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Lidé kolem nás
Petr Mazura

Hledejme cesty k sobě, ne od sebe
Vážení spoluobčané, sousedé, spolubydlící, spolužijící v Heřmanově Městci.
Záměrně začínám slovy se slůvkem „spolu“, protože dnes nemám cíl informovat o tom, co rozhodla rada, zastupitelstvo, či co jsem osobně vykonal
já. Nevím, zda mám velkou šanci s článkem, co právě čtete, uspět, ale chci
se o to pokusit.

Co se povedlo – přístavba hasičské zbrojnice

Více než rok žijeme ve zcela převrácené společnosti. Příběhů koronaviru a jeho dopadů
na naše životy jsou desítky. Téměř každou rodinu již nějak poznamenal a bude tu s námi
zcela nepochybně ještě nějakou dobu. Nepřidaly nám ani povodně. Nepřidaly nám ani
kroky, které vedení naší země koná, které zdravý rozum odmítá přijímat a pochopit, a které
stále a stále dopadají na konkrétní životní cesty všech. Smekáme před zdravotníky. Ale
stejné smeknutí zasluhují prodavačky, autobusáci, učitelky, uklízečky… a jmenoval bych
tu všechny profese, které znám. Jsme v tom zkrátka všichni.
Já osobně jsem za uplynulý rok vnitřně velmi vyčerpaný člověk. Přesto každé ráno hledám
sílu, abych z pozice starosty dokázal řídit město, všechny jeho složky a návaznosti. A to vše
rozhodně a pevně, ale s klidnou hlavou a stálou snahou naslouchat všem hlasům, které
kolem mne zaznívají.
Poslední dobou však i přes mé výzvy a apelování na slušnost, rozum a férovost vzniká
více a více nevraživosti, útoků a bodání do
zad. Zažíváme to mnozí v rodinách mezi
svými blízkými, zažíváme to na pracovištích,
veřejných prostorech, ale také na sociálních
sítích a světě internetu a zažíváme to také
zde na stránkách městského zpravodaje
Leknín. I v tomto čísle zde najdete článek,
který se k tomu snižuje, aniž by řešil problém. Jen aby bodl. Žijeme v době demokracie, je tedy otištěn.

Chyby se dělají, chyby jsou a chyby budou.
Lidé je dělali vždy. Z každé se vždy hledalo
ponaučení, aby se příště chyba nestala nebo
stala menší. To znáte z vlastního života všichni. A znáte to i z přísloví o kamnech a jejich
možnosti vás popálit. I já stále hledám, jak
lépe město řídit, jak lépe naslouchat lidem
kolem sebe a jak lépe čelit chybám. Odmítám však být v náznacích označován za
lumpa. A zcela rozhodně odmítám hon na
město a na lidi pro něj pracující. Zaměstnanci
MěÚ odvádí maximum možného. Řadu věcí

a komfortu, které ve městě máme, nevidíme.
Nekradou, nepodvádí. Stojím za nimi, protože je při práci vidím. Občas udělají chybu,
jako ji udělám já či vy. Ale aby byli neustále
pod lživou rétorikou napadáni a obviňováni
bez jejich možné obrany, to do slušné společnosti to nepatří.
Vyzval jsem proto zastupitele města po posledním jednání zastupitelstva a vyzývám
tímto i veřejnost takto svým vyjádřením:
HLEDEJME CESTY K SOBĚ, NE OD SEBE.
Mluvme spolu, komunikujme, a když není
něco po našem, tak nešpiňme a nenapadejme. Přijímejme fakta a respektujme názory druhých. Přestaňme s obviňováním, když
něco není po našem. Vyzval jsem osobně
i Aleše Jiroutka k dialogu a součinnosti k činnosti Kontrolního výboru. Hledejme cesty jak
si v tomto ohledu porozumět, hledejme je
společně i na půdě zastupitelstva či samostatných jednání. Ukažme všichni našemu
okolí, že to dokážeme ve vzájemném respektu jeden k druhému a ukončeme mediální
napadání na stránkách městského zpravodaje či sociálních sítích.
I když mne to stojí spoustu sil, tak jsem připraven i nadále za toto bojovat. Můj mail,
můj mobil, můj obličej je věc veřejná. Stále
tu jsem s vámi a věřím, že takto dokážeme
žít společně. Vir nás jednou opustí, ale jizvy
v podobě šrámů na lidských duších zůstanou. Pojďme tomu čelit. S rozumem. A slušně jeden k druhému. Stojí to za to!
Josef Kozel, starosta města

rekonstrukce ulice Jiráskovy

www.hermanuv‑mestec.cz
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 08. 03. 2021
usnesením č. Z/2021/001 schvaluje navržený
program jednání upravený na body:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec – pouze
zvolení nového člena výboru
3) Schválení změny územního plánu č. 2
4) Dotační programy města 2021
5) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
6) Rozpočtové opatření ZM/2021/01
7) Závěr,
usnesením č. Z/2021/001 schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Evu Bočkovou a Ondřeje Dostála
a bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla
určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2021/002 bere na vědomí
rezignaci člena kontrolního výboru p. Otakara
Volejníka ke dni 8. 3. 2021 a volí v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, za člena kontrolního výboru p. Ondřeje
Volejníka,
usnesením č. Z/2021/003 ověřuje po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Heřmanův Městec její soulad s Politikou územního
rozvoje České republiky a s územně plánovací
dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu. Zastupitelstvo města Heřmanův Městec po ověření neshledalo žádný rozpor.
Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání
změny č. 2 územního plánu Heřmanův Městec,
s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele a vydává opatření
obecné povahy – změnu č. 2 územního plánu
Heřmanův Městec,
usnesením č. Z/2021/004 bere na vědomí usnesení rady města ze dne 24. 02. 2021 č. R/2021/065
- schválení přidělení dotací do výše 50.000 Kč na
žadatele z Dotačních programů města pro rok
2021 a schvaluje 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. Z/2021/005 schvaluje poskytnutí
půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne
17. 2. 2021 ve výši 150 000 Kč, a to paní Alexandře
Vyskočilové,
usnesením č. Z/2021/006 schvaluje rozpočtové
opatření č. ZM /2021/01 dle položkového znění.
Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 17. 03. 2021
usnesením č. R/2021/071 bere na vědomí kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od
24. 2. 2021 do 17. 3. 2021,

usnesením č. R/2021/072 schvaluje uzavření
nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Marií
Morávkovou za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/073 schvaluje uzavření
nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
st. 1064 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Karlem
Marešem, za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/074 bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní
Alenou Marešovou, U Bažantnice 772, Heřmanův
Městec 53803,
usnesením č. R/2021/074 doporučuje uzavření
nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou
Šimonkovou, za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/075 schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 16,
Masarykovo náměstí č. p. 33, Heřmanův Městec
Miloslavu Turinovi, a to od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021
za stávající cenu za m2,
usnesením č. R/2021/076 schvaluje uzavření
Smlouvy č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu
pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec
s Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2021/077 schvaluje uzavření
smlouvy č. 21_SOP_01_4 121767115 o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/078 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/05921/2020 se společností MIROS Pardubice, a. s. na realizaci akce „Rekonstrukce ul.
Jiráskova, Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2021/079 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/06441/2020 na realizaci zakázky „Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ“
se sdružením „Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec“ vedoucí společník STAKVO, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/080 schvaluje zvýšení
úhrad za projednání přestupků pro obce, s kterými uzavřelo město Heřmanův Městec veřejnoprávní smlouvu, takto:
1.000 Kč u věci, která bude odložena
2.000 Kč u věci vyřízené příkazem nebo příkazem
na místě
3.000 Kč v ostatních případech v případě postoupení věci pro nepříslušnost se odměna nebude
účtovat vše s platností od 01. 01. 2022,
usnesením č. R/2021/081 schvaluje návrh na
vyřazení neupotřebitelného majetku, dle přílohy,
usnesením č. R/2021/082 schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ Jiráskova do výše 40 000 Kč za
účelem pořízení tří kusů notebooků nezbytných
pro distanční výuku předškolních žáků,
usnesením č. R/2021/083 schvaluje přijetí
věcného daru v podobě mini lednice zn. Vestra
v hodnotě 500 Kč od pana Zimy Petra a přijetí
věcného daru v podobě televizoru zn. Sharp
včetně ovladače v hodnotě 2 000 Kč, lednice
Hyundai v hodnotě 500 Kč, chodítka vysokého
Stabilo II v hodnotě 1 000 Kč a chodítka nízkého
Taima v hodnotě 500 Kč od pana Michka Pavla,
usnesením č. R/2021/084 schvaluje návrh
„Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pou-
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ti 2021 (provozovatelé pouťových atrakcí)", návrh
„Pokynů města Heřmanův Městec k organizaci
pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2021,
návrh „Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť
2021 – provozovatelé atrakcí) a plán rozmístění
atrakcí na rok 2021,
usnesením č. R/2021/085 doporučuje rozšíření stávající nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p. (pro umístění doručovacích schránek)
o část pozemku parcelní číslo 2184/3 o výměře
0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/086 uděluje Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas
s výcvikovým soustředěním kynologů na Kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech
1. 4. 2021–31. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/087 schvaluje příspěvek
na provoz Domova u fontány, Libušina 1060, Přelouč, IČO 71176225, ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2021/088 schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Přezkoumání hospodaření města Heřmanův
Městec za rok 2021 a výzvu k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu: Kontrola hospodaření dvou příspěvkových organizací města
Heřmanův Městec za rok 2021,
usnesením č. R/2021/089 ukládá prověřit, zda
bylo provedeno měření radonu v MŠ Jonášova
a pokud nebylo měření radonu v této budově,
zjistit za jakých podmínek toto měření provést,
a informovat radu města o zjištěných výsledcích.

OTEVŘENÁ
KANCELÁŘ V DUBNU
Otevřená kancelář starosty
a místostarostů v měsíci dubnu 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 14. 4.
• Středa 28. 4.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

pokud bude v dubnu svoláno mimo‑
řádné zastupitelstvo, budou občané
informováni místním rozhlasem a na
stránkách města
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Ukliďme Česko
Jaro je tady, konečně! A s ním i jarní úklid. Doma vytíráme, vysáváme, přebíráme, vyhazujeme zbytečnosti. Ale co venku?
Při procházkách po Heřmanově Městci
a jeho okolí nám často padnou do oka mraky odpadků, pet lahve, plechovky, poházené oblečení, psí výkaly, ale třeba i nábytek.
Jsou lidé (a já doufám, že jich je stále ještě
hodně), kterým to není lhostejné a snaží
se s tím něco dělat. Skauti v Heřmanově
Městci se rozhodli vyzvat místní obyvatele, aby se o víkendu 27.–28. března připojili
k celorepublikové akci s názvem Ukliďme
Česko. Vytipovali lokality, kde bylo úklidu
opravdu zapotřebí a pustili se do díla. Tímto
patří všem zúčastněným velký dík. Možná
se nám na mysl klade otázka: „Můj bordel
to není, proč bych to měl uklízet? Proč to
neudělá třeba ten, kdo to udělal, nebo ten,
kdo je za to placený?“ Ano, bylo by skvělé,
kdyby si nepořádek po sobě uklidila osoba,

jež ho vytvořila, snažíme se to učit již malé
děti. V ideálním světě by to tak mělo fungovat, jenže my v žádném ideálním světě
nežijeme. Jsou mezi námi i tací, kterým je to
jedno a kde jim co upadne, nechají to tak.
A jaký je váš pocit, když jdete do nádherné
přírody a tam se válí odpadky? Obávám se,
že pouhým zabrbláním ve stylu: „Karle, vidíš
ten bordel? Lidi jsou prasata!“, nic nezmůžeme. Je skvělé podílet se na vyčištění místa,
kde žijeme. A když vás uvidí soused, přidá
se taky. Až půjdete na procházku, dejte si
do baťůžku tašku či pytel, a třeba jen podél
cesty zkuste sebrat to, co do přírody nepatří.
Ten pocit (z dobře odvedené práce i čistého okolí) stojí za to!
Andrea Kudláčková

Velikonoce u nás v DDM
Tábory se nám rychle plní, proto jsme přidali ještě jeden příměstský tábor
s přespáním a s výletem do Zoo v Praze. Jestli nechcete na příměstský tábor,
ale láká vás výlet do Zoo, neváhejte se přihlásit na výlet zvlášť.
Stále se můžete přihlašovat na pobytový tábor v Miletíně. V březnu jsme se nenudili a připravili pro
děti velikonoční soutěže a jarní tvoření. Zajíčků s QR kódy jste si mohli všimnout v Paláci a v Bažantnici. Děti po naskenování našly vajíčko se jménem, které si překreslily do předlohy a odevzdaly
k nám na Ježkovku. Vajíček se nám sešlo opravdu hodně. Protože velikonočních her není nikdy
dost, připravili jsme si ještě jednu. O nejhezčí vajíčko. Vyzdobili jsme keř u nás před DDM, kam
jste nám mohli nosit svá vyrobená barevná vajíčka. Matka příroda nám s výzdobou pomohla po
svém a výzdobu pocukrovala sněhem. Na jaro to sice nevypadalo, ale s jarní výzdobou jste s námi
mohli začít i vy. Jarní zápichy byly u nás k vyzvednutí zcela zdarma. Účastníků se sešlo opravdu
hodně a moc vám za to náš celý tým pracovníků DDM děkuje. Velký zájem nám udělal radost.
Kolektiv zaměstnanců DDM

Dobrovolnické
úklidy v přírodě
V letošním roce se kvůli pandemii oddělily
jinak tradiční úklidové akce dříve pořádané
společně. Ukliďme Česko (v době vydání časopisu již doufáme úspěšně) v Městci
proběhlo o víkendu 27.–28. 3. pod patronací místních skautů. Ukliďme svět pořádaný
ČSOP se chystá na Den Země 22. 4. Snad různé termíny nejsou příliš matoucí a třeba takto
vznikne i více příležitostí k úklidu přírody.
Aleš Jelínek,
skautské středisko Leknín HM

Ukliďme svět! Na Den
Země i po celý rok nás
příroda potřebuje!
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce
Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března
až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do
10. března je možné objednat si u ČSOP
na jarní úklidy pytle na odpadky a trička.
Počítají se i individuální a rodinné úklidy.
ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody.
Více na www.uklidmesvet.cz.
Kontakt: Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, info@csop.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den, jak kolega slíbil posledně, tak se stává.
V DNEŠNÍM ČLÁNKU SE DOČTETE O ZAŠKRCOVADLECH A JEJICH
POUŽITÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI.
Zaškrcovadla. Škrtidla. Turnikety. Tyto pomůcky mají v akutní medicíně ne‑
zastupitelné místo, ale stále ještě bojují s předsudky ohledně jejich použití.
Používají se při masivním končetinovém krvácení, případně pro ošetření am‑
putované končetiny. Jeho aplikace je invazivní, ale nadmíru účinná. Používá‑
me je v případě, kdy nemáme kvalitní tlakový obvaz, nemáme ani materiál
na jeho aplikaci, pokud přiložený tlakový obvaz prosakuje, případně když je
jasné, že krvácení je na tlakový obvaz příliš silné.
Ale aby zaškrcovadlo dobře a bezpečně fungovalo, musí splňovat určité
parametry.
Důležitá je šířka, která nesmí klesnout pod 5 centimetrů. Zapomeňme tedy
na tkaničky, dráty, provázky – došlo by k nevratnému poškození tkáně. Nej‑
častější je Esmarchovo zaškrcovadlo – bývá v autolékárničkách, nejčastěji
v šedé barvě. Na výběr máme i celou řadu dalších, profesionálních, většinou
převzatých z armádního prostředí (SWATT, CAT, SOFTT). V případě indikace
potřeby nasazení škrtidla si nejdříve vezmeme rukavice a škrtidlo co nejpev‑
něji přiložíme na horní kost postižené končetiny – stehno či biceps. Krváce‑
jící rána musí být samozřejmě pod ním. Zatáhneme jak nejvíce je možno,
až vidíme, že krvácení ustává. Zapíšeme (zapamatujeme) si čas, a NIKDY jej
nesundáváme…

Z naší činnosti:
- V rámci svých pochůzkových kontrol strážníci
vylepili na čtyři vozidla Výzvy k odstranění vraku,
nyní poběží zákonná lhůta pro majitele, do které
musí vraky z komunikací odstranit.
- Při denní službě strážníci při kontrole autobusového nádraží spatřili muže, který kopal do právě
odjíždějícího autobusu. Muž byl ztotožněn, řidič
autobusu neshledal na vozidle žádné poškození.
Podnapilý mladík byl dořešen strážníky dle zákona.
- A znovu autobusové nádraží: na MPHM oznámila
žena, že na jednom z nástupišť je opilý muž, který
slovně napadá kolemjdoucí. Hlídka na místě ztotožnila opilce z Prachovic, který chtěl jet jedním
ze spojů domů. Strážníci muže vykázali z prostoru
autobusového nádraží a důrazně doporučili muži,
aby šel domů raději pěšky, že vzhledem k jeho
stavu zevnějšku ho každý řidič vyloučí z přepravy.
Muž hlídku uposlechl a odešel.
Roman Charvát

Zámecký park začíná ožívat, ale otevření
pro veřejnost ještě není možné
V zámeckém parku je dokončována úprava cest po povodních a s nadšením
jsem zjistil, že jsou vysypány žlutým pískem, jak tomu bývalo kdysi. To parku
dodává opravdu zámecký ráz.

do tabáku. Jediné místo, kam se mohou jít
nyní projít, je ohraničená část parku, kde mají
možnost být na čerstvém vzduchu. Proto
park nyní nemůže být otevřen pro veřejnost.
Po ukončení nařízení ohledně zákazu vycházení seniorů rádi určitou část parku otevřeme. Kdy to však bude, nikdo netuší.

Jak nám sdělilo vedení domova, tak vzhledem k vládním nařízením nemohou místní
uživatelé Domova pro seniory už celý rok,
s několika přestávkami, ven, mimo budovu.
To znamená, že je není možno pustit ani na
chodník před zámek, ani dojít si na nákup

Také aktuálně dojde ke kácení několika velmi havarijních stromů k zabezpečení hlavních cest v parku.

Se souhlasem vedení Domova seniorů si
sportovci opravili tenisové a volejbalové
kurty, na kterých se opět začne hrát. Ale otevření parku pro veřejnost zatím není možné.

Tak snad nás ten covid do parku už brzy pustí!
Tomáš Plavec

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Zápis do mateřské školy Jiráskova
Zápis do mateřské
školy Jiráskova
Vážení rodiče,
dovoluji si vás pozvat
k zápisu dětíVážení
pro školní
rok 2021/2022
rodiče,
dovoluji si vás pozvat
pondělí
5. od
00 do
16,
00 hod.
k
zápisu3.dětí
pro8,
školní
rok
2021/2022

nebo
pondělí
3. 5.
5. od
od 8,
8, 00
00 do
do 14,
16, 00
00 hod.
hod.
úterý 4.
nebo
K přijímacímu řízení s sebou přineste:
úterý 4. 5. od 8, 00 do 14, 00 hod.
1. občanský průkaz
K přijímacímu řízení s sebou přineste:
2. rodný list dítěte
3. občanský
vyplněnou průkaz
žádost o přijetí dítěte (včetně vyjádření dětského lékaře, ne
1.
3 týdnů)
2. starší
rodný list
dítěte

3. vyplněnou žádost o přijetí dítěte (včetně vyjádření dětského lékaře, ne
Vzhledem k dané situaci bude přijímací řízení probíhat bez účasti dětí v ředitelně MŠ.
starší 3 týdnů)
Zákonný zástupce se dostaví v předem domluveném termínu a čase, abychom zabránili
Vzhledem k dané situaci bude přijímací řízení probíhat bez účasti dětí v ředitelně MŠ.
shromažďování lidí v areálu MŠ.
Zákonný zástupce se dostaví v předem domluveném termínu a čase, abychom zabránili
shromažďování
lidí od
v areálu
Rodiče zkontaktují ředitelku
školy v týdnu
26. 4.MŠ.
2021 do 30. 4. 2021 v době
od 8.00 do 14.00 hodin, kde Vám bude přidělen termín a čas zápisu.
Rodiče zkontaktují ředitelku školy v týdnu od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v době
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let
od 8.00 do 14.00 hodin, kde Vám bude přidělen termín a čas zápisu.
do 31. 8. 2021.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let
Bohužel v současné době nám není umožněno pro vás a vaše děti připravit
do 31. 8. 2021.
Den otevřených dveří.
Bohužel v současné době nám není umožněno pro vás a vaše děti připravit
Věříme, že se v našem dětském světě setkáme v září v plné síle a zdraví.
Den otevřených dveří.
Věříme, že se v našem dětském světě setkáme v září v plné síle a zdraví.
Podrobnějsí informace k zápisu naleznete na webových stránkách naší školy.
(hm – msjiraskova.cz, sekce přijímaní dětí)
Podrobnějsí informace k zápisu naleznete na webových stránkách naší školy.

Život mateřské školy
Jiráskova v době uzavření

Po roce je opět v naší mateřské škole prázdno
a my zatím nevíme, kdy se zase sejdeme. AbyŽivot mateřské školy Jiráskova v době uzavření
chom ale nezaháleli,
připravujeme pro naše
Po roce je opět v naší mateřské škole prázdno a my zatím nevíme, kdy se z
předškoláky zajímavé
úkoly,připravujeme
náměty
a předškoláky
nápady
Abychom ale nezaháleli,
pro naše
zajímavé úkoly, nám
k praktickému tvoření doma i v přírodě. Myslíme na všechny, jak tuto nelehkou sit
k praktickému tvoření
doma i v přírodě. Myslíproto nabízíme možnost komunikace rodičů a dětí pomocí webových stránek
me na všechny, aplikací.
jak tuto nelehkou situaci zvládají, proto nabízíme
rodičů
Životmožnost
ve škole ale plynekomunikace
dál. Paní učitelky absolvují
studijní webináře ke zpestř
výuky, zdobí školu, chystají nové pomůcky. Paní uklízečky dezinfikují pro
a dětí pomocí webových
stránek
a
mobilních
se chystají k osázení zahrady jarními rostlinami.
aplikací.
Doufáme, že chvíle strávené s ratolestmi při společných aktivitách přinesou všem

nepříznivá doba nám co nejrychleji uteče. Již se všichni těšíme na brzké setkání s

Život ve škole ale plyne dál. Paní učitelky absolvují stuZa MŠ Jiráskova Jiř
dijní webináře ke zpestření distanční výuky, zdobí školu,
chystají nové pomůcky. Paní uklízečky dezinfikují prostory a také se chystají k osázení zahrady jarními rostlinami.
Doufáme, že chvíle strávené s ratolestmi při společných aktivitách přinesou všem radost a tato
nepříznivá doba nám co
nejrychleji uteče. Již se
všichni těšíme na brzké
setkání s dětmi.

(hm – msjiraskova.cz, sekce přijímaní dětí)
V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na čísle 733 539 975.

Za MŠ Jiráskova
Jiřina Kvisová

Mgr. Irma Celundová , ředitelka MŠ
V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na čísle 733 539 975.
Mgr. Irma Celundová , ředitelka MŠ

Mandát Stanislava Mráze
v zastupitelstvu města končí

Informace k zápisu MŠ Jonášova

Ke dni 16. 3. 2021 pan Stanislav Mráz
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JONÁŠOVA
změnil trvalé bydliště, přestal být obSE KONÁ VE DNECH 3.–4. KVĚTNA 2021 OD 8.00 DO 16.00.
čanem Heřmanova Městce a na záS ohledem na aktuální vývoj pandemie bude i v letošním roce probíhat kladě toho zastupitelstvo musí podle
zápis do MŠ bez účasti dětí. Dostaví se pouze rodiče, kterým bude předem zákona rozhodnout, že jeho mandát
přiděleno registrační číslo. (podrobné informace o přidělení registračního zastupitele je ukončen.
Stanislav Mráz se v roce 1989 aktivně podíčísla a o průběhu zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a ve lel na obnovení demokracie ve městě a od
vývěsce u budovy školy)
roku 1990 byl, snad jako jediný, nepřetržitě
– Tiskopis „žádost o přijetí“ je volně ke stažení
na webových stránkách, nebo je možné si
ho po předchozí telefonické domluvě vyzvednout přímo v MŠ.
– K zápisu se povinně přihlásí všechny děti,
které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
– S vyplněnou žádostí se rodiče dostaví ve
stanovený čas do MŠ k osobnímu projednání (žádost nelze zasílat elektronicky).
– Pokud bude rodič v době zápisu v karanténě nebo izolaci, a nebude se moci osobně

dostavit, oznámí tuto skutečnost ředitelce
školy a domluví si náhradní termín.
Hana Vaňková

zastupitelem města, občané mu ve volbách
vždy dali důvěru. Několik volebních období
působil i jako člen rady města. V posledních
měsících mu v práci v zastupitelstvu bránily
zdravotní důvody, ale jeho mandát zaniká
v důsledku přestěhování do jiné obce.
Za práci pro město vykonanou mu patří
poděkování.
Dle výsledků voleb do zastupitelstva se novým zastupitelem stane pan Tomáš Celunda.
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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TREIBBALL – zábava nejen pro ovčácké psy
Možná nás při svých procházkách a toulkách po Heřmanově Městci a jeho naučit na target, ovládat ho na dálku, ťukat
do balonu a směrovat, můžete se posouokolí potkáváte.
Mraveniště pobíhajících psů a lidí, spousta
velkých gymnastických míčů, štěkot, povely, odměny… tak to jsme my. Pár nadšenců, kteří propadli treibballu. Slyšíte o tomto
sportu poprvé? Nevadí, rádi vám tento mladý a dynamický sport představíme.
Zakladatelem sportu je Holanďan žijící v Německu Jan Nijboer. Cílem bylo zaměstnat
ovčácké psy, když zrovna nebylo pasení na
pořadu dne, ale smečka se musela zabavit.
Psi při něm pracují s velkými gymnastickými
míči, které musí místo oveček přemístit na
určené místo z různých vzdáleností. Tato
aktivita zaměstnává psy nejen fyzicky, ale
i psychicky. Podmínkou úspěšného zvládnutí treibballu je komunikace psa a psovoda. Ti pak tvoří na závodech tým.

Při samotné aktivitě má pes umístěné gymnastické míče na louce ve vzdálenosti 6 až
20 m od branky, za kterou je musí přemístit
za pomocí povelů a vzájemné spolupráce
s psovodem. Počet míčů se zvyšuje v závislosti na tom, do které z výkonnostních
tříd patříte. Závodí se např. s 1 míčem na
6 metrů v nejnižší kategorii a v nejvyšší závodní třídě si musí tým poradit s 8 míči na
vzdálenost 20 metrů. Balony pes přiťuká do
brány čenichem nebo tělem, ale najdou se
na treibballovém poli i pejskové, kteří si balon „přidržují“ tlapkou a tlačí ho před sebou
k psovodovi.
Je několik výkonnostních tříd, takže když
budete šikovní a trpěliví, zvládnete pejska

Výhodou tohoto sportu je, že psi při ní nepotřebují takovou fyzickou zdatnost jako např. při
agility. Hodí se tedy i pro pomalejší a malá plemena psů, pro které není vhodné skákání. Nemáte ovčácké plemeno? Nevadí, treibball není
určen pouze pro specifická plemena. Je vhodný jak pro všechna plemena a věkové kategorie
psů, tak pro psovody bez věkového limitu.

Poděkování z Domova pro seniory U Bažantnice
Rádi bychom poděkovali panu Davidovi Stybalovi a slečně Thee Palmer, kteří
nám nabídli dobrovolnickou pomoc a v průběhu března 2021 docházeli
třikrát týdně do našeho zařízení. Pomáhali pracovnicím v přímé péči i pracovnicím úklidu a ve volnějších chvílích si našli i chvíli času na popovídání
s klienty, což mnozí z nich ocenili. V době, kdy jsme procházeli personálním
oslabením kvůli covidu, jsme jejich pomoc opravdu uvítali.
Moc nás těší, že na nás nezapomínají ani
místní skauti v čele s Alešem Jelínkem.
V úterý 9. března 2021 bylo pro nás velmi
milým překvapením, když Aleš přivezl na
vrátnici šest krabic s pizzou jako gesto po-

děkování a ocenění práce zaměstnanců za
práci v náročném covidovém období. Udělalo nám to velkou radost, moc DĚKUJEME!
Vedení Domova pro seniory U Bažantnice

Jménem vedení Domova pro seniory Heřmanův Městec v ulici U Bažantnice chci touto
cestou poděkovat paní ředitelce Základní školy v Heřmanově Městci Mgr. Janě Šindelářové, MBA, která nám opakovaně vypomohla a při výpadku personálu našeho stravovacího
zařízení uvolnila dvě pracovnice školní jídelny pro výpomoc do našeho domova. Tentokrát
šlo o paní Hanu Jakešovou a paní Evu Horákovou, kterým samozřejmě také moc děkujeme. Velice si této pomoci vážíme, protože zajištění celodenního stravování pro klienty
a obědů pro zaměstnance domova jakýmkoliv jiným způsobem by bylo velmi náročné.
Petr Mazura, ředitel domova

vat stále výš. V čím vyšší třídě jste, tím jsou
pravidla i nároky na psa a psovoda přísnější.
Zaujal vás treibball a rádi byste ho se svým
psím parťákem vyzkoušeli? Podívejte se na
naše stránky: www.treibball‑hm.cz a můžete se přijít podívat, vyzkoušet, zažít na vlastní kůži a zjistit, zda vás tato aktivita bude
bavit. Případně se přidat do našeho týmu
v Heřmanově Městci a tím rozšířit naše
treibballové řady a třeba si dojet na nějaké
závody pro pohár za krásné umístění.
TEŠÍ SE NA VÁS
Jiří a Marcela Skalovi
TREIBBALL Heřmanův Městec,
www.treibball‑hm.cz
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Informační centrum dostává novou koncepci
Od ledna 2021 byl provoz informačního centra rozhodnutím Zastupitelstva města
Heřmanův Městec převeden pod správu naší městské organizace SPOKUL HM.
Výzvou pro nás je především celkové oživení tohoto prostoru v rámci budovy
multifunkčního centra a přilehlé zahrady a také zlepšení úrovně služeb nejen pro
turisty.
SPOKUL HM v návaznosti na to odstartoval
změnu celkové koncepce fungování tohoto
důležitého bodu v centru města. Základem
je nový tým pracovnic, které se budou od
dubna věnovat přípravě a organizování pestré škály volnočasových aktivit, do kterých bychom velmi rádi zapojili i širokou veřejnost. Ze
stávajícího informačního centra chceme vytvořit příjemné, pohodové místo, kde se budou přirozeně setkávat obyvatelé i návštěvníci
našeho města. Z této hlavní myšlenky vzniklo
možná trochu neobvyklé, ale docela originální označení tohoto místa jako „Pohůdka“. Mělo
by se jednat také o prostor s širší nabídkou re-

gionálních produktů a výrobků šikovných lidí.
Zachován bude předprodej vstupenek jak na
akce pořádané v našem městě, tak i přes prodejní sítě Ticketportál a Ticketmaster.
První nástin vizí, které bychom chtěli postupně naplnit, Vám představí v samostatném
článku naše nové kolegyně, kterým především přeji neutuchající elán a hodně štěstí při
budování „nového“ otevřeného prostoru i co
nejširší komunity nadšených lidí, kteří chtějí
spolupracovat na tom, aby se nám v Heřmanově Městci žilo ještě lépe. Všichni věříme, že
nám epidemiologická situace dovolí, abychom mohli od května otevřít pro veřejnost.
Jarmile Novotné i Lence Jiráskové tímto děkuji
za jejich práci pro město a přeji hodně úspěchů v jejich nových působištích.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Pohůdka v informačním centru
Ano, milí čtenáři, Pohůdka je nové jméno a také nový pojem v našem městě, jméno mluvící samo za sebe, jméno vyjadřující místo, které se snažíme
vytvořit a které má být plné pohody.
Zavřete si na chvilku oči a pokuste si představit příjemné, útulné prostředí, kde vám bude
dobře. Prostor, kde se můžete setkávat se svými přáteli nebo i náhodnými kolemjdoucími.
Místo, kam si třeba jenom zaskočíte popovídat při cestě na nákup nebo kde se schováte
před deštěm při čekání na autobus. Místo, kde
bude vládnout teplo, útulno, úsměv a milé
slovo, nové nápady, chutná káva i čaj (a třeba
i něco malého k zakousnutí), inspirace, radost
a tvořivost…

Prostor pro realizaci máme velký - přímo
v srdci Heřmanova Městce, na náměstí Míru,
v prostoru infocentra, které od nového roku
převzala městská organizace SPOKUL HM.
Nemějte obavy, vstupenky na vaše oblíbené
akce u nás samozřejmě i nadále zakoupíte.
A všichni společně si přejme, aby jich bylo co
nejvíce. K dispozici jsou dvě místnosti a velká
zahrada, takže třeba pořádání kreativních dílniček, prodejních výstav výrobků našich šikov-

Takže, zveme vás všechny, pojďte do toho
s námi!

Tak jen přijďte za námi. Jsme už také na telefonu 778 888 772 a na facebookové stránce
Pohůdka. Budeme moc rádi za všechny vaše
nápady, rady nebo inspirace, jak posunout
naši vizi dál.
Těšíme se na společná setkávání a doufáme,
že to nebude pouze na stránkách Leknínu.
Za SPOKUL tým Olga Čížková a Thea Palmer

Jste šikovní (protože „každá ruka dobrá“ a hlavně „peněz není nikdy nazbyt“), máte cit pro
prostor a chcete nám pomoci při zařizování
interiéru? Máte doma nepotřebný klavír, krejčovskou pannu nebo třeba krásnou dřevěnou
funkční židli (k novému velkému stolu, který
plánujeme)? Dokážete vyrobit vývěsní desku
s logem? Chtěli byste ukázat své umění ostatním, vést tvořivou dílnu, hezky kreslíte (zrovna
obrázky by se nám teď hodně hodily) nebo píšete? Měli byste zájem představit a nabídnout

Dne 13. 4. 2021 uplyne 100 let od narození
pana Františka Novotného,
který působil u nás v Heřmanově Městci
mnoho let jako mistr kominický.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.
Děti, vnoučata a pravnoučata
Dne 20. 04. 2021 uplyne 5 let od doby, co nás
opustil milovaný člověk Jaroslav Kutřín,
s láskou vzpomínají manželka, syn, dcera
a všichni dobří lidé.

www.hermanuv‑mestec.cz

VZPOMÍNÁME

Pohůdka je naše nová vize, která je zatím
pouhým snem, ale postupně se (doufáme)
stane skutečností. A také věříme, že na to
nebudeme sami a že se připojíte i vy ostatní, a to nejen svými nápady, radami, ale také
svou tvůrčí aktivitou, přítomností nebo třeba
jen povzbuzením a milým slovem.

ných sousedů, fler jarmarků a bleších trhů, setkávání při karetních hrách, cvičení jógy venku
v trávě na zahradě a podobně by neměl být
problém. Záleží jenom na nás všech, na naší
fantazii a chuti spolupracovat na dobré věci.

své výrobky veřejnosti? Nebo znáte někoho,
jehož umění by stálo za to ukázat druhým?

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

zájmových akcí, které však byly s příchodem pandemie zrušeny.

S ER I Á L

Lidé kolem nás
Ing. Petr Mazura
* 1957
ředitel Domova pro seniory
Heřmanův Městec v ulici
U Bažantnice
Uplynulý rok byl nejhorším v mém životě,
začíná rozhovor Ing. Petr Mazura.
Ale od začátku. Jaká byla vaše
profesní kariéra a jak jste se dostal
k práci v domově seniorů?
Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze jsem nastoupil do Transporty
v Chrudimi, kde jsem pracoval sedm let. Po
krátkém působení v Pozemních stavbách
v Pardubicích, kde mě zastihla v roce 1989
revoluce, jsem nastoupil do podniku Kniha
Pardubice, kde jsem se v pozici obchodního náměstka podílel na předávání jednotlivých prodejen původním majitelům,
a tím vlastně byla činnost podniku Kniha
ukončena. Protože jsem ale už od mládí
rád četl a práce s knihami mě bavila, začal
jsem soukromě podnikat jako zástupce
jednotlivých, nově vznikajících nakladatelů, v tehdejších východních Čechách. Tato
práce mě bavila, i když byla poměrně časově náročná. Asi v roce 1997 začaly enormně
růst ceny knih, takže odbyt začal prudce
klesat, trh převzaly velké distribuční firmy,
a proto jsem se začal poohlížet po jiném
zaměstnání. Přihlásil jsem se do výběrového řízení do tehdejšího Ústavu sociální
péče ve Slatiňanech, kde jsem byl přijat na
pozici vedoucího ekonoma. V roce 2003
odcházel do důchodu tehdejší ředitel Domova důchodců v Heřmanově Městci pan
Jaroslav Műller, a tak jsem se přihlásil do
výběrového řízení na jeho místo. Byl jsem
přijat a od té doby zde pracuji.
Jak vidíte, moje cesta vedla od ekonoma
a obchodníka k sociální práci. Oslovila mne
práce s mladými, postiženými lidmi ve
Slatiňanech, bavilo mne to a dones se vídám s bývalými spolupracovníky a klienty.
Práce v domově pro seniory na to logicky
navázala.
Můžete nám Domov seniorů
Heřmanův Městec představit,
s tím jak fungoval, než udeřil
covid?
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Máme kapacitu pro 164 klientů a pracuje u nás 108 zaměstnanců. Pro klienty je
k dispozici 44 jednolůžkových a 60 dvojlůžkových pokojů. Nejstaršímu klientovi je
104 let, služebně nejstarší je klient, který už
u nás žije 32 let.
Od mého nástupu v roce 2003 do loňského roku, kdy udeřil covid, se v domově pro
seniory mnohé změnilo. Nejenže domov
přestal být příspěvkovou organizací Pardubického kraje, protože ho převzalo město
Heřmanův Městec, ale změnil se i název,
na který si mnozí lidé dodnes nemohou
zvyknout, a je to pro ně stále „okresní důchoďák“.
Zejména se ale změnili klienti. Dříve jich
většina byla pohyblivých a v relativně
dobré kondici, vzpomínám, jak jsme s nimi
hráli ping pong nebo petanque. Dnes je asi
třetina z nich nepohyblivých a zcela odkázaných na pomoc personálu a ostatní mají
většinou také značná omezení.
Za předchozí roky se nám v domově podařilo nakoupit mnohé pomůcky, které
usnadňují práci personálu a zlepšují pobyt
ubytovaným klientům. Kromě jiného mezi
tyto pomůcky patří např. elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní a nafukovací
matrace, polohovatelné pomůcky pro prevenci dekubitů atd. Zlepšilo se i prostředí
uvnitř domova, byla vybudována relaxační
místnost, na pokojích dvou oddělení byla
instalována klimatizace, v zahradě byly postaveny altány, kde se dokonce v loňském
roce uskutečnila svatba. Snažíme se ke
každému klientovi přistupovat individuálně, řeší se jeho přání a potřeby, při péči se
hodně spolupracuje s rodinami klientů. Pro
klienty se pořádá velké množství kulturních

V čem spočívá práce ředitele
domova?
Moje pracovní náplň v roli ředitele domova
spočívá především v koncepčním rozvoji
domova (samozřejmě ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků), v dohledu
nad plněním, jak jednotlivých ustanovení
zákona o sociálních službách, tak i celé
řady jiných povinností v souvislosti s požární ochranou, bezpečností práce, hygienických předpisů apod. Moje role je však
o trochu složitější v tom, že jsem od roku
2012, kdy nám zemřel kolega, vedoucí
provozního úseku, převzal vedení celého provozního úseku – kuchyň, prádelnu
a údržbářskou dílnu. Uvolněné místo jsme
použili pro přímou péči.
Jak jste zvládli prvou vlnu covidu
na jaře minulého roku a kdy se
u vás v domově objevilo prvé
onemocnění covidem?
Na jaře loňského roku jsme udělali řadu
opatření, dezinfekce, ochranné pomůcky
zákaz návštěv a podobně.
Snad i díky nim jsme až do září loňského
roku neměli pozitivního klienta. Ale asi
jsme také měli prostě štěstí. Bylo jen několik případů mezi zaměstnanci, kteří byli
včas „identifikováni“ a zůstali v domácí izolaci, ale všichni měli pouze mírné příznaky.
Myslíte, že po prvé vlně se mohlo
něco udělat lépe, aby druhá vlna
na podzim nepřišla nebo nebyla
tak silná?
My jsme asi více udělat nemohli a myslím,
že nebylo v lidských silách zabránit, aby se
k nám infekce dostala, když se začala šířit
v celé společnosti.
A jak vás postihla druhá vlna?
O co mírnější pro náš domov byla první
vlna, o to katastrofálněji udeřila vlna druhá.
Přestože jsme se snažili všemi možnými
prostředky a postupy zabránit šíření covidu
mezi klienty, konečné účtování bylo hrozivé. Bylo to jedno z nejhorších období mého
života, kdy se musíte dívat, jak přes veškerou
snahu všeho personálu umírají klienti domova, se kterými jste v každodenním styku,
znáte jejich příběhy, radosti i starosti a nemůžete tomu nijak zabránit. V období od
října 2020 do konce roku 2020 nám zemřelo
39 klientů, od počátku roku do současnosti
pak dalších 23. Onemocnělo velké množství personálu, pro všechny zaměstnance to
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bylo obrovské vypětí, jak fyzické, tak především psychické. Také já jsem covid prodělal
a neměl jsem úplně lehký průběh. Ale snad
se to již zastavilo a situace se zlepšuje.
Jaká je současná situace v domově
a jak vidíte další perspektivy?
Může vám město nebo občané
nějak pomoct?
S covidem se potýkáme doposud. Dokonce bych řekl, že můžeme mluvit o třetí vlně.
Pevně věřím, že nám v boji s covidem pomůže proočkovanost jak klientů, tak velké
části zaměstnanců.
Nyní máme v domově volná místa, dříve
se na umístění čekalo řadu měsíců, dnes
budou mít žadatelé možnost být přijati
rychleji.
Abychom nekončili pesimisticky.
Je pro vás práce se starými lidmi

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

přínosem a naučil jste se něco od
nich?
Ta práce je určitě přínosná. Poznáte řadu
lidských osudů a musíte si najít čas lidi vyslechnout. Dříve jsem každý týden obcházel všechny klienty a vyslechl jejich starosti
a potřeby. U některých to ale již jejich zdravotní stav neumožňuje. Přesto se snažím
být jim na blízku.

Dobrý den,
dovolil bych si doplnit článek z minulého
čísla Leknínu o obrázek hrobu rodáka Gutha Jarkovského na Olšanských hřitovech
v Praze a jeho žádost o text nekrologu
K. J. Zákouckého.
neobčan František Pleskot

Naučil jsem se, že člověk dojde do stadia,
kdy již nejsou důležité materiální statky, ale
pochopení a pomoc ostatních.
Já považuji za úspěch svůj a všech zaměstnanců, že život v domově se změnil k lepšímu a funguje mnohem lépe spolupráce
s rodinami klientů.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Představujeme naše sousedy

Morašice
Roman Štěpánek
* 30. 1. 1975
starosta obce
Obec Morašice, společně s místními částmi
Holičky, Janovice, Skupice a Zbyhněvice leží
na severním podhůří Železných hor, v současnosti má 740 obyvatel a patří k nejstarším obcím na Chrudimsku. První zmínka o ní
pochází již z roku 1226, kdy zde měl majetek
Jan z Morašic. Nejstarší zachovanou stavbou je kostel svatého Víta z první poloviny
14. století, přestavěný v druhé polovině 19.
století. Spolu s tvrzištěm Na Hrádku je zařazen do Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek. V Morašicích je základní škola pro 1. až 5. ročník a mateřská škola.
Budova školy pochází z druhé poloviny 19.
století a v nedávné době byla přistavena
a opravena. Na území obce se nachází několik rybníků, z nichž rybáři nejvyhledávanější je Orlík. Obcí Morašice protéká potok
Bylanka, jejímž údolím vede turistická cesta.
Místní části obce položené na jihozápad od
Morašic jsou hojně navštěvovány vyznavači aktivního odpočinku, zejména cyklisty
a pěšími turisty. K příjemným a vyhledávaným zastávkám patří hospoda „Ve Dvoře“
v Morašicích a letní hospůdka „Janovanka“.
Další zastávka pro vyznavače turistiky je

části Holičky a v letošním roce plánujeme
vybudovat nové víceúčelové a dětské hřiště v Janovicích.
v Holičkách, odkud jsou za jasného počasí
návštěvníci odměněni nádherným výhledem do kraje a na Krkonoše, Orlické hory
i Králický Sněžník. Vedle Holiček, okolo Janovic, směrem ke Zbyhněvicím se rozkládá
Janovická obora, ve které je chováno stádo
bílých jelenů.

Cíle, které jsme si naplánovali, se nám
daří v zásadě plnit, ale rozhodně nezahálíme a už pracujeme na dalších, jako jsou
například řešení likvidace odpadních vod
v obci, protipovodňová opatření a stejně
jako ostatní vlastníci lesů řešíme současnou
kůrovcovou kalamitu.

Morašický hasičský sbor patří k těm starším
v regionu, byl založen již v roce 1883. K místním tradicím patří pořádání hasičských plesů, sportovních soutěží, Masopustů, Kácení
máje a akcí pro děti.

K Heřmanovu Městci mám velmi dobrý
vztah a mám zde spoustu známých. Absolvoval jsem zde základní školu, 10 let
hrál fotbal za místní a také hokejbal spolu
s vaším současným panem starostou. Velmi
si vážím vstřícnosti a výborné spolupráce
s městským úřadem a s představiteli města.

V minulém roce jsme dokončili úpravy
sportovního areálu v Morašicích, kde jsme
vybudovali moderní multifunkční hřiště
s umělým povrchem, workoutové hřiště
a zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí. Daří se nám postupně opravovat místní komunikace, dokončili jsme
zasíťování 14 stavebních pozemků v místní

Pokud to situace dovolí, tak bych vás rád
pozval na tradiční pálení čarodějnic spojené s průvodem a tanečním vystoupením
čarodějnic a potom první sobotu v říjnu
na hasičskou soutěž „O pohár starosty obce
Morašice“.
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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OBČANÉ PÍŠÍ, RADNICE ODPOVÍDÁ
Se zájmem jsem si v Leknínu 3/2021 přečetl příspěvek p. Dostála týkající se řešení
parkování na náměstí Míru. S jeho konstatováními se nemohu než ztotožnit – stav
parkování na náměstí Míru je zejména v posledních letech tristní. Parkovací plochy
jsou zde nezřídka využívány jako odstavné parkoviště, kdy se ráno sjedou „kolegové“, odstaví svá vozidla a jedním pokračují dále. Hlavně mezi 8. a 16. hodinou
znamená hledání parkovacího místa i několikeré kroužení okolo náměstí. Kvituji
proto, že se město snaží toto řešit, avšak způsob se mi zdá poněkud nešťastným.
Pokud to čtenáři nezaregistrovali, což bych
se nedivil, počátkem července 2020 se na
vývěsce MěÚ objevil příslušný „Návrh opatření obecné povahy“. Ponechám na uvážení
čtenářů, proč o tomto město nijak halasně
neinformovalo, byť i menší události jsou
avizovány na FB či v Leknín.TV. Nedivme se,
že k tomuto návrhu, zmiňovanému v reakci
p. Plavce, cítili občané potřebu vyjádřit své
námitky. Ano, byl jsem jedním z nich, ale rozhodně to nebylo z „obavy, že nebudu moci
zaparkovat před svým domem“. Původní
návrh města totiž počítal s převedením celého prostoru náměstí Míru (včetně parkoviště naproti Haldám a parkoviště u parku) do
režimu omezeného parkování na 2 hodiny
v období Po–Pá 7–17 hod. Potud bych neměl nejmenších námitek. Ovšem na přímý
dotaz nám bylo sděleno, že město neplánuje
žádné výjimky např. pro rezidenty (byť třeba

placené). Jinak řečeno – občane, pokud máš
tu drzost, že bydlíš v centru a máš vozidlo,
kterým třeba zrovna nejedeš přes den pryč,
tak si ho koukej někam odstavit. Šlo vlastně
o takový opačně postavený režim, než zavádí jiná města ve svých centrech (např. fialové
a oranžové zóny v Praze) – zde byli návštěvníci staveni striktně a bezvýjimečně nad
vlastní občany. V tomto kontextu dostal příslušný MěÚ Chrudim zřejmě námitky a zjevně nebyly nedůvodné, neboť nový návrh je
již hybridem, který část parkování na náměstí
nechává v původním režimu a část převádí
do parkování „na hodiny“.
Osobně bych spíše preferoval původní řešení
s placenými výjimkami pro rezidenty, neboť
takto se problém „odstaveného parkoviště“
přesune na jednu část náměstí a ti, kteří takto
náměstí využívají, nebudou nijak tlačeni pro

přehodnocení svého řidičského či dopravního chování. Je další otázkou, zda by městu
více nepomohlo například vyznačit parkovací
místa (a naučit tak řidiče více efektivně využívat omezený prostor náměstí), protože na
většině plochy se parkuje živelně a nezřídka
„luxusními“ mezerami mezi vozidly. Závěrem
bych chtěl p. Plavce upozornit, že průtahy, dle
něj tak neúnosné, jdou spíše na vrub města,
které původní řešení s občany nijak předem
nekonzultovalo, a nikoli občanů, jak se snažil
čtenářům podsunout. Občané a majitelé dotčených nemovitostí jen využili svého práva na
vyjádření námitek a připomínek stejně, jako se
kdokoli může vyjádřit ke stavbě svého souseda.
Ať je tím sousedem „Franta“ anebo město.
Jiří Hajzl
Článek pana Hajzla spolu s článkem pana
Dostála v minulém čísle dokládají, že nelze
vymyslet systém parkování na náměstí (ale
i jinde ve městě), tak, aby vyhovoval všem.
Jistě však nikomu nebráníme v tom, aby se
ve věci vyjádřil a uplatňoval svá zákonná prá‑
va. Souhlasím i s tím, že úprava provedená po
námitkách pana Hajzla je lepší, než ta původ‑
ní, mimochodem takto jsem to i já z počátku
navrhoval.
Tomáš Plavec, místostarosta

Má po zjištění nových skutečností ještě smysl vymístit autobusové
nádraží z náměstí Míru?

Před každým zásadním rozhodnutím rady či zastupitelstva města, a to vymístění autobusového nádraží z náměstí jistě je, by měla předcházet důkladná
analýza veškerých dopadů s tím spojených. To však u této důležité investice
vedení města neprovedlo a zároveň s nenasloucháním občanům si samo
vytvořilo velký problém, který bude mít značné dopady. O co jde?
S rozhodnutím radnice o vymístění autobusového nádraží byla zároveň deklarována
podmínka, že na náměstí bude ponechána jedna zastávka pro nástup a výstup pro
všechny autobusové spoje, které tady nyní
mají zastávku. Předpokládal jsem, že proklamaci jedné zastávky má vedení města
ověřenou, a že je postačující. Ale ověření
nebylo zřejmě požadováno ani po zpracovateli projektu nového autobusového
terminálu. Přitom z důkladného prostudování jízdního řádu je zřejmé, že jedna zastávka na náměstí zdaleka stačit nebude,
a to proto, že např. v čase 4.58 až 5.02 hod.
se tu sjede najednou pět autobusů různých
linek, rovněž tak i v čase 8.58–9.02 hod. Ke
kumulování autobusů dochází i v jiných

časech, avšak v menším počtu. Z tohoto
zjištění vyplývá, že po vymístění nádraží je
potřeba na náměstí ponechat pět zastávek
(ne tedy městem chybně uvedena jedna).
V tom případě ale nemá vymístění žádný
smysl, protože stávající nádraží má nyní
sedm zastávek. Vedení města by se mohlo,
dle mého názoru, v této chvíli pokusit jen
o řešení s omezovacími parametry a záleželo by na občanech, zda by je akceptovali.
Např.:
a) Na náměstí by zůstala jen jedna zastávka.
Pak by tady mohly mít zastávku jen některé
spoje. Zejména lidé, kteří autobusovou dopravu využívají, by zřejmě návrh považovali
za nepřijatelný, protože bylo jasně vedením

města stvrzeno, že na náměstí bude zachována zastávka pro nástup a výstup všech
stávajících autobusových linek. Přitom tito
občané by měli být nejvíce vyslyšeni ve
svých názorech na vymístění nádraží, neboť zpravidla každodenně cestují autobusy
do zaměstnání, do škol. Mnohdy ani jinou
možnost dopravy nemají, na rozdíl od těch,
co používají k přepravě osobní auta. Zvláště
problematické by to bylo pro starší občany,
kteří přijedou autobusem za lékařem, rehabilitací apod.
b) Zkusit společně, vedení města s koordinátorem jízdních řádů, vyřešit u časově
souběžných spojů posunutí času příjezdu
a odjezdu, a tím snížit počet zastávek. To ale
pravděpodobně nebude možné z důvodu
narušení provázanosti navazujících přestupových linek. V každém případě, i kdyby se
podařilo snížit počet potřebných zastávek
z pěti na tři, musel by pro ně zůstat vyhrazen např. jeden dopravní pruh stávajícího
nádraží (u státní komunikace) a jenom dru-
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hý dopravní pruh (u kostela) by byl volný
a mohl se použít pro revitalizaci náměstí.
To by znamenalo, že by na náměstí stejně
zůstala polovina stávajících zastávek. Což by
byl velmi žalostný výsledek na tak finančně
náročnou investici.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ani jedna
z uvedených možností není dobrá. Tady se
spíše nabízí otázka, zda má vůbec za takových okolností smysl autobusové nádraží
vymístit a kdo vlastně způsobil škodu, která vznikne již s vynaloženými náklady, když
investice, tak jak ji město představilo, je nerealizovatelná.
Ani cena 58 mil. Kč nového autobusového
terminálu, prezentovaná vedením radnice, není pravdivá. Ve skutečnosti, včetně
doprovodných investic a indexu navýšení
cen stavebních prací v době realizace, bude
minimálně 80 mil. Kč. Přitom dotace je jen
50 mil. Kč. Rozdíl nákladů musí radnice hradit ze svého rozpočtu. V době 21. století,
kdy město bohužel nemá ještě dořešenou

základní infrastrukturu, jako je splašková
kanalizace, je obrovská nezodpovědnost
vedení města zadlužovat jej touto investicí.
Vymístění autobusového nádraží není
v současné době, dle mého názoru, nejdůležitější potřebou města. Mělo by být vymístěno později, možná jej načasovat do doby,
kdy bude proveden komunikační obchvat
města. S ním by odpadlo zároveň i neúměrné zatížení náměstí nákladní dopravou, která jej zatěžuje daleko více než autobusové
nádraží. Pak by se teprve náměstí mohlo
stát i klidovou zónou se všemi požadavky
na novou podobu, tak jak je prezentuje architekt města. Vše je nyní na zvážení rady
či zastupitelstva, jaké závěry, k neproveditelné investici v intencích původních parametrů (všechny spoje budou mít zastávku
na náměstí zachovanou) přijme. S návrhem
závěrů by měla být veřejnost neodkladně
seznámena, s možností, se k nim demokraticky vyjádřit.

Děkujeme za příspěvek do diskuse o autobu‑
sovém nádraží. Sladění odjezdů autobusů
tak, aby se vešly na zastávku na náměstí, je ta
nejmenší práce, co nás čeká.
Výstavbu autobusového nádraží začalo při‑
pravovat již předchozí vedení města a občané
měli a mají možnost se k ní vyjadřovat. Problé‑
mem je, že názory jsou odlišné, stavba má své
příznivce i odpůrce.
Stavba bude stát jistě více než 58 miliónů Kč
a náklady na ni plně dotace nepokryje. Cenu
však budeme znát až na základě nabídek ve
veřejné soutěži, která již byla vypsána. Rozhod‑
nutí, zda se do stavby pustit a odpovědnost za
toto rozhodnutí, bude plně na 21 zvolených
zastupitelích města a dojde k němu v nejbližší
době.

Tomáš Plavec, místostarosta

Dostál Bohumír

Jde o děti, nebo o „veřejné zakázky“

U sousedů v Rozhovicích postaví novou školku pro 28 dětí za čtyři a půl
milionu, samozřejmě s dotací. My, přesněji koalice Živé město a KDU‑ČSL, za
své (za naše) tři miliony šest set tisíc opravíme prostory Radovánku (bývalý
byt školníka). A to máme základy, obvodové zdivo i střechu nad hlavou. Za
tyto peníze je pro ilustraci nový luxusní rodinný dům na zelené louce. Na
můj dotaz při zasedání zastupitelstva města, proč je cena tak vysoká, bylo
přítomným zastupitelům vedením města sděleno: za vysokou cenu může
výskyt radonu v podloží.

Vyjádření k jednotlivým bodům:
Přestavba školky Jonášova je drahá, a to proto,
že to tak projektant navrhnul a nikdo to nebyl
ochoten postavit levněji. Ze všech nabídek
byla tato nejlevnější. Měli jsme tedy na výběr
jen buď to postavit takto draho, nebo to ne‑
dělat vůbec. Zvolili jsme prvou variantu a na
zastupitelstvu nehlasoval nikdo proti, ani Aleš
Jiroutek.

Rozpočtovou změnou si vedení radnice
nechalo tuto investici přesto schválit. Proč
při zjištění výskytu radonu v objektu mateřské školy nebylo okamžitě provedeno
měření radonu ve zbývajících odděleních
MŠ, nám sděleno nebylo. Již dnes jsme tak
mohli vědět, že je vše v pořádku, nebo mít
v rozpočtové změně také schváleno opatření na odstranění radonu ve zbývajících
třídách mateřské školy Jonášova. Nebyla by tato investice pro zdraví našich dětí
důležitější? Čas na to byl. A tak se vynořují
smutné otázky.

A k radonu. Radon je přírodní plyn, který se vy‑
skytuje téměř všude, jde jen o to, jaká je jeho
koncentrace. Výskyt radonu je sledován hygi‑
enou, spoléháme na ni, že to hlídá ve všech
školách i budovách města. V Mateřské škole
Jonášova naposledy probíhalo měření v září
2013 a naměřené hodnoty nedosahovaly ani
třetinu povoleného množství. Přesto se rada
města touto věcí zabývala, spojí se s hygienic‑
kou správou a pokud bude třeba učinit nějaká
opatření, určitě je udělá. Zdraví dětí je opravdu
nejpřednější, to víme i bez napomínání autora
příspěvku.

Proč dodnes (popisuji stav k 8. 3. 2021, ke
dni zasedání zastupitelstva města) nebyly
provedeny průzkumné práce, když se na

radon přišlo již při přípravě projektové dokumentace pro rekonstrukci Radovánku? Na
co vedení radnice čeká? Proč na tato závažná pochybení musí vedení radnice upozorňovat opozice na zasedání zastupitelstva?
Proč byla tato informace o radonu zamlčována? Kdybych se nezeptal na vysokou
cenu rekonstrukce, tak dodnes o radonu ve
školce veřejnost nic neví. Dobrá zpráva na
závěr. Na jednání zastupitelstva byl radonový průzkum panem starostou přislíben.
Možná i vy, pomalu začínáte chápat, proč je
činnost kontrolního výboru města vedením
města omezována.

Tomáš Plavec, místostarosta
Aleš Jiroutek, předseda kontrolního výboru

www.hermanuv‑mestec.cz
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Zaplavené základy domů z rozhodnutí města

Zjištění kontrolního výboru v příspěvku „Nezakazujme pracovat“,
(Leknín č. 2/2021), nepřekvapují. Příklad rekonstrukce místní komunikace
bez stavebního povolení najdeme
v Šimonkově ulici. Rekonstrukci koordinuje starosta a vedoucí správy majetku města. Město neodkanalizovalo
dešťovou vodu z ulice od srpna 2019.

profilu komunikace i za použití silničního
vibračního válce, který zasáhl vibracemi do
struktury domů. Stavba proběhla bez povolení a nebyla dokončena. V roce 2020 byly
zaplaveny základy domů, někde podlahy
a přilehlé pozemky. Mezi dvojdomky zateklo k základům 120 a 140 m3 z ročního úhrnu
dešťových srážek. Nevhodné technologie,
uvažované trativody a voda z ulice budou
příčinou poškození nemovitostí.

Rekonstrukce 2017 (první etapa) se zaslepenými nebo navýšenými kanály a navýšení
příčné komunikace nad úroveň pozemků
a izolací domů daly najevo, že končí před
60 lety vybudované odtokové poměry – do
dvou dnů byly vyplaveny pozemky a rodinný dům z nově vyasfaltované komunikace.

Pane starosto a zastupitelé města, plánované záměry se dotýkají vlastnictví a ochrany
základních práv, dosavadní postup města
je neomluvitelný. Město by mělo instalovat
kanalizační vpusti a upustit od trativodu
(drenážního, zavodňovacího potrubí) podél dvojdomků v jedné z nejužších uliček
s protilehlou zástavbou rodinných domů
v Heřmanově Městci. Podklady a záměry
připravovaného projektu pro Šimonkovu
ulici najdete u pana Miloše Jožáka, vedoucího správy majetku města. Dovoluji si požádat jménem vlastníků dotčených nemovitostí o svolání schůzky a projednání celé
záležitosti.
Jaroslav Heřmánek

V průběhu srpnové rekonstrukce 2019 (vodovod, kanalizace v další části Šimonkovy
ulice) starosta a vedoucí správy majetku
sdělili, že k rekonstrukci komunikace nepřipravili projektovou dokumentaci. Ignorovali
žádost vlastníků a rezidentů k ochraně nemovitostí a konali v jejich neprospěch. Dne
11. 12. 2019 vyslala správa majetku města
najatou těžkou techniku. Došlo ke změně

Stanovisko starosty města: Proces rekonstrukce zmíněné uličky bude veřejně prezentován,
aby se zamezilo všem pochybnostem naznačeným v článku pana Heřmánka. Jsem připraven
je vyvrátit, osobně obhájit zvolený postup a veřejnosti vše odprezentovat za účasti odborného
projektanta a pracovníků Správy majetku MěÚ po vydání stavebního povolení. O termínu a mís‑
tu konání veřejné prezentace projektu budeme informovat.
Josef Kozel, starosta města

Kamerový systém ano, či ne?
Souhlasím s těmi, kteří kamerový systém
v našem městě doporučují.
Rozhodně na problematických místech, jak
říká paní Mirka Stará v čísle 3/2021. Já přidávám: i v tmavém místě v podchodu i za
podchodem proti škole. Právě zde hrubě
napadl opilý člověk kolem sedmé hodiny
večer našeho sedmnáctiletého vnuka. Způsobil mu těžká zranění v obličeji, taková, že
musel být vyšetřen a ošetřen v pardubické
nemocnici.
Jsem tedy pro zavedení kamerového systému v Heřmanově Městci.
M. Plíšková

Chlap by měl držet slovo
Pan starosta Josef Kozel nám ústy svého
mluvčího ve věcech technických a investic na veřejném zasedání zastupitelstva již
v minulém volebním období slíbil nápravu
nekvalitně provedené opravy místní komunikace v křižovatce Sokolská–Jiráskova.
Nemáme se prý obávat, stavba je v záruce
a vše bude dáno do pořádku.
Při opravě chodníku místo zaříznutí asfaltové plochy podél nových obrubníků a jejího
doplnění asfaltem, došlo pouze k levnějšímu a nesprávnému „přibetonování“. Beton
samozřejmě nepřilne a odlupuje se. Jak inkriminované místo vypadá dnes, vidíte na
přiložené fotografii. Slibem nezarmoutíš.
Nesplněným slibem zklameš.
Aleš Jiroutek

Nový sklon povrchu– směsi k domům a pozemkům

Červen 2020 – přívalové srážky

Město neodkanalizovalo dešťovou vodu
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc duben 2021
Milí příznivci Radovánku,
ač jarní rovnodennost nás šibalsky zasypala sněhem, věřím, že nadcházející rozpuk přírody
a teplejší vánek přinese vůni něčeho nového do našich životů i do dění kolem rodičovského centra. V měsíci březnu už proběhly prví velké změny směrem k novým zítřkům - bylo
potřeba vystěhovat celé rodičovské centrum z prostor, které nyní budou k dispozici pro
MŠ Jonášova. Stěhování byla doslova akce s velkým A, ale díky skvělé koordinaci naší
předsedkyně Lenky Balogové a odhodlanému nasazení všech dobrovolných stěhováků
a stěhovaček se zvládla rychle a hladce. Děkujeme i všem, kteří nám pomoc nabídli, ale
kvůli obavě s příliš velkého počtu osob na jednom místě jsme jejich pomoc nevyužili.
Všechny věci máme nyní dočasně uskladněné v prostoru poskytnutém městem Heřmanův
Městec a se zvědavostí a velkým poděkováním městskému vedení očekáváme dokončení
stavebních úprav v Multifunkčním centru, kde bude Radovánek fungovat nadále. S novým
místem očekáváme i malinko „nové“ fungování spolku i rodičovského centra, a tak máte‑li
náměty na zlepšení nebo i zavedení pro vás smysluplné služby, neváhejte nás kontaktovat.
Naší vizí je zejména nadále vytvářet přátelské prostředí pro podporu rodinného fungování,
pro setkávání a vzájemnou inspiraci v mnohdy nesnadném úkolu „být rodičem“ a zázemí
pro rodiče s nejmenšími dětmi třeba i za účelem přebalení či nakrmení dítěte mezi nákupy
a pochůzkami městem – k tomu jsou prostory v centru města jako dělané:-)
Přeji nám všem příjemný příchod jara, který snad přinese optimistický vítr do našich plachet!
Radka Jelínková, místopředsedkyně spolku
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Rodiče, kteří mají zájem o aktivity našeho
spolku, prosíme, aby průběžně sledovali aktuální informace na www.rcradovanek.cz,
www.facebook.com/rcradovanek či ve facebookové skupině RC Radovánek on‑line.
Program se může měnit dle aktuální situace.
V případě dobrého počasí a uvolnění opatření naplánujeme také nějaký pěkný společný
výlet do přírody.
Středa 21. 4. od 13.00 hodin
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čeká vaše dítě nástup do MŠ? Uvažujete
o umístění dítěte do jeslí? Chcete se ujistit, že jste na nic důležitého nezapomněli?
Chcete znát rozdíl mezi školkou a dětskou
skupinou? Rozhodujete se, co je pro vaše
dítě nejlepší? Nevíte, že musíte umístění
vašeho dítěte řešit s dostatečným předstihem? Týká se vás povinné předškolní
vzdělávání a vy nevíte, co vše je třeba?
Pak vás zveme na konzultaci o specifikách
existujících předškolních zařízení, kritériích
přijímání dětí, ale i o potřebách dětí i rodičů, kterou povede Mgr. Lenka Balogová,
pedagožka a pracovnice rodičovského
centra. Zájemce prosíme, aby se předem
přihlásili na rcradovanek@centrum.cz nebo
724 042 304. Konzultace je vedena on‑line
a je zdarma. Pokud máte zájem o konzultaci, ale nevyhovuje vám čas setkání, ozvěte
se nám, rádi vám vyhovíme.

Středa 28. 4. od 20.20 hodin
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R.D.I.)
Přijďte sdílet zajímavá témata osobního růstu či načerpat pro sebe inspiraci
v naší svépomocné on‑line skupině rodičů. Na setkání se prosím přihlaste na
rcradovanek@centrum.cz. Odkaz na setkání naleznete také v události na našem FB.
Téma setkání bude upřesněno. Vstupné
dobrovolné.
Beseda na téma: JAKÁ JSEM MÁMA, co
je pro mě důležité a jak to ladí s mým
dítětem? S Michaelou Juškovou se přesouvá na sobotu 29. 5. Počet míst omezen,
vstupné 100 Kč. Informace a přihlášky na
rcradovanek@centrum.cz.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
dlouhodobě podporováno městem Heřmanův
Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností
energeia, o. p. s. Kontakt: www.rcradovanek.cz,
724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

Aktivní přístup k životu

APŽ Duben 2021
Tělocvična v přírodě
Pravidelně od 12. dubna cvičíme každé
pondělí venku od 14.00 v Bažantnici. Sraz
u fitness hřiště. Kdo máte, vemte s sebou
hůlky.
čtvrtek 8. dubna
Pěšky na Holičky
Sraz ve 14.00 u hájenky za pekárnou
Dymák směrem k DDM.
sobota 10. dubna
Zahájení cyklosezóny
Sraz ve 13.00 u parku u Holuba.
Na Chrudimsku ujedeme cca 25 km.
čtvrtek 15. dubna
Pěšky novou cestou ze Slavkovic
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M.
středa 21. dubna
Celodenní výlet na Podhůru
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M.
čtvrtek 22. dubna
Pěšky okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu.
sobota 24. dubna
Na kole kolem H. M.
Sraz ve 13.00 u parku u Holuba.
Ujedeme cca 15 km.
čtvrtek 29. dubna
Pěšky okolo rybníků
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu.
Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

HLEDÁME

kuchaře, kuchařku,
pomocné síly do kuchyně,
číšníka, servírku pro nově
zrekonstruovanou výletní
restauraci u Heřmanova Městce.
Info na tel. 608 927097.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Moje první jízda na lokomotivě –

pokračování

Do odjezdu vlaku z Vápenného Podola zpět je trocha času, a tak
se zvědavě rozhlížím po nádraží obklopeném příkrými stráněmi, na nichž se nerušeně popásají kozy a místní děti prázdninově dovádějí. Stanice má tři koleje a vlečku s kolejovou váhou do
vápenky. Topič upravuje oheň v peci, dotahuje vodu do kotle
a chystá si kastrůlek s jídlem k pozdnímu obědu…
Teď by měly zaznít fanfáry, protože od této
chvíle se stávám mašinfírou a povedu vlak
na zpáteční cestě do Městce. Pochopitelně
pod dozorem bdělého strojvedoucího pana
Buňatovského. Fanfáry se nekonají, zato moje
klukovská dušička se tetelí blahem a pozorně
naslouchám příkazům pana mašinfíry. Lokomotiva nedočkavě odfukuje páru pojišťovacími ventily a v peci hučí plameny žadonící
o další lopaty uhlí. Nastoupilo několik cestujících, průvodčí je opřen u stupátek do vagonu,
vlakvedoucí pan Král z „hitláku“ a já z budky
lokomotivy nedočkavě vyhlížíme výpravčího.
A je to tady! Z dopravní kanceláře vychází starý pan výpravčí Trpkoš, zkušeným pohledem
přehlédne vlakovou soupravu a zvedá zelenou výpravku. Podle pokynů odbržďuji vlak,
přetáčím rozvod pro jízdu vzad. Dolů pojedeme pozpátku, uhlím napřed, jak říkají ajznboňáci. Otevírám odvodňovací kohouty par
‑ních válců a odpolední poklidnou selanku na
nádraží přeruší mohutný hvizd parní píšťaly.
Uchopím páku regulátoru a… ouha! Zatáhnout za regulátor vyžaduje přeci jen sílu chlapa
a ne desetiletého špunta… Oknem z budky
zahlédnu úsměv průvodčího a přísný pohled
mračícího se výpravčího. Tak v zoufalství zavřu
oči, vzepřu se nohama za vodítka regulátoru
a zatáhnu za páku… a teď to začalo! Cítím,
jak se lokomotiva vzepjala, zabafala z komína
a razantním skokem vyrazila vpřed. První, co
vidím, je skákajícího průvodčího za madlem
na ujíždějícím vagonu, vlakvedoucí zmizel
z okýnka, zřejmě se sesunul ze své židle mezi
naložená zavazadla a košíky. Výpravčí stojí
s otevřenými ústy a nevěřícně zírá za odjíždějícím „expresem“. Samozřejmě strojvedoucí
okamžitě vrací regulátor zpět do správné polohy a vlak již spořádaně opouští nádraží. Jen
těch pár cestujících na dřevěných lavicích je
mi upřímně líto. Topič s velkým smíchem rovná napůl vyklopený kastrol s obědem řkouc,
že takovou forsáž při odjezdu z Podola dlouho
nezažil… Výpravčí na takový razantní odpich
asi také hned nezapomene.
Sjíždíme prudkým klesáním místy až 35 ‰,
proto jsem zasvěcován do tajů vlakové brzdy

a snažím se rukou citlivě
ovládat brzdič. Blíží se
odbočka Tasovice, to bude mé první zastavení. Podle pokynů strojvedoucího otáčím
zoubek po zoubku ovladačem brzdiče. Nezapomínám ani na píšťalu, jejíž pískání v sevřeném údolí Podolského potoka mi činí
obzvláštní potěšení. Výsledek mého brždění
se dostavil poněkud předčasně a nečekaně.
Podařilo se mi zastavit již asi 20 metrů před
nástupištěm zastávky. Žádný učený z nebe
nespadl a chybami se i adept strojvedoucího
učí… Pod žasnoucím pohledem hradlařky se
mi podařilo „ftipným“ manévrováním dostat
k peronu jen lokomotivu s prvním vagonem.
Jediný trochu naklepaný a udivený cestující
vystoupil do travnatého peronu, no spíše příkopu. Nikdo nenastupuje, a tak pokračujeme kolem zatajeného vojenského areálu na
druhé straně údolí za potokem do Kostelce.
Poučen zkušeností s předčasným zabrzděním se snažím dojet s vlakem až k výpravní
budově umístěné na dolním konci nádraží,
a proto začínám obsluhovat brzdič později
a pomaleji. Tím pádem zastavuji s lokomotivou až na spodních výhybkách. Velkoryse
přehlížím posuňky a jízlivé poznámky cestujících, kteří musí udělat o nějakých pár kroků
navíc… zato vlakvedoucí v posledním vagonu si může popovídat s výpravčím z očí do
očí. Zřejmě se velice podivovali nad nevypočitatelností tohoto zázraku dvacátého století.
Ovšem moje přítomnost na lokomotivě jim
to jasně vysvětluje.Výpravčí zvedá výpravku
k odjezdu a my se již zcela předpisově a spořádaně vracíme do Městce. Z dálky už od
přejezdu pod hřbitovem vidíme návěstidlo
se zdviženým ramenem povolujícím vjezd
do stanice Heřmanův Městec.
Ještě stihnu zapískat před přejezdem u Vigony a již pod námi rachotí výhybky, poslední
zakolébání a tentokrát již brzdím „na jedničku“. Skřípění brzd a zastavujeme přímo před
panem přednostou. Cestující urychleně vystupují, nastupují, nakládají se spěšniny a jiné
zboží i jeden kočárek a mně nezbývá, než se
srdečně rozloučit se sympatickými ajznboňáky na lokomotivě. Moc jim děkuji za fantastic-
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ký zážitek a odcházím se slibem, že se nevidíme naposledy. Ještě pohled na vzdalující se
vlak pod kopec u Nákle a zdáli zní píšťala vlaku
ujíždějícího do Přelouče.
Odcházím domů cestou podle výtopny, kde
kouří další lokomotivy připravené sloužit svým
mašinfírům a v uších stále slyším pískání té
mojí…
Hlavu mám plnou fantastických dojmů a stále
nemohu uvěřit, že dnešní jízda na lokomotivě
není sen, ale opravdový zážitek. Netuším ještě, že v budoucnu budu velice často sedět za
kontrolérem elektrické a dieselové lokomotivy. Ale stále budu vzpomínat na tu první jízdu na lokomotivě a na šťastné dětství prožité
v Heřmanově Městci.
Dodatek
Vlaky do Vápenného Podola přestaly jezdit
14. ledna 1978, později, do roku 1980 byly
sneseny koleje a v současnosti zbylé těleso
trati pohlcuje bujná vegetace. Ve stanici se
zachovala budova nádraží, kterou soukromý
majitel zvolna vylepšuje. Z bývalého kolejiště
zbyla pouze rezavějící kolejová váha na zlikvidované vlečce vápenky. Po té dnes není také
ani památky.
Bohumil Krivý

Bývalá železniční stanice Vápenný Podol v září 2010
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

Česká tábornická unie – T. K. Starý pušky H. M.
Parta kamarádů, která se rozhodla oprášit své nezapomenutelné zážitky
z krásného dětství a vrátit je do současné reality.

Naši rodiče se věnovali práci s dětmi a mládeží a jejich činnost v nás nechala takové otisky,
že jsme se rozhodli ukázat i našim dětem a jejich vrstevníkům co znamenají slova: přátelství
a nezištné kamarádství. Naučit naše děti lásce k přírodě, seznámit je se základy táborničení,
vést je k samostatnosti, ale i odpovědnosti. Naší srdeční záležitostí je údolí Přemilova s protékající Chrudimkou. Zde jsme mnozí z nás vyrostli a dostalo se nám znalostí a zkušenos-

tí, ze kterých jsme čerpali v dalším životě.
Tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří měli
tu trpělivost s námi. V první řadě mým rodičům Ireně a Miloši Chytilovým a mému táborovému „taťkovi“ Láďovi Kovačkovi. Dále
pak Lídě a Ondřeji Bryndovým, manželům
Fialkovým, Havlíkovým, Macháčkovým, Pošíkovým, Pavelkovým, Musílkovým, Vlastě
Saforkové, Mírovi Novákovi (Sluníčku), Milanu Chlubnovi (Barimu), Milanu Grofovi, Pepikovi Fidlerovi, Kamilu Wasserbauerovi, Ivě
Zitové, Ivě a Tomášovi Netolickým, Honzovi
Klihovi (Brabčákovi), Evě Plesarové, Helence
Pluhařové, Janě Šindelářové, Hance Vackové, Janě Beranové, Zuzce Holečkové, Jiřce
Langrové, a mnohým dalším…
Martin Chytil

A jak se líbí dětem na táboře?
Zuzana Marková: „Na tento tábor jezdím
už od prvního termínu, a to mi bylo 6 let. Je
úžasné, kolik jsem tam poznala nových lidí
a jak spolu každým rokem vyrůstáme. Je to
na krásném místě v lese, kde vždy trávíme čas
bez jakékoliv elektroniky a jen s přáteli..“
Jakub Štěňha: „Tábor mám strašně rád kvůli
tomu, že tam mám skvělé kámoše, jsou tam
skvělí vedoucí, a protože na ten jeden týden
zapomenu, co se děje tam venku a vím jen
o tom, co se děje v táboře. V tom je ten tábor
tak skvělý.“
Eliška Pecoldová: „Tábor je super. Je tam
moc dobrý kolektiv a hlavně prima vedoucí.“
David Starý: „Na Pušky jezdím od samého
začátku, je tam super parta, moc se mi tam
líbí. Každý rok mám spoustu nových zážitků.“
Lucie Indruchová: „Na tábor se vždy ráda
vrátím, protože je tam skvělá komunita i pro‑
středí. Hned jak tábor skončí, už se těším na
příští rok.“
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 7. díl

Se Zavátými stopami se posouváme Čáslavskou ulicí k železničnímu přejezdu.

Zleva první dva domy bývalé firmy M. Löwita, 1990

Cyklisté před domy č. p. 244, 243 a 332 počátkem 20. století

Od roku 1908 působil ve městě klub cyklistů (nejprve se jmenoval Hvězda, poté
Heřman). Pořádal i delší silniční závody
a účastníci jednoho z nich jsou zachyceni
na fotografii právě před domem č. p. 244,
243 i 332 v Čáslavské ulici. Protože povrch
silnice z žulových kostek byl položen v roce
1927, jedná se zřejmě o desátá či dvacátá
léta 20. století. Na domě č. p. 244 je vidět
i obchod, Čeněk Ronge tehdy provozoval
trafiku. V současnosti je rekonstruován,
ještě v nedávné době byl pojmenováván
„Domem hrůzy“.

Löwitův dům č. p. 243 ze dvora, 1990

Löwitův dům před rekonstrukcí, 1990

Se sousedním domem je spojena Löwitova obuvnická firma. Sem do č. p. 243 a 332 přenesl
v roce 1887 obuvnickou výrobu, kterou založil Michal Löwit v Židovské ulici, jeho syn Adolf.
Roku 1901 firma zaměstnávala do 30 lidí a o několik let později už pracovalo v továrně

Löwitovy domy v 70. letech 20. století
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a domácnostech až 300 dělníků. Vnuk
zakladatele firmy Arnošt rozšířil výrobu
i o několik poboček v okolí. Zpočátku vyráběli obuv kolíčkovanou, po 1. světové válce
lehkou dámskou obuv lepenou z jemných
kůží. Zásobovala domácí i zahraniční trh. Na

pozemcích za těmito budovami si v letech
1936–1938 nechal Arnošt Löwit vybudovat
krásnou funkcionalistickou vilu v dnešní Jiráskově ulici. Ovšem brzy nastalo těžké období protektorátu Čechy a Morava a s ním
související postavení židovského obyvatelstva. Arnošt Löwit zemřel v koncentračním
táboře v Mauthausenu v roce 1942. Po roce
1945 byla firma znárodněna, výroba odtud
byla sloučena s dalšími do podniku Botana, který začal fungovat v budově zrušené
čokoládovny Emir. Tovární budovy bývalé
Löwitovy firmy byly přestavěny na byty pro
obyvatele města. Po roce 1989 byly restitucí
navráceny všechny objekty a pozemky do
vlastnictví synům Arnošta Löwita žijícím ve
Francii a poté získaly nové současné majitele.
Eva Bočková
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