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Opatření proti šíření koronaviru zasáhla i Heřmanův Městec
Společné prohlášení starosty a místostarosty města k současné situaci:

Vážení spoluobčané!
Již od počátku března vydává vláda České republiky mimořádná opatření, která
mají zabránit šíření koronaviru. Tato opatření se závažným způsobem promítla
i do života našeho města.
Prvým větším zásahem bylo uzavření zdejší
základní školy. Naše škola je největší na okrese a pro učitele, žáky a jejich rodiče bylo velmi obtížné vyrovnat se ze dne na den s novou situací.
Město se z počátku snažilo udržet alespoň
omezený provoz kina a sportovních zařízení, po dalším zpřísnění opatření bylo nuceno
všechna tato zařízení zavřít. S ohledem na rodiče jsme chtěli co nejdéle zachovat vyučování v mateřských školách, ale po vyhlášení
karantény jsme nemohli dále riskovat zdraví
dětí, rodičů a učitelek, a proto od 16. 3. 2020
byly uzavřeny obě školky. Od tohoto data
také došlo v souladu s karanténními opatřeními k omezení činnosti městského úřadu.
Snad od dob válečných nezažilo naše město tak kritickou situaci, jakou prochází nyní.

My a všichni pracovníci městského úřadu
děláme vše pro to, aby z ní občané vyšli ve
zdraví. Opatření, která přijala vláda a která
přijímáme ve městě, nejsou zbytečným obtěžováním ani šikanou, ale pokusem zastavit,
nebo alespoň zpomalit epidemii nebezpečné choroby. Apelujeme proto na vás, abyste
nevymýšleli, jak tato nařízení obejít, ale naopak promysleli, čím ještě by se mohlo šíření
choroby zastavit.
Děkujeme lékařům a zdravotnickému personálu, policii a hasičům za nasazení, ale
i prodavačkám, které v první linii zajišťují zásobování obyvatel potravinami.
Situace se mění doslova z hodiny na hodinu,
takže je možné, že až tato slova budete číst,
bude vše zase jinak. Sledujte proto, prosím,
web města, facebook a hlášení místního
rozhlasu. Prostřednictvím těchto
kanálů průběžně
informujeme o přijímaných opatřeních a doporučeních pro veřejnost.

Zde hledejte aktuální informace a předávejte
je dále, zejména starší generaci, která k internetu nemá dennodenní přístup. Pomáhejme si navzájem! Na druhé straně prosíme
nepanikařte nad neověřenými informacemi
například ze sociálních sítí a nešiřte je zbytečně dále.
Poděkování všem, kdo v boji s nemocí pomáhají a optimismus, že to společně zvládneme, zůstávají, přes neustálé změny, které
přicházejí, v platnosti.
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta města

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Heřmanův Městec
Městský úřad – nákupy pro seniory
Městská policie Heřmanův Městec

464 603 500
778 754 891
778 778 222

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI:
MUDr. Michal Bareš
MUDr. Alena Jiroutková
MUDr. Radoslav Svoboda, MUDr. Gabriel Dien
MUDr. Jaroslav Zemek

469 696 356
469 696 333
469 696 604
774 696 358

www.hermanuv‑mestec.cz
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Situace v ZŠ
Heřmanův Městec

Situace na městském úřadě v době
mimořádných opatření

Vážení rodiče a čtenáři,

Od 10. března letošního roku jsou postupně vydávána Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Usnesení vlády ČR o přijetí krizových
opatření včetně vyhlášení nouzového stavu v ČR. Ta jsou postupně doplňována dalšími opatřeními a usneseními, všechna jsou díky mediálním
prostředkům už obecně známa.

informace o zavření škol byla pro nás pedagogy velmi smutnou zprávou. Ačkoli víme,
že nejdůležitější je zdraví, rozhodli jsme se
žákům předávat studijní materiál k domácí
výuce. Žáci od vyučujících dostávají pokyny,
návody a odkazy na online materiály podle
denního rozvrhu. To proto, aby si navykli na
nový režim dne. Vyučující komunikují s žáky
prostřednictvím e – mailů. Pokyny k výuce
předávají také přes systém Bakaláři. Ráda
bych jim touto cestou velmi poděkovala, protože vzniklou situaci zvládají velice
dobře i přesto, že je pro ně náročnější než
klasická výuka, na kterou jsme všichni zvyklí.
Nejen žáci, ale i vyučující se v této situaci
učí. A musím říct, že stejně jako žákům ve
škole to některým jde lépe, některým hůře,
ale snaží se všichni. Poděkování patří také
Vám rodičům, kteří svým dětem pomáháte
a podporujete je. Věřím, že společnými silami netradiční výuku zvládneme. Dětem patří velká pochvala za odpovědnost, s jakou
k plnění svých úkolů přistupují.
V současné době pracujeme na zprovoznění systému Microsoft Office 365, který by
nám umožnil další možnosti online výuky.
Přeji všem hlavně hodně zdraví.
Jana Šindelářová
ředitelka ZŠ Heřmanův Městec

Nabídka zajištění
nákupu potravin
a léků
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a doporučení minimalizovat
zvláště u seniorů pohyb po veřejných
prostranstvích jsme nabídli již na sociálních sítích okamžitou pomoc všem, kteří
by o ni projevili zájem, zvláště seniorům,
ale nejen jim. Nabízíme zajištění nákupu
potravin, léků či jiných každodenních potřeb a jejich donášku až k vám domů. Už
takto pomáháme s donáškou seniorům
v domově pro seniory na zámku. Neváhejte se na nás obrátit. Opravdu vám
rádi obratem pomůžeme. Kontaktujte
nás osobně na tel. 604 969 868.
Amálie Výborná, Julie Kučerová
a Vojtěch Bartoníček

Již koncem ledna a začátkem února byla
pro zdejší úřad učiněna objednávka dezinfekčních a úklidových prostředků a byly
distribuovány letáčky týkající se začínající
epidemie koronaviru. Zaměstnanci byli
postupně vybaveni dezinfekčními gely
a aerosoly, dávkovače mýdel byly naplněny dezinfekčním mýdlem.
Tak jak vláda ČR zpřísňovala svá opatření
došlo i ke zpřísnění pravidel fungování
úřadu. Dle nařízení vlády byly Opatřením
starosty města omezeny úřední hodiny
na pondělí a středu vždy od 8.00 do 11.00
hod., a to pouze na provoz podatelny. V naléhavých případech si však občané mohou
telefonicky domluvit schůzku s příslušným
pracovníkem, pokud věc nelze vyřídit bez
osobního kontaktu.
Zaměstnanci byli vybaveni rouškami
a ochrannými rukavicemi, bylo apelováno na občany, aby upřednostnili kontakt
s úředníky na nezbytně nutný, a to formou
elektronickou nebo telefonickou. Úhrada
poplatků byla omezena na bezhotovostní
a pozdní úhrada nebude penalizována.
Občanům byl dán k dispozici kontaktní
telefon na úřad a pro seniory zveřejněno
konkrétní telefonní číslo pro kontakt se
sociálním odborem, který zajišťuje pečo-

vatelskou službu. Zaměstnanci na úřadě
jsou přítomni v omezeném počtu tak,
aby se vyloučil jejich nadbytečný kontakt,
nicméně každý den je na každém odboru
zajištěna jeho funkčnost.
Město nabídlo pomoc i příspěvkovým
organizacím při zajišťování dezinfekčních
a úklidových prostředků, tato byla využita.
Na úřadě jsou k dispozici k dnešnímu dni
bavlněné roušky, některé šily pracovnice
úřadu, jiné byly úřadu věnovány darem.
Patří se za ně poděkovat, stejně jako za
nabídku skautů (starších 18 let), kteří se
nabídli na roznáškovou službu pro seniory
a rovněž některým dalším našim spoluobčanům, kteří nabídli svoji pomoc. Zatím
však poptávka po této pomoci není velká.
Veškeré informace jsou zveřejňovány na
webových stránkách města a formou rozhlasového hlášení, popř. v pracovní době
na telefonu 464 603 500.
O dalších opatřeních vás budeme průběžně informovat.
Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu, 20. 3. 2020

Informace o nakládání s infikovaným
odpadem
I když ke dni 24. 3. 2020 nemáme žádnou informaci, že by se v Heřmanově
Městci již vyskytl případ nákazy koronavirem, uveřejňujeme pokyn o nakládání s infikovaným odpadem, který jsme obdrželi.
Domácnosti, které jsou v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19, by měly svůj veškerý odpad, včetně použitých roušek
a kapesníků, ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Tomáš Plavec, místostarosta města
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MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC  
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
MĚSTA 2020
CELKOVÝ ROZPOČET:
• PŘÍJMY
115.706.575 Kč
• VÝDAJE
179.736.724 Kč
• FINANCOVÁNÍ
50.000.000 Kč
(postupné zapojení inv.úvěru dle potřeb zakázek)
• ZDROJE MĚSTA
14.030.149 Kč
(zapojení prostředků let minulých)
• BILANCE
0 Kč
PŘÍJMY:
• Daňové příjmy
• Nedaňové příjmy
• Kapitálové příjmy
• Přijaté dotace
• PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE:
• Běžné výdaje
• Kapitálové výdaje
• VÝDAJE CELKEM

84.795.000 Kč
6.701.000 Kč
1.000.000 Kč
23.210.575 Kč
115.706.575 Kč
80.787.724 Kč
(tj. 44,95 %)
98.949.000 Kč
(tj. 55,05 %)
179.736.724 Kč

Závazné ukazatele výdajové části
rozpočtu – BĚZNÉ VÝDAJE:
• Městský úřad a samospráva
21.420.400 Kč
(tj. 26,51 %)
• Krizové řízení

250.000 Kč
(tj. 0,31 %)

• Odbor finanční

32.007.324 Kč
(tj. 39,62 %)

• Odbor správy majetku

14.808.500 Kč
(tj. 18,33 %)

• Sociální služby – pečovatelská služba 1.997.000 Kč
(tj. 2,47 %)
• Multifunkční centrum

441.000 Kč
(tj. 0,55 %)

• Městská knihovna

1.461.500 Kč
(tj. 1,81 %)

• Turistické informační centrum

1.165.000 Kč
(tj. 1,44 %)

• Bezpečnost a pořádek

3.636.000 Kč
(tj. 4,50 %)

• Požární ochrana

1.271.000 Kč
(tj. 1,57 %)

• Dotační programy města

1.730.000 Kč
(tj. 2,14 %)

• Podpora významných akcí města

600.000 Kč
(tj. 0,75 %)

Rozpočet města Heřmanův Městec
na rok 2020
Rozpočet města na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva
města dne 16. 12. 2019, předem byl projednán na pracovním jednání
zastupitelstva města dne 25. 11. 2019 a předložen Finančnímu výboru. Jeho skladba je v souladu se Střednědobým výhledem města na
období 2019–2024.
Plánované příjmy rozpočtu města činí 115,7 mil. Kč, výdaje 179,7 mil. Kč, rozpočet je tedy schodkový, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých
let a postupným zapojením inv. úvěru z důvodu realizace hlavních akcí r. 2020 –
rekonstrukce č. p. 4 pro potřeby ZŠ, rekonstrukce č. p. 244 (byty) a rekonstrukce
ul. Jiráskova. Podkladem při sestavování rozpočtu byly návrhy ved. odborů MěÚ
a ředitelů příspěvkových organizací. Byl proveden rozbor všech položek se zaměřením na minimalizaci provozních výdajů. Napříč všemi kapitolami výdajové části
rozpočtu se projevuje především vliv tarifního navyšování platů, které ovlivňují jak
provoz MěÚ, příspěvkových organizací, ale i ostatních složek města. Ceny energií
v důsledku vysoutěžení lepších cen by měly mírně poklesnout.
Daňové příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem financí rozpočtu města (73 %), jsou
navrženy nižší, než uvádí predikce Ministerstva financí. Místní poplatky, včetně
daně z hazardních her, jsou navrženy dle platných vyhlášek a uzavřených smluv.
Nedaňové příjmy, které tvoří hlavně příjmy z pronájmů nemovitostí a městských
bytů jsou navrženy dle uzavřených smluv. Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku (pozemků). Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery (dotace) ze
státního rozpočtu, kde je počítáno s částkou 23 210 tis. Kč, což je dotace na výkon
státní správy (5 587 tis. Kč), dotace na č. p. 244 (12 875 tis. Kč), dotace na kompostéry
a nádoby (3 398 tis. Kč, transfery od obcí (1 350 tis. Kč). V rozpočtu zatím nejsou
definovány další dotační tituly, i když se s jejich využitím počítá (pečovatelská služba, SDH, Úřad práce – VPP). Dále je již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na
Autobusový terminál ve výši 52,5 mil. Kč.
Celková výše běžných výdajů činí 80,8 mil. Kč, mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky PO města (mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže,
domov pro seniory, SPOKUL) v celkové výši 17,9 mil. Kč, náklady na výkon státní
správy a samosprávy ve výši 20,3 mil. Kč, likvidace komunálního odpadu ve výši
11,0 mil. Kč, technické služby 5,0 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena
např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,6 mil. Kč, opravy a údržba chodníků,
komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. To vše v předpokládané částce 2,0 mil. Kč a regenerace památek ve výši 1,1 mil. Kč. Náklady na
údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši
1,7 mil. Kč. V oblasti kapitálových výdajů (investic) rozpočet předpokládá výdaje
v celkové výši 99,0 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2020 tak byly zařazeny tyto významné
kapitálové výdaje: Rekonstrukce č. p.4 pro potřeby ZŠ (37 mil. Kč), Rekonstrukce
č. p. 244 pro byty (25 mil. Kč), rekonstrukce ul. Jiráskova (22 mil. Kč), zahájení I. etapy
Autobusového terminálu (demolice stávajících objektů 5 mil. Kč), chodníky Podél
Dráhy, rekonstrukce přechodů u kapličky a u ČS (celkem 3,7 mil. Kč). Novinkou
v rozpočtu je zařazení tzv. Participativního rozpočtu (návrhy na akce od obyvatel
města – zapojení veřejnosti do dění ve městě) – vyčleněn je 1 mil. Kč.
V roce 2019 město splatilo zůstatek hypotečního úvěru (2 mil. Kč). Na realizaci výše
uvedených velkých investičních akcí je schválen investiční úvěr (rámec) ve výši
50 mil. Kč. Jeho čerpání a konečná výše bude zapojena až podle skutečné potřeby dle vysoutěžených zakázek a jejich průběhu v letech 2020–21, splácení úvěru
v předpokládaném maximálním rozsahu do 6 mil. Kč ročně po dobu 10 let pak
nastane až od roku 2022. Poskytnutí půjček z FRB 0,8 mil. Kč, čerpání SF 1,0 mil. Kč.
Miloslav Vítek
ved. odboru finančního
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 21. 02. 2020
usnesením č. R/2020/057 schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s. na profinancování investičních akcí
v letech 2020–2021 dle předloženého návrhu KB č. 99025046020.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 04. 03. 2020
usnesením č. R/2020/058 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění v období od 27. 1. 2020 do 4. 3. 2020,
usnesením č. R/2020/059 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 135/3 o výměře 80 m2 v k.ú. Chotěnice za účelem umístění včelína s panem
Vladislavem Tomiškou za cenu 3 Kč/m2/ rok,
usnesením č. R/2020/060 nedoporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Jiřímu Javorskému,
usnesením č. R/2020/061 ukládá zajistit
uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu
městských bytů,
usnesením č. R/2020/062 schvaluje vrácení vozu FABIA Style 1,0 TSI (leasing) a nákup
nového v ceně max. 250.000 Kč a ukládá
připravit rozpočtové opatření na pořízení
nového vozu,
usnesením č. R/2020/063 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 s podnikateli Jan Varga, a Josef Žák,
usnesením č. R/2020/064 neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování
sběrného dvora města Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/065 schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic do
75.000 Kč na rekonstrukci hlavního uzávěru
vody v Mateřské škole Heřmanův Městec,
Jiráskova 842,
usnesením č. R/2020/066 schvaluje uzavření Smlouvy č. OSV/20/20346 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách Domovu pro seniory, U Bažantnice,
Heřmanův Městec s Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2020/067 jmenuje členy
konkursní komise na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/068 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 31. 12. 2019,
usnesením č. R/2020/069 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího
hospodářství města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2019,
usnesením č. R/2020/070 doporučuje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace
MPZ na rok 2020 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec v celkové
výši 414.000 Kč, z toho 300.000 Kč z finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a 114.000 Kč
z rozpočtu města Heřmanův Městec na akci
oprava výplní otvorů v č. p. 26,
usnesením č. R/2020/070 ukládá projednat poskytnutí příspěvku v zastupitelstvu
města,

usnesením č. R/2020/071 bere na vědomí
Přehled podaných žádostí - dotace z rozpočtu města rok 2020, bere na vědomí Zápis
z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
č. 02/2020 ze dne 24. 02. 2020, bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní komise č. 01/2020
ze dne 20. 02. 2020 a bere na vědomí Zápis
z jednání Sportovní komise č. 01/2020 ze dne
17. 02. 2020,
usnesením č. R/2020/071 schvaluje Přidělení dotace z Dotačních programů města
pro rok 2020 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
– Spolek Chotěňáček – 5.000 Kč
– Lučněnka – 5.000 Kč
– Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. – 6.000 Kč
– Spolek přátel Heřmanova Městce –
10.000 Kč
– Česká tábornická unie – T.K. Starý pušky
H.M. – 13.000 Kč
– Farní sbor Československé církve evangelické v H.M. – 16.000 Kč
– Náboženská obec Církve československé
husitské v H.M. – 23.000 Kč
– Spolek VESELO (pro malé i velké) – 20.000 Kč
– Živé město – 29.000 Kč
– SDH Chotěnice – 26.000 Kč
– Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní
organizace H.M. – 30.000 Kč
– T.J. Sokol HM – 30.000 Kč
– Divadelní soubor Heřman – 30.000 Kč
– Automotoklub HM – 40.000 Kč,
a doporučuje zastupitelstvu města přidělení
dotace z dotačních programů města pro
rok 2020 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je
součástí přílohy usnesení):
– Spolek Heřmani HM – 60.000 Kč
– Modelářský klub – 63.000 Kč
– Běžecký klub HM – 65.000 Kč
– Rodičovské centrum Radovánek – 66.000 Kč
– Smíšený amatérský komorní orchestr H.M.
– 75.000 Kč
– Junák – český skaut, středisko Leknín H.M.
– 83.000 Kč
– Pěvecký sbor Vlastislav H.M. – 91.000 Kč
– TJ Jiskra Heřmanův Městec – 219.000 Kč
– FK Jiskra Heřmanův Městec – 310.000 Kč
– SK Ježci Heřmanův Městec – 345.000 Kč,
usnesením č. R/2020/072 schvaluje
Smlouvu č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, s Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2020/073 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 dle položkového znění, které je
přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. R/2020/074 schvaluje Návrh
programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 16. 3. 2020,
usnesením č. R/2020/075 schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a. s. která uvedla nejnižší nabídku na
pojištění vozidla Dacia Logan.
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ZUŠ informuje
Vážení čtenáři,
v uplynulém měsíci proběhlo okresní kolo
soutěže žáků základních uměleckých škol
ve hře na klavír a smyčcové nástroje, kterých
se účastnila i naše ZUŠ. Za klavírní oddělení nás úspěšně reprezentoval Ondřej Kmeť,
který vyhrál 1. cenu s postupem a za smyčcové oddělení vyhrál taktéž 1. cenu s postupem ve hře na housle Jiří Starý. Děkujeme
panu učiteli Karlu Raisovi a paní učitelce
Věře Zbořilové za skvělou přípravu žáků,
v neposlední řadě musíme také poděkovat paní učitelce Ivetě Jinochové za klavírní
spolupráci a oběma žákům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí do následujícího
krajského kola.
Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ jsou
předběžně naplánovány na druhý týden
v červnu (8. – 12. 6. 2020), ale vzhledem
k nastalé situaci vás budeme o všech termínech průběžně informovat na webových
stránkách www.zushm.cz.
Za ZUŠ Lukáš Kyncl

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
Vzhledem k nařízeným karanténním
opatřením nebude v měsíci dubnu
probíhat otevřená kancelář starosty
a místostarosty města ani konzultace
s architektem města.
Občané však mohou jmenované
kontaktovat kdykoliv na e-mailových adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarosta města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
svolané na 16. 3. 2020 se z důvodů
karanténních opatření neuskutečnilo.
Náhradní termín dosud nebyl stanoven.

RADA MĚSTA
Pondělí 20. 4. 2020
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta města

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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M STO MÁ NOV SVOZOV KALENDÁ

OD DUBNA SE POPELNICE NA SM SN KOMUNÁLNÍ
ODPAD (SKO) VYVÁ Í JEDNOU ZA 14 DNÍ

Postupný proces změny odpadového hospodářství v Heřmanově
Městci je zase o kus dál. Po distribuci nádob na tříděný odpad
a kompostérů domácnostem, o kterou byl ze strany obyvatel velký
zájem, přichází v dubnu dlouho avizovaná změna, kdy se nádoby
na SKO od rodinných domů budou svážet jednou za 14 dní.
U sídlišť, bytových domů a sběrných hnízd bude ale i nadále
probíhat svoz každý týden.
Nově rozdané nádoby na tříděný odpad budou od rodinných domů
sváženy jednou měsíčně.
Společně s nádobami byly domácnostem distribuovány také
QR kódy pro evidenci produkce odpadu v jednotlivých nádobách.
Město tak v následujících měsících bude v testovacím provozu
sledovat jejich naplněnost a výhledově počítá s případnou
optimalizací frekvence svozů. Ostrý provoz celého evidenčního
systému na měření produkce odpadu v domácnostech pak bude
spuštěn, jakmile budou v průběhu následujících měsíců dorozdány
všechny nádoby na tříděný komunální odpad a hlavně všechny
kódy na nádoby SKO ve městě. Občané se tak ze začátku nemusí
obávat, že by jim nádoba nebyla svezena, pokud na ní není
umístěný QR kód.
Z vlastního zájmu by si jej ale měli v blízké době, po skončení
vládou vyhlášeného stavu nouze na pokladně MěÚ vyzvednout.
Plast

Legenda ke kalendá i:
LEVÁ ÁST
M STA
ze sm ru z áslavi
na Chrudim v etn
obou stran hlavní
silnice
SKO

MÍSTNÍ ÁSTI
M STA
Nová Doubrava,
Nov Dv r,
Chot nice,
Radlín
SKO

Papír

LEVÁ

ÁST

v etn obou stran hlavní
silnice ze sm ru z áslavi na
Chrudim a dané místní ásti

PRAVÁ

ÁST

od hlavní silnice ze sm ru
z áslavi na Chrudim a
Konopá

BIO

PRAVÁ ÁST
M STA
od hlavní silnice ze
sm ru z áslavi
na Chrudim a
Konopá
SKO

M STO SPUSTILO DISTRIBUCI ODPADOV CH
KARET, OD ZÁ Í SE BEZ NÍ NA SB RNÉM
DVO E NEOBEJDETE
V rámci celého procesu změny odpadového hospodářství má
město pro všechny domácnosti připravené odpadové karty,
které budou sloužit k ukládání odpadu na sběrném dvoře.
Jejich distribuce bude probíhat na pokladně MěÚ v úředních
hodinách. V následujících měsících poběží jejich testovací provoz,
který by měl skončit v průběhu léta. Od září pak již nebude možné
na sběrném dvoře bez odpadové karty ukládat odpad.
Je tak ve vlastním zájmu všech domácností si odpadovou kartu
vyzvednout po skončení vládou vyhlášeného stavu nouze.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Město vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc Aleškovi Pilnému
Aleškův příběh

Alešek Pilný se narodil 22. 11. 2012 jako zdravé miminko spolu se svým dvojčetem Barborkou, která nyní už navštěvuje první třídu v heřmanoměstecké
základní škole. Stejně jako jejich starší sestra Anička, která je ve třetí třídě. Alešek
je tento rok naposledy v běžné mateřské školce, kde mu moc hezky pomáhá
paní asistentka. Od září ho ale už čeká učení ve speciální škole.
Aleškův život se zásadně změnil 13. 7. 2014, kdy se topil v zahradním bazénu. Podařilo se ho naštěstí zachránit, ale došlo
k vážnému poškození mozku. Následkem toho má nyní Alešek
problémy s řečí a s koordinací pohybu. Momentálně je plně
odkázán na naši pomoc. Je to ale moc veselý a šikovný chlapec, který nám toho chce tolik povědět a dohnat své sestry
a kamarády. Jsme přesvědčeni, že i spoustě věcem rozumí.

Poděkovat chceme i zaměstnancům Mateřské školy Jonášova, kterou Alešek tak
rád navštěvuje, a zastupitelům města. Díky
nim vám můžeme přiblížit Aleškův příběh
a poprosit Vás o pomoc. Pokud byste chtěli
přispět Aleškovi na rehabilitace, je městem
zřízen transparentní účet, a dále bude v kavárně Levandule kasička s Aleškovým jménem. Aleškovy úspěchy můžete sledovat
na stránkách pomocproaleska.webnode.cz
nebo na facebooku.

Rodiče Hana Makešová a Petr Pilný

Za skoro 6 let už se hodně zlepšil především díky intenzivním
rehabilitacím, na které dojíždíme do Kutné Hory do sdružení
Cesta životem bez bariér. Tyto rehabilitace jsou ale finančně
náročné a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Cena
měsíční rehabilitace je 30.000 Kč. Těchto rehabilitací se snažíme absolvovat 4 až 5 za rok, aby byl jejich účinek co nejefektivnější.

Pokud můžete a chcete Aleškovi na rehabilitaci přispět, pošlete jakoukoliv částku na
transparentní účet pro něj městem zřízený: číslo účtu 123-1289090207/0100 nebo
peníze vhoďte do pokladničky v cukrárně
Levandule, peníze z pokladničky budou
rovněž ukládány na transparentní účet.

Moc si proto vážíme pomoci všech, kteří nám na tyto rehabilitace přispívají. Bez pomoci okolí bychom to jen těžko
zvládali.

Město garantuje, že peníze z účtu jsou používány výlučně na podporu léčení a rehabilitace
Aleška.

Městská policie informuje
Dobrý den,
stejně jako všechny okolo, i naši složku
dostihly obavy z ohrožení nákazou koronaviru. Městská policie samozřejmě
přijala bezpečnostní opatření, funguje
v omezeném provozu, ale stále jsme tu
pro vás v případě potřeby. Strážníci chodí normálně do práce, jen museli omezit
některé činnosti v hlídkové službě oproti normálu. Pokud budete potřebovat,
hlídka určitě přijede a váš problém se
bude snažit vyřešit.
Všichni strážníci byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, i jejich
služební vozidlo bylo dovybaveno různými důležitými prostředky ochrany
proti nákaze.
Všem přeji v této těžké době pevné nervy, dodržujte různá nařízení vlády a nedovolte další přenos nemoci a snad se
nám všem to špatné vyhne.
Roman Charvát, velitel MPHM

Participativní rozpočet
Návrhy byly podány a nyní probíhá hodnocení, zda jsou realizovatelné
a mohou být předloženy k hlasování.
Do konce února mohli občané Heřmanova Městce předkládat návrhy, jak využít 2x
500 000 Kč, které město v rozpočtu vyčlenilo na realizaci námětů občanů v rámci takzvaného participativního rozpočtování.
Jsme rádi, že občané této možnosti využili
a sešlo se celkem šest, zcela rozdílných návrhů, z nichž každý může město obohatit.
Jedná se o tyto návrhy:
- Pumptracková dráha pro všechny – navrhovatel Pavel Picek
- Nasvícení zvonice u kostela Zvěstování
Panny Marie – David Janata
- Vylepšení veřejného osvětlení v Konopáči – Miloš Černovský
- Vířivka ve sportovní hale – Ivo Mísař, Michal Horkel
- Socha prvého fotbalisty v Čechách – Jan
Plavec

- Vybudování kontaktního místa s výhledem do krajiny – minirozhledny – Antonín
Louda
Útvary radnice nyní zkoumají, zda návrhy
jsou realizovatelné, tedy zda jim nebrání
nějaké technické překážky nebo například
stanovisko památkářů. Neposuzují účelnost,
hospodárnost nebo potřebnost návrhů, to
bude na občanech v rámci hlasování, které
proběhne v měsíci květnu.
V květnovém čísle Leknínu vám podrobně
představíme všechny návrhy, které prošly do hlasování a zveřejníme pokyny jak
o nich hlasovat.
Tomáš Plavec, místostarosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 7. BŘEZNA 2020
V sobotu 7. března 2020 se v obřadní síni Staré radnice uskutečnilo již tradiční
vítání občánků. Starosta našeho města pan Josef Kozel přivítal mezi nejmladší
heřmanoměstecké občánky

11 chlapců – Otto Albrechta, Alexandra Davida, Filipa Dostála, Zdeňka Hůlu, Mikuláše
Junu, Filipa Kodýma, Daniela Krause, Ondřeje Pospíchala, Sebastiana Pušku, Jana Vaníčka, Jakuba Vařečku a 6 holčiček – Johanu
Hubáčovou, Annu Musilovou, Simonu Peter,
Lenku Salfickou, Silvii Skřivánkovou, Elišku
Svobodovou.
Již 13 let probíhá v našem městě tato obnovená tradice. Děkujeme rodičům, jejich příbuzným a známým, kteří se svými dětmi přijali
naše pozvání na tuto malou slavnost.Dětem
přejeme hodně štěstí v životě, rodičům mnoho lásky a trpělivosti při jejich výchově a všem
přejeme především pevné zdraví.
Těšíme se na další setkání s budoucími novými občánky.
Vladimíra Dlouhá,
Denisa Lindnerová, matrikářky
a Josef Kozel, starosta města

Klub aktivní senioři
Výbor Svazu tělesně postižených v ČR,
z.s. místní organizace Heřmanův Městec, přerušil na základě nařízení vlády
v rámci viru COVID-19 svoji činnosti do
odvolání. Z tohoto důvodu se veškeré
aktivity Klubu aktivní senioři nekonají
minimálně do konce dubna 2020.
O pokračování činnosti Klubu aktivní
senioři se dočtete opět v Leknínu.
Výbor STP v ČR, z.s.
místní organizace Heřmanův Městec

www.hermanuv‑mestec.cz
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S ER I Á L

Lidé kolem nás

Petr Bartoníček
nar. 30. 7. 1976
Muž, který řídí čas
v Heřmanově Městci

Petr Bartoníček každý druhý den,
po celý rok, ať je zima nebo horko,
vystoupá po sto šesti schodech na
věž kostela svatého Bartoloměje,
natáhne věžní hodiny, zkontroluje,
jestli je stroj v pořádku a pokud je
třeba, seřídí čas. Zeptali jsme se,
co všechno tato práce obnáší.
Tak Petře, nejprve jak jsi k této
funkci přišel?
Dá se říci, že jsem ji zdědil po svém otci
Vítovi Bartoníčkovi. Jeho osud byl zajímavý,
matka mu zemřela při porodu a jeho otec
nevěděl, co si s miminkem počít, a tak ho
předal řádovým sestrám, které působily
v Opatrovně, dnešním Domově pro seniory U Bažantnice. Tam otec vyrostl, celý život tam pracoval a také jsme tam bydleli ve
služebním bytě. Vzhledem k této výchově
měl otec samozřejmě blízko k církvi a dělal
v kostele ministranta. Již v dětství mu kostelník občas řekl, ať jde natáhnout hodiny
a on na věž vylezl. Vzpomínal, že tehdy ještě závaží byla na konopných lanech.
Celou péči o hodiny otec převzal někdy
v sedmdesátých letech minulého století.
Vím od něj, že hodiny tehdy byly ve špatném stavu, nějakou dobu ani nešly. Musel
je rozebrat a provést údržbu. Také v roce
2001, když se dělala fasáda na kostele, do
hodin nalétal prach a musel je celé rozebrat a promazat. V té době jsem mu již
pomáhal, říkal: „Dívej se dobře, ať to také
umíš." Otec se takto o hodiny staral až do
svých sedmdesáti let, pak mi říkal, že již ty
schody neudýchá a předal mi to. Od roku
2006 mám hodiny na starosti já.
A můžeš nám říct, o jaký stroj se
jedná a jak pracuje?
Jak vyplývá z nápisu na stroji, vyrobil ho
roku 1862 Václav Dobrouský z Chrudimi
„za panování purkm. pana Antonína Havelky“ (pozn. redakce: Antonín Havelka
byl starostou Heřmanova Městce v le-

tech 1850–1867). Stroj tedy funguje téměř
160 let a pokud vím, neprodělal žádné
zásadní opravy nebo změny. Stroj je velký
asi 150 × 70 × 60 cm a sestává z železného
rámu a mosazných ozubených kol. Pohání
ho tři čtyřicetikilová závaží z litiny, na kterých jsou olověné přívažky k regulaci váhy.
Závaží jsou na ocelových lankách a čas
odměřuje 360 cm dlouhé kyvadlo. Hřídelemi je pak pohyb veden ke všem čtyřem
ciferníkům. Ciferníky mají průměr 190 cm,
velká ručička měří 80 a malá 64 cm. Čas
odbíjí dva cimbály, které jsou umístěny
až ve špičce věže. Ten směrem k nádraží
odbíjí celé hodiny, ten k faře čtvrthodiny.
Cimbály jsou ze zvonoviny, kladívka k nim
zdvihají dvě závaží, třetí pohání hodinový
stroj.

A co takhle nějaké veselé historky
z natáčení, pardon natahování
hodin.
Moc jich nemám. Snad jenom, že poslední,
nejvyšší schodiště, je již spíše žebřík a mně
i mému otci se několikrát stalo, že jsme po
něm sjeli po zadku. A ještě si vzpomínám,
jak pan kronikář Janata jednou vedl nějaké návštěvníky na věž, ukazoval jim, jak se
natahují hodiny, povídal, přitom se klika
vysmekla a vyrazila mu zub. A ještě jednu spíše dojemnou. V nejvyšší části věže,
u těch cimbálů, bydlí poštolky. Je to divné,
ale ten rámus každou čtvrthodinu jim zřejmě nevadí. Ale když byla jednou bouřka,
malá poštolka se polekala a vlétla do hodin. Musel jsem ji vyprostit, dal jsem ji na
okénko a rodiče si ji tam převzali.

A jak jsou hodiny přesné a jakou
vyžadují údržbu?
Přesnost hodně záleží na počasí. Nejhorší
je kolísání teplot, kdy olej střídavě tuhne
a taje. Když je počasí stálé, nemusím řídit
hodiny třeba týden, ale kontroluji je při každém natažení. Proto jdou prakticky stále
přesně, řídím je podle radiobudíku. Ale je
pravda, že jak je v hřídelích vůle, tak velká
ručička cestou nahoru ke dvanátce zpomaluje, nahoře popoběhne a pak zase běží
rovnoměrně dolů.

A na závěr. Máte někoho, kdo vás
může zastoupit a vychováváte si
také nástupce?
Zastoupit mě může a také zastupuje, když
je třeba, můj bratr, který hodiny zná stejně
dobře jako já. A můj starší syn už to taky
umí a chtěl by to jednou převzít, ale to je
snad ještě daleko, ještě neví, kam ho osud
zavane.

Zatím jsem nemusel dělat žádnou větší
opravu hodin, jenom je čistím a mažu, vyzkoušeli jsme, že nejlepší je převodový olej
s petrolejem.
Jsou ve věži také nějaké zvony?
Nejsou. Byly tam před první válkou, ale
zrekvírovali je na děla. Pak se koupily nové
a zase je sebrali Němci. Třeba se jednou
dočkáme, že se zase pořídí. Zůstal jenom
umíráček, se kterým mě otec také naučil
zvonit, ale zvoní se již čím dál méně.

Otázky kladl Tomáš Plavec

Oznámení kynologů:
Oznamujeme, že školička pro štěňata,
která měla být zahájena 29. 3. 2020 se
z důvodu nařízení vlády odkládá na neurčito. Termín zahájení včas oznámíme.
Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava
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Heřmanoměstecké cechy, I.
Cechy, jakožto sdružení řemeslníků a obchodníků, vznikaly na území českého státu již od 13. století.
Jejích úkolem bylo hájit zájmy svých členů,
vychovávat své nástupce a dohlížet na cenu
a jakost výrobků. Řemeslník, který nebyl členem cechu, nesměl v místě řemeslo vykonávat. V jednotlivých ceších byl kladen důraz na
náboženskou úlohu a na mravnost, o čem
nám svědčí dochovaná privilegia. Jednotlivé
cechy měly v čele voleného představeného.
Cech měl vlastní znak, prapor a cechovní pokladnu, do které se platilo poplatky za vstup
nových členů, pravidelné příspěvky cechovních členů, pokuty atd. V rámci cechu byli
sdružováni řemeslníci jednotlivých oborů, ale
často se spojovaly příbuzné obory jako v Heřmanově Městci a to Sdružený cech mlynářů,
pekařů, perníkářů.
Proti cechům bylo zakročeno již dříve
(viz 1547), ale výraznou kritiku přineslo až
18. století. Cechovní systém brzdil technický pokrok, potlačoval konkurenci a mnohé
státy jej zrušily (např. Francie). V Rakousku – Uhersku, jehož byla naše země částí,
zrušil cechovní uspořádání císařský patent
z 20. prosince 1859. Z cechovních řemeslníků se stali živnostníci.
Jak nás informuje Otakar Koutský, byl v 60.
letech 19. století heřmanoměstecký městský archiv vážně poškozen a mnoho archiválií bylo rozprodáno či zničeno. Podle starší lokální literatury, postrádá archiv artikule
ševců z roku 1533, artikule cechu kovářů,
zámečníků, kolářů a bednářů z roku 1570.
Rovněž chybí privilegia tkalců z roku 1567.
V archivu jsou cechovní privilegia cechu
řezníků (opis z 10. 3. 1593) a privilegia cechu mlynářů, pekařů a perníkářů (4. 7. 1591).

VESELO
(pro malé i velké)
vyhlašuje soutěž o zdravou dobrotu.
Odměníme prvního, kdo napíše správnou
odpověď a další dva, které vylosujeme.
Odpovědi pište na
info@studiosorbi.cz do 10. 4. 2020.
Otázka: Jestlipak jste si všimli, kde v Heřmanově Městci roste STROM VE SVÉM „VLASTNORUČNĚ VYROBENÉM“ KVĚTINÁČI?

Starší literatura se shoduje, že v 16. století bylo
v Heřmanově Městci 6 cechů – cech krejčovský a postřihačský (1519), cech ševcovský
(1553), cech tkalcovský (1567), cech kovářský,
zámečnický, kolářský a bednářský (1570),
cech pekařský a mlynářský (1591) a cech řeznický (1592). O století později, přesněji v roce
1654, bylo v Heřmanově Městci podle záznamu Františka Petra „… kromě 15 řezníků napočítáno toliko 8 tkalců, 7 krejčích, 7 ševců, 5
pekařů, 5 hostinských a krčmářů, 4 povozníci,
3 vipalníci [!] a 1 sládek, 2 kováři, 2 koláři, 2 koželuzi, 1 kožišník, 1 zámečník, 1 truhlář, 1 bednář,
1 zedník, 1 hrnčíř, 1 punčochář a 1 barvíř.“
Josef Tejkl
...pokračování příště

Představujeme
naše sousedy
Kostelec
u Heřmanova Městce

 	  

Eva Jiráková
* 3. 1. 1977 / starostka obce

Můžete nám vaši obec
stručně představit?
Máme, včetně místní části Tasovice, zhruba
360 obyvatel, kteří bydlí v 188 číslech popisných. Obec vlastní budovu obecního úřadu
a bývalý vojenský areál a nyní nově kostel svatého Petra a Pavla, jenž je dominantou obce,
od kterého je pravděpodobně odvozeno
i jméno obce. První písemná zmínka o obci je
z roku 1257. V obci působí sbor dobrovolných
hasičů a ochotnický divadelní spolek.
Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Od církve jsme převzali do vlastnictví obce
kostel. Je to naše pýcha, ale i velká starost.
Zatím jsme opravili márnici a budeme pečovat o valy, které jsou význačným archeologickým nalezištěm. Čeká nás vybudování
kanalizace, což je obrovský projekt, který
nezvládneme bez dotací.
Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěla
Městečáky pozvat.
Jako starostka si velmi vážím dobré spolupráce s Heřmanovým Městcem. Vítám také
možnost se na městském úřadě v Městci
poradit; schopnosti našeho úřadu, který
nemá profesionální aparát, jsou omezené.
Do Kostelce vás mohu pozvat na prohlídku kostela a na hasičskou soutěž, kterou
pořádáme vždy v létě. Zajímavou akcí, ale
jen pro naše občany, je setkávání Kostelců
z celé republiky, letos vypravujeme autobus
do Kostelce u Kyjova.
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s

Aktivní přístup k životu

DUBEN 2020
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé,

APŽ Duben 2020

Z důvodu mimořádných událostí, které se dotýkají nás všech, nepřipravil Radovánek na měsíc
duben žádný, pevně daný program. Přesto však na vás na všechny myslíme a plánujeme aktivity
na dobu obnovení naší činnosti. Můžete se těšit například na poradnu o masážích kojenců,
besedu o emoční inteligenci dětí, ochutnávku Výchovy bez poražených, celodenní výlet pro
rodiny s dětmi, besedu o zdraví ženy, seminář o psychosomatice a vztazích a mnoho dalšího.
Besedu o Výchově bez poražených máme v tuto chvíli naplánovánou na pátek 3. 4. , je možné
se na ni hlásit, i když se pravděpodobně bude posouvat.
Jak všichni již jistě cítíme, není zcela jasné, kdy budeme moci opět být spolu, sdílet své nové zkušenosti a pokračovat v našem společném úsilí o lepší vztahy v našich rodinách, k sobě samým
i světu kolem nás. Sledujte proto naše webové stránky www.rcradovanek.cz a náš facebook.
com/rcradovanek či v případě potřeby volejte 724 042 304.
Ptáte‑li se, jak budeme řešit vaše předplacené aktivity? V měsíci červenci se vám pokusíme
část programu nahradit. Díky podpoře našeho města, kraje, MPSV i podpoře společnosti
energeia, o. p. s. nejsme komerční službou, proto si můžeme dovolit rodinám, které si uhradily
program předem, nabídnout slevu na další pololetí letošního roku, či platbu vrátit. Nebojte
se, o svou investici do nás nepřijdete, řešit to určitě budeme, až se opět tváří v tvář setkáme.
Přeji vám všem pevné zdraví, pevné nervy doma s dětmi, hodně odhodlání a pokory.
Lenka Balogová

Pravidelné úterní zdravotní cvičení vždy
od 14.00 v RC Radovánek.
sobota 4. dubna
Cyklovýlet – okolo Lázní Bohdaneč
Sraz v 9.00 u kapličky u vlakového
nádraží. Ujedeme cca 40 km.
čtvrtek 9. dubna
Vycházka s hůlkami na zelený čtvrtek
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží. Pěšky z Březinky do Míčova.
Zpět autobusem.
středa 15. dubna
Pěšky z Rabštejna do H. M.
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
čtvrtky 16. a 30. dubna
Hrajeme petanque
Sraz ve 14.00, hrajeme u sokolovny.
čtvrtek 23. dubna
Vycházka s hůlkami
Odjezd ve 14.00 z autobusového
nádraží. Zpět pěšky, cca 10 km.
sobota 25. dubna
Cyklovýlet – Týnec nad Labem. – H. M.
Odjezd v 8.45 u kapličky u vlakového
nádraží. Z Přelouče vlakem do Týnce.
středa 29. dubna
Pěšky ze Seče přes Kraskov
do Prachovic
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
Ujdeme cca 12 km.
čtvrtek 30. dubna
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 24. dubna.
Informační schůzka se zájemci pobytu
v Českosaském Švýcarsku
Sejdeme se ve středu 6. 5. 2020 v 16.00
v restauraci Eden.
Respektujeme vládní nařízení, proto bude
program přizpůsoben aktuální situaci.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Návštěva předškoláků v 1. B

Návštěva z Bechyně

„Crrrrr“, končí přestávka! Právě odzvonilo na další vyučovací hodinu v Základní škole Heřmanův Městec. Paní
učitelka Kučerová vchází do dveří a malí prvňáčci stojí
nachystaní na vyučování u své lavice.

Za deštivého počasí jsme v sobotu 7. 3. přivítali vzácnou návštěvu
z Bechyně. Bechyňským fotbalistům jsme vraceli jejich milé přijetí
a pohostinnost u nich. V plánu bylo odehrát přátelské, ale zároveň
přípravné utkání na hlavním hřišti za podpory diváků. Vše nám
překazil déšť, který nás nepustil na trávník. Ukázalo se, jak důležité
je mít umělou trávu. Tímto chci ještě jednou poděkovat všem, kteří
se na tomto projektu a stavbě podíleli. Mohli jsme alespoň našim
přátelům nabídnout důstojné hřiště. Hrálo se 4 + 1 na 3×20 minut.
Bechyně hraje 3. třídu a chce se vrátit do okresního přeboru. Za nás
nastoupil B tým. Hosté vyhráli 8 : 9. Výsledek není až tak důležitý.
Na vzájemné zápasy to je tak 1 : 1. Myslím si, že si všichni aktéři
toto utkání užili. Po skončení utkání jsme si pro hosty připravili
pohoštění, poseděli, popovídali. Toto milé setkání se myslím moc
povedlo. A už teď se těšíme na další utužování vztahů.

V pondělí 9. února 2020 zavítala návštěva z Mateřské školy Jiráskova
do třídy 1. B. Předškoláci ze tříd „U motýlka“ a „U berušky“ se přišli
podívat do hodiny českého jazyka. Prvňáčci přivítali děti básničkou
a paní učitelka Kučerová dětem vysvětlila, jak to ve škole chodí: co
Návštěva
předškoláků
1. Bs paní učitelku ve tříznamená, když slyšíme
zvonění,
jak se děti vvítají
dě
a
co
všechno
se
v
takové
škole
naučí.
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naučí. V průběhu
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Za FK Jiskru – Gabriela Ilková sekretářka klubu

a splnit úkol s pomocí kamaráda ze školy a paní učitelky. Prvňáčci s paní učitelkou zazpívali
písničku v angličtině a děti ze školky pak kamarádům věnovaly písničku, kterou zpívají s paní
Děkujeme
paní
učitelce
Kučerové
a dětem
třídy
krásně
učitelkou
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k zápisu,
se Kučerové
opět setkáme!
Děkujeme
paníkde
učitelce
a dětem z její třídy za krásně a aktivně prožitou vyučovací
hodinu v jejich třídě. Budeme se těšit k zápisu, kde se opět setkáme!
Erika Pithartová,
učitelka
z MŠ
Erika Pithartová,
učitelka
z MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRÁSKOVA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRÁSKOVA

Zápis proběhne v ředitelně mateřské školy
Zápis proběhne v ředitelně mateřské školy
v úterý 5. 5. 2019 v době od 8 – 16, 00 hodin
v úterý 5. 5. 2019 v době od 8 – 16, 00 hodin
K přijímacímu řízení s sebou přineste:

Velikonoční jarmark se
soutěží se nekoná
Dnešní nelehká situace nás nutí zrušit tradiční velikonoční výstavu
se soutěží a jarmarkem, která se měla konat 4. 4. 2020. Jistě využijete
velikonoční dekoraci u vás doma, abyste si alespoň zpestřili velikonoční stůl. Celý spolek Živé město vám všem, kdo jste se chystali
soutěžit a navštívit naši výstavu, děkuje. Budeme se těšit u dalších
akcí na viděnou.
Přejeme vám pevné zdraví a zdravou mysl – s tou zvítězíme nad vším.
Za spolek Živé město Michaela Dyčková

K přijímacímu řízení s sebou přineste:
1. občanský průkaz

občanský
průkaz
2.1. rodný
list dítěte
rodný list dítěte
͵Ǥ2. vyplněnou
žádost o přijetí dítěte (včetně vyjádření dětského lékaře ne starší 
͵Ǥ 3vyplněnou
žádost o přijetí dítěte (včetně vyjádření dětského lékaře ne starší 
týdnů)
3 týdnů)

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. 
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. 

Seznam přijatých dětípod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových
Seznam přijatých dětípod
přidělenými
evidenčními
stránkáchinformační
tabuli
naší mateřské
školy.  čísly bude zveřejněn na webových
stránkáchinformační tabuli naší mateřské školy. 

V případěnepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.
V případěnepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.

Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou během června pozváni na informativní schůzku
Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou během června pozváni na informativní schůzku
(termín a čas bude upřesněn na webových stránkáchȌǤ
(termín a čas bude upřesněn na webových stránkáchȌǤ
Žádosti o přijetí dítěte jsou kdispozici na webových stránkách naší školy nebo vkanceláři MŠ. 
Žádosti o přijetí dítěte jsou kdispozici na webových stránkách naší školy nebo vkanceláři MŠ. 
Mgr. Irma Celundová, ředitelka MŠ Jiráskov
Mgr. Irma Celundová, ředitelka MŠ Jiráskov

www.hermanuv‑mestec.cz
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CHRAŇTE

SEBE

I VAŠE
BLÍZKÉ!
Dodržujte hygienické zásady:

1

SPRÁVNĚ SI MÝT RUCE

POUŽÍT DESINFEKCI

VYHÝBAT SE MÍSTŮM
S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ
LIDÍ

2

V době epidemie je vhodné používat
také desinfekční gel v průběhu celého
dne, zejména pokud se vyskytujeme ve
veřejných prostorách, kde se dotýkáme
povrchů či předmětů holou rukou.

A pokud se cítíte nastydlí nebo
oslabení, zdržujte se doma
a přijměte další hygienická
opatření, abyste nenakazili
své nejbližší.

4

OCHRANA
DÝCHACÍCH CEST

6

SPRÁVNÉ ODKAŠLÁVÁNÍ

VČASNÝ KON TAKT LÉKAŘE

Kapesník nebo předloktí jsou
ta správná místa, kam si můžete
odkašlat nebo kýchnout.
Nikdy ne přímo do dlaně!

Mezi důležité zásady patří
také okamžité kontaktování lékaře
v případě zjištění závažných
příznaků nemoci.

3

5

V případě virové epidemie
je nutné se chránit také rouškou
nebo respirátorem.

„Není potřeba panikařit, ale dodržovat
základní hygienické zásady.
Situace si žádá jejich zopakování.“

„Každý z nás může svým zodpovědným chováním přispět k mírnějším
dopadům šíření jakékoliv nákazy.“

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

MUDr. Olga Hégrová
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

W W W. PA R D U B I C K Y K R A J . C Z / K O R O N AV I R U S
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ANKETA LEKNÍNU – KORONAVIRUS
Tentokrát jsme se ptali na dálku

„Myslíte si, že opatření vlády proti šíření Koronaviru jsou příliš přísná, přiměřená nebo nedostatečná?“
Gabriela Vavřínová: „Jsou rozhodně přiměřená. Mají jen jednu
chybu, nekontrolují se a nepokutuje se jejich nedodržování.
Klára Svatková: „Jsou přiměřené, zda byly včas, se
snadno hodnotí s odstupem času. Ale jak je zmíněno výše, je třeba
kontrola a udělování sankcí. Lidé nad sebou potřebují bič.“
Iveta Horáková: „Já bych byla pro, aby město apelovalo
na nošení roušek a připomínání situace v rozhlase. Přijde
mi, že to snad někteří lidé ani nezaznamenali. A co se týče státu, tak
bych zpřísnila karanténu pro spolubydlící lidí navracející se z rizikových oblastí. Ti totiž při zachování daných hygienických podmínek
mohou normálně do práce. Jinak opatření považuji za přiměřená.
Druhá věc je jejich dodržování.“
Michaela Dyčková: „Vláda se snaží, vymýšlí a pracuje, aby byla napřed před Koronavirem, bohužel jí tuto práci dost ztěžují a komplikují neukáznění občané, kteří mají
problém chovat se slušně, použít roušku či rukavice a pokud pociťují
příznaky virózy, tak nechodit mezi lidi. Je to myšleno na dnešní opravdu
nelehkou dobu. Práce je o to více ztížená lékařům a všem, kdo se snaží
pomoci nemocným. Vláda se zachovala velmi dobře a snažme se
respektovat nařízení, která jsou opravdu v krizové situaci. Prosím používejte rozum a zdravý rozum zvítězí i nad Koronavirem. Hodně zdraví
nám všem.“

ANKETA DĚTÍ ZE ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC
1. Co víte o Koronaviru?
2. Jak se vám studuje doma?
3. Chybí vám škola?
4. Zvládáte všechny úkoly, které vám vyučující zadávají každý den?
Ondřej Fous, 7.C
1 O koronaviru víme, že se ve středověku ukázal jako Černá smrt (mor), jako dnes, kdy
Koronavir přišel z Číny a v Evropě byl jako první v Itálii. A to samé platí i o moru.
2. Mně se lépe učí ve škole, ale teď to nejde.
3. Škola mi nechybí, jsem rád, že jsem doma, ale jak jsem se zmínil, líp se mně učí ve
škole.
4. Učivo zvládám bez problémů. Úkolů máme nad hlavu, asi jich máme víc, než uděláme za celý týden ve škole.

Michaela Nováková, 6. C
1. O Koronaviru vím, že je z Číny a má
podobný průběh jako chřipka. Více
ohrožení lidé jsou 80+. Přenáší se
kapénkově.
2. Doma se mi studuje zatím dobře, ale
ve škole je to pořád lépe podané.
3. Škola mi chybí.
4. Domácí úkoly zvládám dobře (občas
ale potřebuji pomoc rodičů).
Rostislav Šimon, 6. C
1. Je to nákaza, která se přenáší kašlem.
2. Trošku hůř než ve škole.
3. Ani moc ne.
4. Skoro všechny zvládám, pomáhá mi
otec.
Nicol Jonášová, 6. C
1. Koronavirus je celosvětová pandemie,
která pochazí z Wu‑Chanu z malého
tržiště s mořskými plody. Nejohroženější
skupina jsou lidé vyššího věku a lidé
s oslabenou imunitou. SARS COVID-19 je
nemoc, která napadá plíce a u výše zmíněných lidí může mít fatální následky.
2. Domácí studium mi nevadí, ale ve
škole by to bylo lepší.
3. Chybí mi nejen škola, ale i spolužáci.
4. Zadané úkoly zvládám, i když je to
někdy těžké.
Jan Malý, 6. C
1. Jde o infekční onemocnění, které
způsobuje horečky, kašel a problémy
s dýcháním. Je nebezpečné hlavně pro
osoby se sníženou imunitou a seniory.
Není na tento vir lék, proto je to nebezpečné.
2. Docela dobře, jen někdy se mi nechce.
3. Ano, chybí.
4. Občas nezvládnu přípravu, protože
potřebuji dovysvětlit zadání, kterému
nerozumím a nemám zde učitele,
proto potřebuji pomoc rodičů.

Emilie Dostálová, 6.C
1. Koronavir nejspíš pochází z netopýra. Objevil se v prosinci roku 2019. Nemoc dostala
název Covid-19.
2. Doma se mi studuje hůř než ve škole. Doma se mi totiž nechce nic moc dělat.
3. Škola mi chybí. Mám teď mnohem víc času, ale velká výhoda to není.
4. Úkolů mi nepřijde moc. Všechny zvládám, ale jak mám více času tak se mi ty úkoly
nechtějí dělat.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Vládce mrdic ohrožen virem
Bude Smrt krásných běžců?!
I letos Běžecký klub Heřmanův Městec pořádá celoroční ligu sestávající ze závodů v Městci a okolí. Za každý absolvovaný závod jsou
účastníkům přidělovány body za pořadí a čas a na konci roku jsou
vyhodnoceni nejúspěšnější a bude jim udělen titul Vládce a Vládkyně Mrdic. Ale i dostatečně aktivní účastníci mají možnost dosáhnout
zajímavých pozic a titulu Mrdíř/Mrdířka.
Bohužel první závod – Jarní běh musel být zrušen v důsledku pandemie COVID 19 a je otázkou, jak to bude s dalšími podniky. Nevylučujeme ani přesunutí Jarního běhu na léto či přidání dalších závodů apod.
Sledujte tedy naše webové stránky ohledně dalšího vývoje.
V každém případě dalším podnikem má být 18. 4. 2020 Smrt krásných
běžců, což je cvičný ultratrail pro začátečníky i pokročilé. Startuje se na
Ježkovce a obíhá se přibližně šestikilometrový okruh v Paláci. Na absolvování okruhu mají závodníci vždy hodinu. Celkem je 10 okruhů a tedy
je možnost takto naběhat až 60 jarních kilometrů. Kdo si na to netroufá,
může přijít i jen na pár okruhů či běhat, dokud stíhá časový limit. Více
na www.podbeh.cz.
Jan Plavec, Běžecký klub Heřmanův Městec

Tak už vím proč
Lidé zapomněli zastavovat se. Nejen na den, dva, ani na chvíli se člověk
nezamyslí, zda jde správnou cestou, zda někdo poblíž nevolá o pomoc,
neohlédne se, nepodívá vlevo, vpravo. Pořád spěcháme. Do práce, do
školy, na nákup… vyzvednout děti ze školky a ráno zas honem s nimi
tam. Družina, kroužky, studium, hledání zaměstnání, vydělávání peněz,
hledám větší byt, sháním… zas něco, co by mohlo počkat…, ale né,
já to chci hned, a tak lítám a spěchám…
…no a tak přišel Covid 19. A najednou to jde. Stojíme všichni, život se
zastavil a s ním i člověk. Teď je čas na to, co jsme zanedbávali – využijme toho a věnujme se sobě a své rodině.
Zastavili jsme se, protože se na to Všemohoucno už nemohlo koukat.
Tolik se snažilo po dobrém, ale člověk neviděl a neslyšel. Otrávil vzduch,
zašpinil vodu, vypálil prales, zasel řepku namísto plodin pro jídlo.
Jak myslel dlouho, že si to nechá Země líbit? Je tak dobrá a laskavá,
tolik nám pomohla a odpustila a odpouštěla by dál. Jenže už nemůže
dýchat ani volat. Člověk ji drží u krku, aby se nemohla bránit.
Nezbývá jí nic jiného než zastavit člověka při jeho zničujícím díle. Poslala nám Covid – lék na lhostejnost a doufá, že zabere. Kdoví…?
máma a babička Jitka Řeháková

VZPOMÍNÁME
Roky tiše běží, jen vzpomínky zůstaly.
Dne 6. 4. 2020 by se dožil pan František Honzík 70let.
S láskou vzpomínají maminka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Celoroční seriál pod záštitou Běžeckého klubu
Heřmanův Městec –
– Informace na www.podbeh.cz.
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SPOKUL HM přesouvá plánované akce
a připravuje se na léto

NOC S ANDERSENEM
V MŠ JIRÁSKOVA

Městská organizace SPOKUL HM reaguje na aktuální vývoj a opatření týkající se pandemie koronaviru. Od pátku 13. 3. 2020 jsou uzavřeny všechny
budovy ve správě naší organizace, což přináší nutnost přesunout většinu
plánovaných akcí do náhradních termínů.

„Hurá do školky!“, těmito slovy paní
učitelky vítaly děti, které s úsměvem
a s radostí přišly ve čtvrtek 20. února 2020 na premiéru společného nocování. Rodiče přivedli 15 předškoláků ze tříd U motýlka a U šnečka na
„Noc s Andersenem“.

V tuto chvíli není jasné, jak dlouho budou opatření omezující provoz kulturních
a sportovních zařízení trvat, a v jaké míře
zasáhnou zbytek sezony. Nařízená opatření již vyvolala rušení filmových premiér
v celém měsíci březnu a dubnu. Česká kina
již s obnovením provozu do konce dubna
moc nepočítají, měsíc květen je ale z hlediska plánů stále ve hře a zůstáváme optimisty. Je však zřejmé, že naše hlavní sezona
už předčasně skončila a přejdeme rovnou
do léta. Společenské, sportovní i kulturní
akce v sokolovně, sportovní hale, synagoze
i galerii se buď zcela ruší, nebo odkládají na
neurčito. Věříme ale, že bude možné buď už
v neděli 26. 4. , nebo někdy v průběhu května pozvat do sokolovny všechny tancechtivé návštěvníky na další Taneční odpoledne
(nejen) pro seniory.
Pro velkou část pracovníků SPOKULu tato
výjimečná situace neznamená, že mají volno. Naopak to přineslo v prvních týdnech
mnohem více práce a starostí než při běžném provozu. Museli jsme zrušit mnoho
akcí, kontaktovat desítky agentur a manažerů, s nimiž akce připravujeme. Aktuálně
je do konce dubna vše zrušeno a u většiny
akcí již máme nové termíny, které uvádíme
v přehledném souhrnu v přiložené tabulce.

S ohledem na příznivé počasí jsme započali s přípravami na letní sezonu. V areálu
letního kina na Konopáči je demontováno
staré podium, které bylo v havarijním stavu.
Díky dotaci města Heřmanův Městec a za
přispění autokempinku Konopáč bude
vybudováno podium nové. To v létě ožije
divadelními kusy a příležitostnými koncerty. V městském kině pro vás chystáme nový
bar s občerstvením a dolaďujeme nové
osvětlení kinosálu. Sportovní hala se brzo
dočká nového povrchu celé ploché střechy,
do které už několik let zatéká. Sokolovna
bude vybavena novým osvětlením podia
a možností zatemnění hlavního sálu. Provádíme velký úklid v interiéru židovských
památek. Zahrady a pozemky u našich budov procházejí pravidelnou jarní údržbou…
SPOKUL HM tedy stále žije a s nadějí a optimismem pro vás připravuje také akce na
další sezonu 2020/2021, která už je v tuto
chvíli téměř hotová. Myslím, že se máte opět
na co těšit, a my budeme moc rádi, pokud
naše úsilí podpoříte svou účastí. Přeji nám
všem hlavně hodně zdraví a víru, že vše se
zase brzo v dobré obrátí.
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

Původní
termín:

Nový
termín:

synagoga

15. 3. 2020

v jednání

Robert Vano – Skrytá tajemství (beseda)

kino

20. 3. 2020

26. 6. 2020

Robert Vano – workshopy

galerie

21.–22. 3.

27. – 28. 6.

Řeč andělů – harfa, housle a hlas
(Hudební večery v synagoze)

synagoga

22. 3. 2020

19. 6. 2020

Večer pod lampou – Alena Činčerová

kino

25. 3. 2020

27. 5. 2020

Expediční kamera 2020 + host Slávek Král

kino

28. 3. 2020

18. 9. 2020

Věra Martinová (koncert)

sokolovna

3. 4. 2020

13. 11. 2020

Kantáta (Pardubické hudební jaro 2020)

synagoga

5. 4. 2020

v jednání

Vandráci na cestě střední Amerikou

sokolovna

17. 4. 2020

12. 6. 2020

Koncert bez hranic

synagoga

22. 4. 2020

v jednání

V Paříži bych tě nečekala, tatínku (divadlo)

sokolovna

24. 4. 2020

19. 9. 2020

Přesunuté akce:

Místo:

Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem
(Pardubické hudební jaro 2020)

Zakoupené vstupenky na všechny uvedené akce zůstávají v platnosti.

Program akce byl bohatý: hry (pohybové, na
čaroděje, my dáme ruku sem, atd.), soutěže
a stezka odvahy, po níž děti došly k uhodnutí
pohádky, která je celým večerem provázela.
Pohádka „O statečném cínovém vojáčkovi“
čekala na děti ze třídy U motýlka. Malí hrdinové našli na stezce obálku se svým jménem.
Uvnitř objevili obrázek ve formě puzzle. Po
složení a nalepení na papír společně přemýšleli, která Andersenova pohádka je provází
aktivitami celého večera. Paní učitelka dětem
přečetla pohádku a děti složily pomocí obrázků příběh. Po převyprávění pohádky si každý vymodeloval svého cínového vojáčka. Již
v průběhu večera děti společně složily loďku,
na které vojáček plul. Předškoláci opravdu
dobře spolupracovali a díky tomu vše zvládli!
Děti na šnečkovi prošly stejnou stezkou odvahy jako kamarádi ze třídy U motýlka. Hledaly obálku se svou značkou, kterou mají ve
školce. Po složení obrázku přišly společně
na pohádku, kterou jim paní učitelka též
přečetla, a společně sestavily děj pohádky.
Předškoláci ze šnečka zdramatizovali pohádku „Princezna na hrášku“ a poté ji zahráli
kamarádům ve třídě U motýlka. Malí diváci
pohádku hned poznali a bouřlivým potleskem odměnili herce za krásný výkon.
Největším dobrodružstvím se stala příprava
ke spánku: nafukování karimatek, rozbalování
spacáků – to bylo něco!
Ráno na všechny účastníky čekala výborná
snídaně, kterou připravila paní učitelka Lenka. Spaní ve školce bylo pro předškoláky obrovským společným zážitkem.
Velké poděkování patří paní učitelce Lence
Kalvodové a Erice Pithartové, které akci připravily, a také paní učitelce Jiřině Kvisové
a paní ředitelce Irmě Celundové, které se
v průběhu večera na soutěžích a hrách podílely.
Erika Pithartová, učitelka z MŠ Jiráskova
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Zaváté stopy nás poslední
dobou zavádějí do bývalé židovské čtvrti. Prohlédli jsme
si část Židovské ulice pod
dnešním MěÚ. Jak se změnila kdysi hustě osídlená čtvrť,
dokládají i další dochované
fotografie. Západní strana
ulice a k ní přilehlé domky
a uličky zmizely v 80. letech 20. století. Byly odstraněny i domy u severní
uličky vedoucí z ulice Jiráskovy k synagoze. Tu si připomeneme později.
V minulých dobách platilo pro naše město pořekadlo „ Já jsem z města
toho, kde ševců a Židů je mnoho“. Skutečně ševcovský cech ve městě
existoval už od 16. století. Židé se stali nedílnou součástí rozvoje průmyslu
a obchodu ve městě. Původní ruční obuvnická výroba se tu v 60. letech
19. století měnila na tovární. A její obuvnické výrobky nacházely odbyt
nejen v evropských zemích. Jednou z nejznámějších židovských rodin
zabývajících se obuvnictvím byla rodina Löwitova. Firmu zřídil Michal
Löwit, syn Adolf v roce 1887 výrobu rozšířil a založil továrnu v jiné části
města, v dnešní ulici Čáslavské. Ta prosperovala i za dalšího nástupce Arnošta, ovšem těžký osud zasáhl.
S obuvnictvím souvisela i příprava kůží, tedy koželuzi. Nedaleko křižovatky
ulice Havlíčkovy a Jiráskovy (č. p. 410) byla v roce 1919 založena koželužna
Václava Eliáše. Zaměstnávala asi 10 dělníků, fungovala do roku 1945. Vedle
u křižovatky stál obytný dům s truhlářskou dílnou, v níž vyráběli nábytek.
Za ním směrem ke Klešicím následovalo hospodářství Starých a v domku
u silnice naproti bývalým jatkům bydlel také švec, který podle pamětníků
na okně dosoušel lodičky z jemné kůže. Tento domek tu dodnes stojí.

Ze vzpomínek pamětníka:
„Kousek dál si postavil v Židovské ulici nový dům pan Eliáš, který měl
mezi ghettem a židovským hřbitovem koželužnu a obytný dům. V novém domě prodával potřeby pro ševce, kterých bylo v Městci, ale především v této části mnoho. Sem chodíval jeho zeť kapitán Wilt, který
bydlel vedle koželužny. Přímo proti Eliášovu domu byl dům Klausových, kteří zde měli obchod koloniálním zbožím.“
Eva Bočková

Uzávěrka zpravodaje:
pondělí 20. 4. 2020 ve 12.00
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