LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

7

Nové vedení
policie ČR

9

Jarní běh

10

ZDARMA
měsíčník

č. 3/2020

Lidé kolem nás
bratři Neumannové

není člověk schopen si své příjmy zvýšit
anebo se dostal do tíživé rodinné situace
(úmrtí blízké osoby, rozvod apod.). Někdy
jde také o náhlou krizovou situaci, kterou
je nutné vyřešit ze dne na den, a poté soc.
pracovník spolu s klientem hledá bydlení
v síti soc. služeb (azylové domy, noclehárny,
ubytovny apod.).

Jak může město pomoci lidem v nouzi?

Další početnou skupinou lidí, kteří se často
obracejí na soc. pracovníka jsou lidé s nízkými příjmy, ve finanční tísni zapříčiněnou ztrátou zaměstnání či dluhy, popř. exekucemi. Na
soc. odboru mohou občané najít podporu
při správném hospodaření s financemi, pomoc při komunikaci s věřiteli, exekutory, poradenství v oblasti insolvence atd. Sociální
dávky Městský úřad Heřmanův Městec nevyplácí, o ty je nutné žádat na úřadu práce
dle místa bydliště. Soc. odbor MěÚ poskytne
žadateli potřebné poradenství v oblasti soc.
dávek a formuláře pro podání žádostí.

Každý z nás se v životě může dostat do situace, kterou není schopen řešit svými vlastními silami a někdy nepomůže ani pomoc blízkých. V těchto chvílích
je možné hledat pomoc u sociálního pracovníka obce, který je nápomocen
V poslední době se na soc. odbor MěÚ stále
při řešení náročné životní situace občanů.
Zeptali jsme se paní Jany Kopecké, vedoucí
sociálního odboru městského úřadu, v jakých nejčastějších životních situacích se
lidé na soc. odbor MěÚ obracejí a v čem
jim může být konkrétně soc. pracovník
obce užitečný.
Mezi nejpalčivější problémy patří nepochybně otázka bydlení. Mnoho lidí žije v nevyhovujících bytových podmínkách nebo
jsou ohroženi ztrátou bydlení. Výjimkou
nejsou ani lidé bez přístřeší, bez domova.
S takovými lidmi se setkáváme i v Heřmanově Městci.
Není v silách města zajistit každému bydlení. Město Heřmanův Městec v současné
době nedisponuje sociálními byty, ale byty
městskými a kritériem pro jejich přidělení
není pouze nepříznivá sociální situace. Zejména mladí a zdraví lidé by se o své bydlení měli postarat především sami. Vždy je
nutné přihlédnout k celkové situaci člověka

a jeho možnostem. Žadatelům, kteří ztratili
částečně nebo zcela svou soběstačnost,
může město Heřmanův Městec nabídnout
bydlení v domech s pečovatelskou službou.
Jedná se o bezbariérové byty zvláštního určení, kde je předpokladem, že zájemci budou vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu požadovat pečovatelskou službu.
Město vlastní dva domy s pečovatelskou
službou, které disponují celkem 31 byty.
V poslední době bylo k dispozici více bytů
než zájemců z Heřmanova Městce, proto
mohli být uspokojeni i žadatelé z okolních
obcí. I v těchto bytech se posuzuje komplexní situace žadatele a jeho potřebnost.
Sociální pracovník pomáhá najít vyhovující
bydlení především lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu ztráty
zaměstnání či nedostatku finančních prostředků. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu

častěji obracejí rodinní příslušníci s žádostí
o pomoc se zajištěním péče o jejich blízké,
ať v domácím prostředí či v pobytovém
soc. zařízení (domov pro seniory, ústavy soc.
péče atd.). V případě, že člověk již nezvládá
péči o svou osobu či o svou domácnost
vzhledem ke svému věku či zdravotnímu
stavu, a přesto chce zůstat žít ve svém domě,
bytě, nastupuje soc. služba – pečovatelská
služba, která je v Heřmanově Městci zavedena od roku 2007. V současné době město
Heřmanův Městec zaměstnává 3 pečovatelky na plný úvazek, které pomáhají v době od
7.00 hod. do 15.30 hod. Výhledově bychom
chtěli vyjít vstříc i lidem, kteří potřebují pomoc v odpoledních či podvečerních hodinách. Pečovatelky poskytují pomoc především v oblasti péče o svou osobu (oblékání,
svlékání, přesunu na lůžko…), při osobní hygieně, pomoc při péči o domácnost (úklid,
nákupy, praní prádla…), podávání stravy.
Výjimkou není ani doprovod a přeprava uživatele služby k lékaři či na procházku.
...pokračování na straně 4
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 27. 01. 2020
usnesením č. R/2020/001 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 18. 12. 2019 do 27. 1. 2020 a schvaluje prodloužení termínu pro splnění usnesení
rady města č. R/2019/283 „Stavební úpravy 2. NP
v č. p. 288“ do 29. 2. 2020,
usnesením č. R/2020/002 doporučuje směnu
části pozemku parcelní číslo 246/1 o výměře
cca 25 m2 s panem Ladislavem Tlustošem, Jiráskova 10, Heřmanův Městec 538 03 za část
pozemku města parcelní číslo 860/2 v k.ú. Heřmanův Městec a doporučuje odkup 4/6 pozemku parcelní číslo 1103/23 v k.ú. Heřmanův
Městec od pana Ladislava Tlustoše, Jiráskova 10,
Heřmanův Městec 538 03,
usnesením č. R/2020/003 nedoporučuje zastupitelstvu města odprodej pozemků parcelní
číslo 1710/60, 1710/26 a 1710/56 v k.ú. Heřmanův
Městec panu Ing. Ladislavu Moravcovi, Podolské
nábřeží 9/28, Praha 4, 147 00,
usnesením č. R/2020/004 doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 598/13 a část pozemku parcelní
číslo 856/63 o celkové výměře 336 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec – lokalita Ježkovka s panem
Jaroslavem Žampachem,
usnesením č. R/2020/005 schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na část pozemku 1644/3 o výměře 80 m2 v k.ú. Heřmanův Městec s panem
Vlastimilem Lžičařem,
usnesením č. R/2020/006 schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1,
náměstí Míru č. p. 6, Heřmanův Městec Lucii
Chaloupkové, a to od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020
za cenu 65 Kč/m2 a prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, náměstí Míru
č. p. 6, Heřmanův Městec Monice Juklové, a to
od 10. 2. 2020 do 30. 9. 2020 za cenu 65 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/007 schvaluje přidělení
městského bytu č. 4, I. kategorie, o velikosti 1+1
na adrese Tylova č. p. 386, Heřmanův Městec,
Petru Čapkovi, od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020 za
cenu 70 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/008 schvaluje bezúplatné užití části pozemku p. č. 1024/1 v parku
Bažantnice pro pravidelné setkávání vyznavačů kynologického sportu Coursing na období
1. 1. 2020–30. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/009 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006865/VB/3,
usnesením č. R/2020/010 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-122019965/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/011 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2018487VB/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. a městem Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2020/012 schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se společností OMEGA plus Chrudim, s. r. o., Palackého třída 314, 537
01 Chrudim IV,
usnesením č. R/2020/013 schvaluje pro provozovatele pouťových atrakcí návrh „Smlouvy
k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2020
a návrh „Pokynů města Heřmanův Městec k or-

ganizaci pouťových atrakcí na Bartolomějské
pouti 2020 a návrh „Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2020 – provozovatelé atrakcí) a navýšení poplatku za povolení vjezdu pro nákladní
automobily na 2.500 Kč,
usnesením č. R/2020/014 schvaluje Pokyny
města Heřmanův Městec k organizaci stánkového prodeje na „Bartolomějské pouti“
28.–31. 8. 2020,
usnesením č. R/2020/015 schvaluje nákup
čerpadla, vč. přestavby hydraulického vyprošťovacího zařízení Holmatro dle nabídky od společnosti JaGa spol s r.o.,
usnesením č. R/2020/016 schvaluje přijetí věcného daru v podobě lednice BEKO v hodnotě
5 000 Kč od paní Lenky Výborné,
usnesením č. R/2020/017 bere na vědomí provedení veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole
Jiráskova 842, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/018 schvaluje odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže Heřmanův
Městec Mgr. Kateřiny Vackové ke dni 30. 6. 2020
z funkce ředitelky z důvodu uplynutí funkčního
období a schvaluje vyhlášení konkursního řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí
a mládeže Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/019 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě s Družstvem Agricola
Bylany, Lány 97 o převzetí a uložení biologického odpadu,
usnesením č. R/2020/020 schvaluje předložené Cenové ujednání na rok 2020 od společnosti
BYTEP HM, s. r. o. ke smlouvě o dodávce tepelné
energie,
usnesením č. R/2020/021 schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej dříví č. 20100177 se
společností Wotan Forest, a. s.,
usnesením č. R/2020/022 schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo na práce v lese na období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s podnikateli Jaroslavem Trlou, Zaječice 305, IČO 61996548, Mychaylo Kuzivem, Moravany 38, IČO 68264194, Janem
Průšou, Dlouhopolsko 2, IČO 63594595, Miroslavem Šenkýřem, Bratčice 68, IČO 88686531,
usnesením č. R/2020/023 schvaluje Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o provozování městského útulku pro psy,
usnesením č. R/2020/023 ukládá zajistit podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování
městského útulku pro psy,
usnesením č. R/2020/024 schvaluje úpravu
Zásad a Pravidel pro poskytování dotací pro
všechny programy a úpravu formuláře vyúčtování dotace,
usnesením č. R/2020/025 vyhlašuje výběrové řízení pro I. pololetí roku 2020 na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2020/026 schvaluje žádost
o příspěvek na činnost spolku Bílý kruh bezpečí z.s., Poradna Pardubice, IČO 47607483 ve výši
3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/027 schvaluje příspěvek na činnost společnosti Křižovatka handicap
centrum, o. p. s. Pardubice IČO 22690069 ve výši
8.000 Kč,
usnesením č. R/2020/028 schvaluje příspěvek
na činnost spolku SONS z.s., oblastní pobočka
Chrudim, IČO 65399447 ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/029 schvaluje příspěvek
na činnost spolku Rodinné a integrační centrum
z.s. Pardubice IČO 27026728, ve výši 3.000 Kč,
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usnesením č. R/2020/030 bere na vědomí
plnění a čerpání sociálního fondu za rok 2019
a schvaluje zásady čerpání sociálního fondu pro
rok 2020 a schvaluje rozpočet sociálního fondu
na straně výdajů pro rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit navýšení plnění
sociálního fondu o 0,5 %,
usnesením č. R/2020/031 uděluje v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016 čl. 2/2,
výjimku z doby stanovené touto vyhláškou.
Tato výjimka spočívá v prodloužení doby konání kulturní akce „Hasičský ples ", který se koná
6. 3. 2020 do 3.00 hod. následujícího dne. Stále
však platí obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o nočním klidu,
usnesením č. R/2020/032 schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
formou vyvěšení tibetské vlajky.

Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 17. 02. 2020
usnesením č. R/2020/033 bere na vědomí
předloženou kontrolu plnění usnesení rady
města za období od 27. 1. 2020 do 17. 2. 2020,
usnesením č. R/2020/034 bere na vědomí
Zápisy z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 4/2019, 5/2019, 6/2019 a 1/2020 a rezignaci Lenky Brychtové na členství v Komisi
pro výchovu a vzdělávání,
usnesením č. R/2020/035 schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt
č. 11 – Masarykovo náměstí č. p. 33, na městský byt č. 2/P – Tylova č. p. 387, na městský byt
č. 1 – Průhon č. p. 446, na městský byt č. 12 –
Průhon č. p. 447, na městský byt č. 5 – Pod
Pankrácí č. p. 448, na městský byt č. 9, Průhon
č. p. 447 dosavadním nájemcům,
usnesením č. R/2020/036 bere na vědomí žádost paní Zímové o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 -díl
F o výměře 200 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
a doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy
s panem Milanem Železným,
usnesením č. R/2020/037 schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 598/13 a část pozemku parcelní číslo 856/63
o celkové výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec – lokalita Ježkovka s paní Kamilou Kučerovou a schvaluje novou nájemní smlouvu na část
pozemku parcelní číslo 598/13 a část pozemku
parcelní číslo 856/63 o celkové výměře 336 m2
v k.ú. Heřmanův Městec – lokalita Ježkovka
s panem Jaroslavem Žampachem za cenu 4 Kč/
m2/rok,
usnesením č. R/2020/038 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4000207936 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní spojených se společností GasNet, s. r. o. zastoupenou společností GridServices, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/038 schvaluje uzavření
smlouvy č. 8800086440/3/BVB/P o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec se
společností GasNet, s. r. o. zastoupenou společností GridServices, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/039 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-2001389/VB/01 se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
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usnesením č. R/2020/040 doporučuje zastupitelstvu města navýšení Cenové mapy o míru
inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %,
usnesením č. R/2020/041 bere na vědomí
návrh Zdeňka Ryčla pro možnou změnu pravidel pro výběrová řízení organizovaná městem
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/042 schvaluje uzavření
smlouvy SOD/HESS/Heřmanův Městec o implementaci Hostované elektronické spisové
služby se společností GEOVAP, spol. s r. o.,
usnesením č. R/2020/043 schvaluje Smlouvu
o právu užívání aplikace ECONIT a k tomu její
nedílnou součást Smlouvu o servisní podpoře
k aplikaci ECONIT a reklamační řád s JRK Česká
republika, s. r. o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00,
usnesením č. R/2020/044 schvaluje vyhlášení veřejné sbírky „Sbírka pro Aleška“ s platností
od 1. 3. 2020 formou zřízení odděleného účtu
města, zapečetěnými mobilními pokladničkami a možností složit hotovost na pokladní přepážce MěÚ. Doba trvání sbírky je vyhlášena na
dobu neurčitou. Sbírka je určena na podporu
léčby Aleše Pilného,
usnesením č. R/2020/045 schvaluje příspěvek na činnost Domova u fontány, Přelouč, IČO
71176225, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/046 schvaluje příspěvek
na činnost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice IČO 64242218, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/047 schvaluje uspořádání koncertu IFAS v synagoze v Heřmanově
Městci dne 5. 7. 2020 s bezplatným poskytnutím těchto prostor a poskytnutí příspěvku pořadateli ve výši 5 000 Kč na tuto akci z rezervy
rady města.,
usnesením č. R/2020/048 schvaluje finanční
vztah za rok 2019 pro Domov pro seniory Heřmanův Městec – úprava č. 1 a finanční vztah
za rok 2019 pro SPOKUL HM, p. o. – úprava č. 1,
usnesením č. R/2020/049 schvaluje stanovení
finančního vztahu Domovu pro seniory Heřmanův Městec na rok 2020 a stanovení finančního
vztahu pro SPOKUL HM, p. o. na rok 2020,
usnesením č. R/2020/050 schvaluje podání
žádosti DDM Heřmanův Městec v dotačním
řízení: Podpora výstavby a rozvoje dětských
dopravních hřišť v Pardubickém kraji,
usnesením č. R/2020/051 uděluje Českému
kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním svodu zvířat v rámci konání soutěže „Cena Železných hor 2020“ dne 2. 5. 2020
v době od 7.00 do 17.00 hod. v areálu kynologického cvičiště a dále souhlas s výcvikovým
soustředěním kynologů na Kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci v období 1. 3. 2020–
31. 12. 2020,
usnesením č. R/2020/052 souhlasí s užíváním
veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 14. ročníku H‑CUPu – turnaje v malé kopané
dne 11. 7. 2020 v době od 9.00 – 24.00 hod. včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na
konání akce s tím, že žadatelé zabezpečí úklid
pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství
v souladu s vyhláškou a uděluje výjimku z doby
stanovené OZV č. 5/2016 čl. 2/2 a stanovuje
ukončení akce na H‑CUP dne 11. 7. 2018 ve 24.00
hod s tím, že platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu,

usnesením č. R/2020/053 souhlasí s užíváním
veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 7. ročníku Pivního festivalu dne 6. 6. 2020
v době od 12.00 – 24.00 hod., včetně pronájmu
sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce
s tím, že žadatelka zabezpečí úklid pronajatých
prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada
za užívání veřejného prostranství v souladu
s vyhláškou a uděluje v souladu s OZV č. 5/2016,
čl. 2/2 výjimku z doby stanovené touto vyhláškou. Tato výjimka spočívá v prodloužení doby
konání kulturní akce „Pivní festival“ do 24.00 hodin,
usnesením č. R/2020/054 schvaluje bezplatné zapůjčení prostor v jižní části Bažantnice
a veřejných WC pro účely taktického cvičení
a souhlasí s likvidací separovaného odpadu
v režii města,
usnesením č. R/2020/055 schvaluje rozšíření redakce TV Leknín dle přiloženého návrhu
o Jana Holuba a Kateřinu Neumannovou,
usnesením č. R/2020/056 bere na vědomí žádost pana Vladislava Tomišky o pronájem části
pozemku parcelní číslo 135/3 v k.ú. o velikosti
10 × 8 m za účelem umístění včelína.

Otevřená kancelář v roce 2020 –
starosta i místostarosta mají
dveře otevřené!
Otevřená kancelář je již zaběhlou a tradiční příležitostí k řešení nejednoho problému či nedostatků v našem městě. Máte‑li připomínky,
náměty či inspiraci jak a co ve městě zlepšovat,
využijte nabídky osobního setkání v těchto termínech:
•

pondělí 9. 3.

14.00 – 16.00

•

pondělí 23. 3. 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 města

Konzultace s architektem města
•

pondělí 9. 3.

14.00 – 16.00

•

pondělí 23. 3. 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.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
•

pondělí 16. 3. 2020 v 17.00

RADA MĚSTA
•
•

středa 4. 3. 2020
pondělí 30. 3. 2020

Městská knihovna
Městská knihovna Heřmanův Městec pořádá prodej vyřazených knih. Prodej bude
probíhat v běžnou otevírací dobu po celý
březen. Seznam knih naleznete na našich
stránkách.
Přijďte si během celého března
vybrat vyřazené knihy – 5 Kč/ks
Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

Nebojte se
počítače – nejsme
kurz
Jste‑li senior nebo osoba se zdravotním postižením, dovolujeme si
vás pozvat na školení ze základní
obsluhy počítače. K dispozici máme
počítačovou učebnu.
Nabízíme individuální přístup ke každému
uživateli. Služba je poskytována zdarma.
Seznámíme vás se základní prací na
počítači:
• Práce na internetu (adresní řádek, vyhledávání informací)
• Založení e‑mailu (odesílání, přijímání
e‑mailů, připojení přílohy)
• Sociální sítě (založení profilu, vyhledání
přátel)
• Pracovní portály (jak a kde hledat práci,
brigádu, přivýdělek)
• Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení
a jiné…)
V případě zájmu se obraťte na naše CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, o. p. s. Můžete
se na nás obrátit od pondělí do pátku v čase
od 8 do 16 hodin.
Pracoviště Chrudim: Revoluční 594, 537 01
Chrudim (pod nádražím). Můžete také zavolat na tel. čísla 775 693 982, 469 620 320.
Pracoviště Pardubice: Bělehradská 389,
530 09 Pardubice. Můžete také zavolat na
tel. čísla 775 693 984, 466 335 630.
Naděžda Medková
www.hermanuv‑mestec.cz
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...pokračování ze strany 1
O pečovatelskou službu lze žádat prostřednictvím právě soc. odboru. Podmínkou pro
zavedení služby je snížená soběstačnost
žadatele, která se ověřuje soc. šetřením
v domácnosti zájemce o službu. Činnosti
pečovatelské služby jsou placené dle schváleného sazebníku (viz příloha). Veškeré potřebné informace lze získat na soc. odboru
MěÚ.
Sociální odbor můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně, třeba jen pro získání
informací do budoucna. Víte‑li o někom,
komu může soc. odbor být nápomocen,
neváhejte soc. pracovníka na MěÚ navštívit či kontaktovat jej telefonicky či emailem.
Soc. pracovník je vázán mlčenlivostí a jeho
pomoc je bezplatná, a to i v oblasti dluhového poradenství.
Soc. odbor najdete v přízemí MěÚ na adrese Havlíčkova 801, Heřmanův Městec a pro
tel. spojení lze využít tyto tel. kontakty:
464 603 520, 778 754 891.
„Na problémy nejste sami.“
Jana Kopecká, vedoucí sociálního odboru

Podávání daňových
přiznání
S koncem měsíce března se blíží termín pro podávání daňových přiznání k daním z příjmů. Jako v minulých
letech tak i letos budou pracovnice
Finančního úřadu pro Pardubický
kraj, územní pracoviště v Chrudimi,
přebírat tato daňová přiznání přímo
v Heřmanově Městci.
V malé zasedací místnosti v prvním patře
budovy multifunkčního centra na adrese
nám. Míru 288 budou pracovnice finančního úřadu ve středu 25. března 2020 od 8.30
do 12. hod. a od 13.00 do 16.30 hod. přebírat
daňová přiznání. Tato akce je určena především pro daňová přiznání k daním z příjmů,
přítomné úřednice zkontrolují jejich správnost a úplnost. Výslednou daň však nelze
hradit v hotovosti na místě.
Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu
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Nabídka činností Pečovatelské služby města Heřm. Městec
kontakt na pečovatelskou službu: tel. č.: 464 603 520, 469 695 161
email: jana.kopecka@mesto‑hm.cz, ps@mesto‑hm.cz
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
1.1
1.2
1.3
1.4

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání, svlékání, obouvání a zouvání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při změně polohy

90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
2.1
2.2
2.3

pomoc při úkonech osobní hygieny (celková koupel, sprchování, ranní toaleta)
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.

3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
3.1
3.2
3.3
3.4

zajištění stravy (cena 1 porce – dle jídelního lístku)
dovoz nebo donáška jídla – v budově DPS
• mimo budovu DPS
pomoc při přípravě jídla a pití (pomoc při vaření jídla)
příprava a podávání jídla a pití (např. porcování a servírování jídla, podpora při
přijímání stravy apod.)

12 Kč/úkon
15 Kč/úkon
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.

4. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid, úklid, po stěhování,
po malování apod.)
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
(vybrání a vynesení popela apod.)
běžné nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, banka, pošta, úřad apod.)
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti
praní a žehlení osobního nebo ložního prádla a jeho drobné opravy

90 Kč/hod.
120 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/úkon
70 Kč/kg

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
5.1
5.2
6.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující služby a doprovázení zpět
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

90 Kč/hod.
90,Kč/hod.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (finanční a majetková oblast, poradenství ZDARMA
v oblasti soc. dávek, ochrana práv, komunikace s úřady a institucemi apod.)

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI (činnosti nad rámec základních činností)
1.
2.
3.
4.

přeprava klienta služebním automobilem v rámci města Heřmanův Městec
zapůjčení invalidního vozíku
doprovod na vycházky
přemytí termojídlonosiče

10 Kč/km
5 Kč/den
120 Kč/hod.
10 Kč/úkon

V případě, že poskytování činností pečovatelské služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pečovatelská služba se dle § 75 zákona o soc. službách 108/2006 Sb., s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti
uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) a fakultativních činností, poskytuje bez úhrady v těchto případech:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž
bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem
jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon
vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze
zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle
§ 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení
do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě
méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Jana Kopecká, vedoucí sociálního odboru

MĚNÍME ODPADY
V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
Postupný proces změny odpadového hospodářství, který
město započalo již před třemi lety, se posunul opět o kus dál.
Koncem února začala distribuce kompostérů a sad nádob na
tříděný odpad domácnostem z rodinných domů, které město
zdarma pořídilo občanům ve snaze redukovat množství
směsného komunálního odpadu (SKO) a zvýšení úrovně třídění.
Ve městě se zároveň zavádí adresná evidence produkce
odpadu, díky které bude do budoucna možné lépe pracovat s
poplatkem za odpady, přizpůsobovat množství a velikost
nádob a v neposlední řadě také efektivně nastavovat frekvenci
svozů. Všechny tyto kroky jsou systematickou přípravou na
nově nastupující legislativní změny a celkový konec
skládkování v roce 2030. Hlavní prioritou města přitom nadále
zůstává zvyšování komfortu občanům při nakládání s odpady.

JAKÉ JSOU NEJZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY?
Od 1. 4. 2020 se ve městě bude svážet
SKO jednou za 14 dní.
Obyvatelé rodinných domů mají možnost
si v areálu sběrného dvora zdarma
vyzvednout zahradní kompostér. V tom
mohou snadno přeměnit biologicky
rozložitelný odpad (BRKO) ve využitelné
organické hnojivo a efektivně tak
předcházet vzniku odpadu. K vyzvednutí
kompostéru je potřeba se prokázat
občanským průkazem.
Obyvatelé rodinných domů mají možnost
si v areálu sběrného dvora zdarma
vyzvednout sadu nádob pro pohodlné
třídění plastu, papíru a bio odpadu přímo
v domácnostech. K vyzvednutí nádob je
potřeba se prokázat občanským
průkazem. Svoz těchto nádob bude od
rodinných domů probíhat jednou měsíčně.
Město s novým systémem zavádí také
adresnou evidenci produkce odpadu v
domácnostech. Proto budou všechny
nádoby ve městě označeny unikátním QR
kódem.
Každá domácnost ve městě dostane
odpadovou kartu s unikátním QR kódem
pro možnost bezplatného ukládání odpadu
na sběrném dvoře. Odpadové karty si
budou občané vyzvedávat v úředních
hodinách na MěÚ.
Více informací naleznete na webových stránkách města
a MěÚ v úředních hodinách.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ?
PLAST
fólie,
sáčky
plastové tašky
sešlápnuté PET
lahve,
obaly od
kosmetických a
pracích
prostředků
kelímky a krabičky
od potravin
nápojový karton
TETRAPAK

PAPÍR
obaly od
žíravin, barev
a jiných
nebezpečných
látek
polystyren
novodurové
trubky
podlahové
krytiny
obaly se
zbytky
čistících
prostředků

časopisy
noviny
sešity
zmačkané
krabice a karton
papírové obaly
cokoli z lepenky
papír s
kancelářskými
sponkami
bublinkové
obálky bez
plastového
vnitřku

BIOODPAD
celé svazky
knih
termopapír a
účtenky z něj
použité dětské
pleny
papírové
kapesníky
papírové
utěrky
mastný papír
uhlový papír

zbytky a slupky z
ovoce a zeleniny
pečivo
vaječné a ořešné
skořápky
kávová sedlina
vyhaslý popel ze
dřeva
tráva, listí,
plevele, seno
piliny, dřevní
štěpka
ruličky od
toaletního papíru,
plata od vajec

kosti
maso a kůže
mrtvá těla
zvířat a jejich
trus
omáčky
těstoviny
pomazánky
oleje

www.hermanuv‑mestec.cz
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Okružní křižovatka Nový Dvůr – ŘSD musí znovu vysoutěžit
stavebníka
Křižovatka v Novém Dvoře již v našem městě zanechala nejeden příběh.
V loňském roce jsme radostně přijali zprávu, že Ředitelství silnic a dálnic má
konečně vydané stavební povolení pro její přeměnu na křižovatku okružní.
Bohužel její přeměna dosud neproběhla.
Mezi velmi časté a opakující se dotazy patří
bezesporu křižovatka v Novém Dvoře a celkem jednoduchá formulace „Kdy už tam
bude kruhák?“ Alespoň takto se na vedení
města obrací řada obyvatel nejen našeho
města, ale i okolních obcí.
Připomenu jen, že se jedná o křížení silnic
1.třídy (tedy v majetku státu a správě ŘSD)
a 2.třídy (tedy v majetku Pardubického kraje
a správě SÚS Pardubického kraje). I návštěvy
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického v posledních letech vždy
směřovaly k přeměně této frekventované
silniční křižovatky. Město nabídlo všechnu
součinnost, jenž je v tomto případě možná
a jenž je v silách a možnostech města –
včetně závazku budoucího převzetí údržby zeleně a provozu veřejného osvětlení.
Stavitelem však je jen a jen ŘSD.

Veřejnou zakázku na stavitele této křižovatky vypsalo ŘSD v létě loňského roku a předpokládalo se, že se podaří nalézt stavebníka,
který zrealizuje přeměnu křižovatky ještě
v roce 2019, nejpozději pak v první polovině
roku 2020. Podle vyjádření ředitele Správy
Pardubice Ing. Bohumila Vebra bohužel
průběh veřejné zakázky byl poznamenán
odvoláními ze strany
neúspěšných zájemců,
a tak Generální ředitelství ŘSD rozhodlo
o zrušení výběrového
řízení. Správa Pardubice nechce prodlevu
prodlužovat. Vypsáno tak bude obratem
nové výběrové řízení
s cílem realizace v roce
letošním.

Město Heřmanův Městec by mělo být
dle slov ředitele Ing. Bohumila Vebra
informováno po skončení nově vy‑
psané soutěže. O dalším postupu ŘSD
budeme v souvislosti s křižovatkou
v Novém Dvoře informovat, jak na
stránkách městského zpravodaje Lek‑
nín, tak i na webových stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Hudební léto chystá XVI. ročník i s Jaroslavem Uhlířem
a Hodinou zpěvu
Po loňském malém jubileu připravuje heřmanoměstecká řk. farnost již XVI.
ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“.
Jeho motto bude „PER ASPERA AD ASTRA“ tedy „přes překážky ke hvězdám“
a program je již nachystán. Festival zahájíme v neděli 14. června koncertem
souboru Barocco sempre giovane a sólistů s příznačným názvem BACH!
Celý program naleznete na fb stránce festivalu a na www.farnost‑hm.cz. Podrobně
se mu budeme věnovat v dalších číslech
Leknínu. Důležitou informací je pokračování
osvědčeného „výletu“ mimo barokní kulisy
kostela sv. Bartoloměje. Připravujeme další
open air koncert v amfiteátru zámeckého
parku. Jeho hostem bude Jaroslav Uhlíř
s kapelou a projektem HODINA ZPĚVU.
Posluchači se tak mohou těšit na nezapomenutelné hity vytvořené tvůrčí dvojicí
Uhlíř – Svěrák jako je Není nutno, Severní
vítr a další. Koncert bude nabídkou pro
všechny generace posluchačů se zvláštním důrazem na rodiny s dětmi. Uskuteční
se v neděli 28. 6. od 17 hodin a předprodej vstupenek (bude prodáván na záložní
„mokrou“ variantu pro sokolovnu) bude zahájen v pondělí 2. března v síti Ticketportal

(tedy i na TIC v Heřmanově Městci). Cena
vstupenky je 200 Kč, děti do 15 let budou
mít výraznou slevu (vstupné za 50 Kč) a bez
nároku na místo od 3. dítěte zdarma. Věříme
ale, že nám počasí bude jako obvykle přát

a využijeme přírodní prostředí zámeckého
parku právě i s exkluzivní nabídkou rodinného vstupného. Kapacita amfiteátru je
také výrazně vyšší než samotné sokolovny.
Děkujeme také všem partnerům, generálnímu partnerovi spol. ENERGEIA, o. p. s., městu
Heřmanův Městec i Pardubickému kraji. Zde
rádi připomeneme ocenění prestiže našeho
festivalu i kultury v našem městě obecně. Po
několika letech jednání se podařilo náš festival zařadit rozhodnutím Rady PKj do prestižního programu „Tvář Pardubického kraje“.
Tento seznam je jakousi výkladní skříní toho
nejcennějšího, co se v našem kraji děje. Na
seznam jsme byli doplněni spolu s festivalem Zlatá Pecka v Chrudimi či nasavrckým
keltským festivalem Lunghasad. Velmi si tohoto ocenění vážíme a zároveň je i velkým
závazkem pro udržení prestiže a kvality celého festivalu a neméně i přízně posluchačů.
Těšíme se spolu s vámi na krásnou hudbu
v letních měsících.
Marek Výborný
organizační výbor festivalu
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Městská policie informuje
Dobrý den,
jelikož jsme stále dotazováni občany města na další termín kurzu první pomoci,
naplánovali jsme jej na měsíc březen. Konkrétně 24. března 2020 od 17 hodin v prvním patře Multifunkčního centra. Případné zájemce opět žádám o zaslání emailu na
mestskapolicie@mesto‑hm.cz. Podle přihlášených ještě rozhodneme, zda se bude
jednat o kurz opakovací (pro ty, kterým první termín utekl), nebo zda jej pojmeme
tak, že v rychlosti zopakujeme základy a následně budeme pokračovat ve zdokonalování a rozšíření znalostí účastníků. Na vaši účast se budeme těšit. Informační
letáčky budou vyvěšeny na známých plochách.
Z naší činnosti za poslední měsíc:
• Strážníci přijali oznámení o ženě, která evidentně trpí psychickými a zdravotními problémy. Ve spolupráci se
sociálním odborem MěÚ byla dotyčné ženě zajištěna odborná pomoc.
• Na začátku února bylo MPHM oznámeno, že do budovy ZUŠ se dobývá
nějaký muž. Hlídka na místě zajistila
opilého muže, který rozbil výplň dveří a obtěžoval účastníky zájmového
kroužku. Na pomoc přijela i Policie
ČR, která si muže na místě převzala,

odvezla jej umístit k vystřízlivění a následně celou záležitost dořeší.
• Z budovy, ve které sídlí ordinace
praktických lékařů se ozvala žena,
která strážníkům řekla, že na schodišti leží nějaký opilec. Strážníci muže
probudili a po provedení nezbytných
úkonů ho vykázali z prostoru budovy
a dohlídli na to, aby odešel směrem
domů.
Roman Charvát, velitel MPHM

Nové vedení policie ČR
v Heřmanově Městci

Základní školy Heřm. Městec
se koná
ve středu 1. dubna 2020
12.00 – 17.00 hod.
ve čtvrtek 2. dubna 2020
12.00 – 17.00 hod.
v nové přístavbě ZŠ

Školička pro pejsky
Máte doma malé, roztomilé štěně
a má již aspoň 3 měsíce? Rádi vám
pomůžeme s jeho výchovou a výcvikem.

Vážení čtenáři Zpravodaje města Heřmanův Městec,
rádi bychom vás informovali o personální změně ve vedení
Obvodního oddělení Heřmanův Městec. Od 1. ledna 2020
se stal novým vedoucím npor. Mgr. Daniel Dostálek, policista s dlouholetou praxí. Věříme, že vás občanů se změna
nijak nedotkne a dále vám budou kolegové plně k dispozici. Pokud by se stalo, že na obvodním oddělení nebude
hlídka, neváhejte a volejte tísňovou linku 158.

Ve školičce vás naučíme základní prvky poslušnosti, umožníme styk s jinými štěňaty,
zkrátka uděláme vše pro to, aby z vašeho
pejska vyrostl spokojený pes, který vám
bude dělat jenom samou radost.
Tímto vás zveme na cvičák v neděli 29. 3.
v 9 hodin, kdy začíná jarní školička pro pejsky. Nástup možný i další neděli.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Jarní sběr šatstva a dalších potřebných
věcí pro Diakonii Broumov
V úterý 24. března se v průjezdu bývalého městského úřadu (dnes sídlo
městské policie) na náměstí Míru od 12.00 do 16.30 hod. uskuteční tradiční
sběr šatstva pro Diakonii v Broumově.
Charitativní akci organizuje místní organizace KDU‑ČSL. Budou se sbírat tyto věci: oblečení dámské, pánské, dětské (i poškozené),
lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky (min. 1 m2),
vatované nebo péřové deky a polštáře, peří,
hračky, spací pytle, knihy (jen nepoškozené),
obuv (jen nová, nepoškozená). Prosíme, aby
tento výčet věcí byl dodržen, nic jiného bo-

Zápis dětí
do 1. ročníku

Adresa: Za Oborou 930, Heřmanův Městec
Kontakt: 736541200 – paní Medková
732352679 – paní Čepová
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava

hužel nebude moci být přijato. V žádném
případě se nesbírají věci špinavé, mokré či
zatuchlé. Věci přinášejte zabalené výhradně
v igelitových pytlích nebo papírových krabicích. Prosíme o dodržení uvedených skutečností i doby sběru. Předem děkujeme.
Marek Výborný
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00 HOD
rodičů s kojenci (sdílení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin cvičení rodičů s kojenci
PONDĚLÍ

15.00 – 17.00 Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 8 let (pouze pro předem přihlášené)
18.00 – 20.00 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu

ÚTERÝ

ČTVRTEK

PÁTEK

rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
14.00 – 15.00 Cvičení pro seniory, APŽ
18.00 – 20.00 Večery s meditací (1 × za měsíc)
15.00 – 16.00 Keramika pro předškoláky (jen pro přihlášené)
18.00 – 20.00 Kreativní dílna pro dospělé, 1 × 14 dní
Klub rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
16.30 – 17.30 Kroužek bubnování, 1 × za 14 dní
18.00 – 20.00 Jóga pro dospělé (pouze pro přihlášené)
17.00 – 19.00 Poradna pro těhotné ženy a rodiče s kojenci, 1 × za měsíc

Čtvrtek 12. 3. od 10.00 hodin
MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBO DĚTSKÁ
SKUPINA?
Zveme rodiče na besedu o předškolní péči
a vzdělávání dětí s pedagožkou a pracovnicí
centra Mgr. Lenkou Balogovou. Pomůžeme
vám zorientovat se v zařízeních péče o děti
od 1 roku do 6 let v našem regionu, kritériích
přijímání dětí, specifikách a legislativním rámci jednotlivých zařízení. Dotkneme se i tématu potřeb dětí v tomto věku. Hostem besedy
bude Barbora Bartóková, manažerka Dětské
skupiny SPORT KIDS z Třemošnice. Jednorázové vstupné 50 Kč. Informace: 724 042 304.
Pátek 13. 3. od 18.00 hodin
CESTA K SOBĚ
Podpůrné setkání ženského kruhu. Jednorázové vstupné 100 Kč, členové spolku
50 Kč. Informace a kontakt Gabriela Jirousková: 725 372 998.

Pravidelná úterní zdravotní cvičení
od 14.00 v RC Radovánek.

čtvrtky 5. a 12. března
Karty a jiné hry
Od 14.00 si hrajeme v RC Radovánek.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:

Úterý 10. a 24. 3. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče spolu s dětmi
od 1 roku.

APŽ Březen 2020

středy 4. a 18. března
Návštěva wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z nám. Míru v H. M.

Není‑li uvedeno jinak, je jednorázové vstupné na program Radovánku 50 Kč.
Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz, www.facebook.
com/rcradovanek, nebo získáte na tel: 724 042 304.

Úterý 3., 17. a 31. 3. od 9.30 a 10.30 hodin
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče
spolu s dětmi od 1 roku. Program probíhá
ve dvou skupinách.

Aktivní přístup k životu

Čtvrtek 19. 3. od 10.15 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohádkovou babičkou Ivou Krbcovou.
Čtvrtek 19. 3. od 15.00 hodin
CESTA ZA POKLADEM
Pojďte s námi na turistický výlet s hledáním pokladu na rozhlednu Barborka v Horních Raškovicích. Sraz na autobusovém nádraží v 15.10 hodin. Cesta zpět 3 km pěšky.
Možno dojet na místo autem. V případě
špatného počasí se výlet ruší. Kontakt Iva
Krbcová: 723 152 866.
Pátek 27. 3. od 11.00 hodin
ČLENSKÁ SCHŮZE VALNÉ HROMADY
SPOLKU RADOVÁNEK
Schůze je určena členům spolku Radovánek i všem zájemcům o členství. Na
programu bude volba předsedy spolku,
zpráva o hospodaření 2018, 2019 a zpráva
a činnosti spolku v 2020.
12. – 16. 8. 2020
TÁBOŘENÍ S RADOVÁNKEM
Zveme rodiny s dětmi na akci Táboření
s Radovánkem, který proběhne na Horské chatě Juráška v Olešnici v Orlických
horách. Přihláška ke stažení na www.rcradovanek.cz. Bližší informace: 724 042 304.
RC Radovánek

pátek 6. března
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení George Kaplan
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M. B2.
středa 11. března
Jdeme na Rabštejn
Sraz v 8.00 u vchodu do parku
(u Holuba). Ujdeme cca 11 km. Zpět
autobusem.
čtvrtek 12. března
Mobilní gramotnost aneb nebojme se
moderní technologie
Pokračujeme v ovládání notebooků,
chytrých telefonů a tabletů. Začátek
v 9.00 ve spol. energeia (nad cukrárnou,
vchod z boku). S sebou vlastní zařízení.
Konec ve 12.00. Hlaste se do 8. března.
čtvrtek 19. března
Vycházka s hůlkami – hezky z kopce
Odjezd autobusem do Míčova ve 14.10.
středa 25. března
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Mnoho povyků pro nic
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
čtvrtek 26. března
Vycházka s hůlkami – okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlak. nádraží.
sobota 28. března
Zahájení turistické sezóny ve Skutči
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Návrat do 20.00.
Nabídka pobytu v Českosaském
Švýcarsku
Termín pondělí 18. května až sobota
23. května, Ubytování v penzionu Na Bělidle v Krásném Buku. Cena za ubytování
500 Kč/osobu/pobyt. Ostatní náklady si
hradí každý sám. Hlaste se do 4. května.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Jarní běh 2020 – 21. března
začíná boj o Vládce Mrdic
V sobotu 21. března pořádá Běžecký klub Heřmanův
Městec závod v přespolním běhu pro všechny sportovní nadšence bez rozdílu věku a kondice.

Český svaz žen oznamuje,
že prodej dětského oblečení a sportovních potřeb se bude
konat v budově Multifunkčního centra
v prvním poschodí,
a to ve dnech 17. – 19. 3. 2020

Závod se již počtvrté uskuteční v zámeckém parku, trať bude vedena zajímavými zákoutími a cestami tak, aby se pobavili závodníci i rekreační běžci. Délka závodu je cca 5 km. Registrace, start i cíl
závodu se nachází v parku před zámkem. Startuje se v 10.30 hodin,
závodníci se mohou registrovat od 9.30. Vyhlášení výsledků bude
přibližně v 11.30, po doběhu posledního závodníka. Startovné je
20 Kč, děti zdarma.

Závod je zároveň prvním podnikem celoročního seriálu o titul
„Vládce Mrdic“, jehož jednotlivé díly tvoří sportovní podniky
v Městci a okolí. Body do seriálu se budou započítávat poměrně k účasti, tudíž každý má šanci na pěkné umístění v konečném
žebříčku.
Více informací najdete na našich webových stránkách
www.podbeh.cz nebo na našem facebooku.

Příjem

17. 3. 2020

9 - 11 13 - 16

Prodej

18. 3. 2020

8 - 11 13 - 16

Likvidace 19. 3. 2020

13 – 16

Vybírá se poplatek 1 Kč za každou vloženou věc.
Věci přijímáme pouze čisté a bez poškození.

Za Běžecký klub Heřmanův Městec
Jan Plavec

ANKETA LEKNÍNU – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
„Využíváte pečovatelskou službu poskytovanou městem? Víte, co nabízí,
a uvažujete o jejím využití v budoucnu?“
Iva Svobodová: „Já osobně pečovatelskou službu nevyužívám, ale
zařídili jsme ji pro maminku, zvažujeme i pro tatínka. Oceňujeme
jejich vstřícnost a trpělivost. S heřmanoměsteckou pečovatelskou
službou jsme velmi spokojení, jsme rádi, že tu možnost takové pomoci máme. Každé ráno podají mamince léky, pomáhají s oblékáním,
hygienou, prostě podle potřeby. Maminka si s nimi vždy ráda popovídá.“
Vlastimil Kühr: „Přestože jsem nevidomý, pečovatelskou službu
nevyužívám a ani do budoucna o této službě neuvažuji.“
Ivana Zitová: „Pečovatelskou službu využívám. I když mi velkou
pomoc poskytuje moje rodina, tak díky pečovatelské službě se mohu
cítit soběstačná. Se službami jsem velmi spokojená. Pečovatelky jsou vlídné a laskavé
a i město mi vychází vstříc třeba se způsobem placení služeb.“

Klub aktivní senioři
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou,
Masarykovo nám. Heřmanův Městec
úterý 3. března 15.30 hodin
KERAMIKA
doneste si pracovní hadr a nůž /
spoluúčast 50 Kč
pondělí 9. března 15.30 hodin
ŠUSTÍ
vyrábíme panenky – veškeré potřebné materiály doveze lektorka / spoluúčast 50 Kč
úterý 31. března 14.00 hodin
MASÁŽE
hodinu masáže objednávejte 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

www.hermanuv‑mestec.cz
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Lidé kolem nás
Karel Neumann
S ER I Á L

nar. 10. 9. 1938
člen Sokolské dechovky, hráč na trubku a křídlovku
a jeho bratr

Petr Neumann
nar. 8. 6. 1941
člen Sokolské dechovky, hráč na trubku
Jak je to s vaším příjmením?
V kronice hudebního odboru jsem se
setkala se jménem Neuman, vaším
dědečkem, s jedním n a vás znám
vždy se dvěma nn na konci?
Vždy se dvěma nn na konci. V rodném listě
máme Neumann. V kronice půjde zřejmě
o chybu.

tím, že když nemohli utišit můj usedavý pláč,
otec mi zahrál nějakou ukolébavku a prý jsem
hned po prvních tónech ustal v pláči, abych
nerušil krásné tóny otcovy trubky, např. árie
Rusalky či Malého prince. Hudba je náš koníček, kdybych ji studoval, tak by mě třeba tolik
nebavila. Kromě hudby jsem měl mnoho jiných koníčků.

Vraťme se na začátek. Narodili jste
se v Heřmanově Městci? A jaké bylo
vaše dětství?
Ano, narodili jsme se v Heřmanově Městci,
jsme rodilí Městečáci. V domě v Čáslavské ulici
č. p. 284. Přestěhovali jsme se do domu k prarodičům Neumannovým do Pokorného ulice,
kde se již narodila sestra Jana. A dětství? Vyrůstali jsme hlavně v sokole, všichni chodili do
sokola a tam jsme cvičili a dostali se i k hudbě.
Karel: Začal jsem chodit na piano k paní Ponikelské v 7 letech na soukromé hodiny a Petr
mě následoval. Nebyla zde umělecká škola
jako je dnes. V pubertě jsem začal pokukovat
po křídlovce.

Vím o vás, pane Karle, že
přepisujete melodie i písně do not
podle poslechu. A to je pro mě
neuvěřitelné. Máte dar od Pána
Boha.
Karel: Ano, vždyť na tom nic není, slyšíte to
a napíšete pro piano, housle či trumpetu a je
to. Chce to jen poslouchat.

Petr: Já chodil taky na piano, tam jsme se učili
i nauku, noty atd. Otec se mě asi v 15 letech
ptal, zda budu hrát na trubku. Já jsem ještě nevěděl, tak mi vrazil trubku do ruky, ukázal mi,
jak se na ni hraje a za tři měsíce jsem s nimi hrál
na zkoušce. Otec mě nutil k hudbě a etudám,
a když hrajete pořád dokola jen etudy, tak
jsem občas raději utekl za fotbalem. (smích)
Hudba vás tedy provází od narození?
Karel: Měli jsme to štěstí, že jsme se narodili
do rodiny s hudební tradicí, kde všichni hráli
na nějaký hudební nástroj. Děda – čelo a basa,
otec – housle, čelo, trubka. Oba naši předci
se významně podíleli na vzniku Sokolské dechovky, v níž otec troubil na trubku. Tato praxe
se mu hodila i na vojně. Přijali ho v Bratislavě
k posádkové dechovce a zde se vypracoval na
1. sólového trumpetistu. Skutečnost, že skvěle
troubil, jsem dle matčina vyprávění oceňoval

Petr: Na zkoušce jsem taky musel hrát třeba
druhý či třetí hlas, tak si to posunu o tón níž
a hraju. Pravda, pro některé kolegy taky nepochopitelné.
Pokračuje někdo z vašich dětí
v tomto hudebním řemeslu?
Karel: Syn Karel chodil do umělecké školy
a talent tam byl. Hrál na flétnu a opravdu mu
to šlo hladce. Docházel ještě nějakou dobu
k p. Ponikelské na piano. Dcera Eva se učila
hrát na piano jen v rámci studia na pedagogické škole. Vnučka Kateřina, ta je talent, a ta
se hudbě věnuje, samouk na piano, v ZUŠ na
housle, zvládne kytaru i bicí, není jí žádný nástroj cizí. Působí v orchestru SAKO zde v Heřmanově Městci.
Petr: Mám jednu dceru a dva vnuky a jen
vnuci se pokoušeli hrát jen tak pro zábavu.
Vzpomínáme tady na dechovku
v HM, navštívil naše město
někdo významný na hudebním
dechovkovém poli?
Každoročně kapelník Stejskal organizoval koncerty a povedlo se mu do HM přivést i slavné

autory dechové hudby, pány Josefa Poncara,
Jaromíra Vejvodu a Karla Vacka. Kdo by neznal
světoznámé hity Škoda lásky, Cikánku atd. Poslední jmenovaný byl nejpečlivější a dojížděl
každých 14 dní půl roku před koncertem na
zkoušky. A to vše zdarma, jen pro slávu jména. Pro velký úspěch se musely koncerty jak
v HM, tak v Chrudimi, kde se hrálo před vyprodaným sálem muzea, po týdnu opakovat.
Městecká dechovka byla vskutku na vysoké
úrovni. Dokonce Karel Vacek nabídl kapelníkovi Stejskalovi, že pro dechovku zajistí půlroční
koncertní turné po západní Evropě se stejným
programem. Nečekaná nabídka přišla začátkem srpna 1968…
A co plesová sezona? Jaká byla
v HM?
Byla zde spousta plesů od ledna do března,
víkend co víkend. Zakončoval to ples muzikantský. Téměř na všech plesích hrávaly dvě
kapely, na balkóně hrála dechovka, pod balkónem taneční orchestr a v suterénu (nynější
restaurace Maple) ještě hrála harmonika k posezení u piva a párku. To byly tancovačky. Na
učitelský ples měl pan učitel John dokonce
seznam, co se bude hrát. Zapsal i volenky do
seznamu. Česká beseda se hrála a tancovala
na každém plese. Pan Janata nacvičil tanec
a kapela je doprovodila.
Pane Petře, mnozí vás mají
spojeného s MTO p. Berana a hlavně
s koledami z věže kostela.
Ano, já jsem zůstal v Městci, oženil se a postavili jsme bytovku a hrál jsem v dechovce
dál. Po válce se to jmenovalo Taneční orchestr
a pak JKP (Jednotný klub pracujících) ROH Botana HM. A od mých zhruba 50 let jsem hrál
s MTO p. Berana. Na kostelní věž jsme stoupali
už jako malí kluci s otcem, který tuto tradici
založil v roce 1956, kdy se troubilo z věží obou
kostelů (Husův sbor, kostel sv. Bartoloměje).
Dnes je to na věži kostela sv. Bartoloměje
a statečně i přes svůj věk tam vystoupám.
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A vy, pane Karle?
Odstěhoval jsem se po studiích do Pardubic se svojí rodinou. Byla práce a rodina, tak
jsem na zkoušky už tak často nejezdil. Až po
ukončení činnosti v Pardubicích jsem se přidal
k p. Beranovi z Klešic na klávesy při oslavách
a někdy na plesech. To jsem si rád zahrál.
Četla jsem, že se tady objevily i jiné
kapely tvořené z dechovkových
hráčů?
Petr: No, když dlouho hrajete jen etudy, tak
toužíte po změně, tak vznikaly různé kapely,
např. Regulus s repertoárem populární hudby.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

V 60. letech jsme měli malou skupinu MARS.
Postupně se vše rozpadlo, hudebníci zestárli,
zemřeli či odešli do jiných měst a nebyl, kdo
by je dál vedl.
Ať nekončíme smutně. Co byste
vzkázal dnešním hudebníkům?
Karel: Myslím si, že občané HM nemusí mít
obavu o budoucnost svého hudebního
města. O tu se skvěle stará zdejší ZUŠ. S velkým obdivem sleduji činnost pana Starého,
který si kromě svého pracovního úvazku
přibral ještě starost o soubor SAKO, v němž
soustředil žáky hudební školy, ale i amatéry

Režisérka Alena Činčerová bude hostem
Večeru pod lampou
Další pokračování cyklu talk show Večery pod lampou čeká na své diváky ve
středu 25. března. A kdo bude hostem?
Do prvního jarního dílu oblíbeného pořadu zavítá autorka více než 200 dokumentárních filmů, režisérka a scénáristka Alena
Činčerová. Na svém kontě má mj. několik
13. komnat, cyklus Cestománie, Jak se žije…
a v poslední době i oblíbený seriál o životě
aristokratů v Čechách s názvem Modrá krev.
Je nositelkou odkazu svého ve světě uznávaného a doma nedoceněného tatínka
Radúze Činčery, duchovního otce legendárního Kinoautomatu, který uchvátil odbornou
i laickou veřejnost na EXPO 67 v Montrealu.
S Alenou Činčerovou si bude povídat a ukáz-

ky z unikátního vzpomínkového dokumentu
pouštět František Mifek. Přijďte a staňte se
součástí zajímavého večera i vy! Začínáme
jako obvykle v 18 hodin.

Taneční odpoledne pro seniory pokračují
Městská organizace SPOKUL HM ve spolupráci s Komisí bytovou a sociální pokračuje také v březnu s akcí s názvem Taneční odpoledne (nejen) pro seniory.
Jsme velmi potěšeni, že již první odpoledne
tohoto typu 26. ledna nalákalo do sokolovny bezmála 100 návštěvníků. Na přátelském
posezení s živou hudbou a občerstvením
jsme sbírali zkušenosti a nápady a rozhodli
se dále pokračovat v měsíčním cyklu. Vždy
poslední neděli v měsíci od 13 do 16 hodin
se tak mohou návštěvníci těšit na další kapely, které budou k tanci
a poslechu hrát jak lidové
písně, tak i modernější repertoár vhodný pro naši
hlavní cílovou skupinu návštěvníků. Na četné dotazy
však sdělujeme, že tato odpoledne nejsou uzavřená
jen pro starší a pokročilé.
Pokud si chcete zatančit,

přijďte mezi nás! Jsme rádi, že se ozývají
i mladší účastníci našich tanečních kurzů
pro dospělé.
Na akci bude nadále vybíráno symbolické
vstupné 60 Kč. A kdo vám zahraje? V neděli
29. 3. se můžete těšit na kapelu pana Pavla
Starého (nynější ředitel ZUŠ v H.M.) a v neděli 26. 4. vás pak jistě potěší
Choltičanka pana Čermáka.
Posledním tanečním odpolednem této sezony bude
neděle 31. 5. , na které ještě
kapelu nemáme vybranou
a těšíme se na vaše tipy!
Dalimil Nevečeřal, ředitel
SPOKUL HM, p. o.

a samouky. Vštěpuje jim lásku k vážné hudbě,
a to je úkol nelehký. Ostatně se můžete přesvědčit na jejich koncertech. A za to má můj
obdiv a hlubokou úctu. Jen tak dál, viď Petře?
Petr: Ano, Karle.
Ještě jedna malá paralela… Sokolská dechovka vznikla téměř před 100 lety z hráčů malého symfonického orchestru, něco jako nynější
SAKO. Někdy historie mívá repete…
Povídalo by se s pány dlouho a krásně.
Děkuji za rozhovor.
Michaela Dyčková

Kino Heřmanův Městec
program na březen 2020:
Úterý 3. 3.
19.30 Gentlemani
Středa 4. 3. 18.00 V síti
Čtvrtek 5. 3. 18.00 Rudolf Krautschneider
a jeho plavby oceánem (cest. večer)
Pátek 6. 3.
17.30 a sobota 7. 3.15.30		
Frčíme (3D/2D)
Pátek 6. 3.
19.30 a sobota 7. 3. 17.30		
		
Chlap na střídačku
Sobota 7. 3. 19.30 Král Petr I.
Úterý 10. 3. 18.00 V síti: Za školou
Středa 11. 3. 17.00 Šťastný nový rok
		
(Bio seniorů)
Středa 11. 3. 19.30 Neviditelný
Čtvrtek 12. 3. 19.30 Chvění
Pátek 13. 3. 17.15 Ježek Sonic
Pátek 13. 3. 19.30 a sobota 14. 3. 19.30
		
3 Bobule (HIT)
Sobota 14. 3. 15.30 Tlapková patrola:
		
Vždy ve střehu
Sobota 14. 3. 17.15 Zapomenutý princ
Úterý 17. 3. 18.00 André Rieu: 70 let mlád
Středa 18. 3. 19.30 Bloodshot
Čtvrtek 19. 3. 18.00 Jarda Šíma na motorce
- Výzva jménem Magadan (cest. večer)
Pátek 20. 3. 19.00 Robert Vano –
		
Skrytá tajemství (beseda)
Sobota 21. 3. 15.30 Princezna zakletá v čase
Sobota 21. 3. 17.30 Andílci za školou
Sobota 21. 3. 19.30 Modelář
Úterý 24. 3. 19.30 Tiché místo: Část II
Středa 25. 3. 18.00 Večer pod lampou
		
Alena Činčerová
Čtvrtek 26. 3. 19.30 a pátek 27. 3. 19.30
		
Šarlatán (HIT)
Pátek 27. 3. 17.30 Můj kámoš špion
Sobota 28. 3. 16.00 Expediční kamera 2020
		
a host Slávek Král
Úterý 31. 3. 19.30 a středa 1. 4. 17.30		
		
3 Bobule (HIT)
Na filmy označené jako HIT není možná rezervace
míst, pouze předprodej.
Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pořiďte si u nás účet
a přechod k nám
vyřídíme za vás
O zrušení a nové nastavení trvalých příkazů
a inkas se starat nemusíte.
www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

Převod účtu
strana 14
z jiné banky
za vás
vyřídíme
ZDARMA

03/18 Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.
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RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

ŠACHY

„Doktor mi řekl, že jsem tlustý, a tak jsem začal sportovat.“ „Vážně? A jaký sport jsi začal dělat?“ „No…šachy!“ Asi
nejsem jediná, kdo si trochu láme hlavu nad tím, proč se šachy považují za sportovní disciplínu.
ží, zejména červencového mistrovství České republiky čtyřčlenných
družstev (nejlépe 32. místo ze 108 družstev v roce 2015), mistrovství ČR
v bleskovém maratonu, mistrovství ČR ve Fischerových šachách, krajského přeboru v rapid šachu jednotlivců, krajského přeboru družstev
v rapid šachu i bleskovém šachu (6. místo v roce 2013).

Je to však velmi prosté. Hra je výjimečně intelektuální, a proto
vyžaduje fyzický trénink. Šachy především namáhají jeden velmi důležitý sval – mozek. Hrát v kuse 5–6 hodinovou partii je
opravdu náročné, někdy to může být i čtyřiadvacetihodinový
maraton, šachisté navíc trénují víc než jiní sportovci (top světoví
hráči 8, v extrémním případě i 16 hodin denně). Pro někoho
jsou šachy sport, pro jiného hra, umění či společenská událost.
Šachista může být velmi talentovaný, ale bez správné kondice nebude schopen uspět. Šachy jsou zaměřeny na výsledky
a sebezlepšování, bez tréninku tito sportovci nedosáhnou vyvážené emoční stability a sebeovládání. A stejně jako v každém
jiném sportu je potřebný taktický plán a strategie směřující k vítězství. V neposlední řadě je soudobý šach organizovaný sport
s mezinárodními i národními soutěžemi jednotlivců i družstev,
amatérskými i profesionálními.
Většina zemí má své národní šachové organizace jako například
Šachový svaz České republiky, a ty sdružuje Mezinárodní šachová federace (FIDE). FIDE mimo jiné schvaluje oficiální pravidla
šachu, udržuje mezinárodní žebříčky hráčů, uděluje mezinárodní šachové tituly, garantuje mistrovství světa v šachu a šachové
olympiády.
A šachy v Heřmanově Městci? Novodobá historie šachového
oddílu počíná rokem 2008, kdy do zaniklého heřmanoměsteckého oddílu hromadně přestoupili všichni hráči zanikajícího
oddílu z Prachovic. Tým je tradičním účastníkem západní skupiny Krajského přeboru II osmičlenných družstev, kde pravidelně
bojuje o špici. Bezesporu největšího úspěchu bylo dosaženo
v roce 2011, kdy hráči postoupili do nejvyšší soutěže Pardubického kraje – Krajského přeboru I. V posledních letech oddíl
zaznamenal i úspěch na poli mládeže, kdy Vojta Starý získal
v roce 2017 10. místo na mistrovství Čech do 8 let, následované 11. místem na mistrovství České republiky do 8 let. V obou
letech rovněž získal zlato na krajském přeboru v téže kategorii.
V současnosti se šachu věnuje v Polabinách a úspěchy, které
doposud nasbíral, ocenil i starosta Heřmanova Městce Josef
Kozel. Hráči se pravidelně účastní dalších mistrovských soutě-

Mnohem častěji se však heřmanoměstečtí šachisté účastní nemistrovských turnajů jednotlivců. Na konci června 2009 se oddíl stal spolupořadatelem šachové simultánky bývalé světové „třináctky“ a dlouholeté
české „jedničky“ velmistra Davida Navary v rámci festivalu Sisyfos. Simultánky se zúčastnili jak hráči oddílu, tak heřmanoměstecká veřejnost, nicméně nikomu se s velmistrem nepodařilo ani remizovat. Oddíl
uspořádal v letech 2013 a 2014 turnaj v rapid šachu „O přeborníka Heřmanova Městce“. Prvního ročníku se zúčastnilo 45 hráčů z 20 oddílů,
druhého 34 hráčů ze 14 oddílů, včetně hráče ze Slovenska i šachového
velmistra – mistra ČR z roku 2003. V současné době se hráči neschází
k pravidelným tréninkům. Hrají pouze zápasy, a to ve v heřmanoměstecké sokolovně. Předsedou oddílu, který čítá 8 členů, je Lukáš Starý.
Andrea Kudláčková, Lukáš Starý

Taneční
večer
heřmanoměsteckých
škol

14.3.2020 od 20:00 hodin
sokolovna Heřmanův Městec
hraje Wječná Žízeň
vstupné 120,předprodej vstupenek Turistické informační
centrum Heřmanův Městec
Organizují:
Základní škola Heřmanův Městec
SRPŠ při ZŠ Heřmanův Městec
Základní umělecká škola Heřmanův Městec
Speciální základní škola Heřmanův Městec
Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pozor, ať nepřijdete
o své oblíbené programy

Vážený diváku,
jak už možná víte, v brzké době dojde ve Vaší oblasti k vypnutí pozemního televizního vysílání
v současném formátu DVB-T a to z důvodu vynuceného přechodu na nový formát DVB-T2.
V praxi to znamená, že pokud Vaše domácnost přijímá televizní signál pomocí klasické televizní
antény, a pokud nevlastníte novou televizi nebo set-top box schopný přijímat signál ve standardu
DVB-T2, nebudete moci sledovat v televizi nic.
Nečekejte proto, až Vám zčerná obrazovka a pořiďte si Chytrou anténu – nejmodernější způsob,
jakým dnes můžete chytit TV signál a naladit Vaši současnou televizi. Zeptejte se nás, rádi Vám
poradíme.
Váš regionální technický partner pro TV vysílání

Martin Pavlíček
tel.: 774 129 617

Máme pro vás řešení

získejte až
70 programů

za 100 Kč
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Lhát se nemá
Zastupitelé města (14 z 21) na
svém prosincovém zasedání opakovaně schválili schodkový rozpočet. Pro letošní rok ve výši minus
64 000 000,00 Kč. A k tomu úvěr
nutný na jeho částečné vykrytí ve výši 50 000 000,00 Kč. Úvěr
v osvědčeném stylu „otevřená radnice“ = bez výběrového řízení. Kde jen
ty předvolební sliby jsou? Pan starosta úvěr sám poctivě vyjednal a nám
vysvětlil, že to vlastně není úvěr, ale
jen finanční polštář (jen aby pod ním
něco netlačilo). Čeština je tak krásný
a malebný jazyk.
Další lží v tomto populistickém článku jsou
slova starosty Josefa Kozla: „Nebereme si
žádný hypoteční úvěr, jak tomu bylo
za starostování Aleše Jiroutka.“ Opak je
pravdou. Za mého starostování se stavě‑
lo z dotací a bez úvěrů (zateplené školy
a školky, odbahněné rybníky, sběrný dvůr,
revitalizovaná Bažantnice, dům s pečovatelskou službou, multifunkční centrum…)
a rozpočty byly vždy přebytkové. Po mém
odchodu z radnice zůstalo na účtu města
cca + 35 000 000,00 Kč.
Jak věřit člověku, který káže vodu a pije
víno. Poslední odstavec titulní strany
Leknínu 1/2020 začíná pan starosta Josef
Kozel větou: „Nejsem příznivec slibů ani
konspirací. Osobně nelibě vnímám ataky
některých jednotlivců a snahu neustále ve
městě něco bořit, na někoho útočit a šířit
nepravdy a lži.“
Pan starosta se v sebechvále občas zapomene a přestřelí. V Leknínu 12/2019 to
odnesl Jan Štěňha, kdy mu pan starosta
odepsal: „Být generál po bitvě je snadné,
mít odvahu jít do bitvy už tolik ne.“ Ti, kteří
byli na besedě s panem starostou v restauraci Marína, o tom vědí své. Kritiku občanů
na průběh stavby „Rekonstrukce ulice Pokorného“ a neustálé prodlužování termínu pan starosta vysvětlil následovně. Na
přípravě této investiční akce dělám několik
let. Je to složité a náročné, opravdu jsem
víc udělat nemohl. Pod tíhou argumentů
se v závěru omluvil a přiznal, že vlastně
nemohl nic, město není investorem stavby, a tak musí držet ústa a krok. Tak pravil
odvážný generál.

Závěrem si ještě dovolím opravit Ing. Sedláčkovou, která v diskusi o rozpočtu města na zasedání zastupitelstva města řekla
(zapsáno i v zápisu z jednání), že za mého
starostování si město vzalo úvěr na výstavbu sportovní haly. Tenkrát jsem opravdu
starostou nebyl. Jsem ale hrdý na to, že

jako člen rady a zastupitel města, jsem
pomohl společně s moudrými zastupiteli
v těsném hlasování proti KDU‑ČSL výstavbu haly prosadit.
Aleš Jiroutek, zastupitel města

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 18

VZPOMÍNÁME

Psí salon Bety
Heřmanův Městec
Havlíčkova 370

U nás najdete kompletní profesionální péči o Vašeho psího kamaráda
- koupání, fénování, stříhání a
úprava srsti všech plemen psů
- stříhání drápků a čištění uší
- poradenství v péči o psy
- dentální hygiena

Telefon: 733 754 588
www. salonbety.cz

Dne 26. 3. to bude 5 let,
co nás navždy opustila
p. Marie Moravcová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni s námi.
Manžel Jiří s celou rodinou

Dne 6. března 2020 uplyne
30 let, co nás opustil
pan Karel Svoboda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina

Dne 30. 3. si připomeneme
100. výročí narození naší
milované babičky
p. Milušky Dostálové.
S láskou vzpomínají
vnoučata, pravnoučata a syn
Venda s manželkou

VELIKONOČNÍ
POCHOD
V sobotu 21. března 2020 se vydáme na
12 km dlouhý pochod. Vyrazíme v 9.35 hod
od vlaku ze Zaječic, skrz lesy dojdeme do
Horky a okolo Horeckého rybníku do Chrasti. Cestou navštívíme tři kaple: sv. Anny,
sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Na
závěr nás čeká prohlídka kostela Nejsvětější Trojice. Doprava vlakem, předpokládaný
odjezd 14.25 hod z Chrasti. Bližší informace
najdete na webových stránkách.
Kontakt pro informace a rezervaci holí
739 031 081. Těším se na vaši účast!
Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
V posledních Zavátých stopách jsme se zastavili u bývalého
Vondráčkova mlýna, který se sice nacházel v židovské části
města, ale správou náležel k předměstí Přibylovu. S mlýnem
sousedil bývalý hostinec „U Traubů“, později se tu říkalo
„U Háka“. Stával tu donedávna, nyní je v těchto místech vybudováno parkoviště MěÚ.

Na protější straně ulice proti mlýnu před synagogou u jejího
malého náměstíčka stál velký patrový dům (č. p. 36/II) a na něj
navazovaly další přízemní domky. Jeden z domků s číslem popisným 34/II býval v 18. století obydlím rabína, nějaký čas sloužil i jako prozatímní modlitebna. Kdysi prašná Havlíčkova ulice
byla z větší části na začátku 20. století vydlážděna. Vrátíme‑li
se zpět ke mlýnu, Podolský potok odtud směřující měl dvě
koryta. Jedno protékalo ulicí, druhé vedlo zadem za domy až
k jatkám, kde se obě stékala. Potok vedoucí ulicí, kterým protékala voda, pokud se ve mlýně nemlelo, zakrývaly asi do 30.
let 20. století velké pískovcové desky a tvořily jakýsi chodník.
To zachycuje i fotografie pořízená v roce 1933. V únoru 1934
zasáhl část ulice pod dnešním MěÚ velký požár, který zničil
pět domů. Poté došlo k dalším úpravám a koryto potoka bylo
v roce 1939 svedeno do potrubí pod vozovku. Ulice končila na
jedné straně jatkami, na straně druhé hřbitovem. Vilky na konci
ulice vyrostly ve 30. letech 20. století.

Ze vzpomínek pamětníka:
„Vzpomínám si, že v první polovině 30. let
došlo v Židovské ulici k velkému požáru, kterému padlo za oběť 5 domků z té řady, jež
stála mezi oběma koryty potoka. Ke vzniku
požáru došlo v domku Šandových a oheň
se v řadových domcích šířil na obě strany.
Dolů směrem k jatkám vyhořely domy Dostálových a Hubáčkových a směrem k mlýnu domek Šandových, sester Müllerových,
které měly v domku trafiku, a odtud přeskočil i na patrový dům Leona Brozana, mezi
jehož domem a domem sester Müllerových
byla úzká ulička vedoucí ke korytu potoka
od mlýnského kola, tedy za řadou domků.
Směrem k jatkám vyhořel jako poslední dům Hubáčkových, protože další domek
stál trochu dál a hasičům se ho podařilo před žárem a jiskrami zachránit. Směrem
k mlýnu byl posledním vyhořelým domem patrový dům pana Brozana, jehož zeď
přesahovala střechu přízemního domu rodiny Machytkových.“
Eva Bočková

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 23. 3. 2020 ve 12.00
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