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Kamerový systém ve městě ANO, či NE?
Vedení města v současné době zvažuje, zda v Heřmanově Městci zavést
kamerový systém, který by umožňoval městské policii sledovat prostřednictvím kamer problematická místa ve městě. Tento návrh má své příznivce
i zaryté odpůrce. Argumentaci obou stran můžeme shrnout takto:

ZDARMA
měsíčník

č. 3/2021

Lidé kolem nás
Jiří Stanislav
Guth‑Jarkovský

Otázka nezní jenom, zda kamerový systém
ano, nebo ne, ale také v jakém rozsahu. Bezpečnostní experti nám doporučují osadit
kamerami všechny vjezdy a výjezdy z města
(„kdo přijede krást, vždy přijede autem“) a nejrušnější místa ve městě – náměstí, hlavní ulice.
Jinou verzí je snímat jen místa, kde se schází
problémové osoby nebo dochází opakovaně
k poškozování nebo znečišťování majetku.
Takže znovu: Chceme kamery, nebo ne? Lapidárně to asi vyjádřil velitel městské policie
Roman Charvát: „Lidé se po kamerách neshánějí, dokud jim někdo nepoškrábe nebo
neukradne auto. Pak se po nich ptají.“

Proč ANO
Zvýší se tím bezpečnost ve městě, omezí
kriminalita.
Kamery budou působit preventivně proti
drobným výtržnostem i znečišťování města.
Kdo nic špatného nedělá, nemusí mít o své
soukromí strach.

Proč NE
Půjde o velký zásah do soukromí občanů.
Sledování může být zneužíváno.
Pokud kamera bude zabírat můj dům,
mohou mne kontrolovat, kdy přijdu, kdy
odejdu, kdo ke mně přijde na návštěvu, kdy
odejde, kdy rozsvítím a kdy zhasnu.

Autor tohoto článku vždy patřil spíše k odpůrcům kamer, v současné době však se začíná
přiklánět k jejich příznivcům.
Oba místostarostové Heřmanova Městce navštívili město Slatiňany, které je srovnatelné
s naším městem a které kamerový systém provozuje již asi šestnáct let. Ve Slatiňanech je
instalováno 19 kamer. Zabírají vjezdy i výjezdy z města, kruhový (ve Slatiňanech šišatý)
objezd, parkoviště, prostor před školou apod. Důsledně jsou kamerami zabírány pouze
veřejné prostory, chodníky, silnice, veřejná prostranství. Dozvěděli jsme se, že pokud kamera třeba okrajově zabírá i soukromý majetek, jako dům nebo zahradu, je možné tuto
část ze záběru odstranit. Záznamy jsou uchovávány po dobu tří týdnů, v této době si je
může pro objasnění konkrétního případu vyžádat státní nebo městská policie, po uplynutí
této lhůty jsou záznamy vymazány.
Starosta Slatiňan MVDr. Ivan Jeník nám
k tomu řekl. „Při zavádění kamerového systému se nezdvihl žádný odpor ze strany veřejnosti. V současné době za námi občané
naopak chodí s náměty, kde ještě by měla
kamera být umístěna. Já se domnívám, že
kamerový systém přispěl ke zklidnění situace ve městě a k omezení trestné i pře-

stupkové činnosti. Objasnili jsme díky němu
například původce znečištění vody v koupališti nebo viníky některých dopravních
nehod. Třeba se řešilo sražení cyklisty automobilem. Řidič se hájil, že mu tam cyklista
nenadále vybočil. Přehráli jsme kamerový
záznam a vše bylo rázem jasné.“

Zeptali jsme se i lídrů stran a hnutí, která zasedají v městském zastupitelstvu. Otázka zněla:
„Kamerový systém ve městě ano či ne? A v jakém rozsahu?“ A zde jsou odpovědi:
Josef Kozel (Živé město), starosta města:
„Za mne ano. Začal bych s instalací jen několika kamer a podle toho, jak se to osvědčí, tak
případně systém rozšířit.”
Jan Řehák (Heřmani), zastupitel: „Kamery mohou dopomoci nalézt pachatele nebo
snad ho i odradit a chápu, že se spousta lidí
bojí o svá zaparkovaná auta a majetek. Ovšem kamery nikomu vyšší bezpečí nezajistí, ve většině případů je pouze zaplacena
cena úbytkem svobody a soukromí. A to se
v době, kdy je svět prolezlý různými fízlovacími technologiemi, počítá.
Také si nejsem vědom nezbytnosti kamerového systému, myslím, že naše město je
dost v pohodě, co se týče páchání trestné/
přestupkové činnosti. A v neposlední řadě
také na vlastní kůži vím, že neplatí „Kdo nic
nedělá, nemusí se bát“ a kdykoliv někdo
něco podobného vysloví za účelem ukrojení kousku svobody, je třeba se hned mít na
pozoru. Takový argument neberu.“
...pokračování na straně 7
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 03. 02. 2021
usnesením č. R/2021/027 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města s termínem splnění od 20. 1. 2021 do 3. 2. 2021,
usnesením č. R/2021/028 schvaluje uzavření
smlouvy č. VS 6408102420 o nájmu pozemku se
Správou železnic, státní organizací,
usnesením č. R/2021/029 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-2001389/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/030 doporučuje zastupitelstvu města navýšení Cenové mapy o míru inflace
za rok 2020 ve výši 3,2 %,
usnesením č. R/2021/031 schvaluje Dodatek
smlouvy o obstarávání správy nemovitostí, údržby
a výkonu dalších práv a povinností uzavřenou se
společností BYTEP HM, s. r. o. č. 3/N/2016,
usnesením č. R/2021/032 schvaluje uzavření
smlouvy č. HK 2020_0087 se společností CETIN, a. s. o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací,
usnesením č. R/2021/033 schvaluje přijetí věcného daru v podobě vozíku TOMTAR MR v hodnotě
4 000 Kč od paní Jany Němcové,
usnesením č. R/2021/034 schvaluje pokračování
ve vzdělávání žákyně 10. ročníku Speciální základní
školy Heřmanův Městec, dle návrhu ředitelky školy
ze dne 22. 1. 2021,
usnesením č. R/2021/035 schvaluje Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci stánkového prodeje na „Bartolomějské pouti“ 27.–30. 8. 2021,
usnesením č. R/2021/036 neschvaluje příspěvek na činnost spolku TAJV z.s. Poděbrady, IČO
09287094,
usnesením č. R/2021/037 schvaluje příspěvek na
činnost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice
IČO 64242218, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/038 schvaluje připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou
vyvěšení tibetské vlajky.,
Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 24. 02. 2021
usnesením č. R/2021/039 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení s termínem splnění v období od 3. 2. 2021 do 24. 2. 2021.,
usnesením č. R/2021/040 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020352/VB2 a mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s. a Městem Heřmanův Městec.,
usnesením č. R/2021/041 schvaluje uzavření
předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-2019240/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/042 schvaluje žádost pana
Levinského o ukončení nájemní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův
Městec o výměře 55 m2 a schvaluje uzavření
nové nájemní smlouvy na tento pozemek s paní
Mgr. Dominikou Tlapákovou, za nájemné 4 Kč/
m2/rok,
usnesením č. R/2021/043 doporučuje uzavření
nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Marií Morávkovou,
usnesením č. R/2021/044 doporučuje uzavření
nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
st. 1064 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Karlem
Marešem za nájemné 4 Kč/m2/rok.,
usnesením č. R/2021/045 bere na vědomí přehled nemovitostí pronajímaných městem a přehled výše nájemného za tyto pronájmy a ukládá
provést revizi výše pachtovného za zemědělské
pozemky a úhrady za honitby na úroveň tržních
cen a zvážení podání návrhu zastupitelstvu na

zvýšení nájemného (pachtovného) za ostatní
pozemky,
usnesením č. R/2021/046 schvaluje uzavření
smlouvy č. Z_S24_12_8120072328 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/047 schvaluje uzavření
smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pro
stavbu „16010-042754 VPIC H. Městec (CR), Tylova,
autobus. term.“ se společností CETIN, a. s. a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „16010-042754 VPIC H.
Městec (CR), Tylova, autobus. term.“ se společností
CETIN, a. s.,
usnesením č. R/2021/048 bere na vědomí návrh
zadávací dokumentace veřejné zakázky Autobusový terminál Heřmanův Městec a schvaluje vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Autobusový terminál Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/049 schvaluje uzavření
smlouvy č. E791-S-2729/2020 o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační
sítě s organizací Správa železnic, státní organizace,
usnesením č. R/2021/050 schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na restaurování kamenných prvků
v rámci obnovy kaple sv. Kříže s MgA. Ondřejem
Špásem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
restaurování malby a nápisu na omítce v rámci obnovy kaple sv. Kříže s ak. mal. Romanem Ševčíkem,
usnesením č. R/2021/051 souhlasí s návrhem Architektonické kanceláře Ing. arch. Josefa Macase
týkající se kompenzace vad „Projektové dokumentace rekonstrukce domu č. p. 4“ ve formě bezplatného vypracování ověřovací studie „Využití půdních prostorů školy č. p.1 v Heřmanově Městci“.,
usnesením č. R/2021/052 bere na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
Stavební úpravy MŠ Jonášova a schvaluje realizaci
stavebních úprav a uzavření smlouvy o dílo na zakázku Stavební úpravy MŠ Jonášova se společností
L‑B stavební, s. r. o., Podfortenská 103, Chrudim, IČO
27476570,
usnesením č. R/2021/053 schvaluje navýšení
kapacity školní družiny Základní školy ze 150 na
170 žáků
usnesením č. R/2021/054 doporučuje ke schválení navýšení finančního příspěvku na pořízení
schodiště do dvora u rekonstruované budovy č. p.
4 z 90 000 Kč na 200 000 Kč,
usnesením č. R/2021/055 schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ Jiráskova ve výši do 10 000 Kč
za účelem pořízení nové pračky,
usnesením č. R/2021/056 doporučuje poskytnutí investičního příspěvku SPOKULU HM, p. o. ve
výši 180 000 Kč na vybudování nových toalet na
pozemku města v areálu Letního kina Konopáč,
usnesením č. R/2021/057 souhlasí s návrhem
stavebních úprav druhého nadzemního podlaží hotelu Bílý Beránek, s tím, že o termínu jejich
realizace bude rozhodnuto, až podle finančních
možností města,
usnesením č. R/2021/058 bere na vědomí rozhodnutí o reorganizaci TIC Heřmanův Městec ze
dne 25. 1. 2021,
usnesením č. R/2021/059 schvaluje opravu
okapových výpustí sportovní haly, úhradu opravy městem Heřmanův Městec a schvaluje odčerpání fondu investic ve výši 47 900 Kč příspěvkové
organizaci SPOKUL HM,
usnesením č. R/2021/060 souhlasí s podáním
žádosti o dotaci na vybudování stojanů na kola
s přístřeškem na zahradě multifunkčního centra.,
usnesením č. R/2021/061 schvaluje příspěvek na
činnost spolku Rodinné a integrační centrum z.s.
Pardubice IČO 27026728, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/062 schvaluje příspěvek
na činnost spolku SONS, z.s. oblastní pobočka

strana 2

Městský park 274, Chrudim, IČO 65399747, ve výši
3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/063 schvaluje příspěvek
na činnost spolku Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice
1042/2, Praha 5 IČO 47607483, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/064 doporučuje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu
se zápisem komise ze dne 17. 2. 2021 a to ve výši
150.000 Kč paní Alexandře Vyskočilové,
usnesením č. R/2021/065 schvaluje Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2021
v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek Chotěňáček – 4.000 Kč
- Lučněnka – 5.000 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu H.M. – 6.000 Kč
- T.J. Sokol HM – 12.000 Kč
- Česká tábornická unie – T.K. Starý pušky H.M. –
14.000 Kč
- Spolek přátel Heřmanova Městce – 15.000 Kč
- Farní sbor Československé církve evangelické
v H.M. – 16.000 Kč
- Spolek VESELO (pro malé i velké) – 16.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. – 23.000 Kč
- SDH Chotěnice – 25.000 Kč
- Živé město – 30.000 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. – 30.000 Kč
- Spolek Heřmani HM – 33.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman – 45.000 Kč
- Rodičovské centrum RADOVÁNEK – 47.600 Kč,
usnesením č. R/2021/065 doporučuje zastupitelstvu města přidělení dotace z dotačních programů města pro rok 2021 v celkovém úhrnu ve
prospěch spolků (dělení dle programů podpory
je součástí přílohy usnesení):
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. –
50.000 Kč
- Běžecký klub HM – 55.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. – 59.000 Kč
- Modelářský klub Heřmanův Městec – 63.000 Kč
- Junák – český skaut, středisko Leknín H.M. –
75.600 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec – 200.000 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec – 290.000 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec – 312.000 Kč,
usnesením č. R/2021/066 schvaluje uzavření dodatků ke Smlouvě o nakládání s odpadem města
Heřmanův Městec ze dne 20. 7. 2018 a ke Smlouvě
o provozování sběrného dvora města Heřmanův
Městec ze dne 20. 7. 2018,
usnesením č. R/2021/067 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2020,
usnesením č. R/2021/068 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství
k 31. 12. 2020,
usnesením č. R/2021/069 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 1/2021 dle položkového znění, které je přílohou
tohoto usnesení,
usnesením č. R/2021/070 schvaluje program
jednání zastupitelstva města Heřmanův Města
dne 8. 3. 2021:1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu / 2) Kontrola
usnesení / 3) Zpráva o činnosti Rady města / 4)
Zpráva o činnosti Finančního výboru / 5) Zpráva
o činnosti Kontrolního výboru / 6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč / 7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice
a Radlín / 8) Zpráva o činnosti Městské policie / 9)
Pozemky (odprodej, směna) / 10) Cenová mapa –
navýšení o inflaci / 11) Schválení změny územního
plánu č. 2 / 12) Dotační programy města 2021 / 13)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení / 14) Hospodaření
města Heřmanův Městec k 31. 12. 2020 / 15) Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2021 /
16) Diskuse / 17) Závěr.
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Humanitární sbírka v Heřmanově Městci
Ve dnech 11. 2.–12. 2. 2021 se v prostorách sokolovny uskutečnila Humanitární sbírka na podporu lidí v nouzi.
V našem městě se akce tohoto charakteru
konala poprvé, o to více nás těší velký zájem
a podpora ze strany veřejnosti. Hlavními
organizátory sbírky byly chrudimská nezisková organizace Šance pro Tebe a sociální
odbor Městského úřadu Heřmanův Městec
ve spolupráci s příspěvkovou organizací
SPOKUL HM p. o. a Městskou policií Heřmanův Městec.

přispěli i vlastnoručně vyrobenými zavařeninami, sirupy a připojili i milé přání v lepší
zítřky. Za zmínku stojí i návštěva dětí z 2.C,
které pod vedením pana učitele Pivoňky ve
čtvrtek v 8.00 hodin svými dárky položily
základ celé sbírky.
Výtěžek sbírky byl rozdělen pro potřebné
jak v Chrudimi, tak v Heřmanově Městci.
Věci směřovaly do rodin s dětmi, převážně

matkám samoživitelkám a nezapomnělo se
ani na osamělé seniory. Distribuci po Heřmanově Městci zajistila Městská policie HM.
Velké díky patří všem, kdo přispěl, byť i maličkostí a pomohl tak v náročné životní situaci potřebným lidem kolem nás.
Jana Kopecká
vedoucí soc. odboru MěÚ Heřmanův Městec

Za uvedené dny občané Heřmanova Městce a blízkého okolí věnovali do sbírky nepřeberné množství trvanlivých potravin a věcí
každodenní potřeby, jako jsou hygienické
a čistící prostředky, pomůcky do školy. Z potravin převažovaly zejména těstoviny, rýže,
masové konzervy, dětská výživa, luštěniny,
cukr, mouka, olej, ale našly se i dárečky
pro děti v podobě sladkostí. Nechyběly
ani ochranné pomůcky, především roušky
a kapesní dezinfekční gely. Někteří dárci

OTEVŘENÁ
KANCELÁŘ V BŘEZNU
Otevřená kancelář starosty
a místostarostů v měsíci březnu bohužel nebude probíhat, občané nás však
mohou kontaktovat kdykoliv na
e‑mailových adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarostové města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
zdenek.rycl@mesto‑hm.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, Zdeněk Ryčl,
místostarostové města

RADA MĚSTA
• Středa 17. 3.
• Středa 31. 3.

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

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Základní školy Heřm. Městec
se koná:
v úterý 6. dubna 2021
12.00–17.00
ve středa 7. dubna 2021 12.00–17.00
v nové přístavbě ZŠ
Mgr. Jana Šindelářová, MBA
ředitelka školy

Obsluha hotovosti v pobočce České spořitelny
v Heřmanově Městeci
Vážení klienti, pobočka Heřmanův Městec, náměstí Míru 925 bude od
1. dubna 2021 v provozu bez pokladny.
Vybírat a vkládat hotovost u nás budete
moci i dál – v pobočkovém bankomatu
dostupném 24 hodin denně. Instalaci bankomatu pro vklad hotovosti připravujeme.
Budete‑li potřebovat pomoc při jeho obsluze, naši bankéři vám ochotně poradí.
Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry
peněz i veškeré operace s vkladní knížkou
vyřídíte v naší pobočce Chrudim, Palackého třída 801.

Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Heřmanův Městec zachováme beze změny a v nezměněné otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit
na webových stránkách České spořitelny
(www.csas.cz/pobocky).
Těšíme se na vaši návštěvu,
Česká spořitelna

www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
stejně jako minule začínáme další částí zásad první pomoci:
ZDRAVOTNÍ STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT
Nejakutnější řešení si vyžaduje bezpochyby krvácení. Lidské
tělo obsahuje 4–6 litrů krve, a už ztráta jedné třetiny může být
fatální. Existuje několik druhů krvácení, ale z hlediska první
pomoci se většinou setkáme s krvácením vnějším. V takovém
případě nás zajímá to, zda je to krvácení masivní (ohrožuje ži‑
vot), či není. Je mnoho zranění, která vypadají ošklivě (rozříz‑
nutá kůže či dokonce sval), ale život bezprostředně neohrožují
a nemusíme se jimi akutně zabývat. Velmi časté je poškození
končetiny a s ním spojené krvácení z žíly či tepny. Zásadně
ošetřujeme v rukavicích (vlastní bezpečnost, vzpomínáte?).
Celkovou sterilitu vůbec neřešíme, není v této fázi zásadní.
Pokud je v ráně přítomen pevně zaseklý předmět, nikdy ho
nevyndáváme. Máme několik možností, jak situaci řešit. Tlako‑
vé body nedoporučuji používat, aplikace není jednoduchá, ani
spolehlivá. První možností je „vrazit“ prsty do rány, ale není to
dlouhodobé řešení, navíc nás výrazně omezuje v dalším ošet‑
řování. Lepší možností je tlakový obvaz. Zde se vyplatí příprava
a je vhodné si do autolékárničky pořídit vlastní. Co nejpevnější,
nejdelší, co nejkvalitnější můžete sehnat. Potřebujete tlakovou
vrstvu (další obvaz, šátek), kterou dáte přímo na ránu a druhým
obvazem ji co nejpevněji převážete. V případě prosakování při‑
dáte (opět co nejpevněji) další vrstvu.

V poslední době se setkáváme s tím, že po nás občané chtějí řešit
věci s odstupem několika hodin nebo i dní. Stává se velmi často,
že strážníci poslouchají – jo, kdybyste byli včera TAM a řešili TO…
Naše telefonní číslo je všem známé, prosím vás tedy, pokud jste
svědky nějaké důležité situace, vytočte náš mobil a oznamte nám
to HNED. Těžko můžeme pomoci a zasáhnout, když nám není učiněno oznámení. Někteří to ještě vylepší o tvrzení, že „nebudou
přeci bonzovat“ nebo že nás nechtěli rušit. Obrátit se na strážníky
můžete s čímkoliv a kdykoliv.

– Denní hlídce bylo oznámeno, že na náměstí Míru leží ve vozovce
muž. Hlídka na místě zjistila, že muž je značně podnapilý, upadl do vozovky a nebyl schopen chůze. Po provedené dechové
zkoušce, která prokázala hodnotu vysoko přes dvě promile, byl
muž transportován na protialkoholní záchytnou stanici.
– Noční směnu požádal operační l.158 a 155 o součinnost při vyhrožování sebevraždou v sídlišti U Bažantnice. Strážníci byli na
místě první, oznamovatelka je vpustila do bytu, kde její partner
demoloval byt a křičel, že se otrávil. Po násilném vykopnutí dveří pokoje musela hlídka znehybnit muže, který byl pod vlivem
omamných látek a vyhrůžky byly dílem jeho omámené mysli.
Vzhledem k agresivnímu jednání strážníci na žádost posádky záchranné služby asistovali u převozu tohoto muže do nemocnice.

V příštím díle si povíme o zaškrcovadlech.

Trvalé hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2021:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10.00–12.00
08.00–12.00
10.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–10.00
ZAVŘENO

13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–16.00

Dne 19. února by se dožil 40 let
pan Karel Kočí.
Vzpomínají maminka Soňa, bratr Jan
s rodinou a bratr Petr s dětmi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

VZPOMÍNÁME

Tím se ruší přechodné rozšíření provozní
doby provedené před vánočními svátky.
V ostatní dny zůstává provozní doba pro
veřejnost nezměněna.

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ROZPOČTU MĚSTA 2021

Rozpočet města na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva města
dne 14. 12. 2020, předem byl projednán na pracovním jednání zastupitelstva města dne 23. 11. 2020 a předložen Finančnímu výboru. Jeho skladba je
v souladu se Střednědobým výhledem města na období 2019 – 2024, s přihlédnutím zpřesněné predikce daňových příjmů Ing. Tesařem (City Finance)
z důvodu pandemie COVID-19.

CELKOVÝ ROZPOČET:
• PŘÍJMY
112.545.336 Kč
• VÝDAJE
134.194.900 Kč
• BILANCE	-21.649.564 Kč
kryto z přebytků let minulých a inv. úvěrem

Roman Charvát

Oznámení České pošty
Česká pošta, pobočka Heřmanův
Městec oznamuje, že od 1. 3. 2021
bude v sobotu provozní doba pro
veřejnost vždy od 8.00 do 10.00 hod.

Rozpočet města Heřmanův Městec na
rok 2021

Plánované příjmy rozpočtu města činí
112,5 mil.Kč, výdaje 134,2 mil.Kč, rozpočet
je tedy schodkový, schodek bude uhrazen
finančními prostředky z minulých let a postupným zapojením inv. úvěru z důvodu
dokončení velkých akcí z r. 2020 – rekonstrukce č. p. 4 pro potřeby ZŠ 31,5 mil.Kč,
rekonstrukce č. p. 244 na byty (12,5 mil.
Kč). Podkladem při sestavování rozpočtu
byly návrhy ved. odborů MěÚ a ředitelů
příspěvkových organizací. Byl proveden
rozbor všech položek se zaměřením na
minimalizaci provozních výdajů (obecně
hledání úspor min. 8 % oproti roku 2020).
Rovněž každoročně navyšované platy byly
zmrazeny (úspora cca 2 mil.Kč). Ceny energií
v důsledku vysoutěžení lepších cen by měly
mírně poklesnout.

Z naší činnosti:
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Daňové příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem
financí rozpočtu města (68 %), na r. 2021
jsou předpokládány cca o 8 mil. Kč nižší,
oproti minulému roku z důvodu opatření
státu, jako důsledek pandemie COVID - 19.
Místní poplatky a daň 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 28 132 tis. Kč, což je dotace na
výkon státní správy (5 839 tis.Kč), dotace na
č. p. 244 (12 875 tis.Kč), dotace na přístavbu
hasičské zbrojnice (5 068 tis. Kč), rekonstrukce č. p.4 pro ZŠ (3 000 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 53 mil. Kč.
Celková výše běžných výdajů činí 76,0 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 17,7 mil. Kč,

náklady na výkon státní správy a samosprávy ve výši 20,6 mil. Kč, likvidace komunálního odpadu ve výši 7,7 mil. Kč, technické
služby 5,0 mil. Kč. Dále je v rámci běžných
výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,3 mil. Kč, opravy a údržba
chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše
v předpokládané částce 7,8 mil. Kč a regenerace památek ve výši 2,3 mil. Kč. Náklady
na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši
1,8 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž
zajištění provozu městské knihovny (1,4 mil.
Kč), turistické informační centrum přechází
od 1. 1. 2021 do správy městské organizace
SPOKUL.
V oblasti kapitálových výdajů (investic) rozpočet předpokládá výdaje v celkové výši
58,0 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2021 tak byly
zařazeny tyto významné investice: Rekonstrukce č. p. 4 pro potřeby ZŠ (dokončení
31,5 mil. Kč), Rekonstrukce č. p. 244 pro byty
(dokončení 12,5 mil. Kč), Kč), chodníky – rekonstrukce přechodu u ČS a místa přecházení I/17 za přejezdem na Čáslav (celkem
2,5 mil.Kč), park. V sídlišti U Bažantnice (přeložka ČEZ 0,8 mil.Kč), úprava stropů v MFC
(1,7 mil.Kč), druhá splátka koupeného hotelu
Bílý beránek (1,7 mil.Kč). Prioritou je, kromě
dokončení velkých akcí z r. 2020, zařazení
do rozpočtu rozšíření MŠ Jonášova (3,0 mil.
Kč) a Autobusový terminál (přidělená dotace 53 mil.Kč a úspora v rámci harmonizace
s akcí rekonstrukce vlak. nádraží ČD). 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 roce 2021, 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 0,5 mil.Kč, čerpání
SF 1,0 mil. Kč.

• INVESTIČNÍ ÚVĚR
20.000.000 K
schválen zastupitelstvem města 12/2019
• PŘEBYTKY LET MIN.

1.649.564 Kč

PŘÍJMY:
• Daňové příjmy		
76.504.000 Kč
• Nedaňové příjmy
6.909.000 Kč
• Kapitálové příjmy
1.000.000 Kč
• Přijaté dotace		
28.132.336 Kč
•
PŘÍJMY CELKEM 112.545.336 Kč
VÝDAJE:
• Běžné výdaje
76.014.900 Kč (tj. 56,65 %)
• Kapitálové výdaje
58.180.000 Kč (tj. 43,35 %)
• VÝDAJE CELKEM
134.194.900 Kč
Závazné ukazatele výdajové části
rozpočtu – BĚZNÉ VÝDAJE:
• Městský úřad a samospráva
20.592.420 Kč (tj. 27,09 %)
• Krizové řízení
601.000 Kč
(tj. 0,79 %)
• Odbor finanční
28.410.600 Kč (tj. 37,38 %)
• Odbor správy majetku
15.299.700 Kč (tj. 20,13 %)
• Sociální služby – pečovatelská služba
2.253.640 Kč (tj. 2,96 %)
• Multifunkční centrum
425.000 Kč
(tj. 0,56 %)
• Městská knihovna
1.434.360 Kč (tj. 1,89 %)
• Turistické informační centrum
0 Kč (tj. 0,00 %)
• Bezpečnost a pořádek
3.672.880 Kč (tj. 4,83 %)
• Požární ochrana
1.240.500 Kč (tj. 1,63 %)
• Dotační programy města
1.582.400 Kč (tj. 2,08 %)
• Podpora významných akcí města
502.400 Kč
(tj.
0,66 %)

Miloslav Vítek
ved. odboru finančního

www.hermanuv‑mestec.cz
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Mediace v Heřmanově Městci
Možná jste se právě zamysleli nad tím, že ve slově „mediace’’ nedopatřením
chybí jedno písmeno. Měl nadpis znít „meditace’,’ nebo máme snad najít
význam slova v médiích? V hledání nám pomůže latinský slovník, ve kterém
se dozvíme, že mediace znamená zprostředkování. Je prostorem, ve kterém mediátor pomáhá lidem usnadnit komunikaci v konfliktních situacích.
Celosvětově patří mezi takzvané alternativní metody řešení sporů. V České
republice představuje od roku 2012 také alternativu ke klasickému soudnímu
řízení. Jak si představit využití mediace v praxi?
Nesetkali jste se někdy s tím, že přestáváte
rozumět svým dětem, partnerovy názory
raději ani nechcete slyšet a v práci postrádáte přátelský kolektiv i pochopení nadřízeného? Aby toho nebylo málo, zrovna vy
bydlíte vedle souseda, se kterým není rozumná řeč nebo spolupráce s obchodním
partnerem neodpovídá vašim představám.

Nenápadné potyčky postupně přerůstají ve
spleť problémů, k jejichž probrání s přáteli
již nestačí jen jedno espresso. Na dlouhý
výčet věcí je třeba velký šálek latte. Moje
babička říkala, že sdělená radost je dvojnásobná a sdělený smutek poloviční. Děda
dodával, že o problémech spolu mají lidé
mluvit.
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...pokračování ze strany 1
„Tohle nemá řešení. S ním se nedá mluvit. Nikam to nevede.‘‘ Všimli jste si, že v situacích,
které jsou nám nepříjemné, ovládají naše
jednání emoce? Většina z nás se chce intuitivně takovým situacím vyhnout, vnímáme
je jako ohrožující. Mediace je bezpečným
prostorem, ve kterém můžete společně
komunikovat. Umožňuje vám zorientovat
se v situaci, slyšet, být slyšen, hledat nové
možnosti a činit vlastní rozhodnutí, která
vám připadají správná.
Mediace je důvěrným a celosvětově vyhledávaným prostředkem k řešení konfliktů.
Mediátor vám umožňuje vést asistovaný
rozhovor, zatímco se soustředí na vaše potřeby a společné zájmy. V mediaci se otevírá
možnost vidět konfliktní situaci jako příležitost. Příležitost, pod kterou si každý z nás
představí něco jiného. Můžete tímto způsobem najít cestu pro doposud „neřešitelné‘‘
situace, jejichž rozuzlení je pro vás důležité.
Mediační služby můžete nyní využívat
v Heřmanově Městci. Iva Břízová je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Specializuje se na
konstruktivní řešení konfliktů, komunikaci
a vyjednávání. Ráda Vám zodpoví další dotazy. Na téma mediací je připravována také
online přednáška.

Tomáš Plavec (zvolen za KDU‑ČSL), mís‑
tostarosta: „Jak jsem již psal v textu, vždy
jsem byl spíše odpůrcem kamer na každém
kroku. Ale slatiňanský příklad mne trochu
zviklal. Rozhodnu se až podle konkrétního
projektu. A mluvím jenom za sebe, s ostatními zastupiteli za KDU‑ČSL jsem to dosud
neprojednával.”
Aleš Jiroutek (Patrioti), zastupitel: „Kamery nepotřebujeme. Máme městskou policii. Tu Slatiňany nemají. Městská policie je
mnohonásobně dražší (tedy jistě i lepší) než

kamerový systém. Kamerový systém je „Velký Bratr“, který omezí osobní svobodu občanů. Vedení radnice se o důvěru ke správě
kamerového systému připravilo samo. Josef
Kozel (Živé město) a Tomáš Plavec (KDU‑ČSL)
spolu s Romanem Charvátem (velitel městské policie) již kamerový záznam z veřejného prostranství dokázali zneužít. V rozporu
s platnými zákony dali účelově souhlas s jeho
šířením ve virtuálním prostoru. Dodnes se
mylně obviněným neomluvili.“
článek zpracoval Tomáš Plavec,
místostarosta

ANKETA LEKNÍNU – KAMEROVÝ SYSTÉM
„Jste pro zřízení kamerového systému ve městě? Pokud ano, v jakém rozsahu?“
Josef Janata: „Já jsem proti kamerám. Příliš to zasahuje do soukromí obča
nů. Anebo kamery jen v omezené míře, třeba na náměstí.“
Petra Jeřábková: „Jako máma dvou malých dětí bych
uvítala další bezpečnostní kamery zejména na dětských
hřištích. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že na dětském
hřišti u školy na berušce jsem několikrát s dětmi musela
odejít, protože tam chodí skupiny občanů, kteří konzumují veřejně alkohol,
bývají často opilí, hluční i agresivní. Na hřišti u hřebčína zase není výjimkou
najít injekční stříkačky přímo na dětském hřišti. Za mě určitě ano.“
Josef Kratochvíl: „Jestliže bude kamerový systém použit v rozumné míře
a jelikož nemám co skrývat, tak si myslím, že s jeho vybudováním většina
lidí bude souhlasit. Věřím, že přispěje k větší bezpečnosti a pořádku v na
šem městě.“
Ondřej Dostál: „Já jsem zastáncem kamer po městě. Sa
mozřejmě rozumně rozmístěných na místech, kde často do
chází k prohřeškům anebo je zde předpoklad této činnosti. Bude to další
výborný nástroj pro udržení pořádku ve městě, protože městská policie
ani Policie ČR nemůže být 24 hodin denně všude.“

Kontaktní údaje: Mgr. et Bc. Iva Břízová
725 912 730/ iva@altraidea.com
www.altraidea.com
Pokračování na:

Mirka Stará: „Jsem pro kamery na problematických mís
tech. Třeba náměstí by si je zasloužilo na více místech. Loňský říjnový kon
flikt, který se tam stal, bohužel nikde není zaznamenaný, a tak dá velkou
práci to dávat do kupy. Ono asi svým způsobem je málokdo bude chtít, ale
nedejbože, kdyby se něco stalo a pak by to bylo: „Kdyby tam byly kamery“.
Náměstí, úřad, u nádraží (kde se občas na parkovišti něco
„šupne“.) Myslím, že jich nebude potřeba kvanta, ale ro
zumný počet jsem pro.“
Andrej Malínský: „Proboha proč?! Ve městě, kde se nic neděje. Už měst
ská policie na úkor státní byl přešlap. Vezměte vyhrazené peníze a inves
tujte je do rozvoje dětí.“
Milena Vernerová: „Jsem pro kamerový systém, je to, myslím, po
třeba. Alespoň problematická místa. Několikrát jsme volali měst
skou policii, třeba do sokolské ulice, myslím, že na
náměstí a tam, kde jsou například banky nebo pošty
nebo velké obchody, je to potřebné.“
Samuel Valocký: „Kamery nic neřeší a nebude to zadarmo. Nejen poříze
ní, ale i údržba a já si myslím, že jsme již dost šmírováni kdečím a kdekým.“

Ztráty a nálezy
Nepostrádáte peněženku s větším
finančním obnosem?

Věci ztracené na území města se scházejí na městském úřadu. Nosí je sem buď
přímo poctiví nálezci nebo městská, či
státní policie, kam je lidé odevzdávají.
Nejčastěji to jsou klíče nebo peněženky. Pokud
se o věci nikdo nepřihlásí do tří let, propadají
obci.
Ale paní Lucie Kratochvílová, která má nálezy na městském úřadu na starosti, říká:
„Pokud máme nějaké vodítko, snažíme se majitele věcí aktivně vyhledávat. Tak v nedávné
době jsme až po dlouhé korespondenci s bankami vypátrali zapomnětlivce, který nechal ležet
v bankomatu opravdu velkou finanční částku.
Teď jsme rozjeli přímo detektivní pátrání po
majiteli snubního prstýnku nalezeného v prodejně potravin na sídlišti U Bažantnice. Heřmanoměstecká zlatnice paní Morávková nám
pomohla rozluštit datum sňatku, které bylo na
prstýnku vyryto. I když bylo až z 40. let minulého století, paní matrikářka Dlouhá našla ve
starých matrikách, kdo měl v ten den svatbu.
Nevěsta již na živu nebyla, ale za pomoci starostky sousední obce, jsme nalezli její potomky,
a tak i toho, kdo prstýnek ztratil.“
Na svého majitele ještě čeká peněženka s větším finančním obnosem, kterou někdo ztratil
již před Vánocemi v prodejně potravin Koloniál
Holub. Neváhejte se přihlásit!
A zpráva pro poctivé nálezce, kterých je mezi
námi ještě hodně. Nálezce má podle občanského zákoníku právo na nálezné ve výši 10%
hodnoty nálezu.
Tomáš Plavec

CHCEME OPĚT
SLYŠET, JAK
BYLO VE ŠKOLE?
Očkování většiny populace proti covid-19
je způsob, jak začít žít jako dřív.
Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.
Bezplatná linka 466 026 466
pardubickykraj.cz/ockovani
Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Schaumburg‑Lippe na zámku v Náchodě
a ve švýcarském Lancy vychovával jeho
syny. S nimi jsem začal navštěvovat různé kraje západní Evropy a severní Afriky,
tady vznikla moje cestovatelská vášeň. Na
podzim 1887 však mladí šlechtici odešli na
vysoké školy a já si musel hledat nové zaměstnání.

S ER I Á L

Lidé kolem nás
Jiří Stanislav
Guth‑Jarkovský
* 24. 1. 1861 v Heřm.Městci
– 160 výročí narození
† 8. 1. 1943 v Náchodě
Jak vzpomínáte na Heřmanův
Městec, vaše rodiště?
Narodil jsem se jako Jiří Guth, a tak jsem se
jmenoval celých šedesát let svého života,
než jsem v roce 1920 vstoupil do služeb prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Tehdy
mi jméno Guth připadalo příliš německé,
a tak jsem k němu přidal svůj oblíbený
pseudonym Stanislav Jarkovský. Ovšem
kdy jsem se narodil je malým tajemstvím.
Bylo to v noci z 23. na 24. ledna 1861. Matka Barbora tvrdila, že to bylo už večer třiadvacátého, ale v rodném listě byl uveden
až následující den, 24. ledna. Stalo se tak
v úřednickém domě Medov na malém náměstí v Heřmanově Městci a coby „sudičky“
mne přivítaly bíle oděné manželky ostatních obyvatel domu, které se právě vracely
z plesu.
Nechybělo mnoho a mým rodným městem
mohla být Praha. Můj otec Karel tam totiž
působil ve službách knížete Ferdinanda Kinského v paláci na Staroměstském náměstí. V roce 1860 ho však kníže poslal na své
heřmanoměstecké panství ve východních
Čechách, aby tam dal do pořádku účty a nadále dohlížel na finance. S sebou si otec vezl
dva mé bratry, devítiletého Gustava a jednoročního Antonína. K nim jsem přibyl po
Novém roce já a roku 1868 čtvrtý syn Karel.
Heřmanův Městec ve mně nezanechal příliš mnoho vzpomínek. Trochu chmurné na
jeptišky z tamní klášterní opatrovny malých
dětí a na pád ze žebříku, po němž jsem začal zadrhávat v mluvení, nejchmurnější ovšem na smrt malinké sestry Marie. Zůstaly
však i vzpomínky veselé – na vítání Sokolů
v červených košilích, kterým kluci zpívali
„Sokolové, pěkné peří máte! Já se k vám taky
dám, vy mně jedno dáte…“, na oslavování
císaře Františka Josefa I., který obcí projížděl
v roce 1867, a nejvíce na pruské vojáky, kteří
se v Heřmanově Městci usadili po vyhrané
bitvě u Hradce Králové. Strach z nepřítele
u malých kluků vmžiku zmizel, když je vojáci
vozili na poníku.

Můj šlechtický živitel mne poslal za předlitavským ministrem vyučování Paulem
Gautschem, který pak stál u počátků mé
kariéry nejprve jako středoškolského profesora, později jako olympijského funkcionáře.

Jiří Guth počátkem 90. let 19. století

A kam mířily vaše cesty dál?
V prosinci 1868 byl otec Karel v šedesáti
letech poslán do penze a musel najít pro
rodinu nové bydlení. Prahu, kterou si přál,
maminka, která byla o pětadvacet let mladší
a tehdy se stávala hlavou rodiny, však odmítla, a tak se rodiče vrátili do místa, kde se
poznali a odkud pocházeli – do Kostelce
nad Orlicí. Usadili se na hlavním náměstí
v domě rodiny Bačinových, z níž pocházela
maminka Barbora. Kostelec se mi stal druhým domovem, milým, krásným. Nezlobte
se, ale k orlickému podhůří se oproti mému
rodišti upínaly všechny moje vzpomínky.
Jedním z důvodů bylo – jak vzpomínám, že
oproti Heřmanovu Městci, kde se na panství
Kinských úřadovalo německy a němčina
byla slyšet i v každodenním životě, se mi
Kostelec zapsal především svou češtinou,
která zněla všude kolem. Dědeček Bačina
byl velký národovec a babička se za celý
život německy vůbec nenaučila.
Z Kostelce jsem se
také vydal v deseti letech do světa.
Nejprve na piaristické gymnázium
do Rychnova nad
Kněžnou, odtud do
Prahy na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, na
níž jsem se shodou
okolností stal po jejím rozdělení v roce
1882 prvním promovaným českým
doktorem filosofie.
Poté jsem nastoupil
do služeb knížete

Jak došlo k tomu, že i když jste
toužil stát se proslulým českým
spisovatelem, jste se nakonec
proslavil ve sportu, v oboru tak
vzdáleném vašim zájmům i tělesné
podstatě?
Jediný sport, který jsem jako hubený chlapec s brýlemi provozoval, bylo bruslení na
zahrocených dřevěných polínkách. Jízda
na koni, kterou jsem s mladými pány musel absolvovat, byla pro mne nesmírným
utrpením.
Důvodem mé cesty ke sportu bylo jednak
mé mládí, kvůli němuž jsem musel ve škole vyučovat tělesnou výchovu, jednak moje
cestovatelské touhy. V roce 1891 jsem proto využil stipendia ministra Paula Gautsche
a za státní peníze odjel do Francie studovat
moderní metody výuky tělesné výchovy.
Měl jsem štěstí, že jsem záhy narazil na Pierra de Coubertina, s nímž jsem si okamžitě
porozuměl a s nímž mne až do jeho smrti
pojilo „něžné“ přátelství. Díky jemu – a opět
šťastné náhodě – jsem byl v červnu 1894
jmenován jedním z dvanácti prvních členů Mezinárodního olympijského výboru.
V dubnu 1896 jsem se zúčastnil prvních
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novodobých olympijských her v řeckých
Athénách, kde jsem byl uchvácen zejména
olympijskými ceremoniály s vyvěšováním
vlajek a hraním hymen. Ihned mne napadlo, jak takto oslavované vítězství českého
atleta může pomoci šířit ve světě poznání, kdo jsou Češi, zavření v žaláři habsburské monarchie. Po mém návratu do Prahy
jsem také apeloval v tisku, že je třeba začít
se připravovat na další hry v Paříži v roce
1900. Protože Čechům „nezáleží na počtu
účastníků, nýbrž na jich zdatnosti“, pro ně
není důležité zúčastnit se, ale zvítězit. Jinak
zůstanou světu neznámí!
V květnu 1899 se mi podařilo ustavit Český
olympijský výbor, v červenci následujícího
roku 1900 jsem mohl gratulovat diskaři Františku Jandovi‑Sukovi k zisku dřevěného stolního kalendáře, který se stal první českou
„olympijskou medailí“. Na první olympijské
vítězství českého sportovce jsem však musel čekat až do roku 1924, než pro ni v Paříži
vyšplhal sokolský gymnasta Bedřich Šupčík.
A co vaše další činnost?
Kromě sportu a olympijského hnutí jsem se
našel i v Klubu českých turistů, napsal jsem
řadu cestopisů, románů a novel, překládal
jsem z francouzštiny a němčiny. Byl jsem
dokonce prvním, kdo přeložil do češtiny
Vinnetoua od Karla Maye, přestože mne nijak nezaujal! Lidem jsem ale nejspíš zůstal
v paměti jako autor Společenského katechismu, pravidel společenského chování, která
si v mnoha případech zachovala platnost
dodnes. A po vzniku samostatné Československé republiky jsem nastoupil jako ceremoniář do kanceláře prezidenta Masaryka,
kde jsem mimo jiné připravil nejvyšší státní
vyznamenání Řád Bílého lva. Po smrti mé
milované manželky Anny jsem se pak koncem dvacátých let odebral do Náchoda,
kde moje cesta životem, započatá v Heřmanově Městci, po 82 letech skončila.
Na otázky Tomáše Plavce za Gutha
‑Jarkovského odpovídal František Kolář, histo
rik, bývalý člen Českého olympijského výboru.

Velikonoční soutěž ano, nebo ne?
Spolek Živé město Heřmanův Městec vyhlašuje velikonoční soutěž. Tentokrát
je to téma „ Velikonoční výzdoba“. Víte, že se velikonoční soutěž zařadila mezi
tradiční společenské akce?
V loňském roce nám přáno nebylo, abychom se sešli v Galerii Dvojdomek na výstavě a velikonočním jarmarku. Moc si přejeme a věříme, že letos budeme moci otevřít
dveře židovského dvojdomku a navodit si
atmosféru přicházejícího jara.
Tvořte a tak trochu nám ukažte, jakou velikonoční výzdobu si děláte vy. Výstava bude
otevřena v sobotu 27. 3. 2021 od 10 hodin.
Probíhat bude až do 2. 4. 2021.
Doprovodný program: vzhledem k epidemiologické situaci bude probíhat pouze

Vaše výrobky do soutěže budeme přijímat
od 24. 3. 2021 přímo ve dvojdomku, a to
vždy v době od 10–12 a od 15.30–17.00.
Nejdéle do pátku 26. 3. 2021.
Podrobnější informace o akci najdete na
stránkách Živého města, na plakátech nebo
na Facebooku.
Michaela Dyčková

Představujeme naše sousedy

Bylany
Tomáš Hrubý
* 10. 07. 1973
starosta obce
Můžete nám vaší obec stručně
představit?
Jméno obce Bylany u Chrudimi je spjato se
staročeským slovem „býlé“, které označovalo keře a různé rostliny. Dalimil například
píše o pustém hradu Vratislavi, že dnes je
„vidět zde samé býlé“. Bylané pak byli lidé,
kteří se na takovém zřejmě nekultivovaném místě usadili. Podle nich pak vznikl
dnešní název Bylany. První zmínka o vsi
Bylany je z roku 1421, kdy byl jejím pánem
Václav Klektaj, syn Jakuba, kterému Bylany
koupil za jeho peníze Olbram z Poličky od
Vavřince z Mětic.
V současné době má obec 428 obyvatel
a nacházejí se v ní dvě mateřské školky,
jedna provozovaná obcí a jedna soukromým subjektem. Dále zde máme řeznictví a uzenářství a obchod se smíšeným
zbožím, hostinec a kulturní dům, který je
využíván hlavně v plesové sezoně a ke kulturním akcím. Pro vyžití dětí slouží dětské
hřiště na návsi a loni zřízené workoutové
hřiště. V obci působí dva spolky, Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení.

Rodina Gutha‑Jarkovského – manželka Anna a syn Gaston (kolem 1910)

pletení pomlázky a pletení z pedigu. Jarmark musíme letos oželet.

Co se vám v poslední době
povedlo?
V minulých letech jsme opravili část chodníků a veřejného osvětlení, zřídili nové
webové stránky obce a zprovoznili mobilní
rozhlas. Naší největší připravovanou akcí je
rekonstrukce budovy obecního úřadu s přístavbou nové hasičské zbrojnice.
A co vás trápí?
Určitě stávající stav nevyužívané železniční
trati Chrudim – Heřmanův Městec a dále
po loňských povodních zanesený obecní rybník, který bude nutno v budoucnu
odbahnit.
A na co byste chtěl Městečáky
pozvat?
V budoucnu určitě na vyhlášené bylanské
plesy, ať už myslivecké, sportovní nebo hasičské, které v současné době Covidu nelze
pořádat.

Rodný dům Jiřího Gutha – Medov
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Proč neúplné vyjádření místostarosty T. Plavce
k článku A. Jiroutka“ Nezakazujme pracovat“?

Pan Dostál má pravdu

S obsahem článků pana Bohumíra
Pan místostarosta Plavec v minulém Leknínu zveřejnil reakci na článek p. Ji- Dostála plně souhlasím.
routka „Nezakazujme pracovat“. Vysvětlil nám dle zákona o obcích pravomo- 1.
ci kontrolního výboru a z toho vyplývající závěr, že kontrolní výbor nemůže Radnice by skutečně měla reagovat na janic jiného kontrolovat, než co stanovil striktně zákon. Proto byl p. starostou koukoliv kritiku, ale ona tak činí. Ke zprávě
upraven a následně schválen zastupitelstvem plán kontrolní činnosti výboru. kontrolního výboru, ve které jsou vytýkány
uvedené nedostatky se vyjádřil odbor spráPotud tomu rozumím a vysvětlení je logické.
Protože ale kontrol. výbor již mezi tím (i když
nad rámec své pravomoci, mimo dikci zákona) zjistil vážná pochybení radnice, postrádám právě na tato zjištění reakci p. místostarosty. Chyby uváděné předsedou
kontrolního výboru p. Jiroutkem (stavby
bez povolení, neschválené radou ani zastupitelstvem města, neschválené v rozpočtu města, neodsouhlasené investiční
akce jsou placeny z peněz na údržbu, realizace staveb v rozporu s projektovou dokumentací, jsou vypláceny peníze nad částky
v podepsaných smlouvách bez dodatku
smluv), jsou dost závažného charakteru
a některé mohou i hraničit s trestně právní
odpovědností. Proto by se měla rada města uvedenými chybami zabývat. Jestliže se

ukáže jejich pravdivost, vyvodit závěry vůči
zodpovědným pracovníkům a v případě, že
by pravdivé nebyly, je dementovat a bránit
se, třeba i soudní cestou. Když nebude na
výše uvedená zjištění zveřejněná patřičná
reakce vedení města, vznikne dojem, že
radnice zametá své chyby pod koberec.
Rozhodně se neztotožňuji (alespoň do
doby přijatých závěrů rady města k tomuto
problému) se zjednodušujícím vyjádřením
p. místostarosty, že se jedná „jen“ o předvolební kampaň p. Jiroutka. Vedení radnice
by se mělo vždy vyjádřit k jakékoliv kritice,
vznesené kýmkoliv, jasnou a srozumitelnou
odpovědí, pokud možno bez pachuti napadání a arogance.
Dostál Bohumír

Kdy už konečně bude radnice řešit parkování
na náměstí Míru?
Je hezké, že nás městská policie v minulém zpravodaji dopředu informuje,
že budeme pokutováni za špatné parkování. Jistě, v mnohých případech
to bude oprávněné. Ale proč nás radnice raději neinformuje o tom, kdy už
konečně bude parkování na náměstí Míru omezeno parkovacími hodinami
(hodiny umístěné ve vozidle, kde si nastavíme čas příjezdu pro případnou
kontrolu policií), aby i ti z nás, kteří potřebují jen krátkodobě zaparkovat, si
mohli nakoupit či zařídit potřebné záležitosti?
Omezení parkování s parkovacími hodinami
je to nejsnazší a nejlevnější řešení, jak nedostatku parkovacích míst alespoň trochu čelit.
Stačilo by vymezit na pravé a levé straně náměstí dopravními značkami potřebný počet
(odhaduji na každé straně cca 8) parkovacích míst s omezením parkování na 1 hodinu. Finanční náklady by byly minimální, jen
na osazení dopravních značek. Ostatní parkovací místa by zůstala beze změny a parkování by bylo i nadále zdarma. Jednalo by se
o zkušební kompromisní řešení, na kterém
není nic objevného a používají ho mnohá
města. V případě zavedení parkovacích hodin by pak i městská policie měla prostor
k postihu neukázněných řidičů.

Poslední informace k parkování na náměstí byla zveřejněna ze strany radnice před
několika měsíci, ale bohužel doposud
s žádnými výsledky. Přitom je to problém,
který potřebuje nutně řešit, vždyť zaparkovat zde je již téměř nemožné. Nedostatek parkovacích míst není záležitostí jen
stávajícího volebního období, ale je znám
minimálně 6 let. Přesto se radnici doposud
nepodařilo jej eliminovat alespoň výše
uvedeným návrhem či jiným způsobem.
Co tomu vlastně brání?
Dostál Bohumír
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Rezignace na mandát člena zastupitelstva města a člena
Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec
Vážení spoluobčané, vážení přátelé. V závěru loňského roku jsem rezignoval
na mandát člena Zastupitelstva města Heřmanův Městec a následně jsem
rezignoval na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města HM. Velice si
vážím podpory vás voličů v komunálních volbách, a proto považuji za svou
povinnost vás touto cestou seznámit s důvody mé rezignace.

vy majetku města ve stanovené lhůtě do
28. 1. 2021, tedy již po uzávěrce předchozího čísla Leknínu. Ve vyjádření jsou námitky
kontrolního výboru vyvraceny. S vyjádřením
bude seznámeno zastupitelstvo města na
jeho zasedání dne 8. 3. 2021. Můžeme o něm
informovat i v Leknínu, ale vyjádření má 7
stran a 26 stran příloh. Jako právník jsem
se v mém článku vyjádřil k právní podstatě
věci, technické záležitosti řeší odbor správy
majetku. Souhlasím i s tím, že tyto věci by se
měly řešit bez napadání a arogance, nemyslím však, že by k tomu docházelo z mé strany.

Na mandát zastupitele a člena KV jsem
rezignoval po vlastním rozhodnutí, jelikož
nejsem podle svého přesvědčení dále schopen aktivně plnit svou úlohu zastupitele.
Jedním z důvodů je péče o rodiče v Hlinsku,
kterým se zhoršil zdravotní stav. Moudré přísloví říká, že „nelze sedět jedním zadkem na
dvou židlích“. Znamená to, že by se člověk
měl v takovém případě rozhodnout, čemu
dát přednost. Určitě budu nadále pečlivě
sledovat dění v našem městě a až se okolnosti ve všech směrech změní, rád se zapojím do další práce.

2.
Radnice se již více než rok snaží prosadit
prakticky stejné řešení parkování na náměstí jaké navrhuje pan Dostál. K osazení značek
však je nutný souhlas Odboru dopravy Městského úřadu Chrudim, který nyní řeší námitky
několika občanů bydlících na náměstí, kteří
mají obavu, že nebudou moci parkovat před
svým domem. Průtahy i já považuji za neúnosné, ale není v našich silách je ovlivnit.

Nyní mi dovolte několik postřehů ještě
z pohledu zastupitele a člena KV na dění
v posledních dvou letech mého působení
v zastupitelstvu města. Nabídku na práci

Tomáš Plavec
P.S. Právě v době vydání tohoto čísla jsme
obdrželi rozhodnutí, že značky bude možno
osadit. Snad se tedy situace konečně pohne.

CHCEME ZASE
VIDĚT U STOLŮ
PLNO?
Očkování většiny populace proti covid-19
je způsob, jak začít žít jako dřív.
Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.
Bezplatná linka 466 026 466
pardubickykraj.cz/ockovani
Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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v KV jsem přijal rád s dobrým úmyslem
uplatnit některé své zkušenosti z dob, kdy
jsem byl místostarostou. I když se snaží být
KV pro naše město aktivní s cílem chránit
jeho majetek, nedočkali jsme se prakticky
žádné opory. Bohužel jsem také neviděl, že
by se vedení města našimi závěry a doporučeními více zabývalo a doložené nesrovnalosti, např. při realizaci zakázek, nikterak
neřeší. To je jeden z dalších důvodů mého
rozhodnutí. Práce KV je dokonce vnímána
jako zasahování do výkonné činnosti rady
města, což rozhodně není v záměru KV
a ani to není nikterak technicky, ani zákonně
možné. Jednoduše řečeno, je to nesmysl.
Bohužel nemohu též souhlasit s některými způsoby při řízení našeho města a jako

příklad uvádím prapodivný způsob vypsání
záměru na pronájem městských kotelen. Již
v roce 2019 bylo zřejmé, že spolupráce s firmou BYTEP HM, s. r. o. k 31. 12. 2020 skončí. Je
proto velmi zvláštní, že RM schvaluje vypsání
záměru na pronájem městských kotelen až
7. září 2020 s tím, že nabídky mohli podávat
zájemci o pronájem pouze do 10. října 2020.
Díky tomuto šibeničnímu termínu mohli
předložit nabídku pouze ti zájemci, kteří
o záměru pronajmout kotelny, se všemi podrobnostmi, věděli s předstihem několika
měsíců. (Sdružení Heřmani vyjádřilo písemně RM nesouhlas s takovým postupem. RM
toto vzala bez dalšího vysvětlení pouze na
vědomí). Podrobnosti na www.hermani.cz
Závěrem mi dovolte popřát všem v této
době především pevné zdraví, našemu
městu méně politikaření, být schopni naslouchat jeden druhému a více obousměrné komunikace zastupitelů města.
Otakar Volejník

S Běžeckým klubem do nové sezóny
Co bylo?
Běžecký klub Heřmanův Městec v minulém roce ani v době epidemie nezahálel a v rámci
daných možností rozvíjel svou činnost. Naštěstí běh je jeden ze sportů, jenž lze provozovat i za přísných karanténních opatření, a tak jsme opět naběhali ať už individuálně nebo
v povolených skupinách pěknou řádku kilometrů. Ačkoli některé akce musely být zrušeny,
podařilo se nám zorganizovat většinu plánovaných závodů a opět tedy i zastřešující seriál
O vládce Mrdic. Některé samozřejmě musely být podřízeny pravidlům aktuálních opatření,
a tak proběhly trošku jinou formou, což mělo také své kouzlo. Cyklistický závod Železná
klika tak probíhal jako „virtuální“ a v daném týdnu si ho každý mohl projet sám a nahlásit
svůj čas a porovnat si ho s ostatními. Obdobným způsobem se běžely i malé závody Mrdická mašina a Smaltovaný bažant. Velkolepý ultraběh 50 mil železnohorských naštěstí
mohl zůstat takřka beze změn i s ohledem na to, že zde jsou běžci a cyklisti opravdu
rozprostřeni na velké ploše. S jistými obtížemi se podařilo zorganizovat i Podzimní běh,
ale nakonec i přes nepřízeň počasí tato akce tradičně přilákala spoustu nadšenců. Zimní
bludička Mikuláš ztratil plášť už probíhala opět individuálně, když její trať s jednotlivými
strašidelnými kontrolami byla v Paláci vyznačena déle než týden a umožňovala dětem
i dospělým zajímavou zábavu v době koronavirové. Celkové vítězství v seriálu obhájil Pavel
Lopour, který získal 723 bodů, v ženách kralovala Andrea Ryčlová s 461 body.
Co bude?
I letos se chystáme zorganizovat co nejvíce akcí, které situace umožní. Předběžnou termínovku najdete na našich webových stránkách www.podbeh.cz, popř. budou aktuální informace
na našem Facebooku. V zásadě platí, že pokud by platná nařízení neumožňovala uspořádání
hromadné akce, pokusíme se ji nahradit nějakou formou, jež možná je, aby byla motivace
se proběhnout či projet. Prvním závodem bude Jarní běh. Cca 5 kilometrů dlouhý přespolní
závod. S ohledem na uzavření zámeckého parku proběhne letos pravděpodobně v okolí
Ježkovky a Paláce. Start bude 10.30 v areálu DDM Ježkovka. Přijďte se proběhnout na čerstvý
vzduch a přivítat jaro. Stejně tak si s námi můžete zaběhat na našich pravidelných úterních
trénincích. Případní zájemci nás mohou kontaktovat na Facebooku či na info@podbeh.cz.

Běžecký klub Heřmanův Městec
Předběžná termínovka pro rok 2021
– závody seriálu Vládce Mrdic

20. 3. Jarní běh – kros na 5 km
17. 4. Smrt krásných běžců –10 x 6,2 km kros
27. 4. Železná klika – horská kola 40 km
15. 5. 50 mil železnohorských – ultratrail
26. 5. Pančavák – externí závod – 30 km kros
8. 6. Heřmanoměstecká střela – 13 km
časovka silnice
23. 6. Pivní míle – 4 x 400 m + pivo
7. 8. Amatérský triatlon Konopáč
– externí závod – sprinttriatlon
18. 9. Podzimní běh – 10 km kros
12. 10. Mrdická mašina – 2 km kros
9. 11. Smaltovaný bažant – 1,6 km kros
3. 12. Mikuláš ztratil plášť – orientační běh
Termíny se mohou změnit – sledujte náš
web a Facebook.
Závody proběhnou v návaznosti na aktuální protiepidemická opatření.
Jan Plavec, Běžecký klub Heřmanův Městec
www.hermanuv‑mestec.cz
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.

Aktivní přístup k životu

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2021

APŽ Březen 2021

Radost, sdílení, propojení, respekt – čtyři slova, která charakterizují RC Radovánek. Vše se započalo v lednu roku 2007, kdy jsme postupně realizovali
myšlenku o vytvoření místa, kde by se setkávali rodiče a prarodiče malých
dětí ke společným hrám, tvoření, sdílení a vzdělávání.

Tělocvična v přírodě
Pravidelně od 8. března cvičíme každé
pondělí venku od 14.00 v Bažantnici. Sraz
u velkého hřiště. Kdo máte, vemte s sebou
hůlky.

Nadšeně jsme uvítali prostor v podkroví židovského dvojdomku. To místo mělo své kouzlo
a měli jsme možnost i vybudování malé zahrádky s pískovištěm a bylinkovým záhonem.
Proto jsme po roce činnosti nesli nelibě zprávu o nutnosti stěhování. Dostali jsme podporu
od města a možnost užívat nové prostory v areálu MŠ Jonášova, které byly větší, nabízely
možnosti rozšíření našeho programu, takže jsme tuto změnu nakonec přijali jako výzvu
a nadšeně tvořili dál. Za pomoci dobrovolníků a ochotných sponzorů jsme přebudovali
vyasfaltovaný prostor před vstupem do centra v příjemnou, travnatou plochu s herními
prvky pro děti. Podařilo se nám nastavit program pravidelných aktivit a služeb nejen pro
rodiče s dětmi, ale nabízeli jsme i zajímavé vzdělávací a tvůrčí projekty pro širší veřejnost.
V Radovánku se zrodila i myšlenka projektu Dnů pro rodinu, kde se posílila vzájemná spolupráce nejen mezi rodičem a dítětem, ale i mezi organizacemi navzájem
Věříme, že se nám stále daří ta úvodní čtyři slova proměňovat v činy. Radostné hraní si
s dětmi, propojování generační, myšlenkové i spolkové. Sdílení a respekt k individualitě
každého jedince – dítětem počínaje, uznáním a respektem k potřebám matky, otce, babičky a dědečka konče.
Za tím vším stojí tým lidí, kteří věří, že to celé má smysl a dávají do toho spoustu svých
sil i času. Naprostou stálicí po celých 14 let fungování rodičovského centra je Iva Krbcová,
lektorka a naše neúnavná babča. Na pozici koordinátorek se postupně vystřídaly Gabriela
Jirousková, Iva Kotorová a Lenka Balogová, která vede centrum doposud. Tým doplňovala
celá řada tvůrčích a šikovných lidí na pozicích lektorů, hlídacích tet a provozních pracovníků. Všem jim patří velké poděkování za dobře odvedenou práci.
V tomto roce nás čeká po 13 letech přesun na nové místo. Bude to opět hodně práce,
ale zároveň máme možnost věci proměnit, posunout a těšit se z nového začátku. Dokud
tvoříme, žijeme a ten pohyb nám dává radost.
Jirousková Gabriela
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Středa 10. 3. od 20.20 hodin
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R.D.I.)
Co nám pomáhá zvyšovat si vnitřní energii
a odolnost vůči nemoci? Co nám energii
naopak bere? Přijďte si s námi toto téma
sdílet a načerpat pro sebe inspiraci v naší
svépomocné on‑line skupině rodičů. Na
besedu se prosím předem přihlaste na
rcradovanek@centrum.cz. Odkaz na setkání naleznete také v události na našem FB.
Středa 24. 3. od 20.00 hodin
ZDRAVÁ ŽENSKÁ KRÁSA
Zveme vás na on‑line besedu s Pavlínou
Kličkovou, „bylinkovou kadeřnicí“ a majitelkou kadeřnictví 7kráska. Budeme si povídat
o síle bylin spojené s přirozenou krásou
ženy. Na besedu se prosím předem přihlaste, dobrovolný příspěvek na akci je možno

hradit na náš účet. Děkujeme. Odkaz na setkání naleznete také v události na našem FB.
Úterý 30. 3. od 16.00 hodin
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
Spolek Radovánek a T. J. Sokol HM vás srdečně zvou na tradiční předvelikonoční akci
pro rodiny s dětmi do 6 let. Akce proběhne
tento rok v Bažantnici. Vstupné dobrovolné. Kontakt: 724 152 866. Další podrobnosti
o akci získáte na našem webu www.rcradovanek.cz nebo Facebooku.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
dlouhodobě podporováno městem Heřmanův
Městec, Pardubickým krajem, MPSV a společností
energeia, o. p. s. Kontakt: www.rcradovanek.cz,
www.facebook.com/rcradovanek 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz.
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čtvrtek 4. března
Pěšky ze Svojšic přes Barborku do H. M.
Odjezd ve 12.50 z autobusového nádraží
v H. M.
čtvrtek 11. března
Pěší vycházka přes Doubravu
Sraz ve 14.00 v Bažantnici.

Ilustrační foto: Nové dětské hřiště, vybudované svépo
mocí rodičů na původní vyasfaltované ploše v září 2009
v areálu MŠ Jonášova. Na vybudování hřiště finančně
přispěla firma Holcim, sponzorsky se podílely také firmy
Pavla Jiráska, AZ Stavební, Libora Matějky, Víta Abraha
ma, Sostaf, Novo Jaroslav Novotný a město Heřmanův
Městec. Děkujeme. Zatravněnou plochu bude dále
užívat jako zahradu pro děti MŠ Jonášova.

Rádi byste se naučili
na počítači či jen si
osvěžili znalosti?
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior?
Nemáte a neznáte nikoho, kdo by vás seznámil se
základní obsluhou počítače? Kdo by vám pomohl?
Chcete komunikovat s blízkými pomocí e‑mailové
pošty nebo facebooku? Pomůžeme vám vyhledávat informace, které vás zajímají. Seznámíme vás
s webovými portály, které můžete při vyhledání
informací navštívit. K dispozici máme počítačovou
učebnu. Poskytujeme individuální přístup k uživatelům. Na školení si můžete s sebou do učebny
nosit svůj tablet nebo notebook.
Služba je poskytována zdarma.
Máte možnost navštívit naše Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického, o.p. s Neváhejte se na nás obrátit od pondělí do pátku od
8 do 16 hodin. Uživatelé budou docházet pouze
jednotlivě, se zakrytými ústy (s rouškou).
Pracoviště Chrudim: Revoluční 594, 537 01Chrudim
(pod nádražím). Můžete také zavolat na tel. čísla
775 693 982, 469 620 320.
Naděžda Medková

čtvrtek 18. března
Pěšky z Markovic do H. M.
Odjezd ve 14.00 z autobusového
nádraží v H. M.
sobota 20. března
Pěšky ze Stéblové do Bohdanče
Odjezd v 9.30 z autobusového nádraží
v H. M.
čtvrtek 25. března
Z Míčova do H. M.
Odjezd ve 13.10 z autobusového nádraží
v H. M.

Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Jen světlem hvězd nech se vést
Vánoční tajenka „Hvězdy v oknech“ se stala v našem městě tradicí

Její původ není ryze český, pochází z malého městečka ve Švýcarsku, kde si
lidé zdobí okna čísly a vlastními nápady a postupně je rozsvěcí v období od
1. do 24. prosince. Čísla si tamní obyvatelé vyzvedávají na radnici a považují
za čest se této vánoční aktivity účastnit.
V Čechách jsme k číslům přidali hvězdy
a písmena, která tvoří tajenku. Písmena se
v předvánočním čase nachází rozesetá téměř po celém Heřmanově Městci.
Po uzavření soutěže jsou tajenky zkontrolovány a ze všech správných luštitelů jsou
vylosováni tři, kteří obdrží hlavní ceny na
Městském úřadě v Heřmanově Městci přímo od pana místostarosty. Šťastlivci se letos stali Antonín V. z první třídy, Karel M. ze
třetí třídy a Ela N. z páté třídy. Ostatní také
nepřichází zkrátka, každý účastník dostává
balíček s drobnými dárky od sponzorů.

Letošní ročník je tedy za námi a my bychom
rádi poděkovali všem devadesáti pěti luštitelům, těm, kteří hvězdy umístili a také
sponzorům, kterými byli město Heřmanův
Městec, společnosti Energeia, o. p. s., RI
‑OKNA, s. r. o., nezisková organizace Koalice
nevládek Pardubicka, Lékárna Čech, s. r. o.,
Koloniál Holub, s. r. o., Papírnictví M. Stará,
Květinka p. Minařík, p. J. Pecková, p. M. Janatová a p. B. Tamchynová.
Za organizátory Blanka Tamchynová

Smyslem této aktivity není jen bystřit si hlavu přemýšlením nad tajenkou, ale hlavně se
trochu hýbat‑tedy jít na procházku zpestřenou hledáním vánočních hvězd s písmeny.

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Únor byl u nás ve znamení spuštění přihlašování na letní tábory 2021. Opět
jsme se zapojili do Operačního programu Zaměstnanost. Projekt: Podpora
rodičů při DDM Heřmanův Městec je pro děti pečujících osob (rodičů) navštěvující první stupeň základního vzdělávání. Příměstský tábor je pro děti
zdarma. Sportovní příměstský tábor bude plný soutěžních výzev a zábavy.
Všechny příměstské tábory máme i po navýšení kapacity již plně obsazené.
Florbalisté si letos zasportují v tělocvičně ve
škole v Novém Městě nad Metují. Turistický
tábor letos zamíří do horského ráje Jeseníků a náš pobytový tábor v Miletíně se změní
na vojenskou misi. Na tyto pobytové tábory
jsou stále volná místa. Jestli chcete zažít velké
dobrodružství a u toho
poznat nové
k a m a r á d y,
neváhejte
se přihlásit.
Těšíme se na
vás.

Kolektiv za
městnanců
DDM
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vážená redakce,

RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

dovoluji si Vám zaslat příspěvek – podělit se o velký zážitek z mých
dlouhodobých pobytů v Heřmanově Městci. Narodil jsem se v Děčíně
a celé dětství jsem povětšinou trávil v Městci. Moji rodiče se plavili na
lodi ČSPLO do Hamburku a já jsem po celý rok kromě zimy pobýval u
svého dědečka Františka Solničky v Kostelecké, dnes Pokorného ulici
č.p. 89. V dobách školou povinných jsem trávil prázdniny až do svých
17. let u rodiny Lebduškových, v č.p.102 spolu partou s vynikajících
kamarádů a kamarádek z okolí.

Rodičovské centrum Radovánek

Rodičovské centrum Radovánek je neziskový spolek z Heřmanova Městce,
který má za cíl posilovat komunitní život rodin a podporovat jejich vzájemnou svépomoc. Spolek především provozuje rodičovské centrum, kde vytváří
prostor pro setkávání a sdílení, vzdělávání a odborné poradenství určené
především rodičům.

Dnes bohužel jen sporadicky zavítám do míst svého mládí, na hřbitov
nebo na poslední rozloučení s některým z mých vrstevníků.
Bohumil Krivý, Ústí nad Labem

Moje první jízda na lokomotivě
Krásné červencové dopoledne roku 1957, kdy sluníčko vesele vykukuje nad
hřebenem Železných hor a vzduch se tetelí horkem. Z dálky až sem do
Čáslavské ulice proniká podivná směsice vůní a je cítit kouř. Vůně oleje,
uhlí a teplý dech páry spolu s typickým lomozem a hlukem mě neomylně
směřuje k výtopně na městeckém nádraží.
Ze železniční stanice ČSD Heřmanův Městec
malebně usazené v podhůří vedou koleje do
několika směrů. Přes Choltice a Valy k hlavní
trati do Přelouče a na východ přes Klešice
a Bylany do Chrudimi. Vpravdě horskou tratí
jsou ale koleje stoupající vzhůru přes Kostelec a zastávku Tasovice do Prachovic s velkou
cementárnou. V Tasovicích odbočují koleje
do lůna Železných hor, aby vystoupaly do
koncového nádraží Vápenný Podol.
Na městecké nádraží jsem často chodil
okukovat posun vlaků a obdivovat parní lokomotivy, svou velkou lásku. Také dnes tam
byla, krásná černá a lesklá jak závodní kůň,
jen místo hřívy odfukovala páru a z komína
se valil hustý tmavý dým. Její ocelové srdce
pravidelně oddychovalo rytmy kompresoru.
Parní lokomotiva řady 423.0228 s ajznboňáckou přezdívkou „Velký bejček“, díky své někdy
nezkrotné síle. Můj dávný sen desetiletého
školáka se vyplnil. Stál jsem před ní jak u vytržení, měla červená kola a vše čerstvě naolejované, připravená k další jízdě. Z budky
si mě dobrácky prohlížel sympatický pan
strojvedoucí i s topičem. Tato lokomotiva
splnila mé veliké tajné přání, kdy jsem díky
pochopení těch úžasných lidí mohl tento
stroj řídit – správně vést, jak říkají železničáři.
Odměnou za přinesený kastrůlek s obědem bylo pozvání do „kuchyně“ lokomotivy. Rázem mě ovanul horký dech parního
kotle, všude spousta pák, ventilů, regulátor
a hlavně dvířka do rozžhaveného topeniště.
Pohled do pece plné šlehajících plamenů ve

mně málem vzbuzoval představy o pekle…
/Jak mi o mnoho let později připadal tento
„sazomet“ malý proti velkým lokomotivám,
které jsem topil v Děčíně… /. Objevil se dozorce výtopny a pro nás to byl signál k zahájení toužebně očekávané jízdy. Zapískání, mašinka si odfrkla vodu z parních válců
a buf buf buf, vyjeli jsme z topírny. Na třetí
koleji stála souprava osobního vlaku složená ze služebního vozu pro vlakvedoucícho
a dvou osobních vagónků s dřevěnými lavicemi pamatujících ještě „starého Procházku“.
V těchto dřevácích jezdili už naši dědečkové
a nyní dosluhují na lokálkách. Po nezbytných
formalitách s vlakvedoucím vyšel pan výpravčí na perón. Přísně se rozhlédl po vlaku,
zkontroloval, zda je vše v pořádku a jeho ruka
s výpravkou vylétla vzhůru.
Lokomotiva zapískala a vlak se vydal na svou
pravidelnou cestu do hor. Dovedete si jistě
představit ty fantastické pocity a zážitky pána
kluka, který se poprvé veze na opravdové lokomotivě. To není žádná hračka na klíček ani
nějaká setrvačníková napodobenina. Nohy
se mi chvějí otřásáním lokomotivy a také
vzrušením. Do očí štípe
kouř, odletující saze a rozpálená pec sálá žárem, ale já
jsem nejšťastnější člověk na
zeměkouli. Hodna své přezdívky, vyšlapuje lokomotiva
vesele do kopce ke Kostelci.
Minuli jsme přejezdy pod
hřbitovem, zahrady na konci
města a je tu Borek. Sympa-
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tický kopeček porostlý borovicemi s písníkem
uprostřed. Za přejezdem prachovické silnice
míjíme zbytky opuštěné vápenky se zrušenou
vlečkovou kolejí a jsme ve stanici Kostelec
u Heřmanova Městce. Několik cestujících vystoupí a nastoupí, hvizd výpravčího a noříme
se do lesa k Tasovicím. Zvědavě pokukuji skrz
vojenskou maskovací síť podél tratě do areálu
Aza – utajovaného armádního zásobovacího
skladu pohonných hmot. Po pravé straně se
objevují koleje a pak celý areál prachovické
cementárny. Skřípění brzd a jsme v Prachovicích, dál koleje nevedou. Po vystoupení cestujících objedeme vagony tak, aby lokomotiva
byla opět v čele vlaku přichystaná na cestu
zpět. Vlakvedoucí dává pokyn k odjezdu, zahvízdání píšťaly a pomalu se rozjíždíme dolů
k Tasovicím. Obdivně si prohlížím zařízení
cementárny, obrovské rotační pece a sleduji
posun parní lokomotivy na vlečce při nakládání a řazení typických vagonů na cement,
nádržkových „cibuláků“. Ze stavědla nás zdraví
výpravčí a po chvilce jízdy zastavujeme na odbočce Tasovice. Odtud suneme, tlačíme před
sebou, vagony do konečné staničky Vápenný
Podol.
konec prvního dílu
Bohumil Krivý
O tom, jak malý mašinfíra skutečně řídil
lokomotivu z Podola do Heřmanova Městce,
se dočtete v příštím čísle.

Smyslem existence centra je nabízet a rozvíjet prostor pro podporu rodiny a rodinných
vztahů a vytvářet příležitosti pro posilování
kompetencí rodičů i zdravý vývoj dětí. K motivaci rodin používá různé řízené aktivity
dle zájmu dětí i dospělých. Součástí aktivit
spolku je i nabídka akcí pro celou rodinu,
jako jsou výlety, pobyty či kulturní akce. Pracovníci v centru jsou schopni rodičům také
poradit při lecjaké obtížné situaci, se kterou
si sami neví rady. Spolek Radovánek realizuje
A co říkají maminky?
Radovánek = pěkně strávené chvilky v příjem
ném prostředí s ostatními maminkami. Poznala
jsem zde stejně naladěné maminky, což jsem uví
tala hlavně v době, kdy jsem tu neměla žádnou
kamarádku. Líbí se mi besedy pro rodiče, tvůrčí
aktivity pro děti, letní táboření. Andrea
Syn se do Radovánku vždy těší, chodíme občas
na úterní zpívání, a hlavně ve čtvrtek si jen tak
pohrát s ostatními batolaty. Super je paní Iva
Krbcová a její chvilka s pohádkou. Já mám ráda
Radovánek pro jeho semináře, besedy a kurzy,
které jsou většinou alternativnějšího ražení, což je
přesně podle mého gusta :-) Koordinátorka Len
ka Balogová je vstřícná, ochotná cokoli zařídit,
prostě žena na svém místě. Momentálně se tě
ším na kurz Respektovat a být respektován, který
proběhne teď v květnu. Jsem prostě za Radová
nek ráda a přeji mu do dalších deseti let hodně
spokojených dětí a maminek :-) Michaela
Pro mě Radovánek znamená pohodu, místo,
kde se cítím dobře a ráda tam chodím. Myslím,
že moje děti to mají stejně. Deniska (skoro pěti
letá) navštěvuje se mnou již druhý rok keramický
kroužek a obě si to užíváme. Dušánek (rok a půl)
využívá zatím jen herničku a venkovní hřiště

své aktivity pro rodiny především s nejmenšími dětmi již od roku 2008. V rámci své činnosti se pokouší o poskytování dostupných
podpůrných a preventivních služeb. Spolek
začínal jako dobrovolný, postavený na ochotě a úsilí několika nadšených rodičů a prarodičů. Dnes má již za sebou mnoho profesních zkušeností a širokou škálu nabízených
služeb, od poradenství a cvičení pro těhotné,
po pořádání letních táborů pro rodiny s více
dětmi. Ale stále je držen myšlenkou nadšení
a spolupráce rodičů, kterým záleží na zdravém rozvoji nejen jejich dětí a rodin, ale také
komunitního života v našem městě. Spolek
Radovánek se od svého začátku snaží být
součástí sítě prorodinných organizací v Heřmanově Městci, spolupracovat s nimi, což se
někdy daří lépe a někdy hůře. Kdo si pamatuje první ročník akce Týden pro rodinu v HM
v roce 2014? U jeho zrodu stál právě spolek
a malá Adélka (novorozenec) se tam zatím jen
spokojeně nosí v šátku. Já a manžel se v Rado
vánku účastníme různých seminářů, které jsou
vždy zajímavé a podnětné a setkáváme se na
nich s podobně naladěnými lidmi, takže se tam
vytváří příjemná atmosféra. V Radovánku jsem
se mimo jiné naučila šátkovat a díky tomu jsou
moje děti klidnější a spokojenější. Díky Rado
vánku jsem poznala zajímavé lidi. Radovánek
máme rádi, a proto nám nevadí ani dojíždění
z Pardubic. Letos pojedeme s Radovánkem po
druhé na tábor do Krasnice a už se moc těšíme,
protože vloni jsme si to tam opravdu užili. Díky
Vám všem za práci, která má smysl a kterou dě
láte s láskou. Martina
Pro mne byla Anna (15 m) první blízké setkání
s miminkem, tudíž jsem byla ráda, že jsem měla
možnost chodit na předporodní kurzy, protáh

Radovánek. Program centra je díky získaným
dotacím od města Heřmanův Městec, MPSV
a Pardubického kraje a díky nemalé podpoře
společnosti energeia, o. p. s. nabízen za nízký
účastnický poplatek tak, aby byl pro rodiny
dostupný. I proto sídlilo rodičovské centrum
spolku vždy v městských prostorách. Na
komerční nájem by taková služba pro mladé rodiny nikdy nedosáhla a bez podpory
samotného města by nemohla vůbec fungovat. Rodičovské centrum sídlilo na svém
začátku v patře židovského dvojdomku, poté
se přestěhovalo do stávajících prostor v areálu MŠ Jonášova, kde pro jeho potřeby vybudovalo město přístavbou zázemí, spolek
si pak vytvořil přilehlou zahradu. Nyní čeká
spolek opět stěhování do dalších prostor, aby
uvolnil místo školce. Tak se můžete těšit a nechat se překvapit. Aktivity spolku je možné
najít na stránkách www.rcradovanek.cz a na
www.facebook.com/…nek.
Předsedkyně spolku je Lenka Balogová, místopředseda je Radka Jelínková, členka rady
spolku je Ivana Krbcová.
Dozorčí rada: Andrea
Ryčlová, Olga Prokopová, Aleš Jelínek
Lenka Balogová
nout se a dozvědět se co mne asi čeká, jak při
porodu, tak následně při péči o dítě. Sice na inter
netu si člověk najde „všechno“, ale „živě“ je to vždy
lepší. A teď, když je Andulka větší, nás obě baví
cvičení pro děti, možnost kontaktu s ostatními
maminkami, dětmi a změna prostředí. Člověk
je s prckem často doma a sám a RC je možnost
kontaktu, sdílení, setkání, poznání, relaxace. Fajn
jsou i přednášky s hlídáním, já se něco dozvím
a dítko se vydovádí. Anet
Na rodičovské centrum Radovánek jsem natrefila
náhodou, když jsem hledala cvičení pro těhotné.
Tenkrát jsme byli s manželem čerstvě přistěho
váni na vesnici nedaleko Heřmanova Městce,
kde jsem nikoho neznala. Cvičení pro těhotné
jsem stihla před porodem navštívit jen jednou,
ale zrovna ten večer na cvičení navazovala
beseda s porodní asistentkou, kde se probírala
předporodní příprava. Byla jsem z toho nadše
ná a u porodu využila spoustu cenných rad, díky
kterým šlo vše hladce. S naší první holčičkou jsme
si užily cvičení pro kojence, se spoustou říkadel
a pohybu a později i cvičení pro batolata, kde je
program svižnější, uspořádaný tak, aby děti za
ujal. S příchodem druhé dcerky už se bohužel do
Radovánku tak často nedostanu, ale s některými
maminkami a dětmi se vídáme i jinde. Díky Ra
dovánku se tu necítím jako cizinec.

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 6. díl

Ve stopách historie našeho města zůstaneme nadále v Čáslavské ulici.

Bývalý hotel Pivnička, 1989

Pohlednice s hotelem Pivnička, počátek 20. století

níky s hostující herečkou z Prahy a orchestrem
pod vedením Františka Teplého. Účinkující jsou
zachyceni na dvoře hotelu. Sál měl dobrou akustiku. Jak vypadalo jeviště, si můžeme prohlédnout na fotografii s účinkujícími ve hře Fidlovačka uvedené v roce 1928
k výročí vzniku republiky pod taktovkou Josefa

V místech, kde dnes sídlí firma AZ stavební, se nacházel známý hotel „Pivnička“. Pojmenování získal podle bývalého hostinského Karla
Pivničky, který v letech 1901–1906 působil také jako starosta města.
Hotel začátkem 20. století patřil k nejlepším zájezdním hostincům ve
východních Čechách, sjížděly se sem celé společnosti a ještě na konci
20. století bylo jméno Pivnička všeobecně známé. Kronika uvádí, že
v 60. letech 19. století byl hotel označen nápisem „Zum blauen Stern“
(U Modré hvězdy).
V roce 1888 v něm bylo vybudováno jeviště pro divadelní spolek
Heřman, které umožňovalo uvést řadu divadelních a hudebních
vystoupení, pořádaly se tu taneční zábavy a jiné společenské události. Malbu všech součástí jeviště provedl pražský malíř Kubeš, otec
herečky Národního divadla Hany Kvapilové. Ta tu roku 1902 vystupovala jako host v Ibsenově Noře. O tom, jak bohatý byl divadelní
a muzikantský život města, dokládá řada vystoupení uskutečněných
právě zde. V roce 1922 k 60. výročí spolku Vlastislav bylo odehráno
7 vystoupení opery Prodané nevěsty nastudované místními ochot-

Sál a jeviště připravené k oslavám po vzniku republiky, 1918

Účinkující Prodané nevěsty na dvoře hotelu, 1922

Jeviště souboru Heřman s účinkujícími Fidlovačky, 1928

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 22. 3. 2021 ve 12.00
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Plavce. Budova přihlížela i jiným důležitým událostem
společenského dění
města, např. ustanovení výboru veřejné
obecní knihovny, jehož předsedou byl
jmenován K. Pivnička
a prvním knihovníkem František Petr
nebo slavnostnímu
večeru po vzniku republiky. V roce 1945
se stala majetkem
města a začátkem 21.
století sídlem soukromé stavební firmy.
Eva Bočková
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