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Hudební léto

Léto v Heřmanově Městci
Pro mnohé z nás jsou slunečné dny, pohoda, dlouho očekávaná dovolená či zralé
plody jasným symbolem léta. Všichni bychom si měli udělat čas na zážitky, jež
k tomuto ročnímu období neodmyslitelně patří. Někteří z nás míří k moři, někdo
volí tuzemsko. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu nejedeme na dovolenou, nemusíme
být smutní, můžeme i doma uspořádat grilování s přáteli, přečíst minimálně jednu
knížku, opálit se, zlepšit si angličtinu (nebo jiný cizí jazyk), spát ve stanu či pod širákem, pozorovat hvězdy, případně jen tak sedět sami v přírodě a vnímat okamžik.
A ani u nás ve městě rozhodně není o prázdninové zážitky nouze.
Konopáč
K létu v Heřmanově Městci neodmyslitelně
patří plovárna na Konopáči. Dá se tam dojít
pěšky nebo dojet na kole a již od hřbitova
je slyšet nezaměnitelný zvuk koupaliště,
cákání vody, křik dětí. Na malém rybníčku s ostrůvkem uprostřed se neprohánějí
vodní skútry ani plachetnice, ale dýchne na
vás atmosféra maloměstské plovárny. Žluté
kabinky kontrastují se zastřiženým zeleným
trávníkem, řada topolů již trochu prosychá,
ale stále ještě stojí. Na skákadle se kluci
předvádějí, kdo skočí lepší šipku. Před jednotlivými kabinkami se opalují již třicet let
stále stejní lidé (nebo že by to byli již jejich
děti?), na terase nad rybníkem popíjejí pivo
bývalí sportovci. Není to lepší než trmácet
se po ucpaných dálnicích k moři?
Letní kino
Prázdninový čas by bez návštěvy letního
kina nebyl úplný. Vyrazit na promítání pod
širé nebe alespoň jednou za celé léto patří
ke správnému bontonu každého kulturního
jedince. Neopakovatelná atmosféra vlahé-

ho večera, mírně nepohodlného sezení na
dřevěných lavicích a pivo nebo malinovka
v plastovém kelímku, to je zážitek, na který
se jen tak nezapomíná. A je jedno, jestli je
vám deset nebo devadesát. Volba letního
kina bude skvělá jako program na první rande i po dvaceti letech manželství. Vybrat si
můžeme dokonce z 3 promítacích míst –
centru města nejblíže situovaná zahrada za
sokolovnou, vzdálenější Autokempink Konopáč a pro mnohé z nás nostalgicky nejkrásnější místo, amfiteátr zámeckého parku.
Hudební léto
Festival Hudební léto letos stojí na prahu
dospělosti, organizátoři pro nás připravili
již 15. ročník. Základna festivalu je v kostele
sv. Bartoloměje, nicméně se každý rok můžeme těšit na nějaký externí koncert, který je pokaždé protkán neopakovatelnou
atmosférou, vždyť stačí vzpomenout na
loňský koncert Hradištanu s Jiřím Pavlicou
a Vlastou Redlem, po kterém aplaudovalo
skoro 700 posluchačů. Na své si přijdou
milovníci klasické hudby, filmové hudby,

slavnostních skladeb, ale v letošním roce
např. i pop music (The Tap Tap). Charakter
Hudebního léta vždy umocní účast mezinárodních muzikantů.
Bartolomějská pouť
Pojďte všichni na kačeři, na Donaldi, dáváme další prodloužené jízdy! Toto volání
nás spolu s rykem ampliónů vždy poslední
srpnovou neděli svolává do Bažantnice. Je
mi 10 let, v ruce svírám dvacetikorunu od
babičky, za kterou se povozím celý víkend.
A ještě zbyde na cukrovou vatu. Pouť je bezva, jediná chyba je, že po ní začíná škola. Je
mi šestnáct let a na pouti se většinou marně
snažím přesvědčovat dívky v minisukních,
aby se mnou šly na řetízák. Mám stovku
z brigády a s ní mohu dělat haura. Večer na
hřiště na zábavu a po pouti jdu na střední
a svět se přede mnou otevírá jako brána
strašidelného zámku. Táhne mi na čtyřicítku
a se svými dětmi si užívám atrakcí. Nejlepší
jsou přehupovačky! Dvakrát to obejdeme
a z tisícovky, kterou jsem měl s sebou, mi
sotva zbyde na pivo a párek u stánku. Ale
co, pouť je jen jednou za rok! Začátkem
měsíce beru důchod a musím ušetřit aspoň
dva tisíce, abych mohl vnoučata svézt na
těch nových bláznivých atrakcích. Ale kačeři
stojí pořád tam, co stávali, a tam se nebudu
bát s nimi jít. Problém mám ve střelnici, protože když si vezmu brýle na dálku, nevidím
na mušku, a když na blízko, nedohlédnu na
špejli. Ale ať žije městecká pouť!
Andrea Kudláčková, Tomáš Plavec
Redakce
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřm. Městec na svém jednání dne
27. 5. 2019
usnesením č. R/2019/184 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 13. 5. do
27. 5. 2019,
usnesením č. R/2019/185 doporučuje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2101/8 v k.ú.
Heřm. Městec s paní Hanou Němcovou,
usnesením č. R/2019/186 bere na vědomí žádost
o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1353 v k.ú. Heřm.
Městec od paní Ivety Kašparové a ukládá zveřejnit záměr,
usnesením č. R/2019/187 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
služebností inženýrských sítí ve prospěch společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7,
usnesením č. R/2019/188 doporučuje odprodej části
pozemku p. č. 2185/3 v k.ú. Heřm. Městec panu Ing. Stanislavu Jeřábkovi, za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/189 bere na vědomí žádost ředitelky základní školy paní Mgr. Jany Šindelářové o vyjádření ve věci možností navýšení prostorových kapacit
Základní školy Heřm. Městec,
usnesením č. R/2019/190 bere na vědomí zprávu
o výsledcích kontroly České školní inspekce v Základní
škole Heřm. Městec, ze které vyplynulo, že škola má velmi dobrou úroveň a ve všech kontrolovaných oblastech
nebylo zjištěno porušení žádného právního předpisu,
usnesením č. R/2019/191 bere na vědomí zprávu
o výsledcích kontroly KHS Pardubického kraje v Základní škole Heřm. Městec s vizí, že nedostatky v bodě jedna
a sedm budou řešeny průběžně dle finančních možností
zřizovatele,
usnesením č. R/2019/192 schvaluje pravidla pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřm.
Městec,
usnesením č. R/2019/193 ukládá předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky o omezení
hlučných činností,
usnesením č. R/2019/194 doporučuje zastupitelstvu
města schválení veřejnoprávní smlouvy dle § 3a zákona č. 531/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s obcí
Rozhovice,
usnesením č. R/2019/195 schvaluje uzavření dodatku
č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění
odpovědnosti a majetku ve vlastnictví města,
usnesením č. R/2019/196 schvaluje příspěvek Spolku
Chotěňáček ve výši Kč 3.000 Kč z finančních prostředků
rezerva rady města na akci Chotěnický jarmark tvoření
v termínu 8. 6. 2019, coby začlenění do podporovaných
akcí Dnů pro rodinu 2019,
usnesením č. R/2019/197 schvaluje uzavření Smlouvy
o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se
Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,
usnesením č. R/2019/198 revokuje usnesení
č. R/2019/177 ze dne 13. 5. 2019 s tím, že doporučuje
poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na
rok 2019 Římskokatolické farnosti - děkanství Heřm. Městec v celkové výši 367.000 Kč, z toho 281.000 Kč z finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a 86.000 Kč z rozpočtu
města Heřm. Městec,
usnesením č. R/2019/199 schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s Bc. Zdeňkem Šmahelem na restaurování náhrobků v areálu kostela Zvěstování Panny Marie,
usnesením č. R/2019/200 bere na vědomí předložený návrh Závěrečného účtu města Heřm. Městec za rok
2018,
usnesením č. R/2019/201 doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. 2/2019,
usnesením č. R/2019/202 schvaluje Návrh programu
jednání Zastupitelstva města dne 17. 6. 2019.
Rada města Heřm. Městec na svém jednání dne
10. 6. 2019
usnesením č. R/2019/203 bere na vědomí předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od
27. 5. do 10. 6. 2019,
usnesením č. R/2019/204 vyhlašuje výběrové řízení
pro II. pololetí 2019 na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2019/205 neschvaluje udělení finančního příspěvku společnosti Senior domy Pohoda, a. s.,
Palackého 1331, Třinec, IČO 28568877,
usnesením č. R/2019/206 schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene‑služebnosti a právu
provést stavbu č. IV-12-2019015/VB/01 pro ČEZ Distribuce, a. s. k uložení kabelového vedení NN v Chotěnicích,
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usnesením č. R/2019/207 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene‑služebnosti
a právu provést stavbu č. EI-12-2007509/VB1 pro ČEZ
Distribuce, a. s. k uložení kabelového vedení NN v Heřmanově Městci,
usnesením č. R/2019/208 doporučuje odprodej pozemku parcelní číslo 2198/3 v k.ú. Heřm. Městec manželům Janě a Pavlovi Doleželovým za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/209 doporučuje schválení
darovací smlouvy na pozemky parcelní číslo 2228/12
a 2228/13 v k.ú. Heřm. Městec mezi městem Heřm.
Městec a Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2019/210 doporučuje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 856/15 a st. 1652 v k.ú.
Heřm. Městec s panem Markem Filipim, za cenu 4 Kč/
m2 u pozemku p. č. 856/15 a 7 Kč/m2 u pozemku p. č. st.
1652,
usnesením č. R/2019/211 bere na vědomí žádost spolku Lučněnka z.s. o pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/30 díl A1 o výměře 300 m2 v k.ú. Heřm. Městec
a zveřejnit záměr,
usnesením č. R/2019/212 schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu bytu na byt č. A 21 (2 + 1) na adrese V Lukách
č. p. 955, Heřm. Městec s Petrem Štěpánkem,
usnesením č. R/2019/213 schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku DDM Heřm. Městec dle seznamu,
usnesením č. R/2019/214 souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do
vlastnictví Základní školy Heřm. Městec,
usnesením č. R/2019/215 bere na vědomí oznámení
MŠ Jiráskova o nečerpání rezervního fondu v případě,
kdy bylo toto čerpání schváleno usnesením R/2018/059
dne 20. 2. 2018 na vybavení třídy U Mravenečka nábytkem a kobercem, v přípravně kuchyňskou linkou,
usnesením č. R/2019/216 schvaluje čerpání částky
40 000 Kč z rezervního fondu SZŠ Heřm. Městec na nákup čistícího stroje,
usnesením č. R/2019/217 souhlasí s účastí DDM Heřm.
Městec v Operačním programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020“, výzva Šablony II pro střediska volného
času,
usnesením č. R/2019/218 souhlasí s účastí MŠ Jiráskova
Heřm. Městec na projektu „Komplexní rozvoj výchovně
vzdělávacího procesu v MŠ, Šablony II“,
usnesením č. R/2019/219 bere na vědomí protokoly
o kontrole Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v příspěvkové organizaci SPOKUL HM, p. o.
v prostorách Galerie Cyrany a prostorách synagogy,
kontrola proběhla bez zjištění nedostatků,
usnesením č. R/2019/220 bere na vědomí Zprávu
o přípravě Heřmanoměsteckých podzimních slavností.
Zastupitelstvo města Heřm. Městec na svém jednání dne 17. 6. 2019
usnesením č. Z/2019/021 schvaluje navržený program
jednání s tím, že Zpráva o činnosti rady města bude
přednesena, až se dostaví p. Výborný a schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Jiroutka a Mgr. Stanislava Mráze,
usnesením č. Z/2019/022 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení s termínem splnění od
18. 3. do 17. 6. 2019 a schvaluje prodloužení termínu
pro splnění usnesení č. Z/2018/090 – „zajistit podepsání směnné smlouvy na část pozemku p. č. 2376“ do
30. 9. 2019,
usnesením č. Z/2019/023 bere na vědomí informaci
o nepředložení písemné Zprávy o činnosti finančního
výboru a ústní Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Heřm. Městec a ukládá Radě města
Heřm. Městec zabývat se předloženými zjištěními finančního výboru,
usnesením č. Z/2019/024 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 5. 3. do 7. 6. 2019
a rezignaci Mgr. Marka Výborného na funkci člena
rady města a volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. m) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Rady města Heřm. Městec
Ing. Lenku Ulrichovou, bytem Heřm. Městec,
usnesením č. Z/2019/025 bere na vědomí Zprávu
o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města
Heřm. Městec za březen až květen 2019,
usnesením č. Z/2019/026 bere na vědomí Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni
1. 6. 2019,
usnesením č. Z/2019/027 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín ke
dni 7. 5. 2019,
usnesením č. Z/2019/028 bere na vědomí předlože-
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nou Zprávu o činnosti Městské policie Heřm. Městec za
období 1. 3 do 31. 5. 2019,
usnesením č. Z/2019/029 schvaluje neodprodat pozemek parcelní číslo 1173/191 o výměře 63 m2 v k.ú. Heřm.
Městec manželům Anetě a Radimovi Voženílkovým,
usnesením č. Z/2019/030 schvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 2198/4 o výměře 50 m2 manželům Jarmile a Josefu Klepetkovým za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/031 schvaluje neodprodat pozemky parcelní číslo 856/12 a st. 2374 v k.ú. Heřm. Městec
paní Ivetě Grofové,
usnesením č. Z/2019/032 schvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře cca 15 m2 panu
Ing. Stanislavu Jeřábkovi za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/033 schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 2247/19 v k.ú. Heřm. Městec od
společnosti České dráhy, a. s. za cenu 187.000 Kč,
usnesením č. Z/2019/034 schvaluje odkup pozemku
parcelní číslo 1770/10 o výměře 42 m2 od paní Věry Čížkové, za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/035 schvaluje odkup pozemku
parcelní číslo 1770/9 o výměře 32 m2 v k.ú. Heřm. Městec
od paní Ing. Ivony Čapské za cenu 273, Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/036 schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností
při výkonu činností obecní policie na území obce Rozhovice dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů,
usnesením č. Z/2019/037 schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2019 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřm. Městec na opravu
výplní otvorů v budově fary č. p. 26 na náměstí Míru
v Heřmanově Městci v celkové výši 367.000 Kč, z toho
281.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR
a 86.000 Kč z rozpočtu města,
usnesením č. Z/2019/038 schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Heřm. Městec za
rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Heřm. Městec za rok
2018, a to bez výhrad a bere na vědomí Závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek
obcí za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018,
usnesením č. Z/2019/039 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího
hospodářství k 31. 3. 2019,
usnesením č. Z/2019/040 schvaluje rozpočtové opatření ZM/2019/02.

Termíny RADY MĚSTA
•
•

pondělí 22. 7 2019
středa 28. 8. 2019

Otevřená kancelář
Konkrétní termín otevřené kanceláře
starosty a místostarosty o prázdninách
nestanovujeme, ale pokud nás chcete
navštívit, kontaktujte sekretariát města
a rádi si s vámi domluvíme schůzku.
Josef Kozel starosta
Tomáš Plavec místostarosta

Konzultace s architektem města
•
•
•

15. 7. 2019
29. 7. 2019
12. 8. 2019

14.00–16.00
14.00–16.00
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.
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Závěrečný účet za rok 2018
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený Rozpočto- Upravený
rozpočet vá opatření rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje /4210/
Třída 6 - Kapitálové výdaje
/4220/
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (+)

% plnění
Plnění
upravenému
k 31. 12. 2018 k
k rozpočtu

76 359
5 317
1 000
5 817
88 493
76 025
27 330

0
519
0
23 557
24 076
19 892
520

76 359
5 836
1 000
29 374
112 569
85 917
27 850

76 223
6 158
1 048
28 164
111 593
89 771
25 660

100
106
105
96
99
94
92

103 355
- 14 862

20 412
3 664

123 767
- 11 198

115 431
- 3 838

93
34

0
0
0
0
0
+ 14 862
0

0
0
0
0
0
- 3 664
0

0
0
0
0
0
+ 11 198
0

0
-490
0
0
-10 580
+ 3 838
+ 3838

0
0
0
0
0
0
0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů
a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou vyvěšeny na
elektronické úřední desce a k nahlédnutí
na městském úřadě – odbor finanční (výkaz FIN 2–12, čerpání rozpočtu města za
rok 2018).
Za rok 2018 byl vykázán schodek finančního
hospodaření ve výši 3 838 tis. Kč. Plánované
příjmy byly téměř naplněny (99 %).
Kapitálové příjmy byly naplněny (105 %).
U běžných výdajů byly nedočerpány rozpočtované výdaje – činnost místní správy,
veřejné osvětlení (úspora el. energie) a některé opravy majetku.
Kapitálové výdaje nebyly v průběhu roku
naplňovány (nevysoutěžení akcí – nedostatek přihlášených firem do výběrových
řízení). V tomto smyslu byl i upravován
rozpočet.
2) Hospodářská činnost města:
–
Lesní hospodářství
–
Veřejné WC
–
Ostatní služby
–
Hřbitov
Výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2018
činil: zisk 448 tis. Kč.
Ztrátu vykázalo veřejné WC (- 433 tis. Kč).
Zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+
1 205 tis), hřbitov (+11 tis.) a ostatní služby
(+16 tis.). Celkový výsledek ovlivnilo i kino
- majetek pořízený z dotací (-130 tis.) a daň
z příjmů – náklad (-220 tis.).
Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve
skladové ceně cca 318 tis. Kč.
Vykázaný zisk je výsledkem dobrého hos-

podaření v městských lesích a vyčlenění
sportovních a kulturních zařízení do nové
příspěvkové organizace SPOKUL (všechny
od 1. 7. 2016).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřm. Městec za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P. A. Audit, spol. s r. o. Liberec, U Hájovny 1022, 460 01.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí v termínech
19. 12. 2018 (předběžná kontrola) a 17. –
18. 4. 2019 (závěrečné kontroly a zpracování
zprávy).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí
u tajemnice městského úřadu.
Závěr zprávy:
- při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2018 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, které mají závažnost
nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném
znění.
Zastupitelstvo města schválilo celoroční
hospodaření města a Závěrečný účet města
za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2018
na svém jednání dne 17. 6. 2019 (č. usnes.
Z/2019/039)
Miloslav Vítek, vedoucí finančního odboru

Vyhlášku o omezení
hlučných činností
zastupitelstvo
neschválilo
Zastupitel pan František Dvořák navrhl zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností.
Navrhovaná vyhláška měla zakázat hlučné
činnosti jako sekání sekačkami, řezání dřeva apod. v neděli po celý den a ve svátky
do 14.00 hod.
Návrh projednalo zastupitelstvo na svém
zasedání dne 17. 6. 2019 a po bouřlivé diskuzi ho těsně neschválilo. Odpůrci vyhlášky
došli k závěru, že takovouto vyhlášku město
nepotřebuje. Kdo hlasoval pro a kdo proti se
čtenáři mohou dozvědět ze zápisu uveřejněného na webu města.
Pokud jsem dobře rozuměl odpůrcům vyhlášky, tak důvodem zamítnutí nebylo to,
že by se v neděli mělo sekat, ale to že slušní
lidé stejně nesekají. Apeluji proto na občany,
aby i bez vyhlášky byli ke svým sousedům
ohleduplní a v neděli a ve svátky hlučné
činnosti omezili nebo lépe vypustili.
Tomáš Plavec, místostarosta města

Změna v radě
města
Zastupitelstvo města na svém jednání 17. června zvolilo novou členkou rady
města Ing. Lenku Ulrichovou. Bylo to na
základě dohody a nominace uskupením
KDU‑ČSL s podporou nezávislých. A to
v reakci na moji rezignaci k 15. červnu. Tato
rezignace byla mnou avizována i koaličním
partnerům a byla motivována výrazným
zvýšením pracovních povinností po zvolení předsedou KDU‑ČSL. Není to útěk od
práce či zodpovědnosti, ale naopak snaha,
aby KDU‑ČSL dostála svému slibu plného
nasazení při správě města. Lenka Ulrichová
se svojí životní i profesní zkušeností je toho
plnou zárukou. A já mohu slíbit, že i nadále
v pozici zastupitele se bude s maximálním
nasazením podílet na chodu našeho města a v rámci možností také budu hájit jeho
zájmy v rámci celostátní politiky. Heřmanův
Městec je mojí srdeční záležitostí a tak to
i zůstává.
Marek Výborný, zastupitel města
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Městská policie informuje
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Informace o plánovaném vítání občánků

Dobrý den,
máme zde horké prázdninové měsíce a dny
zaslouženého odpočinku, koupání a užívání
si letních radovánek. Aby nám tyto krásné
dny nic nepokazilo, mějte na paměti základní
bezpečnostní pravidla. Několik z nich si připomeňme. Teploty vzduchu nám stoupají na
tropických 30 stupňů, což znamená, že teploty
v autech jsou ještě o něco vyšší. Nenechávejte
tedy v autech ani na krátkou dobu zavřené děti
či zvířecí miláčky. Nepomůže ani pootevřené
okénko. Zbytečně tím ohrožujete zdraví, případně život osob nebo zvířat. V souvislosti
s automobilem další připomenutí – při delších
cestách si dělejte častěji bezpečnostní přestávky a dodržujte pitný režim.

Vážení a milí rodiče nově narozených dětí, město Heřmanův Městec vám
srdečně blahopřeje k narození vašeho děťátka.
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na
vítání nově narozených občánků našeho
města (děti narozené v roce 2019 s trvalým
pobytem v Heřmanově Městci a místní částí
Chotěnice, Konopáč, Radlín), které se uskuteční v sobotu 28. září 2019 dopoledne
v obřadní síni Staré radnice v den, kdy
se v našem městě budou konat již tradiční
Heřmanoměstecké podzimní slavnosti.

poštou, předáním na podatelnu úřadu,
vhozením do schránky důvěry umístěné na
budově úřadu v Havlíčkově ulici). Pozvánku
s upřesněním času vám následně zašleme.

Při koupání mějte na paměti, že skoky do vody
v místech, kde to neznáte, jsou velmi riskantní. Pokud se jezdíte koupat do zatopených
písníků, pak vězte, že i zde číhá nebezpečí
v podobě tzv. „tekutých písků“. Pokud by vás
toto potkalo, jen velmi těžko se z této situace
dostanete. Nedoporučuji ani koupání u jezů –
spodní proudy snadno stáhnou koupajícího
pod hladinu.

Na webových stránkách města jsou umístěny podrobnější informace a formulář k vyplnění. Budete‑li mít zájem se s vaším děťátkem této malé slavnosti zúčastnit, prosíme
o vyplnění a vrácení formuláře na matriku,
a to nejpozději do středy 11. září (osobně,

Děkujeme za vaši přízeň
a těšíme se na setkání.

Spousta z vás bude trávit volno na kolech. Připomínám jen povinnost pro osoby mladších
18 let mít na hlavě helmu. Použitím helmy nic
nezkazí ani dospělí. Chráníte tím především
své zdraví. O povinnosti být řádně osvětlen za
snížené viditelnosti snad psát ani nemusím…
Z činnosti strážníků za uplynulý měsíc bych
rád zmínil jejich účast na několika ukázkách
spojených s přednáškou nebo školením. Pan
místostarosta Stojic požádal MPHM o ukázky
výzbroje a výstroje a o krátkou přednášku pro
děti v rámci Dne dětí v jejich obci. Strážníci
dětem vše názorně předvedli a poté jim připomněli základní pravidla při jízdě na kolech
a koloběžkách.

Formulář „Přihláška na vítání občánků“ si můžete vyzvednou také na MěÚ v kanceláři matriky
nebo nás kontaktujte na tel. č.: 464 603 518 či
na adrese matrika@mesto‑hm.cz.

Rekonstrukce spojovací uličky
Od druhé poloviny června je průchod spojovací
uličkou mezi Jiráskovou ulicí a ulicí Heřmanského pohodlnější než dříve. Proběhla zde totiž rekonstrukce
povrchu a uličkou můžete nyní procházet po nové
dlažbě.

Další kolegové předvedli ukázku zákroku proti
nebezpečnému pachateli s následnou pacifikací a bezpečnostní prohlídkou na Gymnáziu
suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči.
Preventivní program chování v krizových situacích včetně praktických ukázek poskytnutí
první pomoci zhlédli žáci devátých tříd v ZŠ
Nechanice. Žákům i řediteli školy se ukázky líbily tak, že je chtějí každým rokem pro vycházející deváťáky zachovat jako standard.
Všem kolegům, jež tyto akce připravili, patří
veliký dík za perfektní práci a propagaci práce
strážníků.
Užijte si hezké léto, odpočiňte si při dnech
dovolených a šťastnou cestu při odjezdu na
dovolenou i při návratu z ní…
Roman Charvát
velitel MPHM

Dětské hřiště v sídlišti U Bažantnice
V měsíci červnu byla dokončena rekonstrukce dětského hřiště v sídlišti U Bažantnice. Ze stávajících prvků
byla vyměněna pružinová houpadla a přidány dopadové plochy. Nově zde byla umístěna houpačka a kolotoč včetně dopadových ploch. Celý prostor hřiště byl
oplocen a doplněn lavičkou a odpadkovým košem.

Vladimíra Dlouhá
matrika

Výběrové řízení na
poskytnutí půjček
z FRB – zvelebení
bydlení
Na úřední desce a e‑desce
bylo zveřejněno Výběrové
řízení pro II. pololetí 2019 na
poskytnutí půjčky z FRB včetně kompletní tabulky, na co lze
žádat – např. obnova střechy,
zateplení obvodového pláště,
modernizace koupelny, výměna oken atd.
Půjčky jsou určeny pro fyzické
a právnické osoby, které vlastní
stavby pro bydlení na území Heřm.
Městce a jeho místních částí.
Žádosti o poskytnutí půjčky s informační tabulkou jsou k dispozici na
městském úřadě v 2. patře, odbor
finanční a na webových stránkách
města v sekci „Formuláře“. V případě, že byla žadateli již půjčka
poskytnuta, na další půjčku má nárok po úplném splacení předchozí
půjčky. Souhrn půjček nesmí přesáhnout 250.000 Kč na 1 rodinný
dům/1 žadatele.
Žádosti je možno podávat v termínu do 23. 8. 2019 na podatelně MěÚ.
Denisa Lindnerová
odbor finanční

Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019
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Padne lipová alej na příjezdu od Bylan?

Přípravná třída –

Nadějí zůstává páchník hnědý

bohužel, nezdařilo se

Příjezd do Heřmanova Městce od Chrudimě a Bylan vždy zdobila lipová alej ze staletých
lip. V současné době podalo Ředitelství silnic a dálnic žádost o pokácení cca čtyřiceti
kusů těchto lip, tedy prakticky všechny z původní aleje. Když jsem se to dověděl, chtěl
jsem nejprve se jít k lípám přivazovat a bránit je vlastním tělem, pak jsem se ale seznámil
s fakty a zjistil, že kácení asi bude nezbytné.

V březnovém Leknínu jste se mohli dočíst
o možnosti otevření přípravné třídy při ZŠ
v Heřmanově Městci. Do této třídy by docházely děti, které mají doporučený odklad
školní docházky. Věnoval by se jim zde pedagog, který by jim pomohl připravit se na
nástup do první třídy. Patřím k několika málo
rodičům, kteří se na přípravnou třídu těšili
a chtěli tam umístit svoje dítě. Tyto plány ale
vzaly za své při schůzce rodičů k přípravné
třídě. Nenašlo se dost odvážlivců, kterým by
tato myšlenka připadala stejně lákavá. Aby
se tato třída mohla v září otevřít, musí být
naplněna kapacita 10 dětí, což se bohužel
nepodařilo. Je to škoda zejména vzhledem
k dětem, které zde mohly příští školní rok
rozvíjet svoje znalosti a dovednosti.

Stav starých stromů je opravdu havarijní.
Některé jsou již suché, další usychají, několik jich už samo spadlo nebo muselo být
odstraněno, když se začaly naklánět. Bránit
je za každou cenu a riskovat, že kvůli nim
dojde k nehodě na frekventované silnici by
asi bylo nezodpovědné.

nostní předpisy. Alej by snad již mohl zachránit jen páchník hnědý, přísně chráněný brouk,
který ve vykotlaných kmenech žije. Z tohoto
hlediska ještě věc posuzuje odbor životního
prostředí krajského úřadu, ale bezpečnost silničního provozu asi dostane přednost i před
páchníkem.

Je tedy spíše třeba trvat na nařízení náhradní
výsadby, i když i pro tu platí přísné bezpeč-

Tomáš Plavec, místostarosta města

Oceňování žáků a pedagogů 2019

Postoje některých rodičů jim to neumožní.

Úspěšní žáci a žákyně heřmanoměsteckých školských zařízení se v úterý Zároveň tak bude méně míst v mateřských
11. června 2019 na slavnostním aktu v synagoze dočkali ocenění za svoji píli školách, kde tyto děti s odkladem školní docházky zůstanou. Mrzí mne malá solidarita
i aktivitu.
rodičů, kteří rychle zapomněli, jak byli sami
rádi, když umístili svoje dítě do školky.

Ráda bych tedy alespoň poděkovala paní
ředitelce Mgr. Janě Šindelářové za odvahu
a spoustu času a práce, které věnovala této
myšlence. A zároveň jí, nám všem a hlavně
dětem přeji více rodičů, kteří mají odvahu
jít nevyšlapanou cestou. Někdy se tam toho
dá dost objevit.
Vilma Pleskotová

Ceny předával starosta města pan Josef Kozel. K oceněným promluvila také Mgr. Lenka
Šporková, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání. Ocenění obdrželi pamětní list,
knižní poukaz v hodnotě 500 Kč a květinu. Oceňovaní žáci vesměs vynikají nadprůměrným
prospěchem ve škole, ale také velkou aktivitou i úspěchy v různých mimoškolních činnostech. Oceněni byli také zástupci skautského střediska Leknín, kteří úspěšně reprezentovali
naše město. Ti kromě pamětního listu obdrželi volnou vstupenku do kina. Zaslouženého
poděkování se dostalo také úspěšnému pedagogovi ZUŠ panu Karlu Raisovi, který převzal
plaketu a pamětní list. Za dlouhodobou volnočasovou práci s dětmi a mládeží byl oceněn
pan Roman Baloun.
Přehled oceněných jednotlivců:
Michal Mottl (7. roč.)
anglický jazyk
Anna Malátová (9. roč.)
anglický jazyk
David Moravec (9. roč.)
německý jazyk
Petra Honková (7. roč.)
německý jazyk
Andreas Bořek (6. roč.)
německý jazyk
Tomáš Kachlík (9. roč.)
dějepis

David Vávra (8. roč.)
dějepis
Petra Polgárová (9. roč.)
dějepis, biologie
Juraj Sekerák (5. roč.)
matematika
Ondřej Fous (6. roč.)
zeměpis
Vojtěch Starý (2. roč.)
rapid šach
Hynek Čermák (4. roč.)
letecké
			modelářství

Slavnostní setkání pro sál naplněný nejen
oceněnými dětmi, ale i jejich rodiči a dalšími
příbuznými a známými, obohatilo i kulturní
vystoupení žáků základní umělecké školy.
Třemi skladbami zaujalo flétnové trio, na
housle zahrál Jiří Starý a na závěr vystoupil
dětský pěvecký sbor Písnička ZŠ.
Všem oceněným žákům blahopřejeme za
jejich vynikající výsledky a děkujeme za
vzornou reprezentaci města při různých
soutěžích a aktivitách, ale stejně tak i jejich
rodičům a prarodičům za pomoc při jejich
výchově a podporování jejich talentu.
Lenka Šporková
předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání

www.hermanuv‑mestec.cz
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Paní ředitelko, Vy
nás ale zásobujete!
Ač by se mohlo zdát, tento slogan
není z českého populárního filmu.
Jedná se o pasování předškoláků na
školáky v Mateřské škole Jiráskova
Heřmanův Městec.

Setkání malých flétnistů z MŠ Jiráskova
V úterý 4. 6. 2019 se v dopoledních hodinách uskutečnilo setkání malých flétnistů, které
se konalo ve školní družině. Zúčastnily se děti z Mateřské školy Jiráskova pod vedením
paní učitelky Elišky Vagenknechtové a žáci školní družiny pod vedením paní vychovatelky Jany Friedlové. Celkem se sešlo 22 flétnistů. Ze školní družiny vystupovali začátečníci
i děti pokročilé. Z mateřské školy se zúčastnilo 7 dětí předškolního věku. Vzájemně jsme
si představili svá flétnová vystoupení. Po koncertě následovala sladká odměna a obrovská
pochvala všem účastníkům za pilné trénování při hře na zobcovou flétnu. Setkání si všichni
flétnisti užili a společně už se těšíme na shledaní v dalším roce.

Sedm Berušek, jedenáct Motýlků, sedm
Mravenečků a deset Šnečků strávilo společně se svými rodiči a mladšími kamarády
z naší MŠ slavnostní odpoledne na velké
zahradě v MŠ Jiráskova dne 5. června 2019.
Na přípravě této akce se podíleli všichni
zaměstnanci školy společně s dětmi už od
dopoledních hodin. Zahrada ozdobená
různými fáborky, balónky, pohoštěním pro
rodiče, k tomu prodej keramiky z chráněné
dílny Kosatec z Pardubic a jiné drobnosti
pomáhaly zpříjemňovat atmosféru. Na naši
zahradní slavnost přijel kouzelník Jiří Krejčí, který svým mluveným slovem provázel
celé pasování. Každý předškolák na vyvolání
předstoupil před kouzelníka, který mu nasadil kouzelnický klobouk a hůlkou ho pasoval
na školáka. Někteří „mazáci“ nastoupili hrdě
a do mikrofonu dokonce prozradili své přání,
čím by se jednou chtěli stát. Kouzelník nevěřil svým očím, když před něj přestupovali
samí budoucí policisté. Mezi předškoláky
se našla i holčička, která před kouzelníka šla
se slzami v očích, protože se jí ve školce líbí
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Eliška Vagenknechtová, učitelka MŠ Jiráskova

natolik, že se jí odtud nechce. Dohromady
bylo pasováno 35 předškoláků, kteří nastoupí
od září do základní školy. Na závěr pasování
jsme všichni zazpívali písničku Na vzduchu
z autorské dílny Svěráka a Uhlíře. Kouzelník
si pro děti připravil různá kouzla, kterých se
ovšem účastnili i nadšení rodiče. Ze zahradní

slavnosti si děti odnášely balónky a s úsměvem opouštěly společně s rodiči a dalšími
příznivci naši školku. Akce byla velmi zdařilá,
vyšlo nám krásné slunečné počasí. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů při
nástupu do základní školy.
Erika Pithartová, učitelka
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Školní rok v naší základní škole
Vážení čtenáři, už je to skoro rok, co jsem se vám představovala jako nová
ředitelka Základní školy Heřmanův Městec. Školní rok je u konce a já bych
vás chtěla seznámit s našimi úspěchy a také neúspěchy, které k životu, i tomu
školnímu, patří.
navštívili Anglii. Na řadu akcí nám finančně přispělo SRPŠ, na adaptační kurzy také sponzoři
z řad heřmanoměsteckých podnikatelů nebo
přátel školy. Celý provoz školy nám zajišťuje zřizovatel město Heřmanův Městec, bez kterého
bychom nemohli fungovat.

Žáci i vyučující se celý školní rok snažili, a proto
jsme dosáhli skvělých úspěchů ve vědomostních i sportovních soutěžích. Žáci odchází na
prázdniny bohatší o spoustu nových vědomostí, dovedností a zážitků. Všichni společně
se svými učiteli navštívili zajímavá místa v rámci exkurzí nebo výletů. Mladší žáci absolvovali
výuku plavání, ti starší se naučili lyžovat nebo

Vyučující se také vzdělávali, zapojili se do
řady projektů, které obohatily nejen jejich
osobnost, ale přinesly do školy řadu nových
pomůcek a inovativních metod výuky. Informace ze života školy jste mohli nacházet
na internetových stránkách školy nebo také
v časopise Leknín, řadu našich akcí odvysílala
i televize Leknín.
Co se nepodařilo, je zřízení přípravné třídy pro
žáky s odkladem povinné školní docházky.
Přípravná třída byla z naší strany připravená.

Na zápise se do této třídy přihlásilo 14 dětí.
Bohužel během měsíce dubna a května
počet zájemců klesl na devět, což je pod
hranicí minimálního počtu. Důvodem bylo
negativní doporučení ze strany pedagogicko
‑psychologické poradny, které je podmínkou
přijetí do přípravné třídy. Je to pro mě velký
neúspěch vzhledem k tomu, že jsem musela
zklamat devět dětí, které se už těšily do školy.
Stále věřím v přínos této formy předškolního
vzdělávání, a proto pokud to bude možné,
pokusíme se přípravnou třídu otevřít v příštím školním roce.
Závěrem bych ráda poděkovala všem svým
učitelkám, učitelům a také provozním zaměstnancům za skvěle odváděnou práci
v průběhu celého školního roku. Poděkování patří také žákům, kteří se pečlivě do školy
připravovali, a též rodičům, kteří je motivovali
k činnosti a spolupracovali s vyučujícími.
Jana Šindelářová
ředitelka ZŠ Heřmanův Městec

Dům dětí a mládeže
Konec školního roku je tady. Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec ale teprve začíná finišovat ve své práci
a právě probíhá příprava na letní tábory.
Na toto léto jsme si jich pro vás připravili celkem 6. Tři tábory jsou příměstské, z toho dva
v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jeden je specializovaný na historický šerm.
Další tři tábory jsou pobytové, dva sportovní – florbalový tábor a turistický tábor v Ostravě. Největší a třetí pobytový tábor s táborovou hrou „Záhada hlavolamu“ pořádáme
v Miletíně u Hořic. Všechny máme plně obsazené.
ÚSPĚCHY NAŠICH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Florbal přípravka
3. místo – Východočeská liga DDM
1. místo – Open Air Dolní Ředice
Florbal žáci
2. místo – Východočeská liga DDM
2. místo – Open Air Dolní Ředice
Florbal starší žáci
1. místo – Východočeská liga DDM
Taneční kroužek Triggers
2. místo – taneční soutěž ve Žďáru nad
Sázavou
Taneční kroužek Koťata
3. místo – taneční soutěž v Hlinsku
Taneční kroužek Cookies
2. místo – taneční soutěž v Hlinsku

Taneční kroužek Družinka
1. místo – taneční soutěž v Ledči nad Sázavou
3. místo – taneční soutěž v Havlíčkově Brod
Taneční kroužek Ene Bene
2. místo – taneční soutěž v Bystřici
nad Pernštejnem
3. místo – taneční soutěž v Ledči nad Sázavou
2. místo – taneční soutěž v Čelákovicích
Taneční kroužek Minienzee
2. místo – taneční soutěž v Pardubiccích
3. místo – taneční soutěž ve Žďáru
nad Sázavou
2. místo – taneční soutěž v Havlíčkově Brodě
Kroužek kresby a malby se zúčastnil výtvarné soutěže „Kreslíme památky“, kde
se v konkurenci dalších DDM a ZUŠ umístila
na 1. místě Simona Svobodová a Adéla Blažková si odnesla čestné uznání.

Fotografické soutěže na téma „Židé“
se zúčastnily naše fotografické kroužky.
Na 1. místě a čestné uznání získala Zuzana
Marková. Krásné 2. místo a čestné uznání
získala Daniela Jelínková. Dvě třetí místa si
odnesli Tomáš Kuchař a Vanesa Krišťáková.
Jako poslední si čestné uznání vyfotografovala Natálka Medková.
Naše zájmová činnost se také zaměřuje na
přípravu na talentové zkoušky. Dvě účastnice zájmového kroužku zaměřeného právě
na tuto činnost byly přijaty na střední školy
na základě přípravy naším lektorem.
Od příštího školního roku hledáme do svého týmu asistenta pedagoga. Podmínkou je asistentský kurz v časové dotaci
120 hodin. Pracovní místo je na dobu
určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Pracovní doba bude v odpoledních hodinách.
Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
chce všem našim účastníkům, pedagogům,
rodičům a partnerům poděkovat za skvělý
rok a v září se na vás těšíme s novou nabídkou našich aktivit.
Kateřina Vacková, ředitelka DDM
www.hermanuv‑mestec.cz
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Badmintonový
turnaj
V sobotu 25. května se v městské
sportovní hale konal již 8. ročník badmintonového turnaje. Na programu
byly smíšené čtyřhry. Do vzájemného zápolení se přihlásilo celkem patnáct dvojic.
Místní badmintonový oddíl TJ Jiskra byl reprezentován pěti páry. Jedna heřmanoměstecká dvojice byla složena ze dvou nejmladších účastníků (13 a 19l et). Ostatní soupeři
dorazili z Pardubic, Holic a okolí. Každý pár
měl před sebou sedm zápasů, hraných na
dva sety do jedenadvaceti vítězných bodů.
Hrálo se tzv. švýcarem, což je systém, který
po každém kole vyhodnotí jednotlivé zápasy a nalosuje k sobě výkonnostně vyrovnané soupeře, takže nebyla nouze o vyvážené
a napínavé souboje. Celý turnaj proběhl ve
velmi přátelské a pohodové atmosféře. Pro
všechny účastníky bylo připraveno sladké
a slané občerstvení, o které se postaraly
místí hráčky.

Tenisový turnaj
V sobotu 22. 6. 2019 uspořádal oddíl tenisu TJ Jiskra Heřmanův Městec na
kurtech za sportovní halou již 14. ročník veřejného turnaje neregistrovaných
hráčů ve čtyřhrách „O pohár starosty Heřmanova Městce“.

Poděkování patří sponzorům, kteří se zasloužili o to, že všichni účastníci obdrželi
nějakou cenu. Konkrétně se jedná o Homea Pardubice, Kings Cafe bar, Jan Tomčík
- Allrisk a BatteryShop.cz. Díky spolupráci
s panem Nevečeřalem, ředitelem Spokulu,
si každý pár odnesl upomínkové předměty
na naše město.

V letošním roce byl pro turnaj nastaven
nový systém. Na kurtech se sešlo „pouze“
8 párů z Heřmanova Městce, Chotěnic,
Pardubic a Hradce Králové. Jednotlivé páry
byly nejprve rozlosovány do 2 skupin, kde
se utkání hrála na jeden vítězný set. Po vzájemných zápasech ve skupinách postoupily
všechny dvojice do vyřazovacího pavouka.
Vyřazovací pavouk se již hrál na 9 vítězných
gamů.

Pokud se mezi čtenáři Leknínu najde zájemce
o hraní badmintonu, může poslat zprávu na
e‑mailovou adresu bedashm@seznam.cz.

Do finále turnaje se nakonec probojovala
dvojice Dvořák, Chytil, kteří v semifinále
porazili pár Kadlec, Šindelář 9–4. Druhou

Jaroslav Vařečka
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finálovou dvojici tvořil pár Sýkora, Tichý,
kteří v semifinále přehráli dvojici Meduna,
Pilař 9–6. Ve finále po velkém boji zvítězila
dvojice z Pardubic Sýkora a Tichý, kteří porazili domácí dvojici 6–4, 7–5.
Celý turnaj se hrál za klidné a přátelské atmosféry. Nový systém turnaje se setkal s příznivým ohlasem, všichni hráči si více zahráli
a každý z nich si odnesl nějakou cenu. Na
turnaj zavítal s kamerou i Dušan Malínský z
TV Leknín.
Pro hráče i diváky bylo připraveno bohaté
občerstvení, o které se jako tradičně staral
David Leník. Poděkování patří všem sponzorům, kteří pro hráče připravili pěkné
a hodnotné ceny.
František Dvořák, ředitel turnaje

Český svaz včelařů,
Základní organizace
Heřmanův Městec
Místní organizace včelařů
pořádá v židovském dvojdomku ve dnech 14. 9. až
13. 10. 2019 včelařskou
výstavu, která bude doplněna několika doprovodnými akcemi.
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L idé kolem nás
Roman Čapka
S ER I Á L

*28. března 1969

Romane, většina lidí tě zná jako
věčně dobře naladěného číšníka
dříve z Edenu, nyní z restaurace
Maple, ale jak ty ses vůbec ocitl
v Heřmanově Městci? Jsi tu od
narození, nebo ses přistěhoval
později?
Já jsem se sem přistěhoval, protože moje
sestra Maruška Linhartová a švagr Láďa
Linhart měli dlouhou dobu v provozu
Beránek, později pak Eden. A když byla
Maruška těhotná s Leničkou, poptala se
mě, zda bych jim mohl pomoct v tu dobu
ještě v Beránku. A tak jsem přemýšlel, jestli
mám zůstat na Moravě, nebo jít sem. A tak
jsem tu jen na záskok, který už trvá pomalu
30 let.

A jak to bylo s Edenem? Byl jsi
tam úplně od začátku?
V Edenu jsem byl úplně od začátku. Po revoluci Láďa provozoval Beránek, který byl
zprivatizován a šel do dražby. Pak jsme byli
ještě chvíli v Heřmanu. Majitelem Edenu
byl pan Morávek, který Láďu poprosil, zda
by nevzal Eden. A tak jsme o prázdninách
roku 1992 Eden otvírali, takže jsem tam byl
opravdu úplně od začátku.
Jak dlouho vůbec Eden tak, jak
si ho pamatujeme z dřívějška,
fungoval? Tuším, že 25 let?
Bez třech měsíců jsme tam byli skutečně
25 let.
Na co z té doby vzpomínáš úplně
nejraději a bylo v Edenu něco, co
postrádáš ve svém současném
zaměstnání?
My jsme tam měli skvělou partu a lidi
v Heřmanově Městci jsou úplně zlatí, společenští, kamarádští, opravdu. Musím říct
jenom jedno, a to říkám všem začínajícím
ve službách, že když se k těm lidem nebo
k hostům budete chovat slušně, oni se
budou slušně chovat k vám a tu parádní
atmosféru a práci vám budou zpříjemňovat, budou na vás taky milí a bude vás to
mnohem víc bavit. Jediné, co ve svém současném zaměstnání postrádám, jsou trošku ty síly, jinak se běhá po place ve dvaceti
a jinak se člověku lítá, když je mu padesát.

Je o tobě známé, že jsi vášnivý
sportovec – aktivní i pasivní. Co ze
sportu tě baví nejvíc?
Já mám rád skoro všechny sporty. Pro mě
sport číslo jedna je tenis, který u nás aktivně
hraju. Dále pak fotbal, hokej, nebráním se
plavání, šipkám, skokům do dálky. Pokud mi
to čas dovolí, chodím se dívat na náš fotbal
i na hokejbal, který hraje můj syn. Naopak
nemám moc rád bojové sporty, těm jsem
na chuť nepřišel. Ať je to box, MMA, oktagony, to mě zas tolik nechytlo.
Tvá manželka je předsedkyně
komise cestovního ruchu,
cestujete rádi? Kam nejčastěji?
My cestujeme strašně moc rádi do zahraničí
na relax k moři, musím říct, že na to se moc
těšíme, ale milujeme i Českou republiku
a Slovensko. Máme rádi kulturní památky,
hrady, zámky, zříceniny, muzea a zoologické zahrady. Prostě česká země je nádherná
a nikdy si nezapomeneme z každého výletu
přivézt nějaký suvenýr, hlavně magnetky. Už
je ale nemáme kam dávat, musíme si pořídit další ledničku. Česká země je skutečně
krásná, važme si všichni místa, kde žijeme.
A máš oblíbená místa u nás
v Heřmanově Městci?
U nás má obrovské kouzlo synagoga, zámek a přilehlý zámecký park, ať v létě nebo
v zimě patří k jedním z nejkrásnějších parků
v České republice. Jen škoda, že zámek není
přístupný veřejnosti. V okolí mám hrozně
rád cyklotrasu na Kunětickou horu, tam
jezdím s rodinou či s přáteli. Je to skoro po
rovině, téměř bez silnic, nikde žádná auta.

Letos jsi oslavil 50. narozeniny.
Hodně lidí tomu nemohlo
uvěřit a tipovalo ti alespoň
o 10 let méně. Co pro to děláš?
A kde hledáš ten svůj životní
optimismus, který ti může leckdo
závidět?
To je pravda, mnoho lidí mi přálo všechno
nejlepší ke čtyřicetinám. Já si energii beru
z vás, z heřmanoměsteckých lidí. Bez nich
bych nemohl žít a mou výhodou je, že
jsem obklopen pouze prima lidmi. Všichni jste na mě strašně moc hodní a nabíjíte mě tou skvělou náladou a energií. Tu
vám někdy sám dávám, ale také si ji beru.
Navíc to máme v rodině, táta i brácha vypadali hrozně mladě. Na člověku se nejvíc
projeví psychická pohoda, kterou u mě
zajišťuje báječné rodinné zázemí. Mám
skvělou manželku Lucku a úžasného syna
Honzíka.
Co máš v plánu na léto? Zúčastníš
se nějakých akcí, které přes léto
nabízí naše město?
Se synem navštěvujeme hodně rockových
koncertů, máme přes léto asi 5 štací, které
jsou většinou v Praze – megakapely Kiss,
Rammstein, Metallica, ZZ Top, na to se
moc těšíme. Plánuji i sportovní akce. Když
mám volno, zajdu na Heřmanoměsteckou
penaltu či na oslavy hokejbalu. Milujeme
letní kino. Pokud mi to práce dovolí, určitě
zajdeme na nějaký pěkný film. Rozhodně
se půjdeme podívat na pouť, to je tradice.
Musím říct, že Městec je strašně krásné
městečko, na mapě úžasně situované,
do Prahy kousek, Chrudim i Pardubice za
rohem, de facto jsme v srdci České republiky. Je tady nádherně, skutečně brána do
Železných hor. Je tu můj domov, jsem tu
šťastný a doufám, že právě tady taky jednou můj život skončí. (smích)
otázky kladla Andrea Kudláčková

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2019
Vážení a milí, rodičovské centrum Radovánek z.s. nabízí v době letních prázdnin omezený
program. Pravidelný provoz pro volnou hernu bude ve dnech pondělí a čtvrtek vždy dopoledne od 9 do 12 hodin. Mimořádné aktivity v červenci a srpnu uvádíme níže.
Máte‑li zájem sledovat aktuální dění v Radovánku, dozvědět se více o naší činnosti či nás
podpořit, pak jsou vám k dispozici naše webové stránky www.rcradovanek.cz a facebook www.facebook.com/rcradovanek/. Můžete k nám také kdykoliv přijít, napsat nám
na rcradovnek@centrum.cz nebo zavolat na 725 372 998.
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
pondělí 1. 7. a čtvrtek 4. 7. od 9.30–12.00
KERAMICKÉ OTISKY
Zveme rodiny s nejmenšími dětmi na keramickou dílnu. Zájemci si mohou vyrobit
keramickou kachli z hlíny s otiskem ručiček
a nožiček svých ratolestí. Možno vyrobit
si i jinak zdobené keramické kachle. Cena
za kachli 60 Kč. Kachle se budou barvit až
po výpalu 16. a 18. 7. , případně 30. 7. K vyzvednutí budou po druhém výpalu v srpnu.
Kontakt: 725372998 nebo 723152866.
pondělí 8. 7. a 15. 7. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
pondělí 8. 7. a 15. 7. od 18.00
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A PŘÍPRAVA
K PORODU
24. – 28. 7. 2018
LETNÍ POBYT RODIN – TÁBOŘENÍ
S RADOVÁNKEM VE VOJTĚCHOVĚ
pondělí 5. 8. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI

pondělí 12. 8.
CELODENNÍ TURISTICKÝ VÝLET PRO
RODINY S DĚTMI Informace budou
umístěny na www.rcradovanek.cz nebo
na tel: 725372998.
Od září 2019 opět srdečně zveme na
pravidelné programy:
Cvičení pro těhotné
Příprava k porodu
Laktační poradna
Herna pro rodiče s dětmi do 5 let
Programy pro rodiče s kojenci
Programy pro rodiče s batolaty
Keramika pro rodiče s dětmi
Odborné besedy, semináře a kurzy
Cvičení pro seniory
Svépomocné skupiny
Společné výlety pro rodiny
Kulturní akce pro rodiny
Informace a poradenství

strana 10

Sportujeme
s nadšením
Spolek Atletika bez bariér uspořádal
letos již druhé Atletické dopoledne
pro děti se specifickými potřebami.
Zúčastnily se ho dvě školy z Pardubic
a naše škola. Pořadatelé přivítali na
Městském atletickém stadiónu žáky
od 6 do 16 let.
Mezi handicapovanými dětmi se najdou skvělí sportovci a velké talenty. Aladin Bendik, žák
naší školy, dokáže hodit kriketovým míčkem
téměř 62 metrů a Martin Horvát skočí do dálky
4,35 m a hodí do dálky 45 m a uběhne 400 m
za 1:15. Stejný čas měl i další náš žák Jiří Blažek.
Pochvalu zaslouží i Matěj Hloušek, který se nezalekl a zaběhl nejprve 400 a pak ještě 800 m.
Na žáka 6. ročníku je to úctyhodný výkon!
Vyvrcholením byl 11. ročník Školního atletického parapoháru. Sportovního klání se zúčastnilo dvacet osm škol. My jsme se vyznamenali!
Skončili jsme na skvělém osmém místě!
Možná to vypadá, že se tak trochu chlubíme.
Ale proč ne? Je přeci třeba, aby o nás ostatní
věděli, že si jen nehrajeme s mobilem a nesedíme u počítače. Když chceme, dokážeme
skvělé věci!
Eva Kaválková
Speciální základní škola Heřmanův Městec

17. ročník Heřmanoměstecké penalty
Tradičně v pátek 21. 6. od 17 hodin začal
17. ročník Heřmanoměstecké penalty. Prezentace začala již od 15:30 hodin. Letos
jsme zaznamenali mírný pokles soutěžících, hlavně v řadách brankářů. Do letošního ročníku se přihlásilo 112 střelců
a jen 6 brankářů. Střelci si zakoupili 336
penalt. Mezi brankáři se objevil i Tom
Zrůst starší, jistě ho druhý den bolel celý
člověk, dále Petr Ječmínek, který se chtěl
původně přihlásit mezi střelce a nikdy
v brance nestál, přesto se umístil na čtvrtém místě. Od 4. kola se kopalo na menší branky. Vítěze jsme poznali v 6. kole.
Brankáři: 1. místo - Jiří Janda – brankař Slatiňan
/ 2. místo – Adam Jirků – dorostenec FK Jiskra
H.M. / 3. místo – Honza Vašíček – FK Jiskra H.M.
Střelci: 1. místo – Petr Šindelář – ŽSK Třemošnice / 2.místo - Tomáš Forman – ŽSK Třemošnice / 3.místo – Ondřej Lacman – Luže
Nejlepší z našich kluků byl David Jablečník na
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

5. místě. Na krásném 6. místě se umístil ještě
žák Michal Vegeš. Míšo, gratulujeme.
Děkujeme sponzorům: Eberry – Miloš Pilař,
Ríša Jirásek, manželé Jandovi. V průběhu
akce malovala dětem na obličej Petra Kohoutová. Děkujeme všem dobrovolníkům

za pomoc a všem, kdo se postarali o občerstvení. Díky za skvělou muziku DJ Lukáši
Motlovi.
Těšíme se na Vás zase za rok.
Za FK Jiskra Gabriela Ilková
sekretářka klubu
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NEfestival – 10. 8. 2019

Léto na Lichnici

Sportu!

Tak už začalo léto. V tento čas intenzivněji lidé cestují, objevují a užívají si léta
a také památek, měst, hradů a zámků
usazených porůznu lůně naší země.

Po loňském prvním ročníku se vracíme na místo činu do heřmanoměstecké Bažantnice. Pro nezasvěcené, minulý rok jsme tam poprvé uspořádali
Festival NEtradičních sportů, kde bylo k vyzkoušení asi 12 sportovních
aktivit. Byl to super sportovně strávený den, který hned obsadil přední příčky
v návštěvnosti mezi akcemi pořádanými v Heřmanově Městci, kde se sami
občané mohou aktivně zapojit. Vokouknout a natočit report přijela i ČT, tak
na začátek dobrý asi.
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Generální partner

Hlavní partneři

ww.nefestival.cz

nefestival.cz

U každého sportu budou mistři svého oboru a rádi ti vysvětlí a ukáží, jak na to, tak se
není čeho bát. Takže pamatuj, 10. 8. 2019
tě čekáme od 9.00 do 17.00 v Bažantnici.
Neváhej a přijď včas, abys stihnul všechny
sporty vyzkoušet. Je málo času, ale hodně
muziky. Občerstvení je zajištěno.

Partneři
Heřmanův Městec, Nový Dvůr 938

Město Heřmanův Městec

Zemní práce Heřmanův Městec

JTEKT Automotive Czech Pardubice

Na místě budou během dne probíhat exhibice vybraných sportů a v průběhu celého dne si budeš moci zdarma vyzkoušet
tyto sporty: parkour, spikeball, horolezeckou stěnu (9 m vysokou), slackline,
speedbadminton, golf, foulbattle, discgolf, kanjam, lanový park, mölkky, bumperball a další.

Mediální partner

Nechtěli jsme jen opakovat festival, ale chceme ho hlavně vylepšit, a tak pro tebe letos
vezeme více sportu a nově i tvořivé dílny
jako Coolwood, mobilní sklárnu a další.
Taky pro tebe máme pořádnou show, a to
SLACK SHOW. Borce, které jsi možná viděl
na televizním přijímači, co ti po šňůře vystoupení v Itálii a Kataru předvedou show
v Heřmanově Městci.
I proto jsme změnili název z NEtradičních
sportů prostě na NEfestival, budeš si to
i líp pamatovat – snad.

Vstupné je zdarma a za to patří velký dík
partnerům festivalu, bez kterých by to nešlo.
Generálním partnerem festivalu je JTEKT
Automotive Czech Pardubice.
Hlavní partneři festivalu jsou Tlapnet s. r. o., Pardubický kraj, město Heřmanův Městec, AZ stavební s. r. o., Amako,
spol, s. r. o., Spofesta s. r. o., Spokul Heřmanův Městec, Elektročejka a ZJ Design s. r. o.
Partneři festivalu jsou Allrisk Heřmanův
Městec, Dvořák‑střechy s. r. o., K‑interier
Heřmanův Městec s. r. o., Agrometall Nový
Dvůr s. r. o., Foxconn CZ s. r. o., Blastaf s. r. o.,
Elektrokap a Fortelia s. r. o.
Více informací na
webu
nefestival.cz a na
facebooku
@nefestival.cz.

První lichnická akce se šermováním nechá
ožít hrdiny dávných časů a návštěvníci se
mohou zaposlouchat do vyprávění bájí
a vzpomínek hledajících pravdy dávných
dob i nedávných včerejšků. Mladí šermíři z Třemošnice rozbalí svůj tábor pod
Lichnicí ve dnech 5.–7. července 2019.
Je to mladá generace mající hluboký zájem
o život našich předků. Samotná Lichnice i
její okolí je neobyčejné místo a šermířská
skupina se zde cítí jako doma. Nachází zde
rovnováhu s minulostí i přítomností. Hledají
zde, pro co dříve lidi žili. Slovo a meč šermíři
dokonale ovládají.
Fanoušci folku se sejdou na Lichnici 13. července 2019 od 11.00 na nádvoří hradu. Celý
program naleznete na stránkách www.
folknalichnici.cz. Po loňském úspěšném folkovém festivalu si pořadatelé s výběrem skupin dali pečlivou práci a také letos vám nechají ochutnat z pestré nabídky účinkujících.
Nechte se proto znovu unést tóny, krajinou
a energií, kterou v nás romantická atmosféra středověké zříceniny jistě v každém vzbuzuje. V jednom dni tak zažijí lidé to nejlepší
z dnešního folku. Kdo ví, zda překoná hranici
loňské návštěvnosti 1200 návštěvníků.
Dne 20. července mistr kat opět pohovoří
o svém řemesle, ale také o katech jako lidech
z masa a kostí. Byť s výjimečným, ale hodně
morbidním povoláním.
A vůbec. Neustálý stres a přehršle různých
povinností nás zákonitě nutí k chvilkovému
oddechu a načerpání energie. Přijďte se tedy
odreagovat na Lichnici… Věřte, že bude
stačit pohled i z naší krásné vyhlídky Milady.
Letos mají všechny Milady na naši rozhlednu vstup zdarma. Stačí jen ukázat občanský
průkaz se jménem Milada.
Ivana Matyková

Ondřej Volejník
a Jan Řehák
Spolek Heřmani

www.hermanuv‑mestec.cz
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O prázdninách vyvrcholí Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
Jak je již festivalovou tradicí, pokračuje vždy 1× za 14 dní v neděli v podvečer v 17 hodin „Hudební léto v kostele
sv. Bartoloměje“. Končíme v neděli před Bartolomějskou poutí. A co nás čeká?
První červencový koncert (7. 7.) přivítáme špičkový Belfiato
Quintet. Komorní dechový soubor Belfiato Quintet vznikl v roce
2005 a tvoří ho absolventi hudební fakulty Akademie múzických
umění v Praze. Neděle 21. července nás vrátí k barokním varhanám do kostela sv. Bartoloměje. I zde nás čeká unikátní zážitek,
kdy se o tento barokní nástroj „podělí“ vynikající varhaníci dvou
generací otec Josef a syn Přemysl Kšica. Josef Kšica působí od
roku 1999 jako regenschori v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze, jeho syn Přemysl patří k nejtalentovanějším varhaníkům
mladé generace a působí u sv. Mikuláše na Malé Straně.
U komorní hudby zůstaneme i na začátku srpna. Se smyčcovým
Apollon Quartetem vystoupí významný italský klarinetista Claudio Mansutti, který v České republice vystoupí pouze na mezinárodním festivalu v Mariánských Lázních, na Kuksu a v Heřmanově
Městci. Finále a tečku za XV. ročníkem potom učiní vokální a instrumentální soubor staré duchovní hudby Czech ensamble baroque s uměleckým vedoucím a dirigentem Romanem Válkem.
Soubor patří ke špičkovým interpretům staré hudby a v barokním
kostele tak zazní hudba, která zde zněla v době jeho vzniku. Po-

ctou českému baroku uzavřeme festivalovou mozaiku k oslavě blížícího
se výročí obnovení demokracie a svobodného Československa – 30.
výročí sametové revoluce. Věříme, že si z letní festivalové nabídky vyberete. Těšíme se na Vás.
Marek Výborný, Řk. farnost Heřmanův Městec

Vystoupení dětských a juniorských týmů
V letošním roce byla z důvodu pokládky nové palubovky ve sportovní hale zrušena nepostupová taneční soutěž
Poupata. Místní taneční týmy se tedy nemohly předvést před heřmanoměsteckým publikem. Trenérky tanečních
družstev TJ Jiskra se rozhodly uspořádat vystoupení dětských a juniorských týmů, aby se všechny malé slečny i starší
děvčata mohly prezentovat před rodinou a přáteli.
Ve středu 12. 6. 2019 v 17.00 se ve sportovní
hale nejprve představily úplně nejmladší holčičky, které pod vedením Radky Petrákové
a Michaely Kučerové pilně celý rok trénovaly
taneční průpravu, základy rytmiky, gymnastiky a taneční parketové kompozice. Přestože
byly slečny zvyklé trénovat v o mnoho menších prostorách se zrcadly a pro mnohé z nich
to bylo úplně první vystoupení na veřejnosti,
zvládly to všechny na jedničku. Trenérky je za
celoroční práci i závěrečné podařené vystoupení odměnily drobnými dárečky. Následovala
taneční vystoupení skupin D.A.T. a D.A.T. Junior.
Oba taneční soubory se nám nebály předvést,
že pohyb mají v krvi. Celoroční tréninky i choreografie obou seskupení mají na starost Anna
Kotorová a Kateřina Čápová a svou práci dělají
moc dobře, což potvrdilo 1. místo pro taneční
sestavu skupiny D.A.T. na soutěži v Čelákovicích
a v Havlíčkově Brodě se na 2. místě umístila
D.A.T. Junior. Snad byl závěrečný potlesk rodičů alespoň částečnou odměnou pro trenérky
i děti za jejich celoroční práci.
Andrea Kudláčková
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019
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ANKETA LEKNÍNU – léto v Heřmanově Městci
ANKETA: „Trávíte léto v Heřmanově Městci nebo se někam chystáte? Na co se nejvíce těšíte?“
Petr Zvoníček: „Léto trávím v Heřmanově Městci, nikam se opravdu nechystám. Těším se, že by mě mohla přestat bolet kolena
a vrátí se mi babička z nemocnice. Raduji se z návštěv
mých pravnoučat, která budou u nás přes léto řádit na
zahradě. A taky se těším, že si dojdu na točené studené
pivo do hospody.“
Johanka Kindlová: „Nejvíc se těším, že o prázdninách pojedu
na vodu na Berounku, kde budeme vyjíždět od zámku Křivoklát. Pojedu do Vyžic na tábor a na Rujánu, do Nízkých
Tater a na Slovensko. Hrozně se těším na pouť. Nejradši
mám řetízkáč, pak chodím třeba na skákací hrad a pak
takové balóny, které jsou napuštěné vzduchem, a běhá se
po vodě.“

David Janata: „Každý rok vyjedeme na prodloužený víkend po Čechách - minulý rok to byly Beskydy
a Šumava, letos Krkonoše. Nejvíc se ale těším na večerní koupání v přírodním koupališti na Konopáči
po zhlédnutí filmu v letním kině.“
Ivana Krbcová: „Strašně moc se těším na léto, protože mám taky prázdniny. Od 6. července jedeme do Skotska, kde budeme jezdit na kole, takže
se moc těším na skotskou krajinu a jsem zvědavá, jestli
na to ještě mám, bude to kolem 60 km denně. Pak
se těším na tábor s Radovánkem, tam bude legrace. Poté pojedu s vnoučkem k České Lípě na jezero,
ještě někam na kolo, máme v plánu nějaké turistické
výšlapy a najednou bude konec prázdnin.“

Kino Heřmanův Městec program na červenec–srpen 2019:
Středa 3. 6.
17.30 Psí poslání 2
Středa 3. 6.
19.30 Rocketman
Čtvrtek 4. 7. a pátek 5. 7.
18.00
		
Spider‑Man:
Daleko od domova (3D/2D)
Středa 10. 7. 19.30 X‑Men: Dark Phoenix
Pátek 12. 7.
17.30 Willy a kouzelná
		planeta
Pátek 12. 7.
19.30 Annabelle 3
Sobota 13. 7. 19.30 Neviditelné
Středa 17. 7. 18.00 Uzly a pomeranče
Čtvrtek 18. 7. 18.00 Cesta do posvátných
		
míst Mayů a Aztéků
		
(beseda s projekcí)
Pátek 19. 7. a sobota 20. 7. 17.30
		
Lví král (2D/3D)
Pátek 19. 7.
19.30 Pavarotti
Sobota 20. 7. 19.30 Mrtví neumírají
Středa 24. 7. 19.30 Spolujízda
Pátek 26. 7.
17.30 TvMiniUni:
		
Zloděj otázek
Pátek 26. 7.
19.30 Kořist
Sobota 27. 7. 18.00 Muži v černém:
		
Globální hrozba
Středa 31. 7. a čtvrtek 1. 8. 17.30
		
Tajný život
		
mazlíčků 2 (3D/2D)
Středa 31. 7. 19.30 Dětská hra
Čtvrtek 1. 8. 19.30 Ibiza
Středa 7. 8. a čtvrtek 8. 8. 17.30
		
Lví král (2D/3D)
Středa 7. 8.
19.30 Spider‑Man:
Daleko od domova 3D
Pátek 9. 8.
19.30 Devadesátky
Sobota 10. 8. 19.30 V lásce a válce
Středa 14. 8. 19.30 Bez věcí nad věcí
Čtvrtek 15. 8. a pátek 16. 8. 17.30
		
Toy Story 4:
		
Příběh hraček (3D/2D)

Sobota 17. 8. 19.30 Rychle a zběsile:
		
Hobbs a Shaw
Čtvrtek 22. 8. 17.30 Hodinářův učeň
Čtvrtek 29. 8. a pátek 30. 8. 19.30
		
Přes prsty
Pátek 30. 8. a sobota 31. 8. 17.30
		
Angry Birds ve filmu 2
		(3D/2D)
Sobota 31. 8. 19.30 Tenkrát v Hollywoodu

Putovní letní kino Heřmanův
Městec - zahrada za sokolovnou:
Čtvrtek 11. 7. 21.30 Johnny English
		
znovu zasahuje
Úterý 16. 7.
21.15 Jak vycvičit draka 3
Čtvrtek 18. 7. 21.15 LOVEní
Úterý 23. 7.
21.15 Nedotknutelní
Čtvrtek 25. 7. 21.00 Raubíř Ralf a internet
Úterý 30. 7.
21.00 Léto s gentlemanem
Úterý 6.8
21.00 Uzly a pomeranče
Čtvrtek 8. 8. 21.00 Co jsme komu zase
		udělali?
Úterý 13. 8. 20.30 Free Solo
V tomto letním kině je vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se promítá
v sále sokolovny. Občerstvení zajištěno v restauraci Maple.

Putovní letní kino Heřmanův
Městec - zámecký park:
Pátek 2. 8.
21.00 Psí domov
Sobota 3. 8. 21.00 Teroristka
V tomto letním kině je vstupné dobrovolné.
Promítá se za každého počasí, občerstvení
zajištěno.

Letní kino v autokempu Konopáč:
Středa 10. 7. 21.30 Čertí brko
Pátek 12. 7.
21.15 Trabantem tam
		
a zase zpátky
Sobota 13. 7. 21.15 Tajný život mazlíčků 2
Pondělí 15. 7. 21.15 Yesterday
Středa 17. 7. 21.15 Řbitov zvířátek
Pátek 19. 7.
21.15 Spider‑Man:
		
Daleko od domova
Sobota 20. 7. 21.15 Bez věcí nad věcí
Pondělí 22. 7. 21.15 Mia a bílý lev
Středa 24. 7. 21.15 Rocketman
Pátek 26. 7.
21.00 Ženy v běhu
Sobota 27. 7. 21.00 Lví král
Pondělí 29. 7. 21.00 Aladin
Středa 31. 7. 21.00 Zelená kniha
Pátek 2. 8.
21.00 Bohemian Rhapsody
Sobota 3. 8. 21.00 Rychle a zběsile:
		
Hobbs a Shaw
Pondělí 5.8 21.00 Psí poslání 2
Středa 7. 8.
21.00 Skleněný pokoj
Pátek 9. 8.
21.00 Avengers: Endgame
Sobota 10. 8. 21.00 Toy Story 4:
		
Příběh hraček
Pondělí 12. 8. 20.30 Lví král
Středa 14. 8. 20.30 Dumbo
Pátek 16. 8.
20.30 Tenkrát v Hollywoodu
Sobota 17. 8. 20.30 Hodinářův učeň
K zakoupené vstupence poukaz na NÁPOJ
ZDARMA jako dárek. Promítá se za každého
počasí, občerstvení zajištěno. K dispozici je
půjčovna podsedáků.
Program na měsíc srpen se může změnit a bude doplněn o další filmy a mimořádná představení.
Více informací na oficiální webové
stránce: www.kinohm.cz
www.hermanuv‑mestec.cz
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Sborový zpěv už
není žádná nuda!
XIV. setkání pěveckých sborů
v Heřmanově Městci
Dne 25. 5. 2019 proběhlo v našem městě již
čtrnácté setkání pěveckých sborů. Zúčastnilo se ho celkem devět sborů a to z Brandýsa
nad Orlicí, Chotěboře, Lanškrouna, Litomyšle, Nového Města nad Metují, Pelhřimova,
Svitav a nejdéle působící sbor Hlahol z Prahy. Nemohl chybět ani domácí Vlastislav.
Když jsem jako dítě musel povinně chodit
na koncerty ve sborovém zpěvu, připadalo mi to vždycky hrozně nudné. Důstojní,
černě oblečení pánové a dámy zpívali pro
mne nesrozumitelné písně. Měl jsem proto
z návštěvy setkání trochu obavy. Bylo pro
mne však milým překvapením, že sborový
zpěv již dnes žádná nuda není.
Tak především většina sborů výrazně
omladila, průměr bych otipoval na padesát mínus, ale nechybějí ani osmnáctileté
krasavice či jinoši sotva škole odrostlí. Doprovázející Novoměstská filharmonie pak
vůbec byla přehlídkou hudebního mládí.
Na úvodní koncerty v kostele a v synagoze
účinkující ještě zvolili společenské oděvy, ale
na odpolední koncert na nádvoří zámku již
většina přišla v barevných tričkách.A pokud
jde o repertoár, tak sice nechyběly skladby
vážné hudby, ale kromě toho se rozezněly
rytmické lidové písně a zazněla i popmusic.
A když pěvci z Lanškrouna rozjeli Barbaru
Ann od Beach Boys, senioři ze zámku málem vyskakovali z vozíků a odhazovali berle.
Ze závěrečného chóru všech sborů čítajícího více než tři sta zpěváků až naskakovala
husí kůže a Smetanovo Proč bychom se
netěšili dokazovalo, proč ho již více než sto
let čeští lidé berou za své.
Takže nebojte se sborového zpěvu, jestli
umíte zpívat, přijďte si zazpívat, pokud neumíte, přijďte si poslechnout.
Tomáš Plavec

Dne 1. 8. 2019 by se dožil 75 let
pan Stanislav Kořínek
z Heřmanova Městce
(V Lukách).
S láskou stále vzpomínají
manželka Zdeňka, dcery
s rodinami a sestra Marie

Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

S vozíkem po městě
Víte, jaké to je, tlačit a řídit vozík s dospělým člověkem (seniorem) po Heřmanově Městci?
Já si to vyzkoušela a musím říct, že mě překvapila náročnost. Vysoké obrubníky, nedostatek
nájezdů i stav leckterých chodníků téměř svádí k využití silnice, což uznáte, není zrovna
bezpečné. Cesta na poštu, na nákupy nebo k lékaři je běžnou součástí dne každého z nás.
Jaká asi je pro obyvatele na vozíku, kteří žijí v některém ze dvou domovů pro seniory?
Chci tímto požádat ty, co mohou současný stav změnit, aby se nad tím zamysleli a třeba
si vyzkoušeli cestu na vozíku po našem městě.
Alena Černocká

Dne 31. května uplynulo
20. let od úmrtí
pana Miloše Vanžury.
Nikdy nezapomeneme.
Rodina.

Dne 10. 8. 2019 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan František Novotný,
mistr kominický z Heřmanova
Městce. S láskou a úctou
vzpomínají děti, vnoučata
a pravnoučata.
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Cesta do posvátných míst v Mexiku, Guatemale a Peru
Městská organizace SPOKUL HM a spolek Alopé vás zvou na výjimečné setkání s mayskými stařešiny Nanou Lucií a Tatou Juanem (Mexiko/Guatemala)
a aztéckým strážcem moudrosti Xolotlem Q. (Mexiko), které se koná ve čtvrtek 18. 7. 2019 od 18 hodin v městském kině.
Teotihuacan, Chichen Itza, Tikal, Cuzco, Machu Picchu, Tiahuanaco ad., bude doplněno
projekcí fotografií.

Povídání o mayském kalendáři, ceremoniálním životě a rituálních a posvátných místech mayské a aztécké kultury, jakou jsou

Program bude tlumočený do českého jazyka. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v pokladně kina, v Turistickém informačním centru H. Městec nebo on‑line na
www.kinohm.cz
Dalimil Nevečeřal, SPOKUL

Pozvánka
na Setkání rodáků a přátel obce Hošťalovice a Březinka
u příležitosti 670. let od první zmínky o obci

Sobota 17. srpna 2019 od 9 hodin
• Přivítání rodáků a hostů
• Mše v kostel sv. Havla v Hošťalovicích
• Ukázka hasičské techniky
• Společný oběd
• Koncert heligonkářů
• Komentované procházky po obci
• Taneční zábava

ve čtvrtek 19. září 2019 v 17 hod.
V SÁLE MULTIFUNKČNÍHO CENTRA
Srdečně zve Městská knihovna v Heřmanově Městci

a další akce po celý den

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
K hospodaření zdejšího velkostatku patřilo
i lesnictví. Původně sídlila lesní správa ve
Vápenném Podole. Měla na starost dokonce pět lesních revírů. V roce 1919 přesídlil
lesní správce do místní myslivny u Bažantnice (nazývané také „fořtovna“), která prošla
stavebními úpravami. Stáří budovy bývalé
fořtovny dokazoval podle sdělení dlouhodobého správce pana Ladislava Moravce
ve střešním krovu trám s letopočtem 1866.
Tak jako zámek i další majetek velkostatku
Kinských (lesy, Nový Dvůr, zámecké stáje,
panská zahrada, budova Medova…) převzal
v říjnu 1946 stát. Myslivna od zazděného
trámu v komíně v roce 1984 vyhořela, po
ní následovala oprava a nyní tu sídlí správa
Lesů České republiky.
Někdejší budova panské elektrárny
(dnes schovaná mezi bytovkami v sídlišti
U Bažantnice) byla dána do provozu 1889.
Zásobovala elektrickou energií heřmanoměstecký velkostatek, ovšem nesloužila
dlouho. Byla přeměněna na obytný dům
pro panské zaměstnance. Její úlohu převzala pak elektrárna v Pardubicích.

myslivna ve 20. letech 20. století

Cykloturistické
putování s APŽ
ČERVENEC 2019
Pěší výlety
Mladkovská vrchovina – středa 3. července, odjezd v 7.20 z vlakového nádraží
v H. M., cca 13 km, kopcovitý terén, návrat
do 19.00.

Eva Bočková

Výlet k hradu Sion – středa 31. července,
odjezd v 7.00 z autobusového nádraží v H.
M., cca 16 km, návrat do 19.00.

myslivna na počátku 20. století
myslivna po požáru v roce 1984

SRPEN 2019
Pěší výlety
Choceň a Horní Jelení – středa 21. srpna,
odjezd v 7.20 z vlakového nádraží v H. M.,
cca 13 km, návrat do 19.00.
Cyklovýlety
Cykloputování kolem Lužnice – středa
14. srpna až neděle 18. srpna, zájemci
hlaste se Ivaně Krbcové do 4. srpna.
Borová u Poličky – sobota 31. srpna, sraz
v 7.15 u Holuba, z Chrudimi vlakem do Borové, ujedeme cca 60 km.
Více informací na tel. 723 152 866
Za APŽ Ivana Krbcová

myslivna v 60. letech 20. století
panská elektrárna na přelomu 19. a 20. století
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Uzávěrka zpravodaje:
čtvrtek 22. 8. 2019 ve 12.00
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