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Obnova bývalých knížecích stájí
budov. Vzhledem k dlouhodobé absenci
větších oprav představuje plánovaná rekonstrukce jedinou možnost k uchování
historické hodnoty a kontinuity užívání stájí
k původnímu účelu.

Již v prosincovém čísle jsme informovali o chystané celkové rekonstrukci
hřebčína v Heřmanově Městci. Nyní se k tomuto tématu vracíme. Článek
o historii stájí, současném stavu a budoucnosti objektu pro Leknín připravil
Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Jak to vše začalo
Za návrhem na vymístění stájí z areálu zámku
v Heřmanově Městci lze vystopovat majitele
panství Ferdinanda Bonaventuru Kinského,
který byl velkým příznivcem koňských dostihů v Pardubicích a často se účastnil i parforsních honů. Nová stavba byla naplánována
v souvislosti s rozsáhlou úpravou zámku
za účelem přetvoření objektu na moderní reprezentativní sídlo. V červenci 1874 proběhlo
komisionální setkání za účasti zástupců obecního úřadu a sousedů, kde po drobných připomínkách byl záměr podle plánu stavitele
Jana Jesenského odsouhlasen a stavba byla
posléze zahájena. Dle doložených zápisů
byla výstavba v prodlení, a tak až na sklonku
roku 1875 byla provedena prohlídka dokončeného díla, kdy protokol z šetření popisuje
stavbu jako plně způsobilou. Celkové výlohy
činily 64 748 florinů a 19 krejcarů.

V roce 1945 byl areál zkonfiskován a přidružen k Výzkumné stanici pro chov koní ve
Slatiňanech, následně zde probíhal výcvik
starokladrubských vraníků. Stavební úpravy
v 70. letech byly uskutečněny pouze za účelem zvýšení kapacity ubytování zaměstnanců a památkové hodnoty spíše snižovaly.
Novodobé změny
Novodobá historie je spjata s Národním
hřebčínem Kladruby nad Labem, pod který od roku 1992 areál stájí spolu s hřebčínem ve Slatiňanech spadá. Do Ústředního
seznamu památek byl komplex budov
zapsán prohlášením za kulturní památku
Ministerstva kultury České republiky dne
18. srpna 2007. Lokalita tedy nabízí historickou hodnotu nejen svým stářím, ale právě
původním stavem s minimálními zásahy,
které by narušily vzhled a funkci souboru

Nadějná budoucnost
Areál se nachází skrytý očím návštěvníků za
domem č. p. 45, jehož nenápadný vzhled
ve frontě okolních budov nenapovídá, že
je součástí rozsáhlejšího areálu. Ten tvoří,
kromě zmíněného bytového domu na náměstí, především objekt stájí s kapacitou
pro ustájení až 35 koní, ubytovna pro zaměstnance a tzv. psinec. Pohledovou dominantu vytváří hlavní objekt stájí. Stavba
je třítraktová v podélném směru, přičemž
prostřední trakt je zastřešen bohatým prosklením. Pohledy jsou charakteristické kombinací cihel dvojí barevnosti. Tento motiv se
opakuje i na ostatních budovách v areálu
a vytváří tak sjednocující prvek mezi stavbami rozdílného účelu.
Vlastní koncepce památkové obnovy je
charakterizována poměrně konzervativním
přístupem. Stáje a přilehlý soubor budov lze
díky nadčasovému návrhu možné užívat
k původnímu účelu pouze s drobnými dispozičními úpravami respektujícími moderní trendy v chovu koní. I přesto je seznam
plánovaných stavebních prací velmi rozsáhlý. Jmenovat lze především kompletní
obnovu fasád se zachováním barevného
a materiálového řešení, výměnu střešní
krytiny s předpokladem rozsáhlé výměny
prvků dřevěného krovu a v neposlední řadě
repase či doplnění nedochovaných výplní
otvorů. Součástí jsou i opravy vnitřního vybavení, přičemž část z nich bude probíhat
v restaurátorském režimu. Jedná se především o reprezentativní prostory tzv. galasedlovny, která se v budoucnu stane součástí prohlídkového okruhu pro veřejnost.
...pokračování na straně 4
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 20. 01. 2021
usnesením č. R/2021/001 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění v období od 21. 12. 2020 do
20. 1. 2021,
usnesením č. R/2021/002 nedoporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 582/25
v k.ú. Heřmanův Městec paní Ing. Renatě
Kaufmanové,
usnesením č. R/2021/003 bere na vědomí žádost pana Levinského o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní
číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře 55 m2, a doporučuje uzavření nové
nájemní smlouvy na tuto část pozemku za
cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/004 schvaluje
přidělení městského bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+přísl. na adrese Průhon
č. p. 447, Heřmanův Městec od 1. 2. 2021
do 30. 9. 2021 za cenu 70 Kč/m2 Vladimíru
Vackovi,
usnesením č. R/2021/005 schvaluje
dohodu o ukončení nájmu nebytových
prostor v budově Multifunkčního centra s Divadelním souborem Heřman z.s.,
ke dni 31. 1. 2021 a souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy mezi organizací SPOKUL HM, p. o. a DS Heřman na nebytové
prostory v suterénu budovy sokolovny za
nájemné 12 000 Kč ročně + úhrada dodávek energií a doporučuje zastupitelstvu
města schválit v rámci rozpočtové změny
příspěvek 80 000 Kč pro SPOKUL HM p. o.
na vybavení prostor pro Divadelní soubor
Heřman z.s.,
usnesením č. R/2021/006 schvaluje
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2021292/VB/01
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.
a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/007 schvaluje
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2021450/VB1
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.
a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/008 rozhoduje
s odkazem na vnitřní směrnici č. 16, článek III. o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na vypracování DUR/DSP lokality Travní přímým oslovením a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou Atsushi
Hiro, s. r. o. na zhotovení projektové dokumentace stavby lokality „U Travní cesty“,
Heřmanův Městec - technická a dopravní
infrastruktura,
usnesením č. R/2021/009 rozhoduje
o závěrečném převedení zbytku výtěžku
transparentního účtu města „Veřejné sbírky
na podporu občanů postižených povodní
v Heřmanově Městci“ ve výši 7 148 Kč ve
prospěch SDH Heřmanův Městec a schva-

luje zrušení transparentního účtu sbírky,
který byl pro tyto účely zřízen usnesením
RM č. R/2020/163 ze dne 17. 6. 2020,
usnesením č. R/2021/010 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na
období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s podnikateli Jaroslav Trla, Mychaylo Kuziv, Jan
Průša a Miroslav Šenkýř,
usnesením č. R/2021/011 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s podnikateli Jan Varga, Andrea Vargová, Jan Kindl
a Josef Žák,
usnesením č. R/2021/012 schvaluje Kupní smlouvu č. LW21-444 a Kupní smlouvu
č. 5495/21 se společností WOOD & PAPER, a. s., IČO: 26229854,
usnesením č. R/2021/013 schvaluje Kupní smlouvu č. 21100163 se společností Wotan Forest, a. s. IČO: 26060701 na 1/Q 2021,
usnesením č. R/2021/014 vyhlašuje výběrové řízení pro I. pololetí 2021 na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2021/015 schvaluje návrh na rozšíření strojního pojištění nakladače KRAMER 5065 T o paletizační vidle,
multifunkční lopatu, zametací zařízení
a mulčovač dle přiloženého návrhu,
usnesením č. R/2021/016 schvaluje nové
platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení s platností od 1. 1. 2021,
usnesením č. R/2021/017 schvaluje
provedení opravy střechy Základní školy
Heřmanův Městec, úhradu této opravy
z prostředků města a po následné kalkulaci odčerpání příslušné částky z fondu
investic základní školy a ukládá zařadit do
rozpočtového opatření č. 1/2021 pro jednání zastupitelstva města dne 8. 3. 2021,
usnesením č. R/2021/018 schvaluje přijetí věcných darů v podobě televizoru LG,
set‑top boxu Go, čtyřkolového chodítka
od paní Kolářové Marie, přijetí věcného
daru v podobě čtyřkolového chodítka od
paní Hartmanové Ivany a schvaluje přijetí
věcného daru v podobě televizoru Philips
a sluchátek Sony od pana Ing. Ladislava
Beneše,
usnesením č. R/2021/019 schvaluje navrženou úpravu č. 1 odpisového plánu pro
SPOKUL HM, p. o. na rok 2021,
usnesením č. R/2021/020 schvaluje uzavření dohody na ukončení podnájemní
smlouvy prostor kina ke dni 31. 12. 2020
z důvodu převedení celého objektu hotelu Bílý Beránek, nám. Míru 177, do výpůjčky
SPOKUL HM, p. o.,
usnesením č. R/2021/021 schvaluje úpravu č. 1 finančního vztahu pro SPOKUL HM,
p. o., úpravu č. 2 finančního vztahu Domova pro seniory, Heřmanův Městec, úpravu
č. 1 finančního vztahu pro Základní školu
Heřmanův Městec pro rok 2020,
usnesením č. R/2021/022 schvaluje finanční vztahy příspěvkových organizací
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zřízených městem Heřmanův Městec pro
rok 2021,
usnesením č. R/2021/023 schvaluje
plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021
a bere na vědomí neuskutečnění veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole Jonášova a Speciální základní škole Heřmanův
Městec v roce 2020,
usnesením č. R/2021/024 bere na vědomí rezignaci Jitky Řehákové, Jonáše Abraháma, Pavla Cibulky a Jana Holuba na
členství v redakci TV Leknín a jmenuje od
1. 1. 2021 redakci TV Leknín ve složení Dušan Malinský, šéfredaktor a Miroslava Stará,
usnesením č. R/2021/025 stanovuje od
1. 7. 2021 nové sídlo Městského úřadu Heřmanův Městec na Havlíčkova 801, 538 03
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/026 schvaluje Kupní smlouvu se společností Stora
Enso Wood Products Ždírec, s. r. o., IČO
25264605, č. Z/10/07/2021/1/9531/FIS/S/3/
LK/REZNIIV/0016.
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Nový semestr Univerzity 3. věku
v Heřmanově Městci je připraven!

Virtuální univerzita 3. věku v Heřmanově Městci
má za sebou již šest semestrů. Studium je díky
vyhlášeným opatřením vyhlášeno jako distanč- • nováček ve studiu = zašle e‑mail tutorovi a obdrží e‑mail s formulářem, který
ní. Pokud to situace jen trochu umožní, jsme
předá tutorovi nejpozději 12. 2. , tedy
však připraveni na výuku klasickou v jednacím sále MěÚ.
Studium bude probíhat opět v tradičním rytmu přednášek 1× za 14 dní, a to ve dvou
oborech:
• 09.00 – Lesnictví
• 10.00 – Barokní architektura v Čechách
Pozn.: Uvedené časy platí v případě prezenční výuky.

Informace o počtu a pohybu občanů našeho města v roce 2020
Přehled celkového počtu občanů města Heřmanův Městec k 31. 12. 2020
Místní části

OTEVŘENÁ
KANCELÁŘ V ÚNORU

Forma přihlášení na konkrétní
téma:
• stávající student = zašle do 10. 2.
– 12.00 e‑mail tutorovi, které téma bude
studovat, či obě, či zda žádné

Muži

Ženy

Celkem
občanů

Průměrný věk občanů
Muži

Ženy

Celkem

Heřmanův Městec

2047

2235

4282

41,60

46,58

44,20

Chotěnice

146

154

300

44,82

45,19

45,01

Otevřená kancelář starosty
a místostarostů bude probíhat

Konopáč

50

77

127

44,46

38,30

40,73

Radlín

19

12

31

48,21

53,94

50,43

• Středa 10. 2. v 14.00–16.00

Celkem

2262

2478

4740

41,93

46,27

44,20

Občané nás však též mohou
kontaktovat kdykoliv na e‑mailových
adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarostové města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
zdenek.rycl@seznam.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, Zdeněk Ryčl,
místostarostové města

RADA MĚSTA
• Středa 3. 2.
• Středa 24. 2.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
• Pondělí 8. 3. 2021 od 17.00
jednací sál městského úřadu

Statistika města Heřmanův Městec k 31. 12. 2020
Rok 2020
Celkem se narodilo občanů:

25

Muži
22

Ženy

Celkem
47

Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem zemřelo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem se přistěhovalo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem se přestěhovalo občanů
Celkem se odstěhovalo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín

22
2
0
1
52
46
3
1
2
48
48
0
0
0
39
38
36
0
0
2

19
2
1
0
64
64
0
0
0
81
79
2
0
0
40
45
41
2
1
1

41
4
1
1
116
110
3
1
2
129
127
2
0
0
79
83
77
2
1
3

zpracovala V. Dlouhá, MěÚ – evidence obyvatel

může se rozhodnout až po zhlédnutí
prvních přednášek obou témat

Bližší informace obdrží případní zá‑
jemci o studium přímo u tutora, kte‑
rým je starosta města Josef Kozel
(josef.kozel@mesto‑hm.cz), nebo u současných studentek a studentů, kteří již se
studiem mají své zkušenosti.
Přihlášky na nový semestr včetně informací o studijních tématech naleznete na webových stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz pod logem
VU3V.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Zemřel Jaromír Svoboda,
dlouholetý vedoucí
železářství v Heřm. Městci
Vážení čtenáři Leknínu,
chtěla bych se s Vámi podělit o smutnou
zprávu.
Opustil nás Člověk. Byl jím pan Jaromír
Svoboda, vedoucí železářství v Heřmanově Městci. Byl to milý a příjemný člověk. Ve
svém oboru dokázal zákazníkům pomoci
a dobře poradit. Byl vždy ochotný a snažil
se pomáhat i nad rámec svých povinností.
I k zaměstnancům se choval velice mile
a dokázal „přimhouřit očko“ nad různými
drobnými nedostatky při práci.
Myslím si, že nám bude všem velice chybět.
Jak jeho pokuřování před vchodem do
prodejny, tak i odborné rady, které velice
rád svým zákazníkům poskytoval.
Ale život jde dál a vše má jednou svůj konec.
Prosím, kdo jste pana Svobodu měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku při míjení
obchodu železářství.
Děkuji všem, kdo tak učiní.
Zaměstnankyně obchodu železářství
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

...pokračování ze strany 1
Velkou změnou projdou rovněž venkovní
prostory. Nevyhovující technické vybavení
bude nahrazeno a dojde ke kompletní výměně povrchů nejen jízdárny, ale i obslužných komunikací a vnitřních dvorů. Bude se
jednat především o přírodní, tzv. mlatové
povrchy vhodné pro pohyb koní.
Rekonstrukce by měla být hotová ke konci
roku 2022, tedy téměř 150 let od prvních
plánů Ferdinanda Bonaventury Kinského.
Po dobu rekonstrukce budou koně dočasně
ustájeni v Kladrubech nad Labem. S dokončeným dílem Národní hřebčín významně
pokročí v plánované obnově historických
objektů v jeho správě. V této činnosti by
nebylo možné pokračovat bez podpory
jeho zřizovatele, Ministerstva zemědělství,
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Skautské trasy v okolí města

z jehož prostředků
bude tato stavba financována.

Doba covidových omezení zastavila již několikrát mimo jiné i činnost organizací pracujících s dětmi. Skauti v našem městě se aktivně zapojili do
koronavirové pomoci, ale řešili také, jak neztratit kontakt se svými mladšími členy, jak bez možnosti setkávání alespoň nějak pokračovat v programu
a jak přispět k smysluplné činnosti dětí ponechaných doma. Pracovali jsme
v různé míře s video schůzkami, on‑line schůzkami, s výzvami, ale největší
oblíbenosti dosáhly záhy skautské tematické trasy.

Připravovaná rekonstrukce hřebčína přispěje k obnově této
části města, přispěje
a prohloubí dobré
vztahy, které Národní hřebčín s městem
Heřmanův Městec má.
Martin Lacina
Národní hřebčín
Kladruby nad Labem

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 5

foto Ivan Krejza a archiv NHK

Rada města Heřmanův Městec
schválila dne 17. 6. 2020 založení
transparentního účtu pro pomoc
občanům postiženým povodní. Účet
byl na základě rozhodnutí Krajského
úřadu Pardubického kraje otevřen od
18. 6. do 31. 12. 2020.
V tomto období bylo na účet za‑
sláno 447.154,56 Kč.
Rada města ve čtyřech kolech tento výtěžek
rozdělila takto:
Pěti nejvíce postiženým rodinám, jejichž
nemovitosti byly v centru povodní – tj. především ulice Jarkovského a Čáslavská (za
kolejemi), bylo poskytnuto již v červnu po
50 000 Kč.

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Poslední kroužek nám v prosinci zavřel dveře a ukončil rok 2020. Od té doby náš domeček opět zahalilo ticho.
Kroužky jsou stále zavřené a všichni nedočkavě čekáme na zlepšení situace.
Mráz ovládl i naši zahradu na Ježkovce. Sněhový kabát ji opravdu
sluší a občasné paprsky sluníčka nám dávají energii a sílu na vymyšlení nové procházkové cesty „S rodinou do přírody“, přípravu
jarního příměstského tábora „SUPERHEROES“ nebo přípravu na pří-

Veřejná sbírka
na povodně byla
ukončena

V druhém kole v srpnu byly šestnácti občanům poskytnuty částky od 5 do 20 tisíc Kč
podle míry zasažení jejich majetku.

městské a pobytové tábory v létě. Opravdu se máte na co těšit. Pro
informace, změny, zahájení kroužků sledujte naše stránky.
Kolektiv zaměstnanců DDM
A tak menší děti procházely Bažantnicí z pohádky do pohádky, od rybníka Martin stopovaly sv. Martina a adventní týdny mohly
trávit opět v Bažantnici, kdy jako v kalendáři
za každý den přibylo jedno stanoviště s aktivitami připomínající nadcházející vánoční
čas.
Starší kluci a holky se na podzim vydávali po
rozluštění hádanky hledat na Paláci bylinky
a zahradní tajemství a zachránili zahrádku
víly Brownie. V prosinci pak zkoušeli v několika úkolech své skautské dovednosti - mezi
jinými luštili šifry, pracovali s nožem a zkoušeli rozdělávat oheň pomocí březové kůry.
Vzhledem k zájmu širší veřejnosti (rodičovské centrum, škola) jsme své trasy zpřístupnili i mimo okruh našich oddílů a pravidelně
zveme celé rodiny na tematické procházky.
Specifikem skautské činnosti je lokalizace
tras mimo město – v přírodě, v parku či
v okolí města. Myslíme si, že aktivní pohyb v přírodě je z vícero důvodů přínosný
a s ohledem na obavy ze šíření viru bezpečný.
S vědomím náročnosti příprav bych chtěl
ocenit nejen všechny zúčastněné skautské
vedoucí, kteří té práci věnovali svůj volný
čas, ale i členy ostatních organizací (DDM

Ježkovka, RC Radovánek, vánoční hvězdičky aj.), kteří ve městě provozovali v uplynulém období další vydařené trasy a distanční
aktivity. Vznikl tak přes všechna omezení
pro děti bohatý program.
Děkujeme všem, kdo ponechávají naše
značení v pořádku na svém místě a vážíme
si toho, že trasy vydržely relativně dlouho
bez větší újmy. Pokud někde něco zmizelo, prosíme napříště o pochopení a ujišťuji,
že my určitě po ukončení akce nepořádek
v přírodě nenecháme.
Podle našeho odhadu se vydalo s námi na
jednu z asi 8 cest v minulém roce určitě dost
přes sto rodin – tedy řádově stovky účastníků. Jsme rádi za zájem a jsme připraveni v činnosti pokračovat, dokud nebude
možné opět normálně fungovat a setkávat
se osobně. Srdečně zveme na nové trasy
(menší děti mohou vyrazit na „písničkovou“
a další by měla být připravena pro starší).
Čerstvé informace o aktuálních možnostech, kam vyrazit, se dozvíte vždy na našich
stránkách strediskoleknin.skauting.cz.
Aleš Jelínek,
vedoucí Skauťat

Převážná část zbytku výtěžku byla rozdělena v říjnu mezi další postižené, zůstatek
7 154 Kč byl v lednu tohoto roku předán
Sboru dobrovolných hasičů Heřmanův
Městec, který nejen že měl vyplavenou hasičskou zbrojnici, ale poškozen byl i osobní
majetek některých členů, kteří u povodní
zasahovali.
Celou historii transparentního účtu najdete
na https://mesto.hm/povodne.

Všem dárcům, kterých bylo cca sedmdesát,
děkujeme za poskytnuté příspěvky. Zároveň musíme uvést, že nebylo možno nahradit škody všem občanům povodní poškozeným, rada města se však snažila pomoci
těm nejvíce zasaženým a vycházela přitom
zejména z údajů zasahujících hasičů.
Ivana Jankovská,
tajemnice městského úřadu
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
PRO SENIORY NAD 80 LET

Dobrý den,
i v tomto vydání měsíčníku pro vás kolega připravil pokračování
zdravotnického seriálu o poskytování první pomoci:
Další postup popíšeme na situaci, kdy řešíme člověka ležícího na
zemi. Prvním krokem je tedy zajištění vlastního bezpečí – rozhlédněte
se, zda nespatříte nějakou vnější příčinu toho, proč onen nešťastník
na zemi leží. Náledí či dráty elektrického napětí vám nejen umožní
pravděpodobně identifikovat příčinu, ale i naplánovat další postup.
Pokud nic podezřelého nenaleznete, pokračujete dál. A to oslovením.
Zvučně položíte jasnou otázku: „Haló, pane, je vám něco?“ A čekáte
na reakci. Pokud se ozve, zjistíte několik věcí – zraněný je při vědomí
(neboť reaguje), dýchá (protože mluví) a zda nemá nějaký změněný
stav vědomí, ať už následkem úrazu nebo požití látek. V ideálním pří‑
padě se dozvíte i důvod, proč tam leží. Toto oslovení je důležité i z toho
důvodu, že nejste v dosahu a nesaháte na člověka, o kterém vůbec nic
netušíte. Není výjimkou, že dobře míněná pomoc bývá „odměněna“
napadením jen proto, že zachránce je příliš blízko zraněnému moc
brzy. Pokud je oslovení bez reakce, je na čase přijít na kontaktní vzdále‑
nost a zjistit aktuální stav vědomí. Ten se provádí pomocí „bolestivého
podnětu“, což může být zatlačení prstem pod ucho na trojklanný nerv,
štípnutí do ucha či zmáčknutí trapézového svalu (fackování nedoporu‑
čuji ze zdravotních i etických důvodů). Pokud je tato akce bez reakce,
můžeme předpokládat, že zraněný je v bezvědomí.

Upozornění na kontroly parkování
Místo tradičního „Z naší činnosti“ tentokrát upozorním
na naši činnost v únoru. Vzhledem ke skutečnosti, že
dostáváme opětovná oznámení od občanů města na
špatné parkování a sami toto vnímáme při kontrolních
činnostech v různých lokalitách Heřmanova Městce, budou strážníci zvýšeně dohlížet na parkování v problémových místech. Jelikož MP řadí prevenci před represi,
upozorňuji touto cestou dopředu na tuto akci a vyzývám všechny k dodržování pravidel parkování, i když
vím, že motorových vozidel přibývá a místa na parkování
ubývají. Řešit budeme především jedince, kteří parkují
způsobem „kde se mi to hodí“. Zákon o silničním provozu nezná omluvy typu – šel jsem si jen pro pizzu, stál
jsem zde jen půl hodiny, mám to blíž domů apod. Prosím, buďte ohleduplní vůči ostatním, které svým špatným parkováním omezujete nebo dokonce ohrožujete.

Od 15. ledna 2021. V této chvíli je možné se zaregistrovat
k očkování, a to bez uvedení přesného data a místa očkování.
Termíny a očkovací místa budou upřesněny později.

Kde je možné se zaregistrovat?

Registrovat se můžete prostřednictvím Centrálního
rezervačního systému, který naleznete na internetových
stránkách crs.uzis.cz, případně na bezplatné tel. lince 1221.

Kdo se může registrovat?

Od 15. ledna 2021 se mohou registrovat senioři ve věku
80 let a více.

Přeji hezký den
Roman Charvát, velitel MPHM

Nevíte si rady s registrací k očkování?

Výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB – zvelebení bydlení
Na úřední desce a e‑desce bylo zveřejněno Výběrové řízení pro I. pololetí 2021 na poskytnutí půjčky z FRB včetně
kompletní tabulky na co lze žádat - např. obnova střechy, zateplení obvodového pláště, modernizace koupelny,
výměna oken atd.
Půjčky jsou určeny pro fyzické a právnické
osoby, které vlastní stavby pro bydlení na
území Heřmanova Městce a jeho místních
částí. Žádosti o poskytnutí půjčky s informační tabulkou jsou k dispozici na městském úřadě v 2. patře, odbor finanční a na

Od jakého data je možné se registrovat
k očkování proti COVID-19?

webových stránkách města v sekci „Formuláře“. V případě, že byla žadateli již půjčka
poskytnuta, na další půjčku má nárok po
úplném splacení předchozí půjčky. Souhrn
půjček nesmí přesáhnout 250.000 Kč na 1
rodinný dům/1 žadatele.

Žádosti je možno podávat v termínu do
17. 2. 2021 na podatelně MěÚ.
Denisa Lindnerová
Odbor finanční

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

Požádejte o pomoc osobu blízkou, svého praktického lékaře
nebo sociálního pracovníka města Heřmanův Městec
Mgr. Janu Kopeckou na tel. 778 754 891.

Tříkrálová sbírka pouze on‑line – děkujeme za každý dar!
Moc nás to mrzí, ale náš prosincový slib, že vás na začátku ledna tak jako posledních dvacet let navštíví tříkráloví
koledníci s přáním, koledou a prosbou o podporu Tříkrálové sbírky chrudimské Charity ČR jsme nemohli s ohledem
na koronavirovou situaci splnit. Přesto byla a stále je (až do konce dubna!) možnost pomoci.
Pochopitelným rozhodnutí charity se sbírka přesunula výhradně do on‑line formy. Chci i touto cestou
poděkovat všem dárcům, kteří některou z nabídek
využili a podpořili tak charitní projekty. I v důsledku
pandemie bude potřeba pomoci těm, kteří si sami
pomoci nemohou, stále větší. Kdo by se chtěl ještě
připojit, může tak učinit různou formou. Zasláním
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
nebo přímo sbírkový účet 66008822/0800. Pro
přímou podporu Farní charity v Chrudimi uveď‑
te variabilní symbol 77705008. Případně postupujte dle možností na www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme, že začnete nový rok dobrým skutkem.
Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak
v České republice, tak ve světě.
A tři králové pevně věří, že za rok se s vámi opět potkají ve dveřích vašich domovů. K tomu vám přeji vše
dobré a hlavně zdraví!
Marek Výborný, koordinátor TKS
www.hermanuv‑mestec.cz
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Lidé kolem nás

Tomáš Zaplatílek
starosta obce
*13. 10. 1970

* 1986
mistr Evropy v thajském
boxu v roce 2014
Tak úvodem: judo, karate, box,
kickbox, thajský box, MMA – čím
se tyto bojové sporty liší?
Při judu se nepoužívají údery, jen chvaty.
Při boxu pouze údery pěstmi. Karate, hlavní prvek jsou kopy, zápasí se v kimonu.
Kick box, bojuje se v chráničích a nejsou
tam údery koleny a lokty. Thajský box,
údery všemi končetinami a všemi jejich
částmi, tedy i lokty a koleny – říká se mu
umění osmi končetin. A MMA, to je mix
všech těchto bojových sportů, tam se
používá všechno.

Co všechno obnášela cesta
k titulu mistra Evropy?
Cesta to byla dlouhá, trvala mi asi šest let.
Nejprve jsem jezdil na amatérské turnaje,
tam se používají chrániče. Odtud jsem
postoupil na mistrovství republiky, které
jsem ve váze do 67 kg čtyřikrát vyhrál.
Pak jsem přešel na profesionální úroveň,
tam to funguje tak, že organizátoři vědí,
kdo na tom jak je, vybírají borce na zápasy
tak, aby to bylo vyrovnané a byl to pěkný

jsem se přestěhoval v roce 2000. Myslím, že
dobrý vztah mají i naši občané. Heřmanův
Městec je naše nejbližší město, kam jezdíme
na nákupy, k lékaři a na úřady, děti do školy.

Úherčice

Luboš Lesák

A jak probíhají tréninky?
Nezmrzačíte se u toho navzájem?
Musím říct, že thajský box je bezpečnější
než třeba fotbal nebo hokej. Sice se opravdu mlátíme, ale máme chrániče a vše je
kontrolováno trenérem. Při tréninku údery nevedeme v stoprocentní intenzitě, ale
tak na osmdesát procent. Až při zápase do
toho jdeme naplno. Občas máme nějakou
modřinu, ale vážnější úrazy nebývají.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Představujeme naše sousedy

S ER I Á L

Jak jste se k bojovým sportům
a thajskému boxu dostal?
Zkoušel jsem od dětství spoustu sportů,
počínaje fotbalem a hokejem, ale kolektivní sporty mi nevyhovovaly. Já jsem rád,
když bojuji sám za sebe, zaplatím za svoje
chyby a raduji se ze svých úspěchů. Musím přiznat, že mne odjakživa bavilo se
prát, tak jsem to chtěl zužitkovat a zkusil
thajský box. Začal jsem chodit do oddílu
v Pardubicích a už jsem u toho sportu
zůstal.
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zápas. Tam už se jede bez chráničů a řežeme do sebe, kdo déle vydrží. A hodnotí
se to jako v boxu, buď jeden skončí K.O.,
nebo to určí rozhodčí na body.
A mistrovství Evropy probíhá také jako
v profesionálním boxu. Také je více organizací, každá si vybere nejlepší bojovníky
a ti se mezi sebou utkají o titul. A mně se
to podařilo v roce 2014 vyhrát.
A soutěžíte stále? A dá se tím
uživit?
Ano. Stále se účastním profesionálních
soutěží. Teď bych chtěl zkusit i MMA, to
jsou ty zápasy v kleci, dnes hodně populární. Odměny jsou dnes mnohem vyšší,
než když jsem začínal, takže uživit se tím
dá, ti nejlepší vydělávají pěkné peníze.
Ale teď je těžká doba, zápasy se nemohou konat.
V MMA to ale opravdu vypadá,
že do toho nemohou jít vážně,
protože by se museli zabít?
Ne, opravdu do toho jdou naplno, kdo co
vydrží. A od toho, aby se nezabili, tam je
rozhodčí, který to musí ukočírovat.

Předáváte svoje znalosti
a zkušenosti dalším?
Ano, vedu oddíl thajského boxu v Heřmanově Městci, v Chrudimi a v Přelouči,
trénuje se buď ve skupině nebo individuálně. Mám teď osm kluků a jednu holku,
kteří jsou již na takové úrovni, že by mohli
nastoupit do zápasů.

Pozval bych vás na procházku přes naši obec,
kdy za dobrého počasí můžete vidět Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Také přes nás
jezdí hodně cyklistů. O letních prázdninách
v srpnu pořádáme akci Úherčický sekáč. Soutěžící z celé republiky kosí 1 ár obecní louky
na čas. Letos se uskuteční 6. ročník.

Můžete nám vaší obec stručně
představit?
Úherčice se nacházejí jižně od Heřmanova
Městce směrem na Vápenný Podol a Seč.
V současné době máme 145 obyvatel.
První zmínka o Úherčicích je z roku 1392.
Na počátku 20. století tu byly samostatné
osady. Z té doby se dochovaly místní názvy: Zdechovice, Úherčice a Obícka. V 50.
letech došlo ke sloučení, kdy ves dostala
název Úherčice. Na návsi máme šestibokou
kapli vystavěnou v roce 1898 a vysvěcenou
v roce 1899 Panně Marii.

Mrzí nás, že nemáme u nás hospodu a obchod, dále nás trápí, že bydlíme na vesnici
a jsme z půlky oploceni. Začíná to soukromou oborou, pak oborou státní a skladem
státních hmotných rezerv. Tato situace vadí
hlavně mladším obyvatelům.

Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Podařilo se nám dokončit podpůrný vrt
k obecnímu vodovodu. Postupně na dvě
etapy opravit místní komunikace a opravit

Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste chtěl
Městečáky pozvat?
K Heřmanovu Městci mám výborný vztah,
sám pocházím z tohoto města. Do Úherčic

fasádu na naší kapličce. Na letošní rok plánujeme rekonstrukci hráze návesního rybníku.

Nelitujete, že jste se v roce 1993 od
Heřmanova Městce odtrhnuli?
To, že jsme se v roce 1993 odtrhli od Heřmanova Městce, myslím, nelitujeme. Naši
předchůdci starostové a jedna starostka
byli schopní lidé, kteří pro naši vesnici udělali spoustu práce, aby se nám tu žilo dobře
a zatím se nám v tom daří pokračovat.

Těžba vápence
Dobrý den, v lednovém čísle Leknínu uvádí pan starosta Míčova, že Sušice byly bohatší z těžby vápna. K tomu jen malou
připomínku. Vápno se netěží. Těží se vápenec, který se ve
vápenkách na vápno pálí. Podolské kusové vápno bylo díky
vysoké kvalitě suroviny po dlouhou dobu jedno z nejkvalitnějších v Čechách.

Oni se tomu věnují i děvčata???
Ano, dělá to hodně děvčat. A dokonce se
mi zdá, že jsou šikovnější, mají větší snahu
a jsou odolnější než kluci.
A na závěr. Uplatňujete to, co
umíte někdy i mimo ring?
To jsem udělal jen jednou. Nastoupil na
mne nějaký hoch, co šel právě z posilovny. Rychle zjistil, že jen svaly nestačí. Ale
skončilo to u soudu, a tak si již dávám pozor a neperu se. Navíc když se člověk popere třikrát denně na tréninku, tak už na
to potom opravdu nemá chuť. Takže rada
pro ty, co se chtějí prát: Přijďte na trénink!
Otázky kladl Tomáš Plavec

Vápeníci byli povozníci, kteří po zimě
vyráželi se svými vozy naloženými pytli
s vápnem daleko do kraje. Na některé
vápeníky čekávaly malérečky až na Slovácku, aby na jaře podolským vápnem
líčily své domy.
Někdy v šedesátých letech minulého
století vyšly vzpomínky posledních, tehdy ještě žijících vápeníků z Železných hor
v nějaké etnografické publikaci, bohužel
nevzpomínám ve které.
neobčan franta (František Pleskot)
www.hermanuv‑mestec.cz
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Covid vs. plán kulturních akcí v našem městě

Distanční výuka na ZŠ Heřmanův Městec

Epidemie Covid-19 už bezmála rok ovlivňuje naše životy včetně volnočasových aktivit. Přesto městská organizace
SPOKUL HM plánuje nové akce a zvažuje, kam přesunout ty, které se nemohly konat z důvodu opatření vlády nebo
úplného uzavření městských budov pro veřejnost.

Vylidněné chodby, prázdné třídy, nezvyklé ticho v jídelně, to je velmi smutná
realita všech základních škol, tedy i té heřmanoměstecké. Kromě prvňáčků
a druháčků, kterým je umožněno chodit do školy, se všechny ostatní ročníky
učí opět (a doufejme, že už je to skutečně naposledy) doma.

Většina z vás jistě namítne, jak lze v situaci, kdy nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet a kdy na
nás dopadnou jaká opatření, cokoliv plánovat. Posláním SPOKULu je nejen pečovat o městské
budovy, které jí byly svěřeny, ale také přinášet občanům i návštěvníkům radost a relax v podobě především kulturních a společenských akcí. A ani v této nelehké době jsme nerezignovali
a žijeme plány, co vám nabídneme, až se situace zlepší.
V tuto chvíli je zrušena nebo přesunuta většina akcí, které byly v plánu do konce března 2021.
Nově navrhovaná opatření a podmínky pro pořádání kulturních i sportovních akcí nám pravděpodobně nejméně do Velikonoc neumožní konání žádné větší akce v sokolovně, synagoze
ani sportovní hale. Také menší akce jako jsou výstavy, filmová představení, talkshow, sportovní
utkání či tréninky sportovců budou ještě dlouho podléhat různým omezením.
V nejbližší době bychom vás přesto rádi pozvali na tyto akce:
závěrečný Věneček na začátku léta bude
• Výstava fotografií Jana Kočího v Galerii
jistě dost netypický.
Dvojdomek, která měla být zahájena
23. ledna, byla prozatím odložena, ale
v nejbližším možném termínu ji zahájí- • Rádi bychom v jarních měsících realizovali také Taneční pro dospělé, které jsme
me a měla by trvat zhruba do poloviny
v říjnu ani nestihli zahájit, ale stále je přibřezna, kdy ji doufejme vystřídá Velikohlášeno celkem téměř 40 párů.
noční výstava.
• Koncerty v rámci předplatného Hu- • V městské sokolovně by se měly v dubnu
uskutečnit koncerty skupiny Čechomor
debních večerů v synagoze (Tři tenoři,
(9. 4.) a písničkáře Pokáče (16. 4.). PřipraHledání, Julie Svěcená) bychom rádi
vujeme také taneční zábavu s nejlepší
uskutečnili v náhradních termínech ješAC/DC revivalovou kapelou – Špejtě v této sezoně, tedy do konce června.
bl’s Helprs (23. 4.) a další koncert legendární kapely Katapult (1. 10. 2021).
• Talkshow Františka Mifka s hostem Josefem Klímou v městském kině má další
náhradní termín – středa 28. dubna, kte- • Z dalších plánovaných akcí, které již byly
přesunuty, uvádíme např. koncert Věry
rý, věříme, již umožní její konání.
Martinové (z 13. 11. 2020 na 7. 5. 2021),
nový pořad travesti skupiny Techtle
• Taneční kurzy pro mládež mají za sebou
Mechtle (z 20. 3. na 2. 5. 2021) nebo konprvních pět lekcí a nejen jejich lektorka
cert Kamila Střihavky s kapelou (z 15. 1.
Jitka Boháčová se jistě už moc těší, že do
na 10. 12. 2021).
léta se je podaří zdárně dokončit, i když
Díky různým omezením a nařízením vlády, které vyplývají z aktuální epidemiologické situace, se naopak nejspíš bohužel v nejbližších měsících nevypravíme na žádný z plánovaných
plesů v městské sokolovně.
Řada z nás se pak také upíná k létu, kdy bychom se již mohli vrátit do „normálu“ a bude možné navštěvovat akce pod širým nebem. Rádi bychom navázali na loňskou sezonu v areálu
letního kina na Konopáči, který hostil kromě projekcí filmů také několik koncertů i dalších
pořadů. Pokud to situace a podmínky na straně majitele pozemků dovolí, moc rádi vám
nabídneme kulturní akce také v areálu bývalého amfiteátru v zámeckém parku.
Věřme tedy, že se tato složitá a nepředvídatelná situace brzo v dobré obrátí a budeme moci
zase začít žít také kulturou, sportem a obecně společenským životem, který je nám už mnoho
měsíců odepřen. Sledujte prosím naše programové aktuality na webu www.spokul.cz, kde
najdete vždy aktuální informace o provozu našich budov i plánovaných akcích.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Každý den sledujeme média, zda se už konečně dozvíme, kdy nám ta provizorní výuka
skončí? Kdy opět budou děti moci každodenně zasednout do lavic? Ve škole jsme se situaci
přizpůsobili a neustále se snažíme zlepšovat kvalitu hodin vyučovaných distančně. Tato
výuka má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem
je určitě žádoucí a v některých případech snad i nezbytný. Chtěla bych za sebe (a myslím
si, že mluvím i za další vyučující 2. stupně) požádat vás – rodiče, apelujte na své děti, aby
si při výuce zapnuly kamery, a vás – děti, zapněte si je. Alespoň na úvod hodiny, než učitel
na obrazovce sdílí učivo, jež vám chce zprostředkovat. Učitelé si je zapínají, chceme vás
vidět, chceme vidět vaše reakce, neverbální komunikaci, úsměvy i nesouhlasné projevy.
Přestože se nedíváme vzájemně do očí (to bychom museli koukat přímo do kamery, nikoliv
na monitor), alespoň částečně nám to může nahradit sociální kontakt s dětmi, který nám
právě v této době tak moc chybí. Děkuji.
Andrea Kudláčková

A co si o distanční výuce myslí žáci 8. ročníků? Bylo podle nich správné
rozhodnutí zavřít školy? A co to pro ně znamená? Přečtěte si úryvky z úvah.
(…) Musíme to prostě vydržet. No a kdybych to měl shrnout… Je to potřeba a nadávat na to je normální, dělají to všichni, i já.
Je to jediný způsob, jak se z toho nezbláznit.
Jakub Rudolf Beneš
(…) Začátky byly prostě těžké, ale co se týče
přítomnosti, nemůžu jednoznačně říct, jestli je pro mě distanční výuka dobrá, nebo
ne. Nemůžu se tolik vídat s kamarády, chybí
mi školní výlety a přijde mi, že se toho ani
nenaučím tolik, jako ve škole. Na druhou
stranu, jak jsem už psala, když si vše správně rozložím, mám víc času, stíhám snídaně
a nemusím vstávat nesmyslně brzy. Taky
ubyl stres, protože přeci jen doma nejsem
pod tlakem, když se mi nedaří můžu se po-

radit, na chvíli se zastavit. Distanční výuka
má svoje pro a proti, jako ostatně každá
věc. Musíme mít pevné nervy a doufat,
že se brzy vrátí vše k normálu… Možná je
ale právě tohle budoucnost školství, vždyť
technologie v dnešní době ovlivňují drtivou
většinu našeho života, proč by nemohla nahradit školní lavice a třídy? (…)
Markéta Julišová
(…) Dospěla jsem k názoru, že mě nebaví
se celý den potit s rouškou na obličeji a že
doma to je pohodlnější. Také je tu ale ta negativní stránka. Když si odvyknete na režim,
který jste měli nastavený po čas školy, je těžké si na něj potom zase zvyknout. Myslím
si, že si ale o to víc budeme vážit volnosti

a všeho, co dnes dělat nemůžeme. I když mi
už tolik nevadí být doma, tak stejně doufám,
že se co nejdříve zase všechno vrátí do normálu, do obchodů budeme moct chodit
bez omezení a kdy se nám zalíbí, přátele
budeme navštěvovat, jak jen to půjde a vše
bude fungovat tak, jako dřív.
Tereza Kučerová
(…) Myslím si, že to vláda trochu přehnala,
protože pokud chce žák vysvětlit složitější
látku, bývá mnohem lepší, když se to vysvětluje ve škole než přes počítač. Můj taťka neustále tvrdí, že internet stojí za starou
belu a podle mě má pravdu, protože pokud učiteli nebo žákovi nejde internet, je
automaticky narušena celá hodina. Podle
mě by bylo lepší školy nechat otevřené, je
prakticky nesmysl, abychom seděli doma
a nechat naše oči trpět u monitorů nějakých šest hodin (i když tu jsou i lidé, kteří
u počítače sedí i déle). Výuka by měla být
prostě normální.
Jakub Svatuška
(…) Zavření škol pro nás jako děti nepřineslo
nic dobrého. Až na to že můžeme být doma,
dělat si co chceme, mít vypnuté mikrofony,
dělat, že jsme na hodině, a přitom dělat něco
úplně jiného. To je samozřejmě pro někoho
výhodou, ale pro člověka, který se chce něco
naučit, chce v životě něco dokázat, je tenhle
rok doma nedohnatelný. Doufám jen, že se
to co nejdříve uklidní a my budeme moci
zase úspěšně zasednout do školních lavic
a učit se tak, jako tomu bylo doposud.
Jakub Štěňha
(…) Školy se zavřely právě z důvodu ochrany zdraví nás všech. Mně osobně nevadí
učit se z domova, ale ve škole je to určitě
lepší. Učitelé nám učivo lépe vysvětlí a pro
nás je snazší to pochopit. Nejvíce mi chybí
kontakt s kamarády.
Vojtěch Chvojka
Podle mého názoru bylo správné rozhodnutí zavřít školy, protože kdyby se nezavřely,
nákaza by se šířila ještě víc než doposud. Ale
na druhou stranu si myslím, že někteří žáci
mají problém s distanční výukou. Mohou
mít problém s pochopením učiva. Jedná
se o celosvětový problém, který se stane
součástí naší historie.
Tereza Jeřábková
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum
Radovánek z. s.
program na měsíc únor 2021
Dobrý den všem rodičům i prarodičům,
situace v Radovánku se prozatím bohužel nijak nemění, program je uzavřen. Rodiče, kteří mají zájem o aktivity našeho
spolku, prosíme, aby průběžně sledovali aktuální informace
na www.rcradovanek.cz, www.facebook.com/rcradovanek
či ve facebookové skupině RC Radovánek on‑line.
Velmi ráda bych vás však, v tuto nelehkou chvíli, všechny pozvala alespoň ke členství v našem spolku Radovánek. Svým členstvím ve spolku
projevíte zájem o konání aktivit pro rodiče a rodiny s malými dětmi
v našem městě a podpoříte tak naši činnost především myšlenkou,
že jste v tom s námi a že má naše spolková činnost svůj význam, svůj
smysl a bezpochyby také místo v nabídce akcí v našem městě. V letošním roce chceme svým členům nabídnout možnost podávání námětů
a návrhů na aktivity spolku, zapůjčování knih z knihovny v RC, účast na
letním pobytu rodin, slevu na vstup na besedy pro rodiče, možnost
využití prostor spolku na oslavu narozenin dětí a podporu při realizaci
vaší svépomocné skupiny rodičů. Členský příspěvek ve výši 100 Kč/rok
je možno uhradit při programu v Radovánku, nebo přímo na náš účet
115-4952140287/0100 ve tvaru CP_2021_jmeno. Pokud patříte mezi nové
zájemce o členství, napište nám prosím spolu s platbou do Radovánku
ještě email, abychom vás mohli kontaktovat. Děkujeme. Jako členi pak
budete zváni jednou za rok na členskou schůzi Valné hromady spolku.
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Aktivní přístup k životu
energeia o.p.s. — Rodičovské centrum Radovánek z.s. — Respektovat a být respektován, z. s.

Respektovat
a být respektován
Kurz pro rodiče a pedagogy o komunikaci a postupech, které vymezují
hranice, podporují zodpovědnost, sebeúctu a budují dobré vztahy.

1.

Sobota 17. 4. 2021 od 10.00 do 17.30 Oprávněné požadavky
Souvislost mezi cíli výchovy a každodenní komunikací. Sebeúcta. Stanovování hranic chování a jejich
důsledky. Naplňování lidských potřeb a vývojových úkolů. Poznatky o fungování mozku. Mocenský vs.
respektující model vztahů ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.

2.

neděle 18. 4. 2021 od 9.00 do 16.30 Emoce a potřeby
Komunikační dovednosti. Základní fakta o emocích. Souvislost s potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme
na emoce u druhých. Formy empatické reakce. Reakce na vlastní emoce. JÁ sdělení a TY sdělení. Rizika
některých běžných komunikačních stylů.

3.

sobota 1. 5. 2021 od 10.00 do 17.30 Trestání a přirozené důsledky
Rozlišení pojmů trest, přirozený důsledek a logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace.
„krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.

4.

neděle 2. 5. 2021 od 9.00 do 16.30 Jak vyjadřovat uznání a ocenění
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala a jejich rizika. Pojmy ocenění a zpětná vazba. Jak reagovat na pozitivní
jednání a úspěch dětí i dospělých. Různé možnosti hodnocení ve škole, sebehodnocení. Rizika soutěží.

LEKTORSKÝ TÝM: Respektovat a být respektován, z. s.
PŘIHLÁŠKY: Vyplněné přihlášky zasílejte na rcradovanek@centrum.cz
KONTAKT: Lenka Balogová, +420 724 042 304, www.rcradovanek.cz
Semináře jsou akreditovány MŠMT. Osvědčení se předávají při zakončení kurzu.
Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:

Středa 24. 2. od 16.30 hodin
DRŽÍME SI SVÉ DĚTI?
On‑line beseda pro rodiče o významu ci-

Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměříme se na dech, klouby
a páteř. Platí pouze v případě příznivé
epidemiologické situaci.
čtvrtek 4. února
Z Březinky domů
Sraz ve 13.00 na autobusovém nádraží
v H. M. Pěšky cca 10 km.
čtvrtek 11. února
Z Prachovic domů úplně jinak
Sraz ve 13.20 na autobusovém nádraží
v H. M.
sobota 13. února
Z Valů přes Břehy do Přelouče
Sraz v 8.20 na vlakovém nádraží
v H. M.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: pěstouni 600 Kč, veřejnost 2 500 Kč (sleva 2 200 Kč/osobu při 3 přihlášených)
MÍSTO KONÁNÍ: Rodičovské centrum Radovánek z.s., Jonášova 726 (areál MŠ), Heřmanův Městec

Respektovat a být respektován
© www.respektovani.com

Lenka Balogová

Středa 3. 2. od 16.30 hodin
VALNÁ HROMADA SPOLKU RADOVÁNEK
Zveme všechny zájemce na veřejnou schůzi
spolku Radovánek. Schůze je určena všem
členům spolku, ale i dalším zájemcům o aktivní zapojení se do činnosti spolku. Hlavním
tématem schůze bude tvorba programové
náplně činnosti spolku na rok 2021. Máte‑li
chuť se zapojit do plánování a poradit nám
s dalším směřováním naší činnosti, rádi vás
mezi sebou přivítáme. V případě zákazu
shromažďování osob proběhne schůze
on‑line, či bude přesunuta na jiný termín.
Sledujte informace, děkujeme.

APŽ Únor 2021

Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí. Vytváření návyků u dětí. Prevence a řešení

Děkujeme, že s námi budujete prostor pro rodinu:)

Úterý od 15.00 hodin
ZIMNÍ PROCHÁZKA PRO NEJMENŠÍ
Zveme rodiče s dětmi na společnou procházku s motivační hrou pro děti do 6 let po
okolí Heřmanova Městce. Datum procházky
a místo srazu bude upřesněno dle počasí na
našem webu www.rcradovanek.cz.
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PLÁNUJEME PRO VÁS
tového pouta mezi rodičem a dítětem, který je nezbytnou součástí dobrého vývoje
dítěte. Seznámíme vás s potřebami dětí
a vývojem jejich mozku již od narození,
s teorií citové vazby, zvané Attachment,
představíme si knižní novinku od Gordona Neufelda a Gábora Maté Držte si své
děti. Besedou vás provedou pracovnice
rodičovského centra Mgr. Lenka Balogová
a Mgr. Radka Jelínková. Na besedu se nám
prosím předem přihlaste. Odkaz naleznete
také v události na našem FB. Dobrovolný
příspěvek na besedu je možno hradit na
náš účet. Děkujeme.
Úterý od 19.00 hodin
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R.D.I.)
Můžeme z krize vyjít posíleni a může nás
nemoc uzdravit? Pojďte si s námi povídat o dnešní složité době v prostředí naší
on‑line svépomocné skupiny rodičů. Na
besedu se nám prosím předem přihlaste.
Odkaz naleznete také v události na našem
FB. Datum únorového setkání bude ještě
upřesněn.

17. – 18. 4. a 1. – 2. 5. 2021
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Kurz pro rodiče a pedagogy o komunikaci
a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují
dobré vztahy. Kurz lektoruje tým z Respektovat a být respektován. Účastnický
poplatek: 2 500 Kč (sleva 2200 Kč/osobu
při 3 společně přihlášených). Místo konání: Rodičovské centrum Radovánek z.s.,
Jonášova 726, Heřmanův Městec, www.
rcradovanek.cz. Na kurz je nutné se přihlásit na rcradovanek@centrum.cz nebo
na tel: 724 042 304, Lenka Balogová. Počet
míst omezen. Semináře jsou akreditovány
MŠMT.

čtvrtek 18. února
Procházka v Paláci
Sraz ve 13.30 u myslivny za pekárnou
Dymák směrem k DDM.
čtvrtek 25. února
Z Veselí do Choltic nebo až domů
Sraz ve 13.10 na vlakovém nádraží
v H. M.

Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Modelářský klub Heřmanův Městec
Novodobá historie

Novodobá historie klubu začíná rokem 1998, kdy byl u Svazu modelářů České republiky zaregistrován „Modelářský
klub Heřmanův Městec“ s evidenčním číslem CZE 165. Klub
sdružuje letecké modeláře, kteří se zajímají o leteckou techniku, aktivně létají, účastní se modelářských závodů, propagačních vystoupení, organizují soutěže v modelářských
kategoriích a vychovávají nové letecké modeláře.
Naše novodobé úspěchy nejsou bezvýznamné, za dvacet dva let činnosti jsme
posbírali pěknou řádku medailí a naši junioři po velmi úspěšném roce 2020 mají
na to, aby nás překonali. Tréninky už běží,
startujeme v březnu v Mnichově Hradišti
a poslední soutěž nás čeká v říjnu. Událostí
roku budou tři mezinárodní soutěže v kategorii RES, naše domácí v Podhořanech, na
Slovensku a v Německu.
A jaké výsledky bychom chtěli vyrovnat či
překonat? Mistrovství světa a Mistrovství
Evropy letos nebude, ale výsledky z těchto
modelářských vrcholů máme. Jan Votoupal
jr. 4. místo MS Kanada 2004, ME Rumunsko
2003 a Chorvatsko 2005 druhá místa v družstvech. Petr Švadlenka 5. místo ME Turecko
2013. Seriál soutěží světového poháru World
Cup Miloš Minařík 1. místo Itálie 2002, Vítězslav Štěrba 1. místo Maďarsko 2004 a další první místa na Slovensku v letech 2006
a 2018. Mistrovství České republiky 1. místo
na domácím letišti v Podhořanech 1999 Vítězslav Štěrba.

uspořádali mezi roky 1998 - 2020 čtyřicet
soutěží v kategorii F3J a z toho bylo dvacet
mezinárodních soutěží zařazených do seriálu World Cup a Euro Contest Tour. Na soutěži se vystřídali piloti z celé EU, ze Švýcarska,
Turecka, Kypru, Ruska a Ukrajiny.
Prosím pamětníky modelářství na heřmanoměstecku, zda by poskytli nějaké informace a fotografie z období před rokem
1990.
LETU ZDAR
Příště něco z dávné historie
Miloš Minařík, předseda klubu
milos.minarik@gmail.com

Určitě nemohu zapomenout na pořadatelskou činnost, na letišti v Podhořanech jsme

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
dlouhodobě podporováno městem Heřmanův
Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s. Kontakt: Jonášova 726,
Heřmanův Městec 538 03, www.rcradovanek.cz,
724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Nezakazujme pracovat
Kontrolní výbor nepracuje formálně, a tak nalézá chyby. Chyby nepříjemné
nejen pro vedení města. Stavby bez povolení, neschválené radou ani zastupitelstvem města, nezařazené (neschválené) v rozpočtu města. Neodsouhlasené investiční akce jsou placeny z peněz na údržbu. Realizace staveb
v rozporu s projektovou dokumentací. Jsou vypláceny peníze nad částky
v podepsaných smlouvách, či objednávkách bez dodatků smluv.
Porušil se i zákon o ochraně osobních
údajů, který byl při stejném přestupku již
souzen a rozsudek zněl: trestný čin ne, jen
přestupek oceněný pokutou osm tisíc korun českých. Jsou to chyby, které ve svém
důsledku (při jejich opakovaném zametání
pod stůl) mohou zastavit dotace pro náš
Heřmanův Městec. Chceme to? Živé město
a KDU‑ČSL dle svého chování asi ano.
Je štěstí, že kontrolní výbor musí být. Je
stanoven zákonem. Současná koalice by
jej asi jinak ráda zrušila. Prosincové zastupitelstvo tak silou koaliční jednoty Živého
města a KDU‑ČSL neschválilo navržený plán
činnosti kontrolního výboru zastupitelstva
města Heřmanův Městec. Pan starosta Josef Kozel (zastánce otevřené radnice) navrhl
vypustit následující body z plánu činnosti
kontrolního výboru.
4) Kontrola (namátková) přípravy a realizace veřejných zakázek.

6) Kontrola dokumentů hospodářské
i právní povahy příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec.
8) Účast na kontrolních prohlídkách staveb.
9) Kontrola dodržování zákonů a pravidel
pro používání kamer města Heřmanův
Městec, které pořizují záznam z veřejných prostranství.

RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci
dobí a po dva roky i stávajícím zastupitelstvem. O to silněji zní otázka proč? Rád bych
věřil, že se nejedná o systematickou snahu
vedení města s cílem postupného omezování činnosti kontrolního výboru až po jeho
uvedení do pouhé formální existence.
Snažme se vyvarovat chyb. Když už je uděláme, tak si je jako slušní občané Heřmanova Městce pokorně přiznejme a poučme se
z nich. Zkusme dodržovat zákony. Nezakazujeme pracovat těm, kteří chtějí pomoci
městu, aby se nedostávalo do rozporu se
zákony a za své peníze dostávalo kvalitní
služby.
Aleš Jiroutek
předseda kontrolního výboru

Pod tíhou argumentů, že opakovaná kontrola kamerového systému po dva roky, odhalila chyby, které je dobré odstranit, protože jsou v rozporu se zákonem, zůstal bod 9
v plánu činnosti. V ostatních neschválených
bodech činnosti by kontrolní výbor asi viděl
„pejskovi a kočičce“ pod pokličku. Je zřejmě
co skrývat.
Body vyřazené z plánu činnosti byly mimo
bodu 8, bez problémů odsouhlasovány
zastupiteli města v minulém volebním ob-

Obec řídí rada v čele se starostou, zastupitelstvo vydává usnesení o základních
věcech obce a kontrolní výbor kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva a rady.
Z toho musí vycházet i plán činnosti kontrolního výboru, jehož neschválení Aleš
Jiroutek napadá. Kontrolní výbor nemůže zasahovat do výkonné činnosti rady
a pracovníků městského úřadu, například

Díky iniciativě jednoho a postupným připojením dalších
nadšenců vznikl v dubnu 2019 nový heřmanoměstecký spolek, který ideově navazuje na činnost zaniklých
spolků (Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci a Společnosti přátel Železných hor)
s názvem Spolek přátel Heřmanova Městce, ve zkratce
SPHM. Už ve svých stanovách si určil, že jeho účelem
je propagační, kulturní, dokumentační a výchovná činnost v oblasti historie,
současnosti i budoucnosti Heřmanova Městce a jeho okolí, včetně ochrany
přírody, krajiny, kultury či historie a naplňováním tohoto účelu se postupně
rozvíjí i vlastní činnost spolku.
K zakládajícím šestnácti členům se přidali
další a spolek má nyní čtyřiadvacet členů.
Slibně se rozvíjející činnost byla v loňském
roce značně ovlivněna epidemickou situací,
která bohužel brzdí činnost i nyní.

Jsme připraveni, jakmile to situace dovolí,
rozeběhnou činnost spolku naplno. A budeme velice rádi, přispějete‑li i vy svou
účastí, radou, nápadem, pomocí či osobním
zapojením k dalšímu rozvoji SPHM.

I v obci musí být dodržována dělba moci, tedy rozdělení pravomocí
a odpovědnosti mezi jednotlivé orgány obce!
při přípravě veřejných zakázek nebo jejich
realizaci. Je absurdní si představovat, že na
kontrolní dny staveb bude chodit vedle odpovědného funkcionáře nebo pracovníka
města člen kontrolního výboru. Co když se
neshodnou? Koho by pak měla stavební
firma považovat za zástupce města, který
je oprávněn jí udělovat pokyny? Ve všech
těchto případech musí jednat za město
osoba pověřená radou města a zástupce
kontrolního výboru tam nemá co dělat.
Stejně tak člen kontrolního výboru nemůže libovolně navštěvovat příspěvkové
organizace města a vyžadovat si veškeré
dokumenty.

Spolek přátel Heřmanova Městce

Přesto se podařilo uspořádat několik odborných přednášek či tematických procházek
s hojnou účastí veřejnosti. Spolek v prosinci
minulého roku vydal i svou první zajímavou
publikaci „Heřmanův Městec město mnoha
profesí a významných osobnosti“ autorky
a členky spolku paní Marie Mannové, jíž
za její pilnou a nezištnou práci patří velké
poděkování, stejně tak i těm, kteří se vzpomínkou, radou, dokumentem či fotografií
na vzniku publikace podíleli.

Odpověď na článek Aleše Jiroutka
„Nezakazujme pracovat“
Tak, jako ve státě vláda vládne, parlament
schvaluje zákony a kontrolní orgány kontrolují i v obci, je zákonem o obcích přesně
stanoveno, jaké mají jednotlivé orgány obce
pravomoce a také odpovědnost.
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Jen z tohoto důvodu zastupitelstvo neschválilo plán činnosti kontrolního výboru
a upravilo ho tak, aby odpovídal dikci zákona o obcích. Přitom bylo uvedeno, že
pokud kontrolní výbor požádá o umožnění kontroly konkrétní zakázky, bude mu
vyhověno a plán doplněn, nelze mu však
dát bianco šek na zasahování do výkonné
činnosti města.
Články Aleše Jiroutka bereme jako počátek
volební kampaně před komunálními volbami v roce 2022 a budeme na ně trpělivě
odpovídat.
Tomáš Plavec
místostarosta města

Bližší informace o našich aktivitách,
dokumenty a kontakty naleznete na:
www.spolekpratelhm.cz
Velice se na Vás těšíme.
Rada SPHM

Hledáme šéfkuchaře,
šefkuchařku, servírku, číšníka
na vedoucí pozice pro nově
otevřenou výletní restauraci
u Heřmanova Městce,
info na tel. 608927097.

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 5. díl

V posledních Zavátých stopách jsme začínali procházku u dnešní prodejny
potravin a nějak se nám zatoulalo několik úvodních slov. Dnes se posuneme
do další části ulice.

Městská hudba JKP před Maťochovým domem, 1961

Roku 1904 se osamostatnila a podnik vedla
Filomena Klorová. I zde se šila luxusní dámská obuv pro domácí i zahraniční trh. Firma
zanikla během druhé světové války. Poté
se tu výroba měnila, nějaký čas tu sídlila
konzervárna Kompava (1940–48), později
výroba hraček a jiné.

Čáslavská ulice kolem roku 1900

Jak byla rušná hlavní tepna města, dokládá jedna z dobových fotografií z konce 19.
století. Je na ní vzadu vidět dům č. p. 252,
kde působila jedna z původních obuvnických firem v Heřmanově Městci založená
Adolfem Falkem. Jedná se o dům vedle nynější Večerky vietnamského obchodníka,
bývalého Maťochova domu. Specializovala se na dámskou obuv, vyráběla v letech
1869–1915 a zaměstnávala až 180 dělníků.
V roce 1919 sem byla přemístěna firma J.
Plavce a J. Vašáka. Šili tu dámskou obuv
pro domácí i zahraniční trh. Podnik zani-

kl v roce 1945. Zmíněný bývalý Maťochův
dům (č. p. 253) byl přestavěn v roce 1939.
Pamětníci si v něm mohou také připomenout prodejnu masa a uzenin. Sdělení
„jdu pro maso k ženským“ jasně určovalo,
do které masny má nakupující namířeno.

Na jedné z uvedených fotografií je zachycen původní obchod pana Pacala, který se
měl nalézat v Čáslavské ulici, než byl přemístěn do dnešní ulice Chrudimské. Pokud by
někdo věděl, ve kterých místech se nacházel, bylo by to pro archiv města přínosem.
Eva Bočková

Naproti dnešní odbočce do ulice Podél Dráhy stojí ještě na fotografii původní dům, na
jehož místě vyrostl pod vedením místního
stavitele Josefa Čecha roku 1912 Klorův tovární dům (č. p. 248). V roce 1896 vznikla ve
městě filiálka vídeňské firmy Viléma Klora.

Materialista – obchod pana Pacala

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 22. 2. 2021 ve 12.00
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