č. R/2019/306 schvaluje uzavření dodatku č. 1 SMLOUVY Č. OSV/19/20525 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/2019/307 doporučuje poskytnutí
půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne
23. 8. 2019 ve výši 75000 Kč, a to panu Karlu Fikarovi,
usnesením č. R/2019/308 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2019
dle položkového znění,
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usnesením č. R/2019/309 schvaluje Návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 23. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/310 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Pardubickým krajem na pořízení zásahových oděvů pro JSDH Heřmanův Městec.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 23. 09. 2019
usnesením č. Z/2019/041 bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
schvaluje ověřovatele zápisu p. Tomáše Morávka
a p. Lucii Nepovímovou, MBA. a schvaluje navržený
program jednání,
usnesením č. Z/2019/042 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění v období
od 17. 6. 2019 do 23. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/043 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 8. 6. do 9. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/044 bere na vědomí Zprávu
o činnost Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec za období od 17. 6. 2019 do
10. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/045 bere na vědomí informaci,
že Kontrolní výbor nepředložil podklady pro jednání
zastupitelstva
usnesením č. Z/2019/046 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období
od 1. 6. 2019 do 10. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/047 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
za období od 17. 6. 2019 do 27. 8. 2019,
usnesením č. Z/2019/048 bere na vědomí zprávu
o činnosti Městské policie za období od 1. 6. 2019 do
31. 8. 2019,
usnesením č. Z/2019/049 schvaluje odprodej pouze
části pozemku p. č. 1045/15 o výměře cca 75 m2, v k.ú.
Heřmanův Městec paní Denise Štěpánkové za cenu
273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/050 schvaluje neodprodat
část pozemku parcelní číslo 2153 v k.ú. Heřmanův
Městec manželům Anně a Jaromíru Hronkovým,
usnesením č. Z/2019/051 schvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 2198/3 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Janě a Pavlu Doleželovým za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/052 schvaluje odkup části
pozemku parcelní číslo 2246/3 o výměře 10 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec od manželů Ireny a Karla Kadaňkových za cenu 472 Kč/m2.,
usnesením č. Z/2019/053 schvaluje darovací smlouvu na pozemky parcelní číslo 2228/12 a 2228/13 v k.ú.
Heřmanův Městec mezi městem Heřmanův Městec
a Pardubickým krajem,
usnesením č. Z/2019/054 schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností při výkonu činností obecní policie na území
obce Stojice dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením č. Z/2019/055 souhlasí s uzavřením
soudního smíru v soudním sporu s firmou Rudolf
Kmoch, spol. s r. o. na základě revizního znaleckého
posudku a závěrů právní kanceláře AK Jana Zwyrtek
Hamplová, a to za podmínky, že náklady na znalecké
posudky případně jiné náklady státu uhradí společnost Rudolf Kmoch, spol. s r. o.,
usnesením č. Z/2019/056 schvaluje poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu se zápisem
komise ve výši 75 000 Kč (výměna oken v domě starším 10 let za tepelně izolační) žadateli Karlu Fikarovi,
usnesením č. Z/2019/057 schvaluje splacení hypotečního úvěru u Komerční banky mimořádnou splátkou ke dni 24. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/058 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 6. 2019, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30. 6. 2019,
usnesením č. Z/2019/059 schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2019 dle položkového znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 23. 09. 2019
usnesením č. R/2019/311 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
9. 9. 2019 do 23. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/312 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
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spojovacího krčku v MŠ Jiráskova“ se společností SL
HOLDING CZ, s. r. o.,
usnesením č. R/2019/313 schvaluje provozní řád pro
Centrum použij znovu, Re‑Use centrum Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2019/314 schvaluje přidělení bytové
jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 9 v Domě
s pečovatelskou službou, U Bažantnice č. p. 964 v Heřmanově Městci od 1. 10. 2019 Jaroslavě Málkové, trvale
bytem [osobní údaj odstraněn], a ukládá zajistit uzavření nájemní smlouvy s Jaroslavou Málkovou,
usnesením č. R/2019/315 schvaluje prodloužení
Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 16, Masarykovo náměstí č. p. 33, Heřmanův Městec Miloslavu
Turinovi, a to od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za stávající
částku za m2, prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na
městský byt č. 1, Tylova č. p. 387, Heřmanův Městec
Mgr. Heleně Polanské, a to od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
za stávající částku za m2, prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 8, Průhon č. p. 447, Heřmanův Městec Marcele Malínské, a to od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020 za cenu 65 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/316 neschvaluje výměnu
městského bytu č. 1 o velikosti 1+kk na adrese Průhon
č. p. 447, Heřmanův Městec za byt č. 5 o velikosti 1+1
na adrese Průhon č. p. 447, Heřmanův Městec paní
Nele Nagyové, trvale bytem [osobní údaj odstraněn],
usnesením č. R/2019/317 schvaluje ukončení nájemního vztahu na městský byt č. 5 o velikosti 1+1,
na adrese Průhon č. p. 447, Heřmanův Městec s Eliškou
Ryšavou, trvale dohodou ke dni 15. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/318 schvaluje obsah zápisu
kroniky města Heřmanův Městec za roky 2017 a 2018.,
usnesením č. R/2019/319 schvaluje na den
28. září 2019 provozní dobu veřejného WC od 7.00
do 23.00 se zachováním poplatku,
usnesením č. R/2019/320 schvaluje odvolání souhlasu s nájmem provozoven restaurace v sokolovně
a kavárny ve sportovní hale pro SPOKUL HM, p. o.
a uzavření smluv o nájmu na tyto provozovny mezi
městem Heřmanův Městec a Lenkou Královou za
stejných podmínek jako doposud,
usnesením č. R/2019/321 schvaluje uzavření smluv
o bezúplatném převzetí majetku pouze za odvoz
mezi DDM a zájemci o majetek z řad fyzických osob
veřejnosti,
usnesením č. R/2019/322 schvaluje Mateřské škole
Heřmanův Městec, Jonášova 726 realizovanou přírodní
zahradu pořízenou v rámci Národního programu Státního fondu ŽP odepsat ve zkrácené lhůtě deseti let,
usnesením č. R/2019/323 souhlasí se zapojením
Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726 do
druhé vlny Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt je plně
financován z Evropských strukturálních a investičních
fondů,
usnesením č. R/2019/324 schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši 60 000 Kč na vybavení nově vzniklé
víceúčelové místnosti.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Problém jménem „kůrovec“
Dlouhodobé sucho a rozvoj kůrovcové kalamity jsou nejzásadnějšími problémy současné doby v ochraně lesa.
Postupující klimatická změna a klesající
hladina podzemní vody oslabují dřeviny
už několik let. Žijeme v době plné změn
a přírodních procesů, které významným
způsobem mění naše zaběhlé postupy
při obhospodařování lesa. Také vyvolávají
mnoho otázek a protichůdných reakcí na
tento stav. Téma klimatické změny v minulosti zlehčované i zpochybňované se stalo
skutečností. Sucho, přívalové deště a rozkolísání vodní bilance ovlivňují a jsou příčinou
historicky největší kalamity v našich lesích.
Dlouhotrvající extrémní sucha a teplo způsobily, že stromy závislé na přísunu vody
ztratily vitalitu a obranyschopnost. Proto
masivně usychají a jsou napadány různými
škůdci, aktuálně zejména kůrovci, kterým se
vlivem vláhového deficitu nejsou schopny
bránit. Riziko chřadnutí z důvodu dlouhodobého nedostatku vláhy ovšem hrozí
u všech dřevin.

Přihlaste se o svoje
pozemky!
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal na městský úřad seznam
pozemků v katastrálním území Heřmanův
Městec, u kterých v katastru nemovitostí
není dostatečně identifikován jejich vlastník. Jsou to případy starých zápisů, kde
u majitele není uvedeno rodné číslo. Vesměs se jedná o již zemřelé vlastníky, u kterých se při projednávání dědictví na tyto
pozemky zapomnělo.

pondělí 7. 10. 2019
pondělí 21. 10. 2019

Pokud se vlastníci nebo jejich dědicové nepřihlásí o pozemky do 31. 12. 2023, budou
tyto pozemky považovány za opuštěné
a připadnou státu.

Otevřená kancelář
Otevřená kancelář starosty a místostarosty
města je připravena i v období po prázdninách. Máte‑li připomínky, náměty či inspiraci
jak a co ve městě zlepšovat, využijte nabídky
osobního setkání se starostou či místostarostou města v tomto termínu:
• pondělí 14. 10. 2019
14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte, prosím, sekretariát MěÚ. Těšíme se oba na setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta
Tomáš Plavec, místostarosta

Hospodářský les města Heřmanův Městec
se nachází ve druhém a třetím vegetačním
stupni. Lesní vegetační stupně jsou závislé
na nadmořské výšce, klimatu a vymezují se
podle vlastností přirozených rostlinných
společenstev. Popisuji tak ve zjednodušené
podobě vegetační stupňovitost a poskytuji
rámcovou představu o vertikálním rozšíření hlavních dřevin. Právě zde se potvrdilo
slovo odborníků, že smrk do nižších vegetačních stupňů přirozeně nepatří a jasným
příkladem je situace, která v současné době
nastala v některých lokalitách se smrkem
v městském lese.
Josef Jedlička, odborný lesní hospodář

Termíny RADY MĚSTA
•
•

Problémy se nevyhnuly ani lesu na našem
majetku. Extrémní sucha a kůrovec v loňském i letošním roce zapříčinili uschnutí
velkého počtu dospělých smrků a také části
nových výsadeb.

Konzultace s architektem města
•
pondělí 21. 10. 2019 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte prosím přímo
architekta Ondřeje Teplého na 777 312 441
nebo architekt.hm@mixage.cz
Těším se na setkání s vámi.

Dle některých jmen evidovaných vlastníků se zdá, že jejich potomci v Heřmanově
Městci nebo okolí žijí. Ve vlastním zájmu by
tedy měli do seznamu pozemků nahlédnout
a případně se o jejich vlastnictví přihlásit.
Seznam pozemků se jmény evidovaných
vlastníků je vyvěšen na úřední desce městského úřadu.
Tomáš Plavec, místostarosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Den pro varhany – část poslední: 6. B na Hradě
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na
charitativní Den pro varhany, který na
jaře pořádali žáci 5. B. – současné 6. B.
Prodejem vlastních výrobků získali mnoho peněz a mohli si adoptovat hned dvě
varhanní píšťaly svatovítských varhan. Pro
symbolické píšťalky a certifikáty se vypravili
přímo na Pražský hrad. Na zasloužený výlet
se třída vydala v pondělí 9. 9. 2019. Píšťalky
i děkovné certifikáty si převzali v katedrále
sv. Víta. I když počasí nebylo super, děti si
výlet užily, kolektiv utužily a certifikát i píšťalky v pořádku přivezly.
Silvie Horáková a žáci třídy 6. B
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Městská policie informuje
Dobrý den,
dovolte mi na začátek malé ohlédnutí za
letošní poutí. Z pohledu MPHM byla velmi
klidná, nezaznamenali jsme větší problémy
v dopravě, ani v narušování veřejného pořádku. Provozovatelé atrakcí a stánkaři dodržovali
stanovená pravidla až na jednoho majitele
stánku, který nakonec pochopil vážnost svého prohřešku a vše uvedl do požadovaného
stavu. V průběhu pouti strážníci a kolegové
z Berserku dohledali rodiče čtyřem ztraceným
dětem a zasahovali při náhlém zdravotním
problému mladého muže, kterému strážníci
poskytli první pomoc, zkontrolovali životní
funkce a předali jej posádce záchranné služby.
V tomto vydání Leknínu najdete pozvání
strážníků na kurz poskytování první pomoci.
Tento kurz je zaměřen zejména na život ohrožující stavy a úrazy, které se v běžném životě
stávají a je spojen s praktickými ukázkami. Vše
si můžete i sami vyzkoušet pod dohledem
zkušeného kolegy – lektora a prostor bude
i na jakékoliv doplňující otázky od účastníků.
Kurz je určen pro veřejnost od 15 let, bude se
konat v Multifunkčním centru nebo na služebně MPHM. Kurz je zdarma. Přijďte si tedy
vyzkoušet základy první pomoci, nikdy nevíte,
kdy se vám to může hodit. Abychom věděli,
kterou místnost si na kurz vyhradit, potvrďte
svou účast do 14. 10. 2019 MPHM na email
mestskapolicie@mesto‑hm.cz. Časová náročnost bude cca 2-3 hodiny a získané znalosti
budou k nezaplacení.
Z činnosti strážníků za uplynulý měsíc
vybírám:
- Opilá žena na nám. Míru vstupovala do
vozovky a zasahující hlídku slovně urážela.
Jelikož žena ohrožovala svůj život a byla
nebezpečná pro řidiče projíždějících vozidel, převezla hlídka ženu k vystřízlivění na
protialkoholní záchytnou stanici.

KURZ PRVNÍ POMOCI

S MĚSTSKOU POLICIÍ HM
15.10.2019 od 17:00 do 20:00, služebna Městské policie HM
pro obyvatele Heřmanova Městce zdarma

Obsah kurzu:

Kurz první pomoci
Akutní stavy - zástava krvácení, resuscitace
Popáleniny, třídění raněných
Speciﬁka autonehody
Speciﬁka úrazů u dětí
Spolupráce s IZS
Kurz bude zaměřen zejména na život ohrožující stavy a úrazy, které se v běžném životě stávají nejčastěji.
V průběhu bude prostor i na jakékoli doplňující otázky účastníků. Kurz povede zkušený lektor s dlouholetou praxí.

- Na začátku září přijala MPHM oznámení
o muži, který upadl před jedním z obchodů
na nám. Míru a udeřil se silně do hlavy. Zasahující strážníci zkontrolovali základní životní
funkce a vzhledem ke stavu muže přivolali
na místo posádku záchranné služby, která
jej odvezla do nemocnice v Chrudimi.
- Strážníci přijali oznámení o seniorce, kterou
vyhodil syn ze společného obydlí a ona teď
sedí v parku a pláče. Hlídka ženu vyhledala
a ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ
situaci vyřešila do zdárného konce.
- Částečně nefunkční osvětlení na vozidle
a skutečnost, že řidič se snažil po spatření
služebního vozu MP zmizet z dohledu přivedla strážníky ke kontrole posádky Renaultu. Při kontrole vyšlo najevo, že mladý muž
za volantem před jízdou požil alkoholické
nápoje. Muže si následně převzali kolegové
policisté k provedení dalších úkonů.
Přeji hezké podzimní dny
Roman Charvát, velitel MPHM

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Nabídka zájmové činnosti – školní rok 2019/2020
1. ESTETIKA

101 TVOŘIVÁ DÍLNA NÁPADŮ Pro děti od 1. třídy /
Schůzky: středa 15.30 – 17.30 hod. v DDM
102 KERAMIKA I. Pro děti z 1. – 4. třídy / Schůzky:
čtvrtek 15 – 17 hod. v DDM
103 KERAMIKA II.
Pro děti od 5. třídy / Schůzky: úterý 15 – 17 hod. v DDM
104 KRESBA A MALBA Pro děti od 1. třídy / Schůzky:
pondělí 15.30 – 17.30 hod. v DDM
105 VÝTVARNÝ KROUŽEK S PRVKY ARTETERAPIE
Pro děti od 1. třídy / Schůzky: bude upřesněno
106 PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Pro děti od 8. třídy, SŠ / Schůzky: bude upřesněno
107 MALÝ ARCHITEKT
Pro děti od 3. třídy / Schůzky: bude upřesněno
108 FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK Pro děti od 2. třídy /
Schůzky: pátek 13.30 – 15.30 hod. v DDM

2. PŘÍRODA

201 RYBÁŘI  –  ZAČÁTEČNÍCI Pro děti od 2. třídy /
Schůzky: úterý 16 – 18 hod. (lichý týden) v DDM
202 RYBÁŘI – POKROČILÍ
Schůzky: úterý 16 – 18 hod. (sudý týden) v DDM

3. TECHNIKA

301 LÉTÁNÍ S RC MODELY
Schůzky: sobota 8 – 10 hod. v DDM
302 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: bude upřesněno
303 MINECRAFT Pro děti od 5. třídy / Schůzky: pondělí
15 – 16 hod. v DDM
304 REPORTÉŘI Pro děti od 2. třídy / Schůzky: bude
upřesněno
305 PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
NOVINKA!!!
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: úterý 17.30 – 19 hod.
v DDM

4. TANEC

401 TS DRUŽINKA
Pro stávající + děti z 1. – 3. třídy / Schůzky: pondělí
15.30 – 17 hod. v tělocvičně ZŠ
402 TS IKOMI
NOVINKA!!!
Pro děti z 2. – 4. třídy / Schůzky: středa 15 – 16.30 hod.
v tělocvičně ZŠ
403 TS COOKIES Pro stávající + děti ze 4. – 6. třídy /
Schůzky: čtvrtek 16.30 – 18 hod. v přístavbě ZŠ
404 TS MINIENZEE Pro stávající + děti od 5. třídy /
Schůzky: pátek 15.30 – 17 hod. v tělocvičně ZŠ
405 TS ENE BENE Pro stávající / Schůzky: čtvrtek
16.30 – 18 hod. v tělocvičně ZŠ
406 TS TRIGGERS Pro stávající + nováčci od 7. třídy po
domluvě / Schůzky: středa 18 – 20 hod. v tělocvičně ZŠ

5. HUDBA

501 KYTARA S LIBOREM Pro děti stávající + nové
9 – 12 let / Schůzky: středa 16 – 17 hod. v DDM
502 SBOREČEK
NOVINKA!!!
Pro děti z 1. – 5. třídy / Schůzky: bude upřesněno
503 UKULELE
NOVINKA!!!
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: bude upřesněno

6. DIVADLO A SPOLEČNOST

601 DRAMAŤÁČEK MINI
NOVINKA!!!
Pro děti z 1. – 2. třídy / Schůzky: bude upřesněno
602 DRAMAŤÁČEK PANA HEŘMANA (DPH)
Pro stávající / Schůzky: bude upřesněno

603 DIVADELNÍ KROUŽEK „KECKY“ Pro stávající +
děti od 6. třídy / Schůzky: bude upřesněno
604 HISTORICKÝ ŠERM Pro děti od 2. třídy, SŠ / Schůzky: úterý 16 – 18 hod. v DDM
605 DESKOVÉ HRY
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: bude upřesněno
606 ZDRAVÉ VAŘENÍ Pro děti od 1. třídy / Schůzky:
pondělí 17,15 – 18,15 hod.
607 TÁBOROVÍ VEDOUCÍ „ÍČKO“
Pro děti od 9. třídy, SŠ / Schůzky: bude upřesněno

7. SPORT

701 AIRSOFT - STŘEDA
Pro děti od 10 let / Schůzky: středa 15 – 17 hod. v DDM
702 KONĚ Pro děti od 1. třídy / Schůzky: čtvrtek
14.30 – 17.30 hod. v Úherčicích
703 FLORBAL – PŘÍPRAVKA
Pro roč. narození 2011 – 2013 / Schůzky: pondělí a čtvrtek
15 – 16.30 hod. ve sportovní hale
704 FLORBAL – ELÉVOVÉ
Pro roč. narození 2008 – 2010 / Schůzky: pondělí a čtvrtek 15 – 16.30 hod. ve sportovní hale
705 FLORBAL – ŽÁCI Pro roč. narození 2004 – 2007
(starší hráči po domluvě) / Schůzky: pondělí a čtvrtek
16.30 – 18 hod. ve sportovní hale
706 JÓGA I.
NOVINKA!!!
Pro děti z 1. – 4. třídy / Schůzky: středa 15.30 – 16.30 hod.
v DDM
707 JÓGA II.
NOVINKA!!!
Pro děti z 5. – 9. třídy / Schůzky: středa 17 -18 hod. v DDM
708 ATLETIKA I.
NOVINKA!!!
Pro děti z 1. – 4. třídy / Schůzky: úterý 15.30 – 17 hod.
v DDM
709 ATLETIKA II.
NOVINKA!!!
Pro děti od 5. třídy / Schůzky: úterý 17 – 18.30 hod.
v DDM
710 VENKOVNÍ SPORTOVNÍ HRY NOVINKA!!!
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: čtvrtek 15 – 16.30 hod.
v DDM
711 KRUHOVÝ TRÉNINK
NOVINKA!!!
Pro děti od 10 let / Schůzky: středa 16.30 – 18 hod.
v tělocvičně ZŠ
712 AIRSOFT - ÚTERÝ
Pro děti od 10 let / Schůzky: úterý 15 – 17 hod. v DDM

10. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Schůzky: úterý 17 – 19 hod., začíná se 1. 10. 2019
Kurzovné: 50 Kč /lekce
Hlína: 60 Kč /1 kg
(v ceně je výpalné, glazury, engoby apod.)

Více informací najdete na www.jezkovka.cz nebo se
dozvíte na telefonu 469 695 632, případně nás můžete
navštívit osobně v DDM.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Rodinné sportovní dny
Podzimní prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Čarodějnice		
Dětský den		
Letní tábory

27. 9. 2019
29. – 30. 10. 2019
31. 1. 2020
10. – 14. 2. 2020
9. 4. 2020
30. 4. 2020
29. 5. 2020
červenec, srpen 2020

Český svaz žen oznamuje,
že prodej dětského oblečení
a sportovních potřeb
se koná v Multifunkčním centru
v prvním poschodí ve dnech
22. 10.–24. 10. 2019

Příjem 22. 10. 2019 9–11 13–16
Prodej 23. 10. 2019 8–11 13–16
Likvidace 24. 10. 2019 13–16
Poplatek 1 Kč za jednu vloženou věc.
Věci přijímáme pouze čisté a bez
poškození.

8. VZDĚLÁVAJÍCÍ

801 ANGLIČTINA I. Pro děti z 1. – 3.třídy / Schůzky:
čtvrtek 17,05 – 18,05 hod. v DDM
802 ANGLIČTINA II. Pro děti z 4. – 6. třídy / Schůzky:
čtvrtek 16.30 – 17.30 hod. v DDM
803 NĚMČINA ZAČÁTEČNÍCI
Pro děti od 5. třídy / Schůzky: bude upřesněno
804 NĚMČINA MÍRNĚ POKROČILÍ Pro stávající + děti
z 8. – 9. třídy / Schůzky: bude upřesněno
805 HOKUS POKUS Pro děti od 2. třídy / Schůzky:
pondělí 16 – 17 hod. v DDM
806 DOPRAVNÍ KROUŽEK
Pro děti z 2. – 5. třídy / Schůzky: bude upřesněno
807 ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
Pro děti od 2. třídy / Schůzky: bude upřesněno

9. KROUŽKY PRO DĚTI Z MŠ

901 ANGLIČTINA MŠ
Pro děti od 4 let / Schůzky: čtvrtek 16 – 17 hod. v DDM
902 TS KOŤATA
Pro děti od 4 let / Schůzky: pondělí 16 – 17 hod. v DDM

Pasování na
čtenáře
Městská knihovna v Heřmanově Městci srdečně zve rodiče a příbuzné na
slavnostní pasování druháčků na čtenáře, které proběhne v prostorách
knihovny ve ČTVRTEK 17. 10. 2019
OD 7.45 – 11.00 HODIN.
Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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APŽ – ŘÍJEN 2019

Program na měsíc ŘÍJEN 2019

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00 HOD

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK
NEDĚLE

9.00 – 12.00
10.00 – 11.00
15.00 – 17.00
18.00 – 20.00
9.00 – 12.00
10.00 – 10.45
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
9.00 – 12.00
18.00 – 20.00
9.00 – 12.00
10.00 – 11.00
16.30 – 17.30
18.00 – 20.00
17.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Volná herna (mimo program v herně)
Klub rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 8 let (pouze pro předem přihlášené)
Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu
Volná herna (mimo program v herně)
Tvůrčí program pro rodiče s dětmi od 1 roku „Šikovné ručičky“
nebo „Ladíme spolu“
Cvičení pro seniory, APŽ
Volná herna (nutno předem domluvit)
Volná herna (nutno předem domluvit)
Kreativní dílna pro dospělé, 1 × 14 dní
Volná herna (mimo program v herně)
Klub rodičů s batolaty (cvičení, sdílení, poradenství)
Bubnování na džembe, 1 × za 14 dní
Jóga pro dospělé (pouze pro přihlášené)
Poradna pro těhotné ženy a rodiče s kojenci, 1 × za měsíc
Muzikoterapeutická relaxace, 1 × za 14 dní

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pátek 4. 10. v 17.30 hodin
PŘÍPRAVA PARTNERŮ K PORODU
Poradna pro těhotné ženy a jejich partnery
s porodní asistentkou a průvodkyní těhotenstvím Gabrielou Jirouskovou. Na poradnu
není nutné se předem hlásit. Jednorázové
vstupné 50 Kč. Informace: 725 372 998.
Čtvrtek 10. 10. od 10.00
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let
s pohádkovou babičkou Ivou Krbcovou.
Středa 11. 10. od 17.30
PROŽITKOVÝ VEČER S GABRIELOU DUŠKOVOU Vše ve vesmíru se pohybuje po
spirále, šroubovitě posouvá a pak navrací.
Stejnou matrici máme uloženou ve svém
těle v podobě DNA. Naše životní síla se po
páteři vine v podobě dvou energetických
toků vzhůru. Přijďte se setkat, propojit, něco
nového vytvořit. Informace a kontakt Gábina:
725 372 998, https://www.facebook.com/
events/456390101615753/.
Čtvrtek 17. 10. od 10.00
PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH
DĚTÍ Nedostalo se vaše dítě do MŚ? Chcete
znát další možnosti? Zajímá vás, jaká je u nás
legislativa předškolní péče? Jaké jsou formy
institucionální péče o děti od 1 roku do nástupu školní docházky? Jaká jsou kritéria pro
přijímání dětí, jaká je jejich finanční náročnost
pro rodiče? Nabízíme vám prostor pro osobní konzultaci s pracovnicí centra, pedagožkou
Mgr. Lenkou Balogovou. Informace a kontakt:
724 042 304. Program nahrazuje program cvičení s batolaty. Jednorázové vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 24. 10. od 15.30
POJĎTE S NÁMI POUŠTĚT DRAKA
Pojďte s námi pouštět draka a užít si společnou legraci do zámeckého parku. Sraz u hlavního vchodu do parku u Holuba v 15.30. Draka
a vítr s sebou. V případě deště se akce ruší.
Aktuální informace na www.rcradovanek.cz.
Informace a kontakt Iva: 723 152 866.

Středa 16. a 30. 10. od 18.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Program pro dospělé s Marií Minaříkovou.
Kontakt: 739 048 066. Poplatek 20 Kč + příspěvek na materiál. https://www.facebook.
com/events/2096954347077571/
Čtvrtek 3., 17. a 31. 10. od 16.30
KROUŽEK BUBNOVÁNÍ
Bubnování na džembe pro rodiče a studenty
s Evou Motyčkovou, Informace, přihlášení: 604
726 490.
Neděle 13. a 27. 10. od 19.00
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE
Program relaxací pro dospělé s Evou Motyčkovou. Kontakt pro přihlášení: 604 726 490.

Každé úterý hodinové cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dechová cvičení, klouby a páteř. Vše v pomalém tempu.
Pěší výlety
SENOHRABY – ZA KOCOUREM MIKEŠEM středa 2. října, odjezd v 6.15 z vlakového nádraží v H. M., pěšky cca 12 km,
návrat do 19.00.
RIEGROVA STEZKA PODÉL JIZERY
středa 23. října, odjezd v 6.15 z autobusového nádraží v H. M., cca 12 km, návrat
do 19.00.
Loučení s cyklo sezónou 2019
LÁZNĚ BOHDANEČ
sobota 26. října, odjezd v 8.00 od kapličky
u vlakového nádraží. Ujedeme cca 50 km.
Pojďme udělat něco pro své zdraví
NÁVŠTĚVA WELLNESS V PARDUBICÍCH
středy 9. a 23. října, odjezd z nám. Míru v H.
M. v 9.00, cena 158 Kč/2 hod.
PÉTANQUE čtvrtek 10. a 24. října, hrajeme
před sokolovnou od 14.00 do 15. 00.
Východočeské divadlo v Pardubicích
PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ KOMEDIE
středa 9. října, odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
VÝLET DO ČESKÉHO KRUMLOVA
A OKOLÍ čtvrtek 17. až neděle 20. října,
program – prohlídka města, turistický
výšlap na klášter Zlatá Koruna a rozhlednu
Kleť. Pouze pro přihlášené.
Více informací na tel. 723 152 866
Za APŽ Ivana Krbcová

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
Klub aktivní senioři se schází v klubovně
Domu s pečovatelskou službou Masarykovo náměstí Heřmanův Městec
ÚTERÝ 8. ŘÍJNA 15.30 KERAMIKA
vezměte s sebou pracovní triko, hadr na
práci, nůž / spoluúčast 50 Kč
PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 15.30
HEDVÁBÍ METODA ŠIBORI
dopracované konturou, veškeré potřebné
materiály jsou k dispozici/ spoluúčast 70 Kč
ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 14.00 MASÁŽE
doneste s sebou ručník – objednání hodiny
masáže jednotlivce na tel. 724 215 103 / spoluúčast – členové STP 75 Kč, ostatní 150 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová
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Bílá pastelka
Dítě v terezínském ghettu
pomůže nevidomým RNDr. Michaela Vidláková, rodným jménem Lauscherová, se narodila
30. 12. 1936 v Praze do židovské rodiny. Otec Jiří Lauscher byl sionista a patřil v Palestině, kde pobýval ve 20. letech, k zakládajícím členům kibucu Sarid. Oba se chtěli vrátit do Palestiny, což se jim nepodařilo. Matka Irma byla
učitelkou v židovské škole v Praze a otec pracoval jako technik v továrně na
kožešiny, později na dřevěné výrobky.

Veřejná sbírka Bílá
pastelka, jejíž výtěžek
jde na aktivity podporující samostatný
život nevidomých,
se letos koná 16. října.

22. prosince 1942 byla rodina odvezena do
terezínského ghetta. Díky otcovým zkušenostem s opracováváním dřeva zůstala rodina po celou dobu války v Terezíně, i když
dlouho rozdělena. V ghettu Michaela vážně onemocněla a rok strávila v nemocnici,
poté žila s matkou na půdě, kde jim otec
upravil lůžko na střešním trámu a docházela
do denního domova. Tam se účastnila programu, který připravovali dětem vedoucí,
včetně zakázaného vyučování. Její matka
pracovala s dětmi, otec v dřevařské dílně.
Zde přežili válku, byť byly odděleny od
otce. Po osvobození Terezína se vrátili do
Prahy. Michaela s matkou strávily letní měsíce v ozdravovně Přemysla Pittera na zámku
v Kamenici. Otec a příležitostně i matka pracovali na velvyslanectví státu Izrael. V dubnu 1953 se pokusili o emigraci do Izraele,
při přechodu hranice byli zatčeni a souzeni.

V tento den můžete v ulicích města potkat
dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za
příspěvek do kasičky odmění symbolickou
bílou pastelkou. Sbírka se letos koná již
20. rokem, a to téměř po celé republice.
Přispět je možné i bezhotovostně, a to
prostřednictvím QR kódu umístěného na
pokladničce. Svým darem podpoříte například výcvik vodicích psů, sociálněprávní
poradenství pro nevidomé, výuku práce
s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či
zvukové podobě a další speciální služby
pro zrakově postižené. Za všechny dary
předem děkujeme.
Jana Bubáková
Oblastní odbočka SONS Chrudim

Michaela s matkou strávily půl roku ve vazbě, otec dostal rok vězení. Michaela byla vyloučena z gymnázia, maturitu složila až při
zaměstnání. V letech 1955–1960 studovala
na Přírodovědecké fakultě UK. Pracovala
v Ústavu pro výzkum výživy, který se později stal součástí Institutu klinické a experimentální medicíny. Je členkou reprezentace
Židovské obce v Praze, je aktivní v Terezínské iniciativě a dalších sdruženích.
S Michaelou Vidlákovou, jejíž příbuzenské
vztahy zasahovaly až do Heřmanova Městce, se můžete setkat v neděli 20. října v 17.00
hod. v Rytířském sále heřmanoměsteckého
zámku, kde se s námi podělí o své zážitky
a vzpomínky (doplněné videoprojekcí) na
dobu strávenou v terezínském ghettu.
za Místní skupinu ČKA Václava Výborná

DS Maska při TJ Sokol Česká Skalice Vás zve na divadelní hru
Michaely Doležalové a Janky Ryšánek Schmiedtové

TŘI GRÁCIE
U UMAKARTU
Komedie o setkání, které jednou muselo přijít,
ale i tak bylo nečekané.

Pátek 4.10.2019 od 19:00
Sokolovna Heřmanův Městec

Lada Vacková - Helena
Iveta Gazdová - Marta
Adéla Koncošová - Evka

režie - Tomáš Magnusek
nápověda - Marie Maternová
Jaromír Kříž
kostýmy a scéna - kolektiv

Heřmanův Městec
ds-maska-ceska-skalice.webnode.cz
facebook: DS Maska Česká Skalice

kvíz pro děti, drobné dárky,
malé občerstvení a hromadu
informací.

www.hermanuv‑mestec.cz
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ANKETA LEKNÍNU – Lesy
ANKETA: Víte kolik hektarů lesů vlastní město Heřmanův Městec a kde se tyto lesy nacházejí?
Ondřej Tichý: V Heřmanově Městci bydlím teprve krátce, neměl jsem
tedy ještě příležitost se více seznámit s městskými lesy. Ale
mám tušení, že by se mohly nacházet mezi Ježkovkou
a Novým Dvorem, případně další možnost mě napa‑
dá – směrem k rozhledně Barborka. Co se týče velikosti,
mohlo by to být zhruba 70–100 hektarů.
Božena Pošíková: Tuším, že Heřmanův Městec má lesy
někde za Načešicemi, u Vlastějova. Vím, že se odtamtud
každý rok prodávaly vánoční stromky. Jakou výměru
město přesně vlastní, netuším.

František Mifek: Já si tipnu 72 ha. Myslím, že jsou
směrem na Vyžice, tedy jihozápad.
Karel Hubáček: Nevím, ale odhadl bych to tak na
65 ha. A nachází se někde na jihozápad od města,
směr Vyžice, Stojice?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ ZNÍ:
Město vlastní 331 ha lesů a převážná většina z nich se nachází
v pásu od Konopáče a Načešic až k Březince.

ADAPTAČNÍ KURZ 6. C A 6. D
16. 9. 2019 jsme se vydali ke škole, abychom odstartovali adaptační kurz,
autobus nás dovezl do Janských Lázní.
Na stezce korunami stromů jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Byli
jsme hodně vysoko, ale i v suterénu, kde ze
stropu trčely kořeny stromů. Pak nás čekal
vrchol Černé hory. Ne, nešli jsme pěšky, jeli
jsme lanovkou. Mohli jsme si dát nějaké
občerstvení, ale překvapila nás cena 70 Kč
za horkou čokoládu. Z Černé hory jsme se
museli už pěšky dostat do našeho penzionu Andula. Počasí nás trochu zaskočilo,
dokonce jsme i zmokli. Když jsme přišli na
Andulu, valili jsme oči. Bylo to tam parádní,
i když nám někde vrzaly postele. Moc dobře
tam vařili, ale nejlepší stejně byly borůvky,
co jsme si sami natrhali, a pak hned čerstvé
houstičky. Naše nové paní učitelky třídní pro
nás připravily spoustu her, barvili jsme trička
i sebe, chodili jsme na túry. Byli jsme zklamaní, když jsme se dozvěděli, že nepůjdeme na
Sněžku, kterou jsme měli na dosah. Jelikož

na Sněžce byl velký vítr 60 km/h a byla zavřená cesta, přešli jsme alespoň na skok do
Polska. Zajímavé bylo, když jsme dělali malý
test v pobočce KRNAPu ve Vrchlabí. Jediné,
co bychom na kurzu změnili, by bylo počasí.
Celý adaptační kurz se nám moc líbil!
žáci 6. C a 6. D ZŠ Heřmanův Městec

Tradiční „Rozloučení
s létem“ plné soutěží
a atrakcí pro děti
Počasí nám dává najevo, že nám léto již
pomalu končí, a tak je na čase se s ním
rozloučit. Přijďte tak učinit s námi. Srdečně
zveme všechny děti i jejich rodiče, prarodiče a známé na tradiční dětské odpoledne
nazvané „Rozloučení s létem“. Uskuteční se
v neděli 6. října na zahradě u skautské klubovny a základní školy od 14 do 16 hodin.
Děti se mohou těšit nejen na spoustu soutěží a her o ceny, ale také na velký skákací
hrad, malování na obličej nebo na jedinečnou příležitost vyzkoušet si svoji mušku při
sportovní střelbě ze vzduchovky. U jednotlivých stanovišť děti získají za „sportovní“
výkon drobnou odměnu a na závěr budou
ze zúčastněných dětí vylosováni výherci
atraktivních cen. Pro starší budou připraveny lavičky k posezení a něco dobrého k zakousnutí. Těšíme se na všechny děti i jejich
doprovod. Věříme, že i počasí nám, podobně jako v letech minulých, bude nakloněno
a dětské odpoledne se vydaří.
Zdenka Sedláčková, Místní organizace KDU‑ČSL
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L idé kolem nás
Jonáš Abraham
S ER I Á L

*6. ledna 2002

student Gymnázia Josefa Ressela Chrudim, moderátor Leknín.TV
Ahoj Jonáši, tebe známe především
jako moderátora TV Leknín, jak
dlouho už zprávy moderuješ?
A bylo obtížné převzít pomyslný
štafetový kolík po Jakubovi
Novákovi?
Začínal jsem v říjnu, byly to 43. zprávy, minulé zprávy pro mě byly dvacáté, takže takové
malé jubileum, za chvilku slavím s televizí
rok. Dělat zprávy po Kubovi bylo dost těžké
a moc lidí si neuvědomuje, jak náročný to
bylo. Spousta lidí hned říkalo, že ten kluk má
menší úroveň než Kuba Novák a ano, možná mám, ale je to kvůli tomu, že Kuba měl
mnohem víc zkušeností a já se teprve učím,
spousta lidí to přijalo a za to jsem jim vděčný.
Jaké máš na moderování odezvy?
Našli se ti, kteří říkali, že úroveň zpráv klesla,
já se snažím dělat vše, co dokážu, snažím se
zlepšovat, aby to vyhovovalo lidem i mně,
aby to bavilo nás všechny – dívat se na to, co
se děje kolem nás. Odezvy mám smíšené, ale
převažují ty lepší, všichni kamarádi i rodina
mě sledují a podporují.
Mimo jiné jsi také student
gymnázia, tuším, čtvrtého ročníku,
byl pro tebe začátek školního roku
náročnější než jindy? A jak vůbec
dnešní maturanti vnímají státní
maturitu? Je to pořád zkouška
dospělosti, nebo spíše jen formální
záležitost?
Já ještě nematuruji, jsem ve třetím ročníku.
Začátek školního roku pro mě tedy náročnější nebyl, maturita daleko, je to ještě taková
pohoda, ale učitelé nám už o maturitě říkají,
že bychom měli začít něco dělat, ale myslím
si, že na to většina z nás trošku ještě kašle a že
si ještě dáme načas. Ale už to pomalu začíná…Maturitu tedy ještě nemůžu soudit, ale
když se podívám kolem sebe, v naší škole je
stoprocentní úspěšnost, takže asi to u nás tak
náročné není, ale podcenit přípravu nechci,
chtěl bych to zvládnout napoprvé.
A co si myslíš o situaci ve školství
z pohledu studenta? Je něco, co bys
chtěl změnit?
To se asi nedá jen tak krátce shrnout. Dalo
by se změnit spoustu věcí, ale kdo to změ-

ní? Mně se líbí školy v Nizozemsku nebo
v Německu, hodně se zaměřují na individuální studium. Taky si myslím, že by studenti
s citem třeba pro humanitní studia měli mít
možnost se zaměřit třeba jen na ně. Já si třeba předměty, na které se chci zaměřit, vybíral
až ve třeťáku. Konkrétně třeba u nás ve škole
se klade důraz na přírodní vědy, což jde úplně
mimo mě.
Chystáš se na VŠ?
Tak to je jasný, co bych dělal s gymplem bez
vejšky. Láká mě třeba politologie a mezinárodní vztahy, teritoriální studia nebo třeba
marketing a public relations, ale ještě nevím.
Čtou dneska ještě vůbec
středoškoláci cokoliv v papírové
podobě? Knihy, noviny?
K maturitě musíme přečíst povinně 20 knih,
sice si můžeme vzít čtečku, ale ta knížka má
pořád něco do sebe, papír jen tak nenahradíš
obrazovkou. Já upřímně moc nečtu, zatím.
Ale na maturitu číst budu muset, takže knížky
se mi doma budou hromadit.
Kolem sebe všichni neustále
slýcháme názor, že dnešní mladí
lidé jsou horší a horší, co ty si o tom
myslíš, je to pravda?
Je mi 17, takže těžko můžu soudit mládež,
která byla přede mnou. Ale nepřijde mi, že
jsme horší. Mně přijde, že za spoustu věcí
může dostupnost médií, máme mnohem
bližší přístup k informacím, to nám šetří čas
a ten, který nám zbývá, využíváme k vyhledávání dalších informací, proto se pořád řeší
ta různá témata. Když mi vypráví třeba známí, co tehdy dělali v mém věku, jaké třeba
měli zkušenosti s alkoholem, neříkám, že já
žádné nemám, ale proti nim jsem slabé kafe.
Ale dřív se o tom tak nemluvilo, informace
šly pomalu. Každá doba má něco jiného,
myslím si, že nejhorší je srovnávat minulost
s budoucností, my jsme jiná doba, nejsme
minulost. My jsme budoucnost a nelíbí se
mi, jak někdo vzpomíná na minulost a tím
nechá ovlivňovat budoucnost, to je špatně.

nás sedm, ne už osm zase. sedm z nás má
stejnou Libertu oranžové barvy, máme i Instagram Liberta gang a po Heřmaňáku nás
už většinou lidi znají, obvykle o víkendu nás
můžou potkat. Jsme dlouholetí kamarádi,
v podstatě od školky, ne‑li od narození, jsem
za to strašně vděčný.
Jak tedy vypadá život tvých
vrstevníků? Jak se dnes „bavíte“?
Na diskotéky chodíme, v Heřmaňáku tedy
nic moc není, nebudeme si nic nalhávat,
Městec pro mladé moc nežije. Klub je v Chrudimi a k nám zařizuje svoz. Není to často, je
to tam docela drahé, ale občas tam v pátek
jedeme. Ale pravidelně každý pátek se sejde
většina party s oranžovými Libertami, někdo
to ale občas poruší a nejezdí na ní. Dáme si
pizzu, navštívíme Vietnamce, koupíme si
Pepsi a jedeme třeba do Bažantnice, vezmeme si reprák nebo jedeme na workout
hřiště nebo třeba zajdeme k někomu domů
a hrajeme poker. To samé se děje i v sobotu a kdo má čas, tak i v neděli. Někdy za čas
dáme i přespávačku, ale víc do detailu zacházet nebudu. (smích)
Je něco, co z pohledu mladého
člověka postrádáš u nás ve městě?
Já bych tady chtěl obchoďák, třeba Billu, to
tedy není jen pro mladé. Ale určitě bych tu
ocenil hudební klub, tam bychom se všichni sešli, je tam hudba, teď se moc nemáme
kde sejít. Jsou třeba podzimní slavnosti nebo
rozsvícení stromečku, ale to je spíš hodně
oficiální, sice máme třeba pouťové zábavy,
ale chtělo by to něco stálého. Musel by se
do toho ale někdo pustit a věřit, že se to tu
udrží. Chápu, že ne úplně každému se do
toho chce. Na druhou stranu mám rád, že se
tu lidi vzájemně znají, vyrůstám tu celý život,
je to město, který miluju, neříkám, že bych se
nechtěl odstěhovat, ale určitě se sem budu
rád vracet za rodinou.
otázky kladla Andrea Kudláčková

Po městě tě vídám na Libertě, to
patří k tvému životnímu stylu?
Vlastně jo, vlastně to asi životní styl je. Teď je
www.hermanuv‑mestec.cz
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Kino Heřmanův Městec –
program na říjen 2019:

Posilovna v hale nabízí nový typ cvičení

Úterý 1. 10.
19.00 Sny ve Vegas
		
– travesti show
Středa 2. 10. 19.30 Jiří Suchý
– Lehce s životem se prát
Čtvrtek 3. 10. 19.30 Takové krásné šaty
Pátek 4. 10. 17.30 Ovečka Shaun
ve filmu: Farmageddon
Pátek 4. 10. 19.30 Joker
Sobota 5. 10. 15.30 Playmobil ve filmu
Sobota 5. 10. 17.30 Aquarela
Sobota 5. 10. 19.30 Národní třída
Úterý 8. 10. 19.30 Deštivý den
		
v New Yorku
Středa 9. 10. 17.00 Hodinářův učeň
		
(Bio seniorů)
Středa 9. 10. 19.00 Metallica & San
		
Francisco Symphony
Čtvrtek 10. 10. 18.00 Camino na kolečkách
		
(cest. večer)
Pátek 11. 10. 17.30 Toy Story 4:
		
Příběh hraček
Pátek 11. 10. 19.30 a sobota 12. 10. 17.30
		
Přes prsty
Sobota 12. 10. 15.30 Princ Krasoň
Sobota 12. 10. 19.30 Pražské orgie
Úterý 15. 10. 19.30 a středa 16. 10. 17.30
		
Román pro pokročilé
Středa 16. 10. 19.30 Blíženec
Čtvrtek 17. 10. 18.30 Nabarvené ptáče
Pátek 18. 10. a sobota 19. 10. 17.15		
		
Zloba: Královna
		
všeho zlého (3D/2D)
Pátek 18. 10. 19.30 První akční hrdina
Sobota 19. 10. 16.00 Pohádková zahrádka
Sobota 19. 10. 19.30 Staříci
Úterý 22. 10. 19.30 V zajetí sítě
Středa 23. 10. 19.30 Stehlík
Čtvrtek 24. 10. 18.00 Expedice Borneo
		
(cest. večer)
Pátek 25. 10. 17.30 a sobota 26. 10. 15.30
		
Sněžný kluk (3D/2D)
Pátek 25. 10. 19.30 a sobota 26. 10. 17.30
Poslední aristokratka (HIT)
Sobota 26. 10. 20.00 Zombieland:
		
Rána jistoty
Středa 30. 10. 18.00 Večer pod lampou
		
– Tomáš Ujfaluši
Čtvrtek 31. 10. 19.30 Dobrá smrt
Pátek 1. 11.
17.30 Addamsova rodina
Pátek 1. 11.
19.30 Terminátor:
		
Temný osud

Již druhou sezonu je posilovna ve sportovní hale provozována naší městskou organizací SPOKUL HM. Po několika investicích do vybavení a rozšíření
otevírací doby nyní nabídneme také nový typ cvičení.

Na filmy označené HIT není možná rezervace míst.
Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.cz

Skupinové lekce zabývající se rozvojem pohybového aparátu jsou
určeny především těm, kteří již nějak
sportují a chtějí zlepšit svou sílu, mobilitu a koordinaci pohybů. Každou
středu od 20 hodin se vám bude
věnovat náš osobní trenér Jan Kloboučník. Začínáme 9. října a první
seznamovací lekce je zdarma.

Běžecký klub informuje:
Proběhlé akce září:
14. 9. Podzimní běh – závodu v krásném
slunném počasí se zúčastnilo přes sto běžců. Na 10 km zvítězili Lukáš Gdula a Ladislava Ungrová, na 5 km Daniel Jirousek a Anna
Knoulichová. Dům dětí a mládeže připravil
závody a program pro děti.

Nastávající akce říjen:
15. 10. Mrdická mašina – krátký přespolní
běh přes louky u Mrdic. Start v 17.30 v ulici
Pod Nádražím. Součást seriálu O VLÁDCE
MRDIC. Více na www.podbeh.cz.
Jan Plavec
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Městská sokolovna oslaví 90 let
Letos tomu je už 90 let od otevření budovy sokolovny v Heřmanově Městci. Městská organizace SPOKUL
HM toto výročí připomene slavnostním programem
a výstavou.
Oslavy 90 let sokolovny se konají v pátek 1. listopadu od 17 hodin. Program bude založený na exhibicích několika oddílu T. J. Sokol Heřmanův Městec, které doplní vystoupení hostů z okolních
měst. Tento den bude věnován také setkání pamětníků, z nichž
někteří zavzpomínají na své působení v Sokolu při večerní besedě. Čestným hostem večera by měl být Miroslav Benda, velmi
nadšený a zasloužilý sokol, obyčejný člověk s neobyčejnou vitalitou. Zároveň svým povídáním uvede filmový dokument „Dobrý
život sokola Bendy“, který zakončí páteční program.
V sobotu 2. 11. bude
v sokolovně připraven sportovně zaměřený program pro
širokou veřejnost, kdy
si mohou návštěvníci
vyzkoušet kinball, základy juda, zahrát volejbal nebo se zúčastnit některé ze soutěží
či cvičení pro děti.
Oba dny oslav bude v prostorách sokolovny ke zhlédnutí výstava
mapující historii budovy, T.J. Sokol H. M. a DS Heřman, jehož historie je s touto budovou také spjata. Jak vypadají vnitřní prostory
a vybavení sokolovny dnes si můžete sami prohlédnout oba dny
oslav při své návštěvě. Uvidíte také, že jako malý dárek ke kulatému výročí dostala sokolovna nové označení budovy nad hlavním
vchodem, které jí po mnoha desetiletí chybělo.
Všichni jste srdečně zváni.
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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„Nekulatá“ vzpomínka…
Bývalo dobrým zvykem – a mělo by platit stále – nezapomínat na lidi,
kteří rádi udělali něco prospěšného pro ostatní. Proto chci připomenout
nejen těm, kteří jej znali, ale i ostatním – pana Stanislava Valáška, grafika
a heraldika, žijícího téměř 25 let v Heřmanově Městci.
Z rodné Vysočiny jej život zavál do Prahy a do Heřmanova Městce přišel na zasloužený
odpočinek. Nepatřil ale k lidem, kteří sedí se založenýma rukama – právě naopak. Možná, že málokdo ze čtenářů současného Leknínu ví, že právě pan Valášek byl šéfredaktorem původního měsíčníku Leknín, který začala vydávat skupina nadšenců v letech
1991–1995. V době, kdy jsme se s velikou nadějí dívali do dalších let.
Společnost pro kulturu se sídlem v Městské knihovně založila a vydávala pod jeho
vedením nejen Leknín, ale „světlo světa“ spatřily také zájmové brožury z Heřmanova
Městce a jeho blízkého okolí: Heřmanův Městec – historie (1994, 1996), Pověsti z Heřmanova Městce a okolí (1997), Se znamením lekna (1998). Určitě někteří z vás tyto
brožury s půvabnými ilustracemi pana Stanislava Valáška najdete doma. A pokud ne,
můžete do nich nahlédnout v heřmanoměstecké Městské knihovně.

Z jeho pera vyšla
také řada návrhů
a realizací znaků obcí nejen
v okolí Heřmanova Městce, ale
též na Pardubicku. Je autorem
praporu města
Heřmanův Městec, loga Svazku obcí Heřmanoměstecko,
podílel se i na práci při vzniku znaku Pardubického kraje.
Pan Stanislav Valášek by se 1. října 2019
dožil 98 let. Vím – není to výročí kulaté,
ale připomenout si dobrého člověka není
nikdy na škodu. Zvlášť dnes, kdy lidé mají
k sobě spíš daleko než blízko a schopnost
spolu mluvit se nějak vytrácí.
Marie Stará, Klešice

Dne 23. října 2019 uplynul
rok, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, dětská
zdravotní sestřička,
paní Maruška Brychtová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery

KOTLÍKOVÉ�DOTACE
Dotace�až 127�500�Kč na
Váš nový�kotel�nebo�tepelné čerpadlo

října�2019
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Další příjem žádostí od

Se solárním systémem dotace až 292 500 Kč
Návštěva�technika�u�Vás�doma
a�cenová�nabídka ZDARMA
Volejte�na�777�770�992
Pište�na�dotace@propuls.cz

Naši�topenáři�s�kvalifikací pro dotace dle zákona !

Dne 25. 10. 2019 uplyne rok co
navždy odešel
Ing. Vlastimil Koukal.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jaroslava s rodinou

Dne 7. 10. 2019 uplyne 10 let
od úmrtí
pana Karla Čápa.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami

Dne 11. 9. 2019 uplynulo 20 let
od úmrtí
pana Karla Holečka.
Stále vzpomínají dcera
Marie s rodinou a syn Karel
s rodinou
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TJ Jiskra Heřmanův Městec
vás zve na cvičení pro veřejnost
Kde: sportovní hala v Heřmanově Městci
ROZPIS HODIN
Chi‑toning		
pondělí 18.00
BODY work		
pondělí 19.00
Jóga			
úterý
8.00
Bosu CORE		
pondělí 19.00
			čtvrtek 18.30
Dance fitness		
čtvrtek 19.00
Cvičení na gymballech středa 18.00
Jumping		
středa 19.00
			čtvrtek 19.30

Vlastimil Vondruška v H. Městci
Městská knihovna uspořádala dne 19. 9. 2019 v kině besedu s historikem, spisovatelem historických románů, politickým glosátorem, sklářem a horolezcem Vlastimilem
Vondruškou.
Vlastimil Vondruška vydal několik desítek
historických románů, vesměs s detektivní
zápletkou, ve většině z nich vystupuje jako
vyšetřovatel Oldřich z Chlumu, fiktivní postava královského prokurátora a správce
hradu Bezděz.

v hale
v hale
v rotundě
v rotundě
v rotundě
v hale
v rotundě
v rotundě
v rotundě

Rozvrh hodin, ceník a jména cvičitelek najdete na našich
stránkách
https://zdravy‑pohyb‑s-usmevem.webnode.cz nebo
na facebooku Aerobik Heřmanův Městec
Těší se na vás cvičitelky
Anička, Lenka M., Lenka U., Radka N.,
Radka P., Verča, Vendulka, Šárka

Někteří historici a literáti obviňují Vondrušku z povrchnosti, ale nikdo mu nemůže
upřít, že vzbudil obrovský zájem o historii
českých zemí a stal se jedním z nejčtenějších českých autorů.
Na besedě Vondruška poutavě a vtipně líčil, jak historický román
vzniká, z jakých pramenů při psaní vychází a jak je těžké balancovat mezi historickými fakty a nutností vytvořit poutavý příběh.
Zajímavé jsou i jeho názory, podložené historickými znalostmi, na
současné problémy, například otázku migrace.
Myslím, že všichni návštěvníci uvítali možnost poznat blíže zajímavou osobnost, kterou nepochybně Vlastimil Vondruška je.
Tomáš Plavec

IV
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R A J E Š!
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ
TŘEMOŠNICE

SOŠ A SOU TECHNICKÉ
TŘEMOŠNICE
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
VÍCE INFORMACÍ NA:
www.sos-tremosnice.cz
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21. listopadu,
12. prosince 2019
a 11. ledna 2020
máme
DVEŘE DOKOŘÁN.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Modrobílé Vánoce – soutěž
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromek nebo větev v modrobílém při
XV. výstavě betlémů pod názvem „Modrobílé Vánoce“

V letošním roce připravuje pro vás MO KDU‑ČSL již 15. adventní výstavu
betlémů v městské galerii v židovském dvojdomku, a to od 30. 11. do 15. 12.
I v tomto roce chystají organizátoři v rámci výstavy soutěž s vánoční tématikou nejen pro děti a dětské kolektivy. Budete‑li se chtít zapojit, zde jsou
soutěžní podmínky.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích.
Jednak školní kolektivy a mateřská centra
(ty obdržely propozice písemně). Druhá
kategorie je stanovena bez omezení věku
a počtu tvůrců. Zapojit se tak může kdokoli – kamarádi, rodiny, kroužky, jednotlivci
a další. Úkol je v obou kategoriích stejný.
Vytvořit z libovolného materiálu a libovolnou technikou vánoční ozdoby (modrobílé zdobení). Těmi pak ozdobíte vánoční
stromek či větev. Maximální výška stromku,
resp. velikost větve je 1 metr! Způsob zdobení stromku (větve) není omezen.
A to nejdůležitější: veškeré ozdobené
stromky a větve, které mají být zařazeny

do soutěže, je třeba dodat ve středu 27. 11.
nebo ve čtvrtek 28. 11. od 10.00 do 16.00
hod., případně ještě v pátek 29. 11. nejpozději do 12.00 hod. do městské galerie
v židovském dvojdomku. Ve výstavní místnosti budou volně k dispozici větve. Hodnocení provede odborná výtvarná komise.
Každý stromek nebo větev musí být řádně označeny, aby nemohlo dojít k záměně
– tedy jména a příjmení tvůrců, tel. kontakt. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude v rámci vernisáže výstavy
v sobotu 30. 11. od 14.00 hod. Ozdobené
stromky i větve se stanou součástí expozice XV. výstavy betlémů. V průběhu výstavy

mohou také návštěvníci vybírat ozdobený
stromek nebo větev, které se jim nejvíce
líbí; vyhodnocení bude na závěr výstavy.
Výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji
Leknín a ve vánočním čísle Křesťanského
zpravodaje. Máte‑li dotazy a připomínky,
obraťte se na tel.: 605 503 717 či e‑mail na
vyborna.vaclava@seznam.cz.
Po skončení výstavy si soutěžící vyzvednou své práce do 16. 12. , později do 31. 12.
v provozních hodinách městské galerie.
Nevyzvednuté exponáty budou zlikvidovány.
Věříme, že s nadcházejícím podzimem
a přicházejícím adventem si zkrátíte čekání na Vánoce a zúčastníte se naší vánoční
soutěže. Těšíme se na vaše díla, která se
stanou ozdobou XV. výstavy betlémů, tentokrát pod názvem „Modrobílé Vánoce“.
Zdenka Sedláčková, předsedkyně MO KDU‑ČSL
Václava Výborná, koordinátorka výstavy
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Doba stříbrná začala
Sezóna za zelenými stoly začala
a naši mládežníci byli hned vidět.
Mládež
První víkend v září, na prvním republikovém
turnaji v Praze se naši mladší žáci předvedli velmi dobrými výkony. Ve dvouhře obsadil Vojta
Jirout 9. místo a Mark Wagner byl 17. Nicméně ve společně hrané čtyřhře zaskočili několik soupeřů a jeden míček je dělil od vítězství
v celém turnaji. Nicméně i stříbrná medaile je
velkým povzbuzením a příslibem na začátku
sezóny. Druhý den byl nejlepší z našich hráčů
mezi staršími žáky Dan Volhejn na 17. místě. Na
krajském turnaji mladších žáků v Holicích získal další stříbrnou medaili Vojtěch Jirout a na
stupních vítězů ho doprovodil bronzový Mark
Wagner. V Holicích se uskutečnil i dorostenecký turnaj, kde byl z našich hráčů nejlepší pátý
Richard Wagner.

Stupně vítězů BTM ČR Praha mladší žáci čtyřhry: zleva
třetí Martin Slaný s Petr Hodina, vítězové David Sochor
a Jindřich Moránek, třetí Mark Wagner a Vojtěch Jirout.

Dospělí
Dospělým sezóna teprve začne. Okresní soutěže se hrají většinou v týdnu a na krajskou
soutěž se můžete příjít podívat 6. 10., kdy dorazí Trojovice A a B. Poté 2. 11. bude naše Áčko
bojovat proti Holicím a Sokolu Chrudim.

RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

LESAK FIGHT TEAM

Lesak fight team, tedy Luboš Lesák (mistr ČR v K1 v roce 2019, 2× Czech
Open, 2× mistr ČR v thajském boxu, 1× mistr ČR v K1, 1× mistr Evropy World
Kickboxing Federation) a stále více se rozšiřující tým lidí věnujících se bojovým
sportům, kde při tréninku zapojíte celé své tělo a odreagujete se od stresu.
Konkrétně se zaměřuje
na box – úpolový sport,
pěstní boj dvou soupeřů podobné hmotnostní kategorie snažících se
pomocí úderů pěstmi
na pravidly povolenou
část hlavy a těla zvítězit
buď získáním bodové
převahy, nebo vítězství
k.o., boj probíhá v ringu,
a to výhradně ve stoje;
thaibox (muaythai) –
plnokontaktní bojové
umění, jedná se o jeden
z nejtvrdších bojových
sportů, jsou povoleny
údery lokty a koleny;
kickbox – v tomto sportu se využívají jak techniky z východních
bojových umění, tak i techniky ze západních bojových umění a K1, které kombinuje techniky z muaythai, karate, taekwondo,
savate, kickboxingu a mnoho dalších bojových umění. Pravidla jsou podobná těm
z kickboxu, byla však zjednodušena, aby
podporovala vzrušující zápasy, jež mohou
skončit knockoutem, zásadním rozdílem
mezi K-1 a kickboxingem je používání kolen, povoleno v K-1, ale ne v kickboxingu.
Tyto sporty nejsou omezeny pohlavím, věkem ani fyzickou zdatností jedince, trénovat
mohou i děti od 6 let. Kdo má zájem o bojové sporty, může si kdykoliv přijít vyzkoušet
trénink v heřmanoměstecké sokolovně či se
jen podívat, jak vše probíhá. Stačí mít s se-

Pojd si s námi pinknout!
Zveme všechny pohybu chtivé děti ročníků
2010–2012 na podvečery s ping‑pongem.
Přijďte se svými dětmi a bude je čekat
několik soutěží o drobné ceny. Kdy: každý
čtvrtek v říjnu od 18 hodin v herně stolního tenisu ve sportovní hale v Heřmanově
Městci. Rádi vás uvidíme a zodpovíme vaše
případné dotazy.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

Stupně vítězů VčBTM Holice mladší žáci: zleva druhý
Vojtěch Jirout, první Jan Škalda, třetí Mark Wagner
a Petr Matuška, vítěz útěchy Tomáš Michek.

bou kraťasy a tričko, pak teprve uvidíte, zda
vás tento druh sportu zaujal. V Lesak Fight
Teamu najdeme úplné začátečníky, mírně
pokročilé, pokročilé a závodníky.

Sám Luboš se bojovým sportům věnuje
12 let, aktivně zápasí na profesionální i amatérské úrovni, tréninky nabízí skupinové
i individuální a vždy se skládají z technické a kondiční části. V technické fázi cvičíte
údery, nácviky ve dvojicích, na aparáty (boxovací pytle, lapy) atp. V té kondiční posilujete s vlastní vahou těla, např. při kruhovém
tréninku. Docílíte zvýšení fyzické kondice
i sebevědomí, zpevníte postavu, zapracujete na sebeobraně, po určitém dosažení
techniky a fyzické zdatnosti je dokonce
možné účastnit se zápasů. Podrobnější informace a potřebné kontakty naleznete na
internetových stránkách: lesakfightteam.cz.
Andrea Kudláčková
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Za křižovatkou v Novém Dvoře po levé straně od města stával hostinec zvaný „Cihelna“. Název získal od bývalé panské cihelny, která
byla zrušena kolem r. 1860. Materiál pro výrobu byl z okolí využit
a z celého zařízení cihelny zbyla jen obytná budova. Ta potom
sloužila nějaký čas jako hostinec „Cihelna“, což dokládají fotografie.
Další starý užívaný název byl „Amerika“. V roce 1941 uvádí „Cihelnu“
kronika města v seznamu hostinců. Pamětníci vzpomínají na své
návštěvy ještě v 60. letech 20. století. Také sem směřovaly nedělní
vycházky Městeckých.
U silnice od Nového Dvora
směrem na Rozhovice stával dlouho (ještě v druhé
polovině 20. století) zbytek
kamenného kříže, tzv. „Švédův kámen“, vysoký asi
120 cm se znatelnými obrysy erbů. Kdysi se nacházel
v poli asi 50 m od silnice,
roku 1926 byl přemístěn na
jeho okraj. K němu se váže
pověst z období třicetileté
války, kdy Švédové vtrhli
na morašickou tvrz. Vladykova nejmladší dcera Jitka,
aby zachránila tvrz i rodinu,
použila lest. Nabídla se, že
s jejími dobyvateli odjede.
Na místě, kam byl poté
umístěn kamenný kříž, byli
její „únosci“ zabiti. O této
události se zmiňuje ve svém
díle i místní rodák Rudolf
Pokorný. V dnešní době už
není v povědomí lidí.
Švédův kámen z kroniky města

Hostinec Cihelna v roce 1912

Nedělní odpoledne v hostinci Cihelna (Amerika) r. 1912

Od mostku „U Sv. Jana“ přes státní silnici
naproti vede silnice ke Klešicím. Po pravé
straně silnice tu také bývaly zahrádky. Vlevo se rozkládá rozlehlý park Bažantnice se
staletými stromy. K vycházkám po udržovaných cestičkách ho už dlouho využívají
místní obyvatelé. V někdejších hustých remízkách se tu ukrývala zvěř, hlavně bažanti.
Proto se parku trvale říká Bažantnice. Jejich
vzácné druhy chovali a dodnes chovají
u bývalé panské hájenky, jež dodnes na
kraji Bažantnice stojí.
Eva Bočková

Silnice vedoucí ke Klešicím naproti mostku U Jána
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