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Ulice Pokorného
– rekonstrukce

Rozhovor
s Martinem Maxou

11

ZDARMA
měsíčník

č. 9/2019

Pozvánka do
Chotěnic

Heřmanoměstecké podzimní slavnosti
se uskuteční v sobotu 28. 9. 2019
Poslední zářijovou neděli proběhnou v našem městě již po páté městské pod‑
zimní slavnosti. Slavnosti zajišťuje přípravný výbor složený ze zástupců města,
organizace SPOKUL, Turistického informačního centra a kulturní komise.
NÁMĚSTÍ MÍRU:

Heřmanoměstecké
podzimní slavnosti

9.00
MŠE SVATÁ

(kostel sv. Bartoloměje)

10.00–11.45
PERNŠTEJNKA
12.00–14.00
COUNTRY KLONDIKE
14.30–16.00
INKA RYBÁŘOVÁ
A KLAUN

MALÁ SCÉNA
(zahrada za multifunkčním centrem)

(Pestráda)

15.00
PŘESTÁVKA
s vystoupením ZUŠ
(tanec)

14.00–14.30
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
MATEŘSKÝCH ŠKOL
14.30–17.30
SAKO JR. (hraje průběžně)

16.30–17.30
CZECH IT

14.30
VÝROBA MARMELÁD

17.45–18.00
KNÍŽE VÁCLAV

15.00–15.30
ŠERMÍŘI (1. vstup)

18.00–19.00
MARTIN MAXA
19.30–21.00
ABBA CZ

KINO

Sobota 28. 9. 10.00–11.15
PÁSMO POHÁDEK
(vstupné 30 Kč)

(2. vstup)

16.00–16.40
ZUŠ H.M. (hudební vystoupení)

17.00
VÝROBA MARMELÁD

21.00–22.00
DJ SEVEN

(3. vstup)

23.00
KONEC SLAVNOSTÍ

pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Martina
Netolického

(Smíšený amatérský komorní
orchestr Heřmanův Městec)

15.30
VÝROBA MARMELÁD

16.40–17.00
ŠERMÍŘI (2. vstup)

21.00
OHŇOSTROJ

Slavnosti pořádá:

SYNAGOGA

Pátek 27. 9. 18.00
KONCERT SAKO

(1. vstup)

(3. vstup šermíři)

Město Heřmanův Městec

DOPROVODNÝ
PROGRAM:

Generální partneři:

SKÁKACÍ HRAD
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
LUKOSTŘELBA
A DALŠÍ ATRAKCE
(celé odpoledne)

16.00–17.30
HISTORICKÉ DOKUMENTY
O H.M. (vstupné 50 Kč)

SKAUTI H. M.

celodenní program u jejich
klubovny

NÁMĚSTÍ MÍRU

17. 9.–30. 9. VÝSTAVA
„NEŽ PŘIŠLA SVOBODA“

Při přípravě jsme zvažovali, zda termín slav‑
ností nepřesunout na jarní měsíce. Na pod‑
zim se kumuluje více akcí počínaje poutí,
následují Dny evropského dědictví, měst‑
ské slavnosti a rozsvícení vánočního stro‑
mu. Nakonec jsme usoudili, že slavnosti si
již vydobyly tradiční termín kolem svatého
Václava, který již nebudeme měnit.
Program prvních čtyř ročníků slavností za‑
jišťoval především dřívější místostarosta Ota
Volejník, který nám v kvalitě nastavil laťku
poměrně vysoko. Budeme se snažit úroveň
nejméně udržet, ne‑li zvýšit, na kolik se nám
to podaří, posoudí občané.
Hlavní změnou oproti předchozím roční‑
kům je, že program bude probíhat na dvou
podiích. Hlavní bude umístěno opět na
náměstí Míru, malá scéna bude na zahradě
multifunkčního centra, kterou mnoho ob‑
čanů města ani nezná a budeme rádi, když
se tam podívají.
Na hlavní scéně bude program probíhat od
10.00 hod. Zahájí ho dechová hudba, pak
od 12.00 hod. country kapela Klondike. Od
14.30 hod. proběhne estráda Inky Rybářo‑
vé pro děti. V 16.30 hod. nastoupí skupina
CZECH IT, kterou si v anketě vybraly samy
děti ze základní školy. Od 18.00 do 19.00
hod. zazpívá Martin Maxa (rozhovor s ním
uvnitř čísla) a pak skupina ABBA CZ. Pro‑
gram zakončí v 21.00 hod. ohňostroj a do
22.00 hod. ještě bude vyhrávat disdžokej.

BAŽANTNICE

Sobota 28. 9. 11.00–18.00
Lety vrtulníkem nad městem
Významní partneři:

Partneři:

Na malé scéně bude program komornější.
Vystoupí tam děti z mateřských škol, sou‑
bor SAKO junior, ukázky předvedou šermíři
a budeme se učit, jak se správně vaří mar‑
melády.
...pokračování na straně 3
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne
24. 6. 2019
Usnesením č. R/2019/221 bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení s termínem splnění od 10. 6. 2019 do
24. 6. 2019,
usnesením č. R/2019/222 bere na vědomí zápis z jed‑
nání Komise bytové a sociální č. 4/2019,
usnesením č. R/2019/223 bere na vědomí zápis z jedná‑
ní Komise pro cestovní ruch a propagaci města č. 4/2019,
usnesením č. R/2019/224 schvaluje ukončení nájem‑
ní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2101/8 v k.ú
Heřmanův Městec s paní Hanou Kotrbovou a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcel‑
ní číslo 2101/8 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Hanou
Němcovou,
usnesením č. R/2019/225 schvaluje ukončení nájemní
smlouvy s paní Hanou Beranovou na pozemek parcelní
číslo st. 1353 v k.ú. Heřmanův Městec a schvaluje žádost
o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1353 v k.ú. Heřma‑
nův Městec od paní Ivety Kašparové,
usnesením č. R/2019/226 bere na vědomí ukončení ná‑
jemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 v k.ú.
Heřmanův Městec s panem Emilem Vondráčkem z důvo‑
du úmrtí a doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy
na část pozemku parcelní číslo 1104/9 o výměře 200 m2
s paní Drahoslavou Zímovou,
usnesením č. R/2019/227 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par‑
celní číslo 2140/1 mezi městem Heřmanův Městec a spo‑
lečností ČEZ Distribuce, a. s. č. IV-12-2017574/VB/01,
usnesením č. R/2019/228 neschvaluje Darovací
smlouvu‑finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, IČO
46492160, se sídlem V Ráji 732, Pardubice,
usnesením č. R/2019/229 schvaluje bezúplatné užití
části pozemku p. č. 1024/1 v parku Bažantnice pro pravi‑
delné setkávání vyznavačů kynologického sportu Cour‑
sing na období 1. 7.–31. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/230 souhlasí s užíváním veřejného
prostranství v Bažantnici na pořádání 5. ročníku Bažantni‑
ce fest dne 21. 9. 2019 v době od 14.00 - 24.00 hod., včetně
pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce
s tím, že žadatelé zabezpečí úklid pronajatých prostor ve
vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou
vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostran‑
ství v souladu s vyhláškou a uděluje výjimku pro konání
akce Bažantnice fest na den 21. 9. 2019 z doby stanovené
OZV č. 5/2016. Tato výjimka spočívá v prodloužení doby
konání akce do 24.00 hodin s tím, že platí OZV č. 1/2018
o nočním klidu,
usnesením č. R/2019/231 schvaluje prodloužení Smlou‑
vy o nájmu bytu na městský byt č. 7, Masarykovo náměs‑
tí č. p. 33, Heřmanův Městec Zdeňku Mrkusovi, a to od
1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a prodloužení Smlouvy o nájmu
bytu na městský byt č. 12, Masarykovo náměstí č. p. 33,
Heřmanův Městec Renátě Zubajové, a to od 1. 7. 2019 do
31. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/232 schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu bytu na byt č. A 25 (2 + 1) na adrese V Lukách
č. p. 955, Heřmanův Městec s manž. Jitkou a Františkem
Jelínkovými,
usnesením č. R/2019/233 schvaluje příspěvkové orga‑
nizaci SPOKUL HM, p. o. čerpání fondu odměn ve výši
82 000 Kč a rezervního fondu ve výši 19 500 Kč,
usnesením č. R/2019/234 schvaluje příspěvkové or‑
ganizaci Základní škola Heřmanův Městec čerpání fon‑
du investic ve výši 50 000 Kč na využití opravy obkladů
v chodbě u tělocvičny,
usnesením č. R/2019/235 bere na vědomí předlože‑
ný Protokol o kontrole HZS Pardubického kraje ze dne
10. 6. 2019 a Zprávu o revizi elektrického zařízení ze dne
5. 6. 2019 v Domě dětí a mládeže Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/236 bere na vědomí zprávy fi‑
nančního výboru o kontrole z příspěvkových organizací
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726, Mateř‑
ská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 a Základní
umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47,
usnesením č. R/2019/237 schvaluje návrh na odměny
ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací za první
pololetí roku 2019,
usnesením č. R/2019/238 schvaluje odprodej knih Willy
Horný za cenu 150 Kč, knih Karel Jan Sigmund za cenu
100 Kč., mapy čísel popisných města zdarma,
usnesením č. R/2019/239 doporučuje rozšíření stávající
nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p. (pro umístění do‑
ručovacích schránek) o část pozemku parcelní číslo 2041
o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/240 schvaluje uzavření Veřej‑
noprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z roz‑
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počtu Dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko pro
TIC Heřmanův Městec - provoz 2019,
usnesením č. R/2019/241 pověřuje pana Otakara Vo‑
lejníka jako dalšího člena Zastupitelstva města Heřma‑
nův Městec, přijímat prohlášení snoubenců o vstupu
do manželství a podepisovat protokol o uzavření man‑
želství (uzavírání manželství občanským sňatkem před
Městským úřadem Heřmanův Městec ve správním ob‑
vodu matričního úřadu, v souladu s § 11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1 a § 658
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů),
usnesením č. R/2019/242 schvaluje harmonogram
jednání rady města na 2.pololetí roku 2019 v termínech
22. 7. 2019, 28. 8. 2019, 9. 9. 2019, 23. 9. 2019, 7. 10. 2019,
21. 10. 2019, 4. 11. 2019, 18. 11. 2019, 2. 12. 2019, 18. 12. 2019
a harmonogram jednání zastupitelstva města na 2.polo‑
letí roku 2019 v termínech 23. 9. 2019, 16. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/243 schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadační‑
ho fondu CEMEX 19/NF/001 ve výši 75.927,50 Kč,
usnesením č. R/2019/244 souhlasí s účastí ZŠ Heřma‑
nův Městec na projektu OP VVV „Šablony 2020 - podpora
výuky“.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání dne
22. 7. 2019
Usnesením č. R/2019/245 bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení s termínem splnění od 24. 6. 2019 do
22. 7. 2019,
usnesením č. R/2019/246 bere na vědomí zápis
č. 3/2019 z jednání Komise pro životní prostředí a odpa‑
dové hospodářství,
usnesením č. R/2019/247 bere na vědomí zápis č. 4/2019
a č. 5/2019 z jednání Komise pro dopravu a rozvoj města,
usnesením č. R/2019/248 schvaluje ukončení nájem‑
ní smlouvy s paní Helenou Horovou a schvaluje novou
nájemní smlouvu na pozemky parcelní číslo 856/15 a st.
1652 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Markem Filipim,
usnesením č. R/2019/249 schvaluje pronájem části po‑
zemku parcelní číslo 1104/9 o výměře 200 m2 paní Draho‑
slavě Zímové, U Bažantnice 781, Heřmanův Městec 538 03
za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2019/250 schvaluje pronájem pozem‑
ku parcelní číslo 1104/30 díl A1 o výměře 300 m2 spolku
Lučněnka z.s.,
usnesením č. R/2019/251 doporučuje odkup části
pozemku parcelní číslo 2246/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Heř‑
manův Městec od manželů Ireny a Karla Kadaňkových za
cenu 472 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/252 doporučuje odprodej
pouze části pozemku p. č. 1045/15o výměře cca 75 m2,
v k.ú. Heřmanův Městec paní Denise Štěpánkové za cenu
312 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/253 schvaluje předloženou
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme‑
ne a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018857/VB/01 se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2019/254 schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu pozemku č. 7DHM190042 (NMM/7/2019-Mě‑
ÚHM) s Povodím Labe, s. p. a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 7DHM190093 (VB/7/2019-MěÚHM)
s Povodím Labe, s. p.,
usnesením č. R/2019/255 schvaluje přidělení bytové
jednotky 1+1, II. kategorie, číslo evidenční 14 na adrese
Masarykovo nám. 33, Heřmanův Městec paní Janě Kočové
od 23. 7. 2019 do 31. 10. 2019,
usnesením č. R/2019/256 schvaluje prodloužení Smlou‑
vy o nájmu bytu na městský byt č. 5, Tylova č. p. 386, Heř‑
manův Městec paní Soně Linhartové, a to od 1. 8. 2019 do
30. 9. 2020,
usnesením č. R/2019/257 schvaluje zajistit uzavření
smlouvy o dílo na zakázku „Oprava chodníku ul. Pokor‑
ného, Heřmanův Městec“ se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o.,
usnesením č. R/2019/258 schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zakázku „Oprava veřejného osvětlení v části Po‑
korného ulice“ s panem Vladimírem Polákem,
usnesením č. R/2019/259 schvaluje uzavření Kupní
smlouvy č. CZ/10/07/2019/3/9531/FIS/S/3/LK/REZ‑
NIIV/0227 na prodej dříví se společností Stora Enso Wood
Products Ždírec, s. r. o.,
usnesením č. R/2019/260 schvaluje uzavření Smlouvy
o koupi zahradních kompostérů mezi městem Heřmanův
Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec a MEVA
‑BRNO, s. r. o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice,
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usnesením č. R/2019/261 schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo „Změna užívání bývalé kotelny na multifunkční
místnost“ v MŠ Jiráskova mezi městem Heřmanův Městec
a Gama, v. o. s., Chrudimská 772, 530 02 Pardubice,
usnesením č. R/2019/262 schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu měs‑
ta v rámci Programu regenerace MPZ na rok 2019 s Řím‑
skokatolickou farností – děkanství Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/263 schvaluje uzavření Smlou‑
vy o poskytnutí dotace č. KH/19/23807 s Pardubickým
krajem,
usnesením č. R/2019/264 schvaluje udělení finanční
podpory z rezervy rady města Spolku přátel Heřmanova
Městce ve výši 6.000 Kč a bezplatné zapůjčení vývěsky na
budově č. p. 4 (bývalý MěÚ) pro účely prezentace Spolku
přátel Heřmanova Městce,
usnesením č. R/2019/265 schvaluje Odkup historické
lampy z doby začátků elektrifikace města od pana Ladisla‑
va Abrahama za cenu nákladů na renovaci ve výši 5 800 Kč,
usnesením č. R/2019/266 schvaluje odkup 100 ks knihy
O. Šimáka Kníže O. F. Kinský na zámku a panství v Heřma‑
nově Městci od DPS Praha,
usnesením č. R/2019/267 schvaluje přijetí věcného daru
od manželů Stejskalových v podobě toaletní židle v ceně
1 800 Kč a neschvaluje přijetí věcného daru od paní Jany
Tetřevové v podobě dvou mechanických vozíků KID
‑MAN STEELMAN v celkové hodnotě 3 800 Kč,
usnesením č. R/2019/268 schvaluje přijetí věcného daru
v podobě mikrovlnné trouby v hodnotě 600 Kč od paní
Ivany Němcové,
usnesením č. R/2019/269 schvaluje přijetí věcného daru
od GRANO Skuteč, spol., s. r. o. v podobě televizoru GO‑
GEN TVH 32P281T včetně dálkového ovladače THOMSON
ROC Z107 Zapper v ceně 3906 Kč, antidekubitní matrace
s kompresorem TIMAGO TGR YMB 001 v ceně 1680 Kč
a chodítka čtyřkolového Reha‑Tech v ceně 2 700 Kč.

Termíny RADY MĚSTA
•

pondělí 9. 9. 2019

•

pondělí 23. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
•

pondělí 23. 9. 17.00

Otevřená kancelář
Otevřená kancelář starosty i místostarosty
města
Otevřená kancelář starosty a místostarosty
města je připravena i v období po prázdni‑
nách. Máte‑li připomínky, náměty či inspiraci
jak a co ve městě zlepšovat, využijte nabídky
osobního setkání se starostou či místostaros‑
tou města v tomto termínu:
• Pondělí 2. 9. 2019 14.00 – 16.00
• Pondělí 16. 9. 2019 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte, prosím, sekre‑
tariát MěÚ. Těšíme se oba na setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta
Tomáš Plavec, místostarosta

Konzultace s architektem města
• Pondělí 2. 9. 2019 14.00 – 16.00
• Pondělí 16. 9. 2019 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte prosím přímo
architekta Ondřeje Teplého na 777 312 441 nebo
architekt.hm@mixage.cz
Těším se na setkání s vámi.
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...pokračování ze strany 1
Po celý den bude také tradičně probíhat sta‑
ročeský jarmark, prakticky všechna stánko‑
vá místa již jsou zadána. Pokud jde o prodej
občerstvení, nabídli jsme jedné z místních
firem téměř exkluzivitu v prodeji piva, po‑
kud zajistí pivní stan s lavičkami, kde si ná‑
vštěvníci budou moci posedět a oddych‑
nout, případně se schovat před deštěm. Tím
by měl být komfort návštěvníků zvýšen.
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A kdo se bude chtít proletět vrtulníkem, tak
v sobotu od 11.00 hod. do 18.00 hod. pořá‑
dá letecká společnost z Mělníka v Bažant‑
nici u benzinové pumpy ukázkové lety.
Prvých 70 letenek bude cenově zvýhodně‑
no, takže kdo chce letět, neváhejte a letenky
si můžete zajistit v Turistickém informačním
centru. Upozorňujeme, že pořadatelem letů
není město, ale letecká společnost, která
nese veškerou odpovědnost za jejich zdár‑
ný průběh.

Nové čekárny
u autobusových
zastávek
V červenci byly dokončeny stavební práce
na autobusových zastávkách ve dvou míst‑
ních částech. Před slunečními paprsky nebo
před deštěm se můžete ukrýt v nových če‑
kárnách v Chotěnicích a Nové Doubravě.

Těšíme se, že se slavností všichni zúčastní‑
te, pozvěte i své známé a příbuzné, je to po
pouti další pěkná příležitost k setkáním lidí,
kteří mají k našemu městu vztah.
Slavnosti bude provázet též bohatý do‑
provodný program. Již od 17. 9. bude na
náměstí Míru umístěna výstava „Než přišla
svoboda“, kterou pořádají muzea Pardubic‑
kého kraje, a která by měla mapovat život
v kraji v období takzvané normalizace, po
roce 1968. V pátek 27. 9. pak slavnosti zahájí
v synagoze od 18.00 hod. koncert Smíše‑
ného amatérského komorního orchestru
Heřmanův Městec (SAKO). Přijďte si ho
poslechnout, vstupné je dobrovolné. V ne‑
děli, před bujarým veselím, můžete od 9.00
hod. navštívit v kostele svatého Bartolomě‑
je Svatováclavskou mši svatou. Celodenní
program pro mládež budou zajišťovat
skauti,v zahradě za svou klubovnou (v prů‑
jezdu vedle školy). Promítat bude též kino,
dopoledne pohádky pro děti, odpoledne
historické filmy o Heřmanově Městci.

Závěrem bych chtěl poděkovat hejtmanovi
Pardubického kraje a firmám z Heřmanova
Městce a okolí, za poskytnutí finančních
příspěvků na pořádání slavností. Vyjádřili
tím sounáležitost s naším městem. Jména
sponzorů najdete na plakátu uveřejněném
na titulní straně.
Za organizační výbor Tomáš Plavec

TIC informuje

Univerzita 3. věku v Heřmanově Městci –
nový semestr od října!
Virtuální univerzita 3. věku v Heřmanově Městci pokračuje od října v pravi‑
delném výukovém programu. Zapojit se mohou i úplní nováčci.
Josefa Kozla (lze využít projektu Otevřené
kanceláře starosty a osobně se informovat
o studiu), nebo u současných studentek
a studentů, kteří již se studiem mají své
zkušenosti.

Studium bude probíhat opět v tradičním
rytmu přednášek 1x za 14 dní a to v pro‑
storách Jednacího sálu MěÚ. Zahájení pod‑
zimního semestru je plánováno na říjen,
zakončení pak ještě do konce tohoto roku.
Studijní téma si vyberou samotní studují‑
cí a s ohledem na velký zájem o studium
se předpokládá, že by byly vyhlášeny dvě
studijní skupiny – tedy na rozdíl od letního
semestru témata dvě.

Přihlášky na podzimní semestr včetně
informací o studijních tématech nalezne‑
te na webových stránkách města www.
hermanuv‑mestec.cz pod logem VU3V.

Bližší informace obdrží případní zájemci o studium přímo u starosty města

Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Vážení občané, chceme vás upozornit
na prodej následujících propagačních
předmětů v našem Turistickém infor‑
mačním centru za nové ceny:
• kniha „Willy Horný – s pokorou a kázní k ob‑
razům širého světa“ (autor Petr Kmošek) –
cena 150 Kč
• kniha „Karel Jan Sigmund – malíř železných
hor“ (autor Petr Kmošek) – cena 100 Kč
• kniha „Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na
zámku a panství v Heřmanově Městci v le‑
tech 1919–1938“ (autor Ivo Šimák) – cena
320 Kč.
Dále nabízíme k odběru zdarma mapu čísel
popisných. Ač není zcela aktuální, mohla by
se v domácnosti hodit. Bližší informace získáte
v našem infocentru.
TIC Heřmanův Městec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Program regenerace městské památkové
zóny – výzva vlastníkům nemovitých památek
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón připravuje město Heřmanův Městec každoročně Anketní
dotazník, který je podkladem pro stanovení výše finanční podpory od Mi‑
nisterstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek na území
městské památkové zóny v Heřmanově Městci v příštím roce.
Tímto vyzýváme vlastníky památkových ob‑
jektů, kteří na příští rok plánují jejich obnovu
a mají zájem o zařazení do Anketního dotaz‑
níku, k podání žádosti na MěÚ Heřmanův
Městec. V žádosti uveďte identifikační údaje
vlastníka památky a žadatele (včetně tele‑
fonického kontaktu a e‑mailu), název a rejs‑
tříkové číslo památky, stručný popis prací
a předpokládanou výši nákladů. Do Anket‑
ního dotazníku mohou být zařazené pouze
řádně připravené akce, ke kterým je vydané
závazné stanovisko MěÚ Chrudim k obnově
kulturní památky, příslušné povolení staveb‑
ního úřadu, je zpracovaný rozpočet a jsou

připravené pro realizaci v příštím roce. Veš‑
keré dokumenty je nutné doložit v průběhu
září/října. Zařazené mohou být pouze zapsané nemovité kulturní památky, které
leží v městské památkové zóně.
Pro bližší informace můžete kontaktovat MěÚ,
správu majetku – Petr Novák, tel.: 464603512,
e‑mail: petr.novak@mesto‑hm.cz. Podrob‑
nosti o Programu regenerace jsou uvedené
na internetových stránkách Ministerstva kul‑
tury (viz adresa https://mesto.hm/bJO).
Odbor správy majetku

Informace o plánovaném vítání občánků

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

na podatelnu úřadu, vhozením do schránky
důvěry umístěné na budově úřadu v Havlíč‑
kově ulici). Pozvánku s upřesněním času vám
následně zašleme.

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

Děkujeme za vaši přízeň
a těšíme se na setkání.

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

Vladimíra Dlouhá
matrika

Městská policie informuje
Dobrý den,
věřím, že jste si všichni užili dny prázdninové
a dovolenkové podle svých představ a nabrali
jste hodně sil do další práce. Z pohledu strážní‑
ků nebyly prázdniny ničím výjimečným a nápl‑
ní práce nevybočovaly z normálu. Jen výjezdů
v době pohotovosti stále přibývá – jedná se
hlavně o rušení nočního klidu a drobné šarvát‑
ky podnapilých osob.
Od 1. srpna vstoupila v platnost veřejnopráv‑
ní smlouva, kdy strážníci provádí dohled nad
veřejným pořádkem a měří rychlost v obci
Rozhovice. Už během prvních kontrol v obci
strážníci řešili krádež hotovosti v konzumu
a při noční směně zjistili, že se někdo připra‑
voval vykrást tamní benzinku.
Co se týká našeho města, řešila MPHM v době
letních prázdnin dva řidiče pod vlivem alko‑
holu, dvakrát jsme umisťovali osoby na zá‑
chytnou stanici k vystřízlivění, zajišťovali jsme
ve spolupráci s Policií ČR pořádek při konání
romského pohřbu a na žádost správce hřbito‑
va jsme byli přítomni na pohřebišti při exhu‑
maci těla, abychom zabránili vstupu osob do
vymezených prostor. Hlídka byla přivolána i na
krádež zeleniny ze školní zahrádky, kde přistih‑
la dvě děti, které následně předala rodičům.
Do naší činnosti patří odchyt zvířat. V létě
strážníci odchytli několik toulavých psů, kte‑
ré rovnou předali majitelům nebo je umístili
do útulku, kde si je majitel následně vyzvedl.
Kromě psů hlídka odchytávala i poraněného
dravce, pro kterého si přijeli ze Záchranné sta‑
nice Pasíčka.
Na závěr bych rád požádal všechny řidiče
o zvýšení pozornosti při řízení vozidel, a to
hlavně v okolí škol a školských zařízení. S pří‑
chodem září začíná nový školní rok a dojde
ke zvýšenému pohybu dětí na komunikacích.
Strážníci samozřejmě opět budou zajišťovat
bezpečnost školáků na ranních přechodech.
Roman Charvát, velitel MPHM

Dopis čtenáře
Posílám vám obrázek naší cesty teď, když
zaprší. Jezdí zde hodně aut, když je objížď‑
ka na Kostelec. Nikoho to nezajímá a nikdo
nám cestu neopraví.
František Havlík

Prodej palivového dříví
Městské lesy Heřmanův Městec nabízí prodej jehličnatého palivového dříví.
Zájemci si mohou zakoupit palivo vyrobe‑
né v délkách od 2 bm nebo si vyrobit dříví
v „samotěžbě“. Dále je možno si objednat
i pilařskou kulatinu na vazby či řezivo.
Bližší informace na telefonním čísle
604 695 268.
Josef Jedlička, správce lesů
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019
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Pokorného ulice – probíhá 2. etapa
Rozsáhlá přeměna úseku ulice Pokorného od Restaurace Eden po výjezd směr
Kostelec u Heřmanova Městce byla stavebně započata 1. etapou 13. května 2019
rekonstrukcí kanalizace. Nyní se stavba nachází ve své 2. etapě, kde staveniště po
chrudimském VAKu převzala Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Neubývá
však dotazů, spekulací a domněnek. Tímto článkem jsem se pokusil vše věcně
shrnout a uvádím i další zdroje, kde můžete potřebné informace dohledat či získat.
1. ETAPA = kanalizace –
investor: Vodovody a kanalizace
Chrudim, a. s. – DOKONČENO
Kompletní rekonstrukce kanalizace včetně
přípojek, a to i přípojek vodovodních probí‑
hala od 13. května 2019. Akci financoval ma‑
jitel sítí, tj. společnost Vodovody a kanalizace
Chrudim, a. s. a samotnou realizaci provádě‑
la firma PP‑GROUP.cz, s. r. o. Až na drobné
příběhy byly v součinnosti se všemi majiteli
nemovitostí dokončeny nezbytná propojení
a stavba tak řádně zkraje srpna ukončena.
Drobné prodlení v řádu několika dnů oproti
harmonogramu způsobila nezbytná úprava
projektu a posunutí základního propojovací‑
ho objektu pro budoucí propojení s kanalizací
obce Kostelec u Heřmanova Městce.
Právě budoucí realizace kanalizace v Kostelci
a její spojení s kanalizací v Heřmanově Městci
bylo prvotním impulsem pro změnu celého
úseku až po křižovatku u Restaurace Eden, aby
naše město bylo nejen kapacitně připraveno
na kanalizační propojení se sousední obcí, ale
také ochráněno i proti nežádoucím pacho‑
vým výstupům, které větší zátěž kanalizace
může v budoucnu přinést. Investice chru‑
dimského VAKu je v hodnotě téměř 6 milionů
korun a jejím cílem bylo zabezpečit celý úsek
Pokorného ulice tak, aby v nejbližších letech
nehrozily zásahy do chodníků a komunikace.
2. ETAPA = komunikace
a chodníky – investor: Správa
a údržba silnic Pardubického
kraje – PROBÍHÁ OD 12. 8. 2019
Ihned po předání staveniště VAKem byla
zahájena 2. fáze, kterou je kompletní opra‑
va komunikace a chodníků v daném úseku.
Vlastníkem komunikace a tedy i investorem
je Pardubický kraj zastupovaný SÚS Pardubic‑
kého kraje a firmou, která realizuje stavbu je
firma SWIETELSKY stavební, s. r. o. Oproti pů‑
vodním předpokladům a snahám vysoutěžit
stavebníka s cílem dokončení stavby cca do
konce září (zmiňovali jsme v Leknínu 6/2019)
SÚS Pardubického kraje ve výběrovém řízení
v červenci vysoutěžil výše zmíněnou firmu
s harmonogramem dokončení stavby 105 dní
od předání staveniště. Až na přelomu červen‑

ce a srpna tak bylo tedy zřejmé, že vzhledem
k zahájení prací 12. 8. se termín dokončení
posune z původně plánovaného konce září
až na 25. 11. 2019.
Současně v této lokalitě probíhá rekonstruk‑
ce veřejného osvětlení, kterou provádí Město
Heřmanův Městec, a rekonstrukce povrchu
chodníků, na které se město finančně podílí.
Podíl města včetně veřejného osvětlení by
neměl přesáhnout 4 miliony korun, Pardu‑
bický kraj má pak na stavbu vyčleněno 16
milionů Kč.
Protože se pohybujeme v lokalitě, kde daná
komunikace nesplňovala podložím přís‑
né nároky poplatné dnešním normám, je
projekčně připravena stavba, která počítá
s velmi náročným rozsahem prací, včetně
hlubokých podkladových vrstev. I z těchto
důvodů (a před tím i z důvodu kompletní re‑
konstrukce kanalizace) nebyla reálná částečná
možnost prací ani veřejností zmiňované zjed‑
nosměrnění provozu atp., ale byla nezbytná
úplná uzavírka komunikace s odkloněním
dopravy na objízdné trasy, které jsou pro obě
etapy totožné, a tedy platné od 13. 5. 2019.
Informace pro veřejnost
Protože se jedná o velice komplikovanou
a náročnou stavbu, rozhodli jsme se rozšířit
možné zdroje informací pro veřejnost, které se
průběžně aktualizují, a to na webových strán‑
kách města https://mesto.hm/pokorneho
nebo http://www.hermanuv‑mestec.cz/
rekonstrukce‑ulice‑pokorneho/, případně vy‑
užijte QR kód u tohoto článku.

nemovitostí. Využít jej však může i široká veřej‑
nost. Zaměstnanci Správy majetku města jsou
pravidelně účastníky kontrolních dnů průbě‑
hu stavby a mohou tak případně vaše pod‑
něty tlumočit přímo stavební firmě na místě.
Závěrem
Jsme si plně vědomi náročnosti celé stavby a také komplikacemi zejména pro ty,
kteří v daném místě bydlí, vlastní nemovitost či zde mají provozovnu. Takto rozsáhlá stavba je bezpochyby velkou zátěží.
Ne však jen pro ně samotné, ale dotýká se
i celého města. Kreativita lidí v případě „vlast‑
ních“ objízdných tras nám ničí nejednu úče‑
lovou komunikaci či uličku, na což poukazuje
například fotografiemi pan Havlík v tomto
vydání Leknínu. V rámci údržby komunikací
počítáme s výspravou cest, bohužel nejsme
schopni těmto reakcím řidičů nijak zabránit.
Ačkoli se od počátku uzavírky snažíme o do‑
plnění či rozšíření značení tak, aby omezilo
bezohledné ničení těchto cest, a Odboru
dopravy v Chrudimi předáváme i různé více
či méně kreativní návrhy, které přicházejí ze
strany veřejnosti, doposud se nepodařilo najít
variantu, která by nebyla zamítnuta. Bohužel
není ani v moci města si značení jakoukoli
cestou „vynutit“.
Apeluji proto na všechny, aby byli více tole‑
rantní sami k sobě, respektovali značení a také
složitost stavby samotné. Žije se nám tak, jak
se k sobě chováme. Obří investice, která zde
dosahuje okolo 26 milionů korun do budouc‑
na výrazně městu pomůže a město ochrání
před budoucí investicí obce Kostelec u Heř‑
manova Městce. Určitou míru nepohody tak
nyní musíme strpět, i když je nám to všem
nepříjemné.
Josef Kozel, starosta města
Heřmanův Městec

Souběžně byl v Pokorného ulici vytvořen
informační panel, který je umístěn neda‑
leko vstupu Restaurace Marina a obsahuje
nezbytné kontaktní informace na zástupce
firmy, která realizuje stavební práce.
Zároveň byl zřízen e
‑ mailový kanál
pokorneho@mesto‑hm.cz, který spravuje
Město Heřmanův Městec a na který je mož‑
né klást dotazy k průběhu stavby či upozor‑
nit na některé nesrovnalosti. Primárně by měl
sloužit pro obyvatele této lokality a majitele
www.hermanuv‑mestec.cz
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Speciální okénko Speciální základní školy Heřm. Městec
Vážení příznivci školy,
prázdniny utekly jako voda, ale my jsme ani
během nich nezaháleli. Ve spolupráci s měs‑
tem jsme vybavili další třídu novou podla‑
hou, osvětlením a čistě jsme vymalovali třídu
i chodby školy. Nyní otevíráme samostatnou
speciální třídu pro žáky se středním mentál‑
ním postižením. Ve škole budeme pracovat
podle tří různých vzdělávacích programů.
Rozšířili jsme i řady asistentů pedagoga, tak‑
že naši žáci mají připraveny všechny možnosti

ke vzdělávání. Naší snahou je, aby žáci, učite‑
lé i ostatní zaměstnanci školy měli co nejlepší
podmínky pro svou práci a tu vykonávali dob‑
ře a svědomitě.
Do nového školního roku vstupujeme tradič‑
ně se záměrem dále zkvalitňovat podmínky
pro vzdělávání. Žáci se mohou těšit na spous‑
tu soutěží, besed, exkurzí a vycházek. Nadále
vyjdeme vstříc dětem a rodičům z širokého
okolí Heřmanova Městce při nápravě vadných
hlásek v logopedickém poradenství.

Nastávající školní rok bude ještě náročnější
i vzhledem ke změnám ve financování škol,
přeji proto všem pohodu u nás ve škole, spo‑
kojenost s dosaženými výsledky výchovně
vzdělávací práce a především pevné zdraví.
Ať se nám školní rok
2019/2020 vydaří.
Eva Dvořáková
ředitelka školy

Nefestival 2019 – jak bylo
Sportu!

Máme za sebou druhý ročník Festivalu NEtradičních sportů, letos nově
pojmenovaném jako Nefestival a jestli jsi tam byl, nebo nebyl – stejně
si přečti, jak jsme se tam měli.
V sobotu 10. srpna 2019 se od brzkých
ranních hodin v Bažantnici dokončovaly
přípravy, aby to už v 9 hodin mohlo „vy‑
punknout“, což se podařilo a většina sportů
a workshopů už byla tou dobou připravená
(třeba sklář žhavil pec už od pátku). Před‑
pověď počasí ukazovala sem tam nějakou
přeháňku, ale po většinu dne příjemně,
což tak nějak i klaplo, akorát mistr zmrzlinář
toho letos tolik neprodal.

I letos jsme používali vrat‑
né kelímky, tentokrát jsme
měli své vlastní NEfestiva‑
lové. Hodně se jich nevrá‑
tilo, což si vysvětlujeme
tím, že se fakt líbily a že je
spousta z vás má doma na
památku. Třeba i podob‑
né kelímky začneme vídat
na jiných akcích v Městci a okolí.

První exhibici, co jsi mohl vidět, byli borci ze
Slackshow, kteří rozjeli nevídanou show na
slackline, následovaly exhibice parkouru
a kickboxu v podání mistra evropy Luboše Lesáka. Kvůli větru se bohužel nepředvedli
letečtí modeláři, tak snad za rok bude lépe.

Odpoledne byla taky na programu pivní
míle, kterou suverénně ovládl místní borec
Jeník Plavec a nechal za sebou i loňského
dvojnásobného šampiona. Po závodě nám
prozradil tajemství svého tréninku, mezi
kterým si občas najde i čas se jít proběh‑
nout. Jeník si tímto zdrcujícím výkonem
upevnil své vedení v seriálu Vládce Mrdic,
ale to je již jiný příběh.

Na stanovištích sportů, dílniček a i našich
sponzorů se tvořily krátké fronty, takže
snad nikdo extra nečekal a stihl si vyzkou‑
šet alespoň většinu workshopů, které byly
připravené. Letos byla spousta novinek,
dohromady to dalo 26 stanovišť.

Konec byl letos o hodinu dříve než loni, ne
snad, že bychom chtěli, ale vítr a déšť roze‑
hnal i to nejtvrdší jádro diváků. Doufáme, že
všichni všechno stihli vyzkoušet a vočíh‑
nout. Úklid proběhl docela rychle, díky,
že jste nedělali nikde nepořádek a že
i díky vratným kelímkům bylo odpadu
minimum.
Chceme poděkovat všem, kteří jste přišli,
náš komputer nawštěvnikowy napočítal
1327 lidí, zlí jazykové dokonce tvrdí něco
kolem 2000. Ještě víc chceme poděkovat
těm, kteří jste přispěli na Štěpu Pošíka, nakonec to hodilo 6 417 Kč a kačky jsme
už předali.

Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

Speciální dík ještě patří
partnerům akce, kterými
byl JTEKT Automotive Czech
Pardubice, Tlapnet, s. r. o.,
Pardubický kraj, Město Heř‑
manův Městec, AZ stavební, s. r. o., Amako,
spol, s. r. o., Spofesta, s. r. o., Spokul Heř‑
manův Městec, Elektročejka, ZJ Design
s.r.o, Allrisk Heřmanův Městec, Dvořák
‑střechy, s. r. o., K‑interier Heřmanův Měs‑
tec, s. r. o., Agrometall Nový Dvůr, s. r. o.,
Foxconn CZ, s. r. o., Blastaf, s. r. o., Elektro‑
kap, Fortelia, s. r. o.
A nezapomínáme ani na dobrovolníky z na‑
šeho spolku ani na další kamarády, kteří nám
vše pomohli připravit, díky!
Fotky a video z NEfestivalu najdeš na fb
@nefestival.cz a na webu nefestival.cz
Ondra a Jenda
Spolek Heřmani
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Vítáme nový školní rok 2019/20

Mateřská škola Jiráskova
Vážení rodiče a děti,

Mateřská škola Jonášova
Milé děti, milí rodiče,

prázdniny se blíží ke konci a těšíme se na nový
školní rok plný her, výletů a překvapení. Jako
každý rok přivítáme mezi sebe nové kamará‑
dy a věříme, že se jim u nás bude líbit.

v pondělí 2. září 2019 vás opět přivítáme do nového školního roku v mateřské škole Joná‑
šova. Po prázdninách jste jistě všichni odpočatí a těšíte se na společné zážitky. Pro některé
děti bude tento školní rok velká premiéra. Věříme, že na scéně života našich dětí se budou
hrát pouze samé veselohry… Starší děti se už jistě nemohou dočkat svých kamarádů,
s kterými budou sdílet každodenní radosti i lumpárny.

Děti z oddělení U motýlka čeká nově vy‑
malovaná a vybavená třída účelnějším ná‑
bytkem s hracími koutky. Zároveň probíhá
rekonstrukce spojovací chodby a víceúče‑
lové místnosti. Přestavba bude hotova do
20. září, proto bude provoz přizpůsoben
podmínkám v MŠ.
Těší se na Vás kolektiv MŠ.
Irma Celundová, ředitelka

V našem „Sluníčku“ Jitka s Janou na vás s radostí čekají…
v „Kytičce“ zase vám Jaruška s Hankou mávají…
a v „Pohádce“ Stáňa s Alenkou vám vesele zpívají…
a všichni zaměstnanci školky vás srdečně vítají.
Přejeme krásný a pohodový školní rok 2019/2020!
Hana Vaňková, ředitelka
Základní škola
Vážení čtenáři, rodiče žáků,
právě jsme zahájili školní rok 2019/2020.
Věřím, že tak jako se na něj těším já a učite‑
lé, přišli do školy s radostí i žáci. Čekají nás
nejen dny plné učení ve školních třídách,
ale i akce mimoškolní. Žáci druhých a tře‑
tích tříd se naučí plavat, žáci šestých tříd
absolvují adaptační kurz a sedmáci kurz
lyžařský. Do projektu Abeceda peněz se
zapojí třída 4. A. Proběhne řada tematic‑
kých dnů – Den v převleku pod taktovkou
žákovské rady, Den s technikou, Den Země

s ekotýmem. Nemůžu vyjmenovat všechny
akce, které máme připravené, ale o všech
akcích vás budeme informovat na interne‑
tových stránkách školy. Budeme rádi, když si
přijdete prohlédnout školu v rámci Heřma‑
noměsteckých podzimních slavností nebo
navštívíte své děti na Dni otevřených dveří.
Do nového školního roku vám přeji hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Jana Šindelářová, ředitelka

www.hermanuv‑mestec.cz
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ANKETA LEKNÍNU – Podzimní slavnosti
ANKETA: „Chystáte se navštívit Heřmanoměstecké podzimní slavnosti 28. 9. 2019? Co od nich očekáváte?“
Zdeněk Kubelka: „Nejprve si ještě musím zjistit, jaký tu přesně bude program, jsem důchodce a bývalý muzikant, určitě se na slavnosti chystám.
Líbilo by se mi, kdyby zase přijela nějaká dobrá kapela, tzn. třeba country,
Olympic tu asi nebude, ale třeba něco jiného hezkého. Stoprocentně od slavností očekávám dobrou zábavu, slavnosti
se mi líbí tak, jak je zavedl bývalý místostarosta Ota Volejník, ve městě se skutečně něco děje a moc bych chtěl, aby
to tak pokračovalo. Děti tam vystupují, taneční orchestr,
SAKO, prostě nádhera. Já se na to těším!"
Ilona Neradová: „Na slavnosti se určitě chystáme s celou rodinou. Očekáváme od nich, že budou nejméně tak
pěkné jako ty předchozí!"

Lucie Kratochvílová: „Na slavnosti se těšíme a určitě
na ně přijdeme. Očekávám, že tam potkáme plno
přátel a známých, strávíme příjemné odpoledne,
dáme si něco dobrého a určitě nám město připraví
i nějaké překvapení."
Věra Radová: „Na slavnosti se chystáme společně s vnučkou a pravnučkou. Vždy si to moc užijeme, potkáme mnoho známých, pozdravíme se
s nimi, nemáme moc příležitostí se sejít jinde, tohle je skvělá příležitost. Těším se na prodejní stánky, mám ráda dřevo a tkaniny,
vždy si koupím nějakou hezkou tašku a klobásu na
cestu. Přes hudbu moc nejsem, ale stánky se mi líbí.
Hlavně aby vyšlo počasí, to je nejdůležitější."

Skauti otevřou dveře nové klubovny dokořán
Skautská klubovna v Heřmanově Městci slouží svému účelu prakticky již od
obnovení Junáka. Již v roce 1990 získali skauti k užívání starou budovu za
školou v majetku města. Nelenili a s nadšením se pustili do práce. Brzy byla
stavba dobrovolníky v rámci tehdejších možností upravena pro nový účel.

Od 90. let klubovnou prošly stovky místních
dětí. Čas ale rychle běžel kupředu, uběhly
téměř tři dekády a prostory se stávaly přes
drobné zásahy čím dál tím víc nevyhovující.
Vedení města naštěstí nebyla situace lho‑
stejná a rozhodlo se dům ve dvou (proza‑
tím) fázích rekonstruovat. V uplynulém roce
se nejpodstatnější stavební práce opravdu
zrealizovaly a klubovna nově splňuje odpo‑
vídající hygienické standardy. Místnosti pro
schůzky dětí i sociální zázemí opravdu pro‑
koukly. Kolemjdoucí užívaným průchodem
na náměstí se pak mohou již řadu týdnů
kochat novou fasádou. Jediné, co zbývá
vyřešit je to, co příliš není z chodníku vidět
- technické zázemí budovy v zadním traktu
nacházející se stále ve velmi špatném sta‑
vebním stavu. Snad se v budoucnu ještě
podaří najít prostředky pro dořešení i to‑
hoto posledního problému.
Nyní se ale všichni radujeme z toho, co je
hotové. V průběhu prázdninových dnů,
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

sotva skončil skautský tábor, jsme se pustili
do stěhování a zabydlování nových pro‑
stor. Snažíme se vše připravit na příchod
dětí v září tak, abychom spolu pak mohli
strávit další hezký rok. Než se tento však
naplno rozeběhne, s velkými díky celé obci
bychom chtěli novou klubovnu představit
co nejdříve i široké veřejnosti. Rozhodli
jsme se využít příležitosti podzimních heř‑
manoměstských slavností a srdečně vás,
všechny občany Heřmanova Městce, zve‑
me k návštěvě v sobotu 28. září. Zaskočte
se k nám podívat z náměstí. Během odpo‑
ledne pro návštěvníky budou připraveny
ukázky ze skautského programu, děti se
zde na chvíli zabaví, bude možno zavzpo‑
mínat u starých obrazových či video mate‑
riálů. Zájemce z řad dětí a rodičů budeme
informovat o činnosti a možnosti členství
v našich oddílech. Zejména bychom chtěli
oslovit kluky přibližně ve věku druhé či třetí
třídy základní školy a nabídnout jim aktivní
náplň v družinách vlčat, kde máme v tuto
chvíli nejvíce volné kapacity. Stejně tak příz‑
nivcům, podporovatelům a sympatizantům
bychom rádi sdělili všechny novinky. V klidu
bychom se mohli v rušném dni zastavit, po‑
sedět a porozprávět o všem, co koho bude
zajímat. Vždyť skaut není hnutí jen pro děti,
ale do jeho činnosti se různým způsobem
zapojuje i mnoho dospělých. Často se po‑
sledních době přidávají i ti, kteří třeba s ním

neměli dříve co do činění. Za každou tako‑
vou úspěšnou spolupráci jsme rádi.
S podporou města, dalších subjektů a ak‑
tivním zapojením našich skautských dob‑
rovolníků se nám daří v těchto letech stále
růst, zkvalitňovat program a, což je hlavní,
úspěšně vést a vychovávat dětí v samo‑
statné a platné členy společnosti. Věříme,
že takto nastartovaný trend bude dále po‑
kračovat.
Aleš Imrahil Jelínek
vůdce oddílu nejmladších dětí

T.J.Sokol Heřmanův Městec pořádá

NÁBOR JUDO
Věk 7 - 12 let, chlapce i dívky

Naučíme děti základním pohybovým
dovednostem a koordinaci pohybů,
Základům morálky a slušného chování.

ZAČÍNÁME 10.9.OD 16 HOD
Nabízíme tréninky 2x týdně .
úterý a čtvrtek 16-17h.

Na nové členy se těší vedoucí oddílu Štefl Václav
Pro bližší informace mne kontaktuje:
vv.sl@seznam.cz a 604245157
Judo je cenově nenáročný sport.
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ROZHOVOR S MARTINEM MAXOU
se spousty zajímavých zážitků. Samozřejmě,
občas jsem musel propátrat i slepá ramena
téhle cesty, ale i to k životu patří. Jsme jenom
obyčejní lidé z masa a kostí a jako takoví zkrát‑
ka musíme dělat i chyby. Ale abych odpově‑
děl na Vaši otázku, kytaru jsem vzal poprvé
do ruky ve svých deseti letech. Už je to 48 let.
Bože, jak ten čas letí…

Martin Maxa

narozen 15. 3. 1961
zpěvák a malíř
třetí místo v anketě Český slavík v r. 2001
první velký hit: píseň C‘est la vie
Dne 28. 9. 2019 budete vystupovat na
Heřmanoměsteckých podzimních
slavnostech. Víte, kde Heřmanův
Městec leží, a byl jste již někdy
v našem městě?
Samozřejmě, že vím, kde se Heřmanův Měs‑
tec nachází. Jednak jsem jej již jednou navští‑
vil pracovně s divadelním souborem a jednak
jím často projíždím na svých toulkách po vý‑
chodních Čechách. A těch není málo. V tomto
regionu jsem totiž už mnohokrát koncertoval
a „nadělal“ jsem si tu tudíž mnoho přátel. Ze‑
jména v Chrudimi, kde jich mám hned něko‑
lik, ale nejenom tam. Dokonce i v takových
vesničkách, jako jsou například Tuněchody. Na
mapě je skoro nenajdete, ale dobří lidé tam
jsou. Rád bych touto cestou všechny své vý‑
chodočeské přátele pozdravil a pozval 28. 9.
do Heřmanova Městce. Dáme si po kalíšku…

Na přelomu tisíciletí jste na poli
populární hudby vystřelil jako
raketa a dotáhl to až na třetí místo
v Českém slavíkovi v r. 2001, tedy
šlapal jste na paty Karlu Gotovi. Jak
se vám to podařilo?
Tak to opravdu nevím. Každopádně se to spíš
podařilo všem těm, kteří mi poslali hlas. Do‑
dnes se snažím věřit tomu, že se jim zkrátka
líbily moje písničky.
Čím se hlavně zabýváte nyní a jaké
jsou vaše plány do budoucna?
Před týdnem jsem dokončil hudbu k filmu
„Román pro pokročilé“, což je původní česká
komedie, která na podzim doputuje do čes‑
kých kin. Je nejen vtipná, ale i výborně herec‑
ky obsazená, takže věřím, že bude mít i velký
divácký ohlas. Snad k němu přispěje i má
hudba. Každopádně to byla pořádná nálož.
Nešlo totiž jen o pilotní písničky, ale i scénic‑
ké podkresy a samozřejmě vlastní natáčení,
které si vzhledem k náročnosti jednotlivých
aranžmá vyžádalo přes tři měsíce. No a teď
už jsem znovu ve víru svých koncertů, kterých
mám nasmlouváno tolik, že se až do podzimu
prakticky nezastavím. A mezi nimi se snažím
trochu malovat a zároveň ještě stavím hotel
v Roudnici nad Labem, takže druhým okem

ještě dohlížím na stavbu. Inu, rozhodně se
nenudím.
Napadá vás nějaká veselá historka ze
zpívání?
Zrovna nedávno jsem měl recitál v kostele
v Novém Sedle. Tohle prostředí mám rád,
akustickým kytarám strašně sluší a celé vy‑
stoupení má punc jisté vznešenosti. Takže
jsem vyrazil o něco dřív, abych nasál atmo‑
sféru městečka. Na náměstí před kostelem
jsem se pustil do řeči s místními babičkami,
které švitořily, jak mají rády moje písničky a tak.
Prokecal jsem s nimi asi půl hodiny, než jsem
zjistil, že jsem v úplně jiném Novém Sedle, kde
sice mají také kostel, ale žádný Maxa v něm
dnes večer nehraje. A začal závod s časem. Do
toho správného kostela jsem pak trefil s téměř
hodinovým zpožděním. Diváci na mě ale po‑
čkali, moc jim touto cestou děkuji…
Na co se můžeme těšit při vašem
vystoupení v Heřmanově Městci?
Budou to staré osvědčené fláky nebo
nějaké novinky?
Bude to obojí. Mnozí to možná neví, ale vydal
jsem už 6 autorských CD, takže je z čeho vybí‑
rat. Ale těch osvědčených fláků se diváci určitě
dočkají, to bych jim přece neudělal, abych je
nezahrál…
A na závěr trochu bulváru. Řeknete
nám něco o svém osobním životě?
Jste volný nebo zadaný? Mají
heřmanoměstecké fanynky šanci?
Prosím Vás!!! Co by si heřmanoměstecké fa‑
nynky počaly s takovým stárnoucím selado‑
nem? Ale vážně, žiju už 25 let se svou partner‑
kou Silvou a pokud mě někdy nevyhodí, tak
už to tak nejspíš zůstane.
Děkuji za rozhovor a těšíme se na vás.
Otázky kladl Tomáš Plavec

A teď již k vaší profesi. Dočetl jsem
se, že jste studoval architekturu,
pak učitelství – tělocvik. Jak jste se
dostal k muzice a kdy jste poprvé
vzal do ruky kytaru?
Ano, to je pravda, studoval jsem oba tyto
obory, promoval jsem ovšem jen na Fakultě
tělesné výchovy a sportu při Karlově univerzi‑
tě. Oba tyto obory mi byly velmi blízké, nicmé‑
ně život nakonec ukázal, že kytara a malířská
paleta byly mému srdci mnohem blíž. A srdci
nelze poručit. Zhruba kolem roku 1990 jsem
tomuto volání srdce definitivně podlehl a ze
své původní profese jsem zběhnul. A jsem
moc rád, že jsem se touto cestou nakonec
vydal. Potkal jsem na ní mnoho přátel a dočkal

www.hermanuv‑mestec.cz
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CHOVATELSKÁ A ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA SVINČANY 2019
Září je začátkem podzimu, a to je pravidelný termín pro pořádání chovatel‑
ských a zahrádkářských výstav které mají ve Svinčanech velkou tradici. Ta
letošní je v pořadí 38. a uskuteční se 21. – 22. září 2019. Výstava bude v sobotu
otevřena od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod.
Pro milovníky chovatelství se připravuje
okresní soutěžní výstava zvířat mladých
chovatelů okresu Pardubice. Dále výstava
králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva
a akvarijních ryb. Připravena je také IV. Spe‑
ciální výstava holubů texanů a mondenů
a klubová výstava králíků zaječích. Nově je
připraven nákupní trh chovných kohoutů.
Uskuteční se také prodej chovných zvířat,
chovatelských potřeb a vitamínových do‑
plňků. Pro milovníky květin a zahrady je při‑
pravena výstava ovoce, zeleniny, květů jiřin,
kaktusů, sukulentů, bonsají, zahrádkářských
potřeb, dekoračních prvků do zahrady, za‑
hradní a lesní techniky, včelařská expozice
a ukázka starého zemědělského nářadí.
Zakoupit si můžete také vše pro pěstování
jedlých a léčivých hub a další sortiment. Při‑

Rybník na konci léta
Šárka Brychtová
Mladým labutím
odrůstá šedivé peří
a rákosu přibylo,
kde vězí
teplý van
letního večera
a křídla tak vznešená,
Bartolomějská pouť
tak z dálky zní,
domeček dřevěný,
pak už jen škola
a hola;
tiché vrby,
kachní hejno
k břehu se slétá,
ach pozdní srpen,
labutí rybník
na konci léta.

pravena bude i přehlídka ze sklizně země‑
dělských plodin a výstavka různých druhů
vajec. Na výstavě svoji prezentaci budou
mít také žáci ZŠ Choltice s přehlídkou kre‑
seb „zvířátka očima dětí“. Po celý průběh
výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení
a stánkový prodej, včetně prodeje regionál‑
ních produktů. Výstava je obohacena o ži‑
vou hudbu, vystoupení mažoretek a folklor‑
ních souborů, odborné přednášky, ukázky
aranžování a soutěže pro děti.
Výstava bude zakončena v neděli odpole‑
dne za zvuku mysliveckých trubačů slav‑
nostním vyhodnocením výstavy s předá‑
ním čestných cen a pohárů pro nejlepší
vystavovatele.
Pořadatelé

Běžecký klub
informuje
Proběhlé akce - srpen:
3. 8.–Amatérský triatlon Konopáč
– zvítězil člen klubu Pavel Lopour
10. 8.–Pivní míle na Nefestivalu
– zvítězil člen klubu Jan Plavec
Nastávající akce – září:
14. 9. PODZIMNÍ BĚH
Běžecký závod pro širokou veřejnost na 5
a 10 km přes les Palác. Start v 10.30 před
zámkem v parku. Od 10.00 závody a pro‑
gram pro děti. Startovné 50 Kč, děti zdarma.
Součást seriálu O VLÁDCE MRDIC. Více na
www.podbeh.cz

Pozvánka
POZOR! Komu z Vás je nyní
65 let a před 50 lety v roce
1969 jste ukončili ZDŠ
v Heřmanově Městci,
tak chceme oznámit, že se uskuteční
sraz spolužáků „po padesáti letech“
v restauraci Eden a to 19. října od 17.00.
Není třeba se přihlašovat, je třeba se
zúčastnit.
Případné info. na tel. 773619751.
Za spolužáky Hana Vacková,
Vlasta Motyčka a Honza Špaček

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat pečova‑
telkám paní Musilové, paní Polákové
a paní Flídrové za to, že s jejich pomocí
můžeme žít ve svých domovech.
Marie Formanová
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Pozvánka do Chotěnic – slavnost

u památníku padlým spoluobčanům v I. sv. válce

Vážení spoluobčané Heřmanova Městce a místních částí. Dne 29. 9. 2019
proběhne v Chotěnicích na návsi slavnostní shromáždění u pomníku občanů
Chotěnic a Radlína padlých v I. světové válce.

Pomník našim spoluobčanům, kteří za‑
hynuli na různých frontách v průběhu
bojů Velké války, byl slavnostně odhalen
na místní návsi dne 3. července 1927 a na
tomto místě setrval až do roku 1974, kdy
byl z tohoto památného místa mezi dvěma
vzrostlými lípami přemístěn k nové požární
zbrojnici na místo po zbouraném obecním
vodojemu. Za další tři roky byla na původ‑
ním místě pomníku zřízena oceloplechová
autobusová čekárna. V těchto letech, mimo
jiné i z výše uvedených důvodů, byla také

ukončena tradice konání svatováclavských
náboženských poutí na návsi v Chotěnicích,
nebyly příliš v souladu s normalizačním ob‑
dobím sedmdesátých let v naší vlasti…
Na základě iniciativy některých občanů
Chotěnic, osadního výboru Chotěnice
‑Radlín a s podporou města H. Městec,
byly před přibližně čtyřmi roky zahájeny
přípravy na navrácení pomníku na původ‑
ní místo a celkovou rekonstrukci této části
chotěnické návsi. Celkové řešení vychází

z návrhu městského architekta a propojuje
využití prostoru jednak pro autobusovou
zastávku a současně jako důstojného místa
pro pomník. Bohužel původní lípy zasazené
roku 1938 vlivem sucha odumřely a musely
být v roce 2017 skáceny.
Slavností u příležitosti svátku sv. Václava,
patrona naší obce, chceme uvítat pomník
a nechat mu požehnat na jeho staronovém
místě a připomenout si důstojným způso‑
bem část historie Chotěnic a Radlína, při‑
pomenout památku padlých spoluobčanů
a svatováclavské poutě v Chotěnicích. Sou‑
časně při této příležitosti zasadíme novou
lípu na paměť příštím generacím.
Součástí slavnosti bude živá hudba, bu‑
dou hrány mariánské písně, svatováclavský
chorál a závěrem státní hymna. Dále bude
připravena malá výstava historických do‑
kumentů a pro přítomné bude připraveno
občerstvení.
Všichni jste vítáni.
Osadní výbor Chotěnice-Radlín
a Sbor dobrovolných hasičů Chotěnice

Chotěnice si zaslouží naši
pozornost, neváhejte!
Nejen Městské slavnosti na Den české státnosti 28. září, a tedy
svátek sv. Václava, ale i následná neděle bude velkou příle‑
žitostí poznávat naše město, jeho osudy, historii, ale i sou‑
časnost. Obyvatelé Chotěnic, tedy místní části Heřmanova
Městce, připravili na neděli 29. září zajímavé setkání, které by
si heřmanoměstecká veřejnost neměla nechat ujít.
Proč a co se v Chotěnicích v neděli 29. 9. uskuteční naleznete v článku
osadního výboru a Chotěnického SDH. Já jim za to velice děkuji a osob‑
ně se k nim i těším. Místní náves dokáže ožít několikrát v roce a místní
obyvatelé dokážou vždy i připravit zajímavé setkání a zajímavý program.
Jistě tomu nebude jinak ani od 13.00 právě v onu zmíněnou neděli. Proto
neváhejte a pozvánky do Chotěnic využijte.
A už nyní jsem moc rád, že nově vzniklý Spolek přátel Heřmanova Městce
přišel s nápadem procházky, pochodu, výletu, či chcete‑li připomínky
Svatováclavské pouti ke kapličce v Chotěnicích. Plakátek na tuto akci na‑
leznete rovněž v tomto čísle Leknínu či na www.spolekpratelhm.cz – za
mne tedy: v neděli 29. 9. ve 12.00 budu čekat na náměstí Míru, abychom
společně s členy spolku a širokou veřejností vyrazili pěšky směr Chotěni‑
ce. Přidejte se – Chotěnice si zaslouží naši pozornost!
Josef Kozel, starosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
Program na měsíc ZÁŘÍ 2019

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00 HOD

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK
NEDĚLE

9.00 – 12.00
10.00 – 11.00
15.00 – 17.00
18.00 – 20.00
9.00 – 12.00
10.00 – 10.45
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
9.00 – 12.00
15.00 – 16.00
18.00 – 20.00
9.00 – 12.00
10.00 – 11.00
16.30 – 17.30
18.00 – 20.00
17.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Volná herna (mimo program v herně)
Klub rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
Keramika pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let (pouze pro předem přihlášené)
Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu
Volná herna (mimo program v herně)
Tvůrčí program pro rodiče s dětmi od 1 roku „Šikovné ručičky“
nebo „Ladíme spolu“
Cvičení pro seniory, APŽ
Volná herna (nutno předem domluvit)
Volná herna (nutno předem domluvit)
Keramika pro předškoláky (pouze pro přihlášené)
Kreativní dílna pro dospělé, 1 × 14 dní
Volná herna (mimo program v herně)
Klub rodičů s batolaty (cvičení, sdílení, poradenství)
Bubnování na džembe, 1 × za 14 dní
Jóga pro dospělé (pouze pro přihlášené)
Poradna pro těhotné, 1 × za měsíc
Muzikoterapeutická relaxace, 1 × za 14 dní

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pondělí 9. 9. v 18 hodin
Pravidelná setkání pro těhotné – cvičení
a příprava k porodu. Více informací podá Ji‑
rousková Gabriela, kontakt: 725 372 998
Čtvrtek 12. 9. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do
4 let s pohádkovou babičkou Ivou Krbcovou.
Pondělí 16. 6. v 15.00 hodin
KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
Zahájení kroužku keramiky s dlouhou tradi‑
cí. Keramické odpoledne je určeno pro ro‑
diče a děti od 3 do 7 let. Nutno se předem
přihlásit, kapacita dílny je omezena. Kontakt
Jiřina Pecková 731 550 916 nebo Krbcová Iva
723 152 866
Čtvrtek 19. 9. ve 14.30 hodin
ODPOLEDNÍ VÝLET MAŠINKOU DO
CHOLTIC
Výlet vlakem do choltického parku, kde je
krásná procházka i nové dětské hřiště a mož‑
nost občerstvení na zahrádce u zámku. Ces‑

ta je vhodná i pro kočárky, trasa je dlouhá
cca 2 km bez větších překážek od vlaku do
parku a potom zase zpět. Sraz účastníků na
vlakovém nádraží je ve 14.30 hod, odjezd po
18. hodině. V případě nepříznivého počasí
bude výlet přesunutý na následující čtvr‑
tek 26. 9. ve stejném čase. Sledujte webové
stránky. Bližší info: 725 372998
Středa 11. a 25. 9. od 18.00 hodin
KREATIVNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ.
Program pro dospělé s Marií Minaříkovou.
Kontakt: 739 048 066. Poplatek 20 Kč + pří‑
spěvek na materiál.
Čtvrtek 19. 9. od 16.30 hodin
KROUŽEK BUBNOVÁNÍ NA DŽEMBE.
Bubnování na džembe pro rodiče a větší
děti s Evou Motyčkovou. Informace a kon‑
takt: 604 726 490.
Neděle 15. a 29. 9. od 19.00 hodin
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE
Program relaxací pro dospělé s Evou Motyč‑
kovou. Vstupné 100 Kč. Kontakt pro přihlá‑
šení: 604 726 490.

Srdečně Vás zveme
v úterý 17. září 2019 v 17.00 hodin
na přednášku
autorky Kamily Pecherové
v Rytířském sálu na zámku,
kterou bude doprovázet
Angličan s českými kořeny,
profesor Rod Else z Edinburghu.
Pořádá Domov pro seniory Heřmanův Městec
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APŽ – ZÁŘÍ 2019
Začínáme úterní hodinová cvičení od
10. září od 14.00 v RC Radovánku. Zaměřu‑
jeme se na dechová cvičení, klouby a páteř.
Vše v pomalém tempu.
Pěší výlety
Okolo Havlíčkova Brodu - středa 11. září,
odjezd v 7.15 z autobusového nádraží v H.
M., pěšky cca 12 km, návrat do 18.00.
Touláme se Prahou – Střecha Lucerny –
neděle 15. září, odjezd v 8.25 z vlakového
nádraží v H. M., procházka Stromovkou
a návštěva kavárny na střeše Lucerny, ná‑
vrat do 19.00.
Senohraby – za kocourem Mikešem –
sobota 28. září, odjezd v 6.45 z vlakového
nádraží v H. M., pěšky cca 12 km, návrat do
19.00.
Cyklovýlety
Z Kolína přes Kutnou Horu do Starého
Kolína – sobota 21. září, odjezd v 6.45 od
kapličky u nádraží. Ujedeme cca 60 km.
Pojďme udělat něco pro své zdraví
Pétanque – čtvrtek 12. a 26. září, hraje‑
me před sokolovnou od 14.00 do 15.00.
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Spříznění volbou – středa
18. září, odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Nabídka podzimního výletu do Českého
Krumlova a okolí – čtvrtek 17. až 20. října, program – prohlídka města, turistický
výšlap na klášter Zlatá Koruna a rozhlednu
Kleť. Zájemci, hlaste se do pátku 4. října na
telefon Ivaně Krbcové.
Více informací na tel. 723 152 866
Za APŽ Ivana Krbcová

KLUB AKTIVNÍ
SENIOŘI
Klub aktivní senioři se schází v klubovně
Domu s pečovatelskou službou Masaryko‑
vo náměstí Heřmanův Městec
úterý 10. září 15.30 KERAMIKA
doneste si pracovní triko, nůž a látkovou
podložku / spoluúčast 50 Kč
pondělí 30. září 14.00 MASÁŽE
vezměte s sebou ručník, hodinu masáže
objednávejte na tel. 724 215 103, spo‑
luúčast – členové STP 75 Kč, ostatní 150 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová
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Zastávka Bechyně
V sobotu 3. 8. 2019 jsme byli pozváni na svatbu do jižních Čech k Písku. Vzhle‑
dem k tomu, že jsme se zdrželi do neděle, chtěli jsme podniknout ještě ně‑
jaký výlet po okolí. A nemuseli jsme dlouho přemýšlet – nevěsta s rodinou
pochází z Bechyně a pro nás je to přece návštěva partnerského města! Tak
bylo rozhodnuto. Svatebčanům jsme však museli připomenout, kdo že je
jejich partner v rámci České republiky – nevěděli to.
Lužnici a v Mezinárodním muzeu kera‑
miky jsme zhlédli výstavu Re‑generace
s díly J. Jonášové a Z. Šimka. Spolu s ní
byla k vidění tvorba dětí ze základních
a uměleckých škol pod názvem Alšova
země – Podivuhodné stroje a vynálezy.
Ta se nám velmi líbila, pro děti je motivující,
že jejich práce budou vystaveny, a ne ukli‑
zeny do šuplíku.
Vítací cedule při vjezdu do města nás ujistila,
že jsme tu správně. Zaparkovali jsme kou‑
sek od centra a vydali se směrem k náměstí.
To nás překvapilo svou velikostí, čistotou,
zelení, a přes nedělní klid i velkým množ‑
stvím lidí posedávajících na zahrádkách re‑
staurací. Patrně to bude i tím, že Bechyně
je lázeňské město, což jsme nevěděli. Přes
náměstí jsme se vydali k zámku, jehož areál
jsme celý prošli. Nechyběly výhledy na řeku

Z areálu zámku jsme plynule přešli zpátky na
náměstí, kde jsme si dali oběd a kávu v jedné
z mnoha restaurací. A protože i nás už tlačil
čas a dlouhá cesta zpátky, rozhodli jsme se
náš první bechyňský výlet zakončit na mostě
Duha, který je zároveň silničním i železnič‑
ním mostem. Poskytuje nádherný výhled na
celou Bechyni i s vyhlídkou kousek od silni‑
ce. Bechyně však nabízí mnoho dalšího, co
jsme nestihli, ať už františkánský klášter, lázně,

muzea a zámek či výlety do přírody. Rádi by‑
chom se sem zase podívali a při té příležitosti
navštívili novomanžele, kteří už budou určitě
znát své partnerské město. Ví, že jsou srdečně
zváni a můžeme jim nabídnout stejně jako
oni mnoho krásného.
Alena Jílková, David Janata

Aktuálně z útulku pro psy
Vážení milovníci psů a příznivci našeho útulku, možná jste zaznamenali v prů‑
běhu prázdnin, že je v našem útulku ticho, nikdo zde neštěká a nepláče.
Máme z toho velkou radost, všichni naši svěřenci našli skvělé domovy, což
můžete vidět v našich příspěvcích na facebooku.
U nás ale práce s pejskem nekončí adop‑
cí nové rodiny. Naše pejsky navštěvujeme
a pomáháme s případnými problémy a za‑
členěním do nové rodiny a v době dovo‑
lených jsme i hlídali nebo venčili. Věřím, že
noví páníčci jsou s námi spokojeni.
Bohužel musím ale připomenout, že se nám
tu trochu rozmáhá takový nešvar – máme
sice dobrou pověst, ale nemůžeme při‑
jmout každého pejska, kterého lidé chtějí
opustit z jakýchkoliv důvodů. Každému, kdo
mi zavolal, jsem se pokusila vysvětlit, že je
vždy čas situaci v rodině s pejskem vyřešit,
a ve všech případech, které jsme inzerovali,
se to podařilo. Pejsci mají bez většího trau‑
matu nové domovy a to ve všech 8 přípa‑
dech.
Ráda bych chtěla touto formou požádat
majitele psů, aby měli pejsky řádně ozna‑
čené známkou nebo čipem. Od 1. 1. 2020

je povinnost každého majitele psa čipovat
a čip zaregistrovat.
U všech případů odchytů, které MP Heřma‑
nův Městec prováděla, nebyl ani jeden pes
označen známkou nebo čipem. Tím se nám
situace s pejskem komplikuje. Nemáme pro‑
blém pejska při identifikaci naložit a dovézt
majiteli, i to jsme již dělali. Ale majitele jsme vy‑
pátrali jen díky inzerci na našich FB stránkách.
Na závěr něco na odlehčení… Máme zde
období hárajících fen. Nechci se pouštět
na tenký led s tématem kastrací, ale pokud
vám hárá fena, prosím nechoďte s ní na pro‑
cházky a snažte se ji izolovat. Máme v okolí
Heřmanova Městce spoustu zamilovaných
pejsků, kteří se nám i opakovaně toulají za
fenkami a máme zde zbytečné výjezdy MP
k odchytům a hledání majitelů. A samozřej‑
mě spoustu zbytečně narozených pejsků,
kteří budou hledat domovy a v některých

případech končí opět v útulcích. Prosím, za‑
myslete se nad otázkou zbytečného mno‑
žení pejsků, protože opravdu není pravda,
že každá fena by měla mít alespoň jednou
štěňata a případná kastrace nepředstavuje
zdravotní problém… spíše naopak.
Děkuji za přízeň a někdy zase něco málo
z našeho útulku.
Lucie, Zuzana a Iveta

Pokud chcete finančně
přispět na lepší život pejsků v útulku, je k dispozici
transparentní účet č.
115-6759420227/0100. Za
každý příspěvek děkujeme!

www.hermanuv‑mestec.cz
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BABÍ LÉTO V AUTOKEMPU
NA KONOPÁČI JE TRADICÍ
Automotoklub, Ćeský svaz zahrádkářů v Heřmanově Městci,
MAS Železnohorský region a pracovníci kempu vás zvou
na již 24. ročník Babího léta na Železných horách 2019 do
autokempu na Konopáči. Slavnostní zahájení bude v pátek
20. září ve 14.30 hodin za účasti patrona této akce, vícehejtmana Pardubického kraje pana
Ing. Romana Linka, MBA a dalších význačných hostí. Pokračovat budou tradiční vystoupení
mažoretek z Ronova. Večer je připraveno setkání vystavovatelů a country kapela. Druhý
den, v sobotu 21. září v 10 hodin zahájí mažoretky celodenní program, ve kterém tradičně
zahraje Pernštejnka. Po oba dny bude poskytováno bohaté občerstvení certifikovanými
producenty značky „Železnohorský region“, pro děti trampolína a dětské hřiště. Přijďte na‑
koupit, pobavit se, odpočinout si a rozloučit se s právě končícím létem. Konkrétní program
naleznete na www. konopac‑hm.cz.
Bohumil Starý

Indi indi indi indiáni jdou…
Za úmorného vedra se v úterý 26. června vypravilo pět kmenů indiánů z dru‑
žiny při Základní škole v Heřmanově Městci na návštěvu spřáteleného kmene
na „srub“ do Kostelce u Heřmanova Městce.

Výpravě předcházela velká příprava. Děti
si vymyslely indiánská jména, vyrobily in‑
diánské amulety, čelenky v barvách svého
kmene a kmenové totemy. Zdolat čtyř a půl
kilometrovou trasu bylo pro ty nejmenší
indiánky z prvních tříd hodně náročné a to
ještě museli na cestě zdolávat mnohé pře‑
kážky v podobě brodu přes potok, ulovení
bizona, střelby z luku, přechod pouště apod.
V příjemném prostředí skautského tábořiště
v Kostelci čekala na výpravu hodně zvědavá
indiánská babička Iva, která pokládala zvída‑
vé otázky z říše kytiček, stromů, zvířátek. No
prostě si tak trochu proklepla znalosti všech
zúčastněných. To už ale v blízkém potoce
někteří indiáni rýžovali zlato, jiní na louce
hledali vyplavené stříbro, další v lese hledali
kartičky, stříleli z luku, prozkoumávali okolí.
Někteří jen v klidu odpočívali. Všechny uved‑
la do činnosti zpráva, že v okolí je ukryto pět
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

pokladů, každý v barvě jednoho kmene. Po‑
klady bylo náročnější objevit, ale našly se na‑
konec všechny a protože obsah byl převážně
jedlého charakteru, zavládlo nad tábořištěm
na chvilku ticho.
A pak už jen společná fotografie a před se‑
bou zpáteční cesta. Bylo to snad ještě horší
než cesta tam. Vzduch se teplem jen tetelil,
cesta rozpálená od slunce, indiánům pomalu
docházela životodárná voda… Nic je nezlo‑
milo. Do cíle se vrátili všichni sice špinaví,
upocení, utrmácení, ale spokojení.
Touto cestou chceme poděkovat vedení
skautského střediska Leknín za vstřícné jed‑
nání a umožnění pobytu dětí ze školní druži‑
ny na skautském tábořišti v Kostelci.
Mirka Kynclová, Jana Friedlová,
Vlaďka Hůlková, Ivana Loudová
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Na misi s Lékaři
bez hranic
Vybavujete si ještě, jak intenzivně se televize
a další média na jaře zabývala narůstajícím
počtem nemocných silně infekčními spal‑
ničkami? Jen na okraj se při tom objevo‑
valy zprávy o epidemiích nemoci v jiných
zemích. V chrudimské nemocnici jsou stále
zvenku červené cedule s pokyny, jak si mají
lidé s podezřením na spalničky domluvit
ošetření, aby přitom nemuseli vůbec vstou‑
pit do nemocnice a nákazu tam nešířili. Jak
asi s takovou nákazou bojují někde v oprav‑
du chudé části Afriky? A umíte si představit,
že vyrazíte na 5 měsíců do afrického Čadu,
abyste tam organizačně zajišťovali práci
více než stočlenného zdravotnického týmu,
který se zrovna o to snaží?
Právě takový úkol měl Jan Dus v misi or‑
ganizace Lékaři bez hranic. Vrátil se z ní na
konci srpna. Předtím už pracoval v několika
jiných misích této humanitární organizace,
např. v Kongu při zásahu proti šíření smr‑
telně nebezpečné horečky ebola. O svých
zkušenostech z těchto misí, o tom, co ho
k této práci vede a jak se k ní dostal, bude
mluvit v neděli 22. září od 17 hodin v Rytíř‑
ském sále zdejšího zámku.
Mgr. Jan Dus vystudoval Evangelickou te‑
ologickou fakultu v Praze, do r. 2010 byl
evangelickým farářem v Poličce, poté vy‑
budoval a 5 let vedl Středisko humanitární
a rozvojové pomoci spadající pod Diako‑
nii Českobratrské církve evangelické a od
r. 2017 pracuje jako administrátor v misích
organizace Lékaři bez hranic.
Přednášku s prostorem pro následný rozho‑
vor pořádá a srdečně vás na ni zve místní
skupina České křesťanské akademie.
Jan Plecháček
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Kino Heřmanův Městec –
program na září 2019:
Středa 4. 6.
19.30 Anna
Pátek 6. 9. a sobota 7. 9. 17.30
Toy Story 4: Příběh hraček (3D/2D)
Pátek 6. 9.
19.30 Pavarotti
Sobota 7. 9. 19.30 To Kapitola 2
Středa 11. 9. 17.00 Teroristka (Bio seniorů)
Středa 11. 9. 19.30 Krvavá nevěsta
Pátek 13. 9.
17:.15 Lví král
Pátek 13. 9.
19.30 Panství Downton
Sobota 14. 9. 16.00 Tlapková patrola
Sobota 14. 9. 18.00 Nabarvené ptáče
Úterý 17. 9. 19.30 a středa 18. 9. 17.30
		
Přes prsty
Středa 18. 9. 19.30 Rychle a zběsile:
		
Hobbs a Shaw
Čtvrtek 19. 9. 19.30 Slunovrat
Pátek 20. 9. 17.30 Hodinářův učeň
Pátek 20. 9. 19.30 a sobota 21. 9. 17.30
Román pro pokročilé (HIT)
Sobota 21. 9. 15.30 Angry Birds ve filmu 2
Sobota 21. 9. 19.30 Rambo: Poslední krev
Úterý 24. 9.
18.30 Tenkrát v Hollywoodu
Středa 25. 9. 18.00 Večer pod lampou –
		
Jiří Dědeček
Čtvrtek 26. 9. 18.00 Postřehy z Vietnamu
		
(cest. večer)
Pátek 27. 9.
17.30 Psí kusy
Pátek 27. 9.
19.30 Ad Astra
Sobota 28. 9. 10.00 Pásmo pohádek
Sobota 28. 9. 16.00 Heřmanův Městec
		
ve filmu (HIT)
Úterý 1. 10.
19.00 Sny ve Vegas –
		
travesti show
Na filmy označené HIT není možná rezervace míst.
Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.cz
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SPOKUL HM zahájil předprodej
vstupenek na další kulturní akce
Městská organizace SPOKUL HM je již více než 3 roky pořadatelem většiny
kulturních akcí v našem městě. Pro nadcházející sezonu pro vás máme při‑
pravenou pestrou nabídku akcí, které pořádáme buď sami nebo na nich
spolupracujeme s místními pořadateli.
Z již avizovaných akcí, na které lze ještě za‑
koupit vstupenky můžeme uvést např. kon‑
cert legendární rockové skupiny Katapult,
který se koná v pátek 11. 10. v městské so‑
kolovně. Následující pátek 18. 10. ji vystřídá
legenda folku Pavel Žalman Lohonka se
skupinou Žalman a spol. V pátek 25. 10.
se mohou návštěvníci sokolovny těšit na
divadelní komedii „Domácí @ štěstí.hned“
v podání Ivy Hüttnerové, Davida Suchařípy
a Michaely Dolinové.
Ve znamení swingových a muzikálových
melodií bude koncert Hany Křížkové a To‑
máše Savky, který SPOKUL pořádá v pátek
15. 11. v synagoze. V rámci cyklu koncertů
Hudební večery v synagoze zde můžete
v neděli 15. 9. od 17 hodin navštívit ne‑
tradiční koncert Yolo kvartetu s názvem
Beatles ve fraku. V neděli 3. 11. 2019 se pak
posluchačům představí houslový virtuos
Václav Hudeček a klavírista Lukáš Klánský.

Na prosinec pro vás SPOKUL v sokolovně
připravil a již také úspěšně prodává vstu‑
penky na vánoční koncert Janka Ledec‑
kého, který se koná ve čtvrtek 12. 12. 2019
a hořko‑sladkou divadelní komedii „Vím,
že víš, že vím“ se Simonou Stašovou a Mi‑
chalem Dlouhým v hlavních rolích (pondělí
16. 12. 2019).
Nově budou nyní do předprodeje zařazeny tyto pořady:
– KEKS – taneční zábava v pátek
8. 11. 2019 v sokolovně
– Jiří Kolbaba – diashow To je Havaj! – pá‑
tek 13. 12. 2019 v sokolovně
– Partička na vzduchu – pátek 24. 1. 2020
v sokolovně. Předprodej v TIC H. M.
a on‑line v síti Ticketstream.
Na viděnou s Vámi se těší tým pracovníků
SPOKUL HM.

Mezistátní basketbalové utkání
ve sportovní hale
Městská organizace SPOKUL HM pro vás připravila nevšední sportovní udá‑
lost, která bude již brzy k vidění v Heřmanově Městci.
Právě v naší sportovní hale se proti sobě
postaví basketbalisté Pardubic a Interu
Bratislava. BK JIP Pardubice, tradiční
účastník nejvyšší české soutěže Koo‑
perativa NBL, vyzve úřadující slovenské
šampióny v rámci přípravy na novou se‑
zonu. Utkání začne v pátek 6. září v 17 ho‑
din a vstupné je dobrovolné. Kompletní
výtěžek bude věnován ve prospěch Eri‑
ky Beranové. V předzápase, který začne
ve 14 hodin, se utkají mládežnické týmy
obou klubů (kadeti U17) a jsme rádi, že
budou nasazeni také dva mladí hráči z
Heřmanova Městce.
Děkujeme za spolupráci městu a srdeč‑
ně vás zveme na basketbalové odpole‑
dne.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p.o.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Divadlo o sestře Elišce v Heřmanově Městci 15. 9. 2019
Služebnice Boží sestra Eliška Pretschnerová (1911–1993) prožila téměř celé 20. století a těší se pověsti
svatosti, o které vydali svědectví její současníci z řad spolupracovníků, přátel, sester i kněží, kteří ji znali.
Narodila se v Nových Zámcích okr. Nymburk.
Byla dcerou lesníka, vyrůstala v harmonické ro‑
dině na samotě spolu s dalšími 4 sourozenci.
Do školy chodila ve Svídnici, v Rožďálovicích
a v Městci Králové. Po vystudování učitelského
ústavu Školských sester sv. Františka v Chrudi‑
mi zatoužila zasvětit svůj život službě Bohu
a lidem. Studovala Karlovu univerzitu – obor
matematika a fyzika, aby mohla na řádových
školách učit. V důsledku německé okupace
a později po zestátnění škol v r. 1949 ale své
vzdělání nemohla plně uplatnit. V září 1950
byla ostatními sestrami převezena do inter‑
načního kláštera v Krnově. Komunistický režim
určil, aby řádové sestry neměly přístup ke zdra‑
vým lidem, mohly pracovat pouze u mentálně
postižených a v domovech důchodců. S. Eliš‑
ka získala v 50. letech diplom zdravotní sestry
a sloužila v Ústavech pro mentálně postiže‑
né v Budeničkách u Kladna a ve Slatiňanech
u Chrudimi. Sestry musely ale opustit i tyto
ústavy po dovršení důchodového věku, ale
neměly kam jít, protože kláštery byly zabrány.
Sestra Eliška získala dva polorozbořené zá‑
mečky v Hoješíně u Seče a v Cetechovicích na

Moravě. Vlastníma rukama je se sestrami opra‑
vovala. V období „Pražského jara“ s odvážnými
kněžími, kteří se vrátili z komunistického vězení,
založila Sekretariát řeholních společností a usi‑
lovala o rozšíření dokumentů Druhého vati‑
kánského koncilu do komunit sester, ale i do
farností a mezi věřící. V r. 1970 se stala generál‑
ní představenou Kongregace školských sester
a přesídlila do Říma. Ale zůstala stále prostá,
pracovitá, blízká všem lidem, všude vydávala
svědectví víry a naděje. Po 12 letech v r. 1983
se vrátila na Hoješín, znovu pracovala na za‑
hradě, měla noční služby u nemocných sester,
překládala cizojazyčné články a rozšiřovala je
mezi lidmi. Zemřela v 82 letech na Hoješíně,
pohřbena je ve Slatiňanech.
Na závěr svědectví jedné spolupracovnice
o sestře Elišce: „Byla velmi laskavá, vstřícná k lidem, dokázala se vcítit do druhého, dokázala
každého člověka pochopit – jeho smutky, žaly,
všecko. A snažila se mu pomoci, aby se mu ulevilo a dostala ho zase do rovnováhy. Škoda, že
takových lidí jako je ona není víc. Byl by jiný svět.“
s. Zdislava

BAVÍ VÁS PRÁCE ŘIDIČE?

PŘIDEJTE SE K NÁM
Náplň práce

Nabízíme

OO řízení nákladních vozidel

OO jistoty - dlouhodobě stabilní

různých typů – kontejnerová
doprava, skříňová auta,
popelářské vozy

zaměstnání, pravidelnou
výplatu

OO férovou firemní kulturu

a přístup k zaměstnancům

Divadelní hra v podání herců amatérských
herců z Brna a z Prahy bude uvedena v kos‑
tele sv. Bartoloměje v neděli 15. 9. v 16.30 hod.
Srdečně zveme.

Za ŘK farnost Václava Výborná

V tomto měsíci by se dožil 92 let
pan Otakar Hais
z Heřmanova Městce, velice
skromný, poctivý a pracovitý
člověk.
Už více než tři roky nám chybí
a s láskou na něj vzpomínáme.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 11. 8. 2019
uplynul rok od úmrtí
pana Jaroslava Václavíka.
S láskou stále vzpomínají
manželka a syn s rodinou

Dne 31. 8. 2019 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustila naše
milovaná Eva Havlová.
S láskou a bolestí v srdcích na
ni stále vzpomíná maminka,
děti a bratr s rodinou.

Pes, nejlepší přítel člověka
Kde: Městské muzeum Žamberk
Výstava potrvá do 1. září.
Hrátky se zvířátky na zámku
v Letohradě
Výstava je otevřená denně od 9 – 17 hodin
HRAČKY
V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
(bude od 3. července do 4. října)

KOTLÍKOVÉ�DOTACE
Tereza Machotová
tel.: +420 607 017 686
tereza.machotova@suez.com

Informace o dalších obsazovaných pozicích najdete na www.suez.cz
Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019

Další příjem žádostí od října�2019
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Kontaktní osoba

Dotace�až 127�500�Kč na
Váš nový�kotel�nebo�tepelné čerpadlo
Se solárním systémem dotace až 292 500 Kč
Návštěva�technika�u�Vás�doma
a�cenová�nabídka ZDARMA
Volejte�na�777�770�992
Pište�na�dotace@propuls.cz

Naši�topenáři�s�kvalifikací pro dotace dle zákona !

Kam do muzea: za řemesly i do školní třídy
Muzeum řemesel v Letohradě
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Putovní výstava Než přišla svoboda
Pardubice – Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila pro pod‑
zim letošního roku putovní výstavu s názvem „Než přišla svoboda“. Ta ukáže
občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem
1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost
jen těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme
se rozhodli některá fakta připomenout, a to
nejen pamětníkům. Za uplynulých 30 let
jsou tu další generace mladých lidí, které tu
dobu nezažily, nebo byly tenkrát malé děti,
a pro ně je určena především,“ říká patron
výstavy, 1. náměstek hejtmana Pardubické‑
ho kraje Roman Línek.
„Na dvaceti venkovních panelech jsme se
spolu s kolegy a kolegyněmi z ostatních
krajských muzeí a dalšími spolupracovníky
pokusili vybrat to, co ve společnosti charak‑
terizovalo období v letech 1968–1989, a to
konkrétně v našem kraji. Představujeme tu
různá témata jako je například doprava, roz‑
místění sovětských vojsk, životní prostředí,

zemědělství, fenomén panelových sídlišť,
ale třeba i oslavy povinných výročí či místní
underground,“ prozrazuje vedoucí kurátor‑
ského týmu, ředitel Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě Jiří Junek.
Výstava bude zahájena 17. září a poté bude
putovat ve čtrnáctidenních intervalech po
16 městech Pardubického kraje. Zajímavé
informace, které se nevešly na výstavní
panely, vyjdou ve speciálních novinách
s názvem Normalizační listy, které budou
k dispozici v informačních centrech daných
měst.
Na panelech najdete i slova čtyř význam‑
ných představitelů revolučních dní roku
1989 v jednotlivých okresech kraje. „Jsem
rád, že tu můžeme připomenout chartis‑
ty Jarmilu Stibicovou z Pardubic a Václava
Blabolila z Chrudimi a organizátory demon‑
strací Františka Zemana z Litomyšle a Erwi‑
na Kukuczku z Ústí nad Orlicí, kteří byli ta‑
houny listopadových a prosincových akcí
v našem kraji. Jsou sice jen špičkou ledovce,
ale jejich prostřednictvím vzdáváme hold
všem, kteří k tehdejším společenským změ‑
nám přispěli,“ říká Roman Línek.
Také pro něj samotného začínala na scho‑
dech pardubického divadla na sklonku roku
1989 jeho cesta do veřejného života. „Po
uplynutí 30 let si myslím, že přes všechny
nedostatky a nedokonalosti jsme si ty nej‑
důležitější hodnoty, o které nám tenkrát šlo,
dokázali vybojovat, jen jsme si jich ne vždy
dostatečně vážili. Proto děkuji autorům
této výstavy za důrazné připomenutí, že
svobodné volby, svoboda slova a projevu,

nezávislé soudnictví, svobodný tisk, svo‑
bodné cestování anebo svoboda vyznání
byly v tehdejším Československu po mno‑
ho desítek let nedostižným snem,“ dodává
Línek.
V každém z výstavních měst bude u příle‑
žitosti zahájení výstavy také doprovodný
program, který připravilo Regionální muze‑
um v Chrudimi. Návštěvníci si budou moci
připomenout „mementa z období před
30 lety“ – například jak se vázal pionýrský
šátek, jak těžký byl nácvik průchodu konta‑
minovaným pásmem, vyzkouší si dobové
plynové masky a ochranné oděvy, vyplní
výjezdní doložku nebo si zacvičí sestavu
z jedné z posledních spartakiád.
Harmonogram výstavy:
Okres Pardubice
Pardubice 17. 9.–29. 9. , třída Míru
Lázně Bohdaneč 1. 10.–13. 10. ,
Masarykovo náměstí
Holice 15. 10.–28. 10. , náměstí T. G. Masaryka
Přelouč 30. 10.–17. 11. , náměstí T. G. Masaryka
Okres Chrudim
Heřmanův Městec 17. 9.–30. 9. , náměstí Míru
Skuteč 2. 10.–14. 10. , Palackého náměstí
Hlinsko 16. 10.–29. 10. , Poděbradovo náměstí
Chrudim 31. 10.–17. 11. , Resselovo náměstí
Okres Svitavy
Svitavy 17. 9.–1. 10. , náměstí Míru
Polička 3. 10.–15. 10. , Palackého náměstí
Moravská Třebová 17. 10.–30. 10. ,
náměstí T. G. Masaryka
Litomyšl 1. 11.–18. 11. Smetanovo náměstí
Okres Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 17. 9.–2. 10. , Mírové náměstí
Česká Třebová 4. 10.–16. 10. , Staré náměstí
Lanškroun 18. 10.–31. 10. , náměstí J. M. Marků
Vysoké Mýto 2. 11.–18. 11. , nám. Přem. Otakara II.

muzea Pardubického kraje

LAVER CUP 2019
Dne 14. června se konal v Heřmanově Městci druhý ročník Laver Cupu za účasti domácích borců vedených
koučem Mirkem Holubem, dnes již legendou tenisové hry. Účastníky domácího týmu byl Fanda Dvořák,
Radim Chytil, Tomáš Celunda a Vláďa Polák. Za mužstvo z Chotěnic nastoupili Milošové Pavlíček a Pilař, Fan‑
da Meduna a Aleš Petráň pod vedením kapitána Václava Pravdy. Celou soutěž musela za nerozhodného
stavu rozhodnout dodatečná čtyřhra mezi páry Dvořák, Chytil a Meduna, Pavlíček. Přestože domácí ved‑
li již 4 : 1, podařilo se hostům za výrazné podpory hostujícího kouče zápas famózně zvrátit a zvítězit 7 : 5.
Borci z Chotěnic zaslouženě zvítězili a na rok pohár vítězů převzali do své úschovy. Závěrem chci poděko‑
vat našim sportovním rivalům za krásný sportovní i společenský zážitek a s přáním za rok na shledanou.
Sportu zdar a tenisu zvlášť.
Václav Pravda

vítězové z Chotěnic

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

SDH Chotěnice – soutěž požárních
družstev 20. 7. 2019

strana 18

Novinky od
zelených stolů

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěnicích uspořádal v sobotu 20. 7. 2019 již 19. Léto končí a nová sezóna 2019-2020
ročník „Tradiční soutěže zmenšených požárních družstev v paralelních útocích“. již začala. Jak se bude našim hráčům
dařit, se nedá dopředu odhadnout, ale
Do soutěže se přihlásilo celkem deset soutěž‑ mácí borce, družstvo Chotěnice II a součas‑
přejeme jim hodně štěstí.
ních družstev ze sborů dobrovolných hasičů ně dobyli také putovní pohár pro absolutně
z Bylan, Morašic, Kostelce, H. Městce, Choltic,
Opočínku, Konopáče a domácích Chotěnic.

nejrychlejší požární útok velmi kvalitním ča‑
sem 22,64 sec.

Tak jako vždy jsme rádi přivítali naše přáte‑
le z okolních sborů. Letos se u nás objevily
také nové tváře, sbory z Bylan a Opočínku.
Pro všechna družstva byly připraveny hod‑
notné a velmi zajímavé ceny.

Ve finálovém souboji v poháru útěchy zvítě‑
zilo družstvo nováčka v soutěži SDH Bylany
které za sebou opět nechalo družstvo do‑
mácích Chotěnice I.

Samotné sportovní klání přineslo velmi hez‑
ké sportovní výkony všech družstev. Sem
tam, jak už to bývá, také trochu smůly nebo
potíží se soutěžní technikou.
Soutěž byla po slavnostním nástupu zahá‑
jena prvním kolem rozběhů rozlosovaných
dvojic družstev. Vítězové rozběhů postoupili
do hlavního poháru, poražená družstva do‑
stala druhou šanci v poháru útěchy. Tento
netradiční formát naší soutěže je pro účast‑
níky zajímavý. Jednak i ti, kdo neuspějí v kole
úvodních rozběhů, mají možnost reparátu
a stále šanci bojovat o dobrý výsledek, jed‑
nak je soutěž nabitá zajímavými souboji a di‑
vácky atraktivní od začátku až do hlavního
finále.
Vítězem hlavní soutěže o pohár starosty
města Heřmanův Městec se stali kamarádi
z SDH Morašice, kteří ve finále porazili do‑

Úspěšná byla také obě družstva druhého
nováčka naší soutěže SDH Opočínek v obou
pohárech obsadila třetí místa. Měli jsme vel‑
kou radost z toho, s jakým nadšením bojovali
o tyto výsledky. A taky nám ukázali, jak se má
takový výsledek řádně oslavit!
Poděkování patří všem účastníkům za poho‑
dovou atmosféru a skvělé sportovní výkony,
dále městu Heřmanův Městec za vytrvalou
podporu naší činnosti, stejně jako všem
ostatním sponzorům a příznivcům.
Příští rok nás čeká jubilejní, 20. ročník soutě‑
že. Už nyní přemýšlíme, jak toto kulaté výročí
naší soutěže co nejlépe připravit a doufáme,
že k nám opět dorazí naši přátelé z okolních
sborů užít si požární sport v našem netradič‑
ním formátu.
Pavel Handlíř, starosta SDH Chotěnice

Dospělí
Družstvo „A“ i družstvo „B“ budou bojovat
v krajské soutěži A Pardubického kraje. Cílem
bude zajisté jeden postup a druhé družstvo
by se mělo v soutěži zachránit. V regionálním
přeboru první třídy budou hrát také dvě naše
družstva „C“ a „D“. Mládežnické družstvo „C“
má cíl soutěž vyhrát. Matadoři hrájící za druž‑
stvo „D“ se budou snažit soutěž udržet. Od
letošního roku jsme přivítali v oddílu nové
posily, a proto je přihlášeno do regionálního
přeboru třetí třídy i družstvo „E“.
Mládež
Mládežníci sezónu zahájili již tradičním týden‑
ním soustředěním od 19. do 23. 8. Předtím se
ještě zúčastnili mezinárodní série turnajů Jo‑
lla Satellite Tour 2019, kde svedli boje s hráči
z Čech, Slovenska, Rakouska a Německa. Mlá‑
dež se i v letošní sezóně zapojí do republiko‑
vých, krajských i regionálních turnajů a také
do dlouhodobé soutěže Divize staršího žac‑
tva, kde nás budou reprezentovat dokonce
2 družstva.

Pojd si s námi pinknout!
Zveme všechny pohybu chtivé děti ročníků
2010–2012 na podvečery s ping‑pongem. Při‑
jdte se svými dětmi, kde je bude čekat několik
soutěží o drobné ceny. Kdy: 5. 9. , 12. 9. , 19. 9.
a 26. 9. od 18 hodin v herně stolního tenisu ve
sportovní hale v Heřmanově Městci. Rádi Vás
uvidíme a zodpovíme vaše případné dotazy.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

Momentka z letního soustředění

Heřmanoměstecké slavnosti 28. 9. 2019
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RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

FOTBAL

Hodně lidí vám poví, že fotbal není jen hra, je to způsob života. Jde o vůbec
nejpopulárnější sport na světě, hraje se úplně všude, v chudých i bohatých ob‑
lastech. Popularita kopané pravděpodobně spočívá v jednoduchosti pravidel.
Začít ho provozovat je velmi snadné a málo nákladné, v podstatě stačí pořídit
pouze míč. Ale pokud má oddíl fungovat tak, aby zajistil kvalitní zázemí pro
trenéry, rozhodčí, domácí hráče, hosty i fanoušky, pouze míč stačit nebude.
FK Jiskra, tradiční fotbalový klub s více než
stoletou historií, rozvíjí kopanou v regionu
od nejmladších přípravek až po dospělé.
Klub eviduje okolo 120 členů, z toho zhruba
110 aktivně hrajících, o jejichž sportovní růst
se stará 9 trenérů a dalších 8 lidí jako vedou‑
cích družstev. Nejmladší fotbalisté trénují již
od 3 let dvakrát týdně, jde o tzv. minipříprav‑
ky. Trenéři nejmladších dětí nemají lehkou
práci, s dětmi musí komunikovat stručně,
srozumitelně a jednoduše, vše musí názor‑
ně předvést a neustále musí malé sportov‑
ce motivovat. Více než na samotný fotbal
se tréninky soustředí na koordinaci pohy‑
bu, vytvoření lásky ke sportu, práci s balo‑
nem a správné návyky. Dále trénují mladší
a starší přípravky ve spolupráci s TJ Mezilesí
Načešice – účastníky okresní soutěže chru‑
dimského okresu, zde se trenéři věnují práci

s míčem, technice, ovládání míče a jeho ve‑
dení. Tréninky probíhají dvakrát týdně s ná‑
sledujícím víkendovým turnajem. Nadané
fotbalisty můžeme nalézt i mezi mladšími
a staršími žáky – účastníky krajského přebo‑
ru Pardubického kraje, případně v dorostu,
také v krajské soutěži Pardubického kraje.

V průběhu soutěžního období a v přípra‑
vě na něj se družstva žáků a dorostenců
scházejí ke třem tréninkům týdně, na které
navazuje o víkendu soutěžní zápas. Počtem
zapojené mládeže se jedná o jeden z největ‑
ších projektů Heřmanoměstecka s aktivním
vlivem na sportovní zapojení mládežnické
kategorie. V průběhu roku zavítají na míst‑
ní stadion létající trenéři (projekt pořádaný
FAČR), ti ukazují zásadní směry, kterým by se
měly děti i trenéři ve fotbale ubírat, přinášejí
nové informace a ukazují modelové trénin‑
ky, všichni sportovci jsou vždy nadšení. FK
Jiskra také pořádá nábory dětí během roku,
díky pomoci sponzorů se podařilo vybavit
všechny mládežnické kategorie novými sou‑
pravami. Okresní přebor hraje B mužstvo,
které tvoří záložní tým pro A mužstvo a dává
šanci končícím dorostencům pro vstup do
soutěží mužů. A tým si udržuje stabilní po‑
zici v krajském přeboru a dominuje několika
nepřehlédnutelnými sportovními talenty. FK
Jiskra také organizuje akce sportovního cha‑
rakteru mimo oficiální soutěže – např. Heř‑
manoměstecká penalta, posvícenské utkání
starých gard, ale i akce ryze nesportovního

rázu – zábavy na fotbalovém hřišti, fotba‑
lový ples pořádaný v sokolovně s bohatou
tombolou a tanečním vystoupením fotba‑
listů. Prohlédnout si zprávy, hodnocení a fo‑
tografie z odehraných zápasů je možné ve
vývěsce u Koloniálu Holub. Jakékoliv další in‑
formace naleznete na facebookových strán‑
kách https://www.facebook.com/fkjiskra/.
Budeme moc rádi, když přijdete heřmano‑
městecký fotbal klidně i hlasitě podpořit na
místní stadion.
Sobota 7. 9. v 9.00 přípravky turnaj
Sobota 7. 9. v 17.00 dorost
Heřmanův Městec – Choltice/Libchavy
Neděle 8. 9. v 17.00 A mužstvo
Heřmanův Městec – Moravská Třebová
Neděle 15. 9. v 16.30 A mužstvo
Heřmanův Městec – Holice
Sobota 21. 9. v 16.30 B mužstvo
Heřmanův Městec – Hrochův Týnec
Neděle 22. 9. v 9.00 ml. a st. žáci
Heřmanův Městec – Nemošice
Sobota 28. 9. v 15.30 dorost
Heřmanův Městec – Choltice/Letohrad
Neděle 29. 9. v 15.30 A mužstvo
Heřmanův Městec – Třemošnice
Andrea Kudláčková

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Zaváté stopy nás tentokrát zavedou vý‑
chodním směrem od města do Nového
Dvora, který byl založen 1584 Vilémem ml.
z Operštorfu. Původně nesl i jeho jméno,
Vilémov. Mnoha přestavbami se dlouho
rozrůstal. Patřily k němu budovy obytné
i hospodářské – stáje, ovčín, stodoly, kůl‑
ny a další. Na místě původní jednoduché
kovárny vyrostla dílna kovářská, strojnická
a kolářská. Za majitelů Kinských byl Nový
Dvůr označován jako vzorové hospodářství.
Náležely k němu i budovy u silnice do Cho‑
těnic, bývalá panská hříbárna s hřebčínem
a také se tu nacházela školka ovocných stro‑
mů a keřů, pozdější třešňovka. Říkalo se tu
„Ve Štěpnici“ a založil ji panský zahradník Jan
Jiránek, který pečoval také o park u zámku.
U Nového Dvora se křižovala a křižuje silni‑
ce na Chrudim se silnicí na Pardubice a Vá‑
penný Podol a v 19. století až do roku 1890
zde bývalo mýto a z povozu se vybíraly 2–4
krejcary mýtného. O mýtném se mnoho
nedochovalo, ani nezůstalo v pojmenová‑
ní. Ale později počátkem 20. století se ujal
název „Křižovatka smrti“ podle mnoha smr‑
telných nehod. Od města až k někdejšímu
litinovému křížku stojícímu u bývalé odboč‑
ky na ves Lány vedla a dodnes částečně je
po obou stranách silnice na Chrudim lipová
alej pocházející z 18. století. Do rozvoje mo‑
torismu alej sloužila jako časté místo pro se‑
tkávání. Ustálil se tu název „ V Lipách“. Právě
oblíbené procházky směřovaly často sem
do lip a k mostku přes Zdechovický potok,
na kterém stával kdysi sv. Jan Nepomucký
chránící most na cestě od Paláce k lipové

Nový Dvůr v roce 1939

aleji. I dnes je možné ještě zaznamenat
pro toto místo mezi lidmi pojmenování
„U Sv. Jana“ nebo „U Jána V Lipách“.
Zmínila jsem se o Paláci, zcela nezvyklým
pojmenováním pro les. Je považován za
největší les v blízkém okolí Městce. Název
byl přenesen od někdejšího loveckého zá‑
mečku (zvaného Palác), který stál na nej‑
vyšším bodu tohoto smíšeného lesa napro‑
ti cestě od „ U Sv. Jana“. Jedná se o název
velmi starý, je uváděn na starých mapách
a protokolech.

Bývalý panský mlat v N. Dvoře

Za křižovatkou stával v Novém Dvoře starý
hostinec a o něm v příštím čísle.
Eva Bočková

Křižovatka u Nového Dvora v 70. letech 20. století

Lipová alej k Novému Dvoru

Socha sv. Jana na mostku přes Zdechovický potok
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