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Keramické trhy
Jsme parta kamarádů, kteří se před pár lety domluvili a i realizovali keramické trhy na nově zrekonstruovaném náměstí v Bechyni. Chtěli jsme obnovit
tradici keramických trhů. Díky tomu se nám podařilo vybudovat akci, která
se stala velmi populární zde i v širokém okolí, o čemž svědčí velké množství
návštěvníků i ze vzdálenějších míst republiky.
Příjemným potvrzením těchto slov je
i ohromný zájem ze strany řemeslníků,
prodejců zde nabízet svoji produkci. Nutno dodat, že dáváme příležitost pouze autorské české tvorbě. Součástí tohoto trhu je
i bohatý doprovodný program – celodenní
hudební produkce pro všechny věkové skupiny, dětské atrakce, možnost vyzkoušet si
hrnčířské řemeslo aj.
Proč chceme zkusit keramické trhy v Heřmanově Městci? Při setkání se starostou
Bechyně p. Houdkem jsme byli seznámeni
s dobrou spoluprací s partnerským městem Heřmanův Městec. Od té doby jsme
začali přemýšlet o možnosti zkusit uspo-

řádat keramické trhy právě v Heřmanově
Městci. Chtěli bychom zkusit, pro nás v neznámém prostředí, zorganizovat keramické
trhy a možná vytvořit novou tradici Keramických trhů v Heřmanově Městci.
Spolek tradičních keramických řemesel
pořádá ve spolupráci s Městským úřadem
Heřmanův Městec dne 18. 6. 2022 na náměstí Míru Keramické trhy. Návštěvníci se
mohou těšit na prodejce autorské keramiky
z celé republiky, nebudou chybět ani další
lidové řemeslné výrobky a stánky s občerstvením. Trhy budou doprovázeny kulturním
programem, který zabezpečují v rámci partnerství měst Heřmanova Městce

a Bechyně jejich kulturní organizace SPOKUL HM a KSM Bechyně. Občerstvení po
celou dobu akce zajištěno.
Kavka Martin , Spolek tradičních
keramických řemesel Bechyně
www.trhyhermanuvmestec.cz

KERAMICKÉ TRHY
HEŘMANŮV
MĚSTEC
17.–18. 6. 2022
POŘÁDÁ SPOLEK TRADIČNÍCH
KERAMICKÝCH ŘEMESEL

17.6.

19.00 Josef Veselý a Miroslav Navrátil — synagoga

18.6.

NÁMĚSTÍ

9.00

zahájení

9.30
12.30

vystoupení žáků ZUŠ Heřmanův Městec

14.30
17.00
19.00
20.30

HEŘMANŮV
MĚSTEC

Kapela Úžas

Prezentace měst Heřmanův Městec a Bechyně,
a ZUŠ Václava Pichla

TO–NIC

Náhodný výběr

Pieter Schachinsky & Heather
Atrey

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 27. 04. 2022
usnesením č. R/2022/152 bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení s termínem splnění od 11. 4. 2022 do 27. 4. 2022,
usnesením č. R/2022/153 nedoporučuje
zastupitelstvu města odprodej pozemku
parcelní číslo 1170/47 v k.ú. Heřmanův Městec paní Renatě Malátové,
usnesením č. R/2022/154 schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní
číslo st. 1365/1 a parcelní číslo 1103/21 v k.ú.
Heřmanův Městec Adolfa Soudka a uzavření nové nájemní smlouvy na tyto pozemky
s paní Kamilou Soudkovou, za cenu 5 Kč/
m2/rok,
usnesením č. R/2022/155 doporučuje
zastupitelstvu města pronájem pozemku
parcelní číslo st. 1096 v k.ú. Heřmanův Městec Jiřině a Zbyňkovi Tomiškovým za cenu
5 Kč/ m2/rok,
usnesením č. R/2022/156 schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 2186/4 o výměře 52,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec dle
nákresu v žádosti společnosti Šafido, s. r. o.,
IČ 11788283, nám. Míru 177 Heřmanův Městec 538 03 za cenu 15 Kč/ m2/rok s podmínkou splnění všech stanovených podmínek
Policií České republiky a silničního správního
úřadu od 01. 05. 2022 na dobu neurčitou,
usnesením č. R/2022/157 schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni
31. 5. 2022 s Milanem Kumperou na bytovou
jednotku 1+1, I. kategorie, číslo evidenční
č. 7 na adrese Průhon č. p. 446, Heřmanův
Městec a provedení rekonstrukce bytu dle
cenové nabídky BYTEP HM s.r.o,
usnesením č. R/2022/158 schvaluje kritéria pro přijímání žáků do školní družiny na
školní rok 2022/2023, které předložila ředitelka ZŠ HM Mgr. Jana Šindelářová,
usnesením č. R/2022/159 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, čtyřkolové chodítko v hodnotě 500 Kč od pana
Kutřína Jaroslava,
usnesením č. R/2022/160 schvaluje přidělení bytů v domě č. p. 244 v Čáslavské ulici,
Heřmanův Městec v souladu s Pravidly pro
přidělování sociálních bytů, které byly schváleny Radou města Heřmanův Městec: Olha
Prokopovych – na dobu jednoho roku, Oksana a Mykhailo Holovnych – na dobu jednoho
roku, Kateřina Marková – na dobu dvou let,
Alona Kozachevska – na dobu jednoho roku
usnesením č. R/2022/161 schvaluje vypsání výběrového řízení a podklady pro výběrové řízení na Svoz a likvidaci odpadu,
usnesením č. R/2022/162 schvaluje vypsání výběrového řízení a podklady pro výběrové řízení na Provozovatele sběrného dvora
V Lukách, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2022/163 schvaluje podpis Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5495/22
na základě rámcové kupní smlouvy 22-01/
SVOL s firmou WOOD & PAPER, a. s., Hlína
138, 664 91 Ivančice, IČ: 26229854 na prodej dřeva,

usnesením č. R/2022/164 uděluje výjimku pro pořádání akce "Čarodějnice" dne
30. 4. 2022, spočívající v době konání až
do 23.00 hod., s tím že platí OZV č. 1/2018
o nočním klidu,
usnesením č. R/2022/165 schvaluje návrhy na vyřazení drobného majetku,
usnesením č. R/2022/166 schvaluje cenovou nabídku na technickoekonomickou
studii odkanalizování některých částí města
a místních částí.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 11. 05. 2022
usnesením č. R/2022/167 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění přijatých
usnesení s termínem splnění od 27. 4. 2022
do 11. 5. 2022,
usnesením č. R/2022/168 schvaluje přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo
evidenční 8 v DPS, U Bažantnice č. p. 964
v Heřmanově Městci od 16. 5. 2022 v tomto
pořadí: Ing. Květa Zemková, Helena Junková,
usnesením č. R/2022/169 schvaluje
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby "Heřmanův Městec, Barákova – přeložka VN k CR_0119", která souvisí
s novou lokalitou rodinných domů U Travní
cesty, se společností ČEZ Distribuce, a. s. IČO
24729035,
usnesením č. R/2022/170 schvaluje
uzavření Smlouvy o zhotovení změny
č. 3 územního plánu Heřmanův Městec
s Ing. arch. Martinem Dobiášem, Nad Žlábkem 3935, Havlíčkův Brod, IČO 71856544,
usnesením č. R/2022/171 schvaluje pořádání městských slavností dne 01. 10. 2022
a rámcový program slavností, zmocňuje
místostarostu JUDr. Tomáše Plavce k uzavírání smluv s jednotlivými účinkujícími
a schvaluje pověřit podnikatele Petra Radostu zajištěním občerstvení na slavnostech,
usnesením č. R/2022/172 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 31. 3. 2022,
usnesením č. R/2022/173 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města k 31. 3. 2022,
usnesením č. R/2022/174 schvaluje přijetí
věcného daru Základní školou Heřmanův
Městec, náměstí Míru 1, Heřmanův Městec
od firmy STAKVO, s. r. o. ve formě papírenských potřeb do výuky pro žáky z Ukrajiny
v hodnotě 10.155 Kč,
usnesením č. R/2022/175 schvaluje přijetí daru ve formě dvou patrových a dvou
klasických postelí určených pro ukrajinské
uprchlíky v hodnotě 45.000 Kč od společnosti MUDr. Gabriela Vavřínová, s. r. o., se
sídlem Žleby, Markovice 93, IČO 05939097,
usnesením č. R/2022/176 neschvaluje
zadání projektové dokumentace na akci
"stavební úpravy MŠ Jiráskova, Heřmanův
Městec" od společnosti APRIS PRO, s. r. o.
Jiráskova 2839, Pardubice – IČO 09110305,
v celkové výši 188 000 Kč bez DPH.
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Městská policie informuje
Dobrý den, na konci měsíce dubna se strážníci zúčastnili spolu s heřmanoměsteckými
hasiči ukázek výzbroje, výstroje a techniky
pro děti ze školských zařízení v našem
městě. Jako tradičně byla akce doplněna
i o dynamické ukázky obou složek. U naší
složky se konkrétně jednalo o ukázky sebeobrany. Děti poznaly náročnost práce hasičů a městské policie a zároveň si mohly
vyzkoušet i části výzbroje. Již nyní se těšíme
na další takovou akci a děkuji tímto hasičům
za spolupráci při ukázkách.

Z naší činnosti:

– Městské policii bylo jedno páteční odpoledne oznámeno, že v ul. Havlíčkova se
pohybuje muž, který střílí z nějaké zbraně. Zasahující hlídka byla na místě do pár
vteřin a dle popisu muže objevila, zabránila muži v dalším nebezpečném jednání
a k dořešení na místo přivolala policisty
ze zdejšího oddělení. Jelikož byl muž pod
vlivem alkoholu, byl následně převezen
k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou
stanici. Ze svého jednání se bude zodpovídat policistům, kteří případ dořešují.
– Při noční směně na čarodějnice kontrolovala MPHM areál DDM na Ježkovce. Při
této činnosti si povšimla vozidla Škoda
Felicia, jejíž řidič byl při řízení vozu značně
nejistý. Hlídka Felicii zastavila a vyzvala
muže ukrajinské národnosti k provedení
orientační dechové zkoušky, která ukázala hodnotu 1,43 promile. Muži byla zakázána další jízda, na místě si zajistil vozidlo
a byl předán policistům k dořešení.
– Své dlouhodobé sousedské neshody se
dvě ženy v sídlišti V Lukách rozhodly vyřešit na chodbě panelového domu. Po
krátké hádce použila jedna žena proti své
sousedce pepřový sprej, který jí nastříkala
do obličeje. Spor ukončili přivolání strážníci. O jednání obou žen sepsali patřičný
záznam a předali jej k dořešení přestupkové komisi města.
Roman Charvát, velitel MPHM

RADA MĚSTA
• středa 15. 6. 2022
• středa 29. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
• pondělí 13. 6. 2022 v 17.00
jednací sál Městského úřadu v H.M.

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 13. 6. 2022 14–16.00
• pondělí 27. 6. 2022 14–16.00
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První informace na téma komunálních voleb 2022
Volební systém v ČR zahrnuje celkem šestery volby, letos to budou volby do
zastupitelstev obcí a pan prezident je vyhlásil na 23. a 24. září letošního roku.
Kandidovat mohou registrované volební
strany, toto je souhrnný pojem, který zahrnuje politické strany a politická hnutí a jejich koalice nebo sdružení politických stran,
sdružení politických hnutí, sdružení nezávislých kandidátů anebo nezávislé kandidáty. Každá volební strana vytvoří kandidátní
listinu a tu musí ve lhůtě do 66 dní před volbami (tj. do 19. 7. 2022) podat na registrační
úřad, což je v případě našeho města a obcí
v našem správním obvodu zdejší městský
úřad. U kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
musí být doložena petice s podpisy podporujících kandidaturu.

volebních místnostech – v základní škole,
sportovní hale, sokolovně, domě zahrádkářů a v hasičských zbrojnicí. V Heřmanově
Městci budou v hasičské zbrojnici sídlit dvě
volební komise a jedna v Chotěnicích. Pokud má někdo zájem pracovat ve volební
komisi, nechť se přihlásí ne sekretariátě úřadu, pokud nebudou komise plně obsazeny,
ráda jejich nabídky využiji.

Minimální počet podpisů voličů pod peticí
je dán počtem obyvatel a v našem případě
činí pro nezávislého kandidáta 3 % z počtu
obyvatel, nejméně však 120 a pro sdružení
kandidátů nejméně 7 % z počtu obyvatel
obce. Konkrétní číslo zveřejní oficiálně nejpozději 85 dní před volbami zdejší městský
úřad, bude zřejmě činit 142, respektive 331
podpisů voličů. Kandidátní listiny a případné petice mají zákonem daný obsah a jejich
správnost a úplnost se bude kontrolovat
a k případnému odstranění chyb budou
autoři vyzváni v zákonem daném, poměrně
krátkém, termínu 6 dní.

Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu

Každá volební strana, která bude zaregistrována, může delegovat zástupce do volebních komisí. Každá komise bude mít minimálně 6 členů a volit se bude tradičně v 7

A ještě k volební kampani: určitě bude zajímavá jako v předchozích volbách, ve dnech
voleb však nesmí probíhat v objektu volebních místností a v jejich bezprostředním
okolí.

Klub aktivní senioři
– červen 2022
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec
úterý 14. června 15.30
KERAMIKA / spoluúčast 50 Kč
pondělí 20. června 15.30
VOSKOVÁ BATIKA – vše potřebné přiveze
lektorka / spoluúčast 70 Kč
pondělí 27. června 14.00
MASÁŽE – doneste si ručník, objednávky
na tel. 724 215 103 / spoluúčast členové STP
a Klubu 100 Kč, ostatní 200 Kč
Klub aktivní senioři v měsíci červenci a srpnu má prázdniny. Přejeme všem krásné
léto a příjemnou dovolenou. Sejdeme se
zase v září. Na setkání se těší a další informace podá na tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Dovolujeme si vás informovat
o dočasné krátkodobé uzavírce
provozovny

pošty

Heřmanův

Městec. Provozovna bude uzavřena
na nezbytně nutnou dobu dne 18. 6.
2022 z technických důvodů.
Nováková Eva, vedoucí oblastní pošty II.

Slavnostní vyhlášení výsledků čtenářské soutěže

Lovci perel
a výtvarné soutěže na téma

KNIHOVNA UZAVŘENA
– REVIZE FONDU
Oznamujeme našim čtenářům a uživatelům, že v době od 18. července
do 19. srpna 2022 bude knihovna
pro veřejnost uzavřena z důvodu
provedení povinné revize knihovního fondu.
Revize knihovního fondu je proces, při kterém se porovnává skutečný stav knihovních
jednotek ve fondu se stavem evidence a výpůjček. Z knihovního zákona vyplývá povinnost provozovatele knihovny provádět
revizi jedenkrát za pět let.
Děkujeme za pochopení.

Knihovna, má oblíbená kniha, knižní hrdina
se uskuteční v pondělí 6. června 2022 od 16.30
v Městské knihovně v Heřmanově Městci
Srdečně zveme všechny účastníky soutěží
Jako host vystoupí ilustrátor dětských knih Adolf Dudek
Jarmark, kde si děti budou moci ulovené perly směnit za zboží, se bude konat v úterý
7. června, ve středu 8. června a v pátek 10. června vždy v otevíracích hodinách
knihovny.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Městská knihovna v Heřmanově
Městci srdečně zve rodiče a příbuzné
žáků prvních tříd ZŠ i širokou veřejnost
na slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, které proběhne v prostorách
knihovny v pondělí 13. 06. 2022 od
7.45 do 12.00 hodin
Lenka Jablečníková
Jana Šmídová
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Noc kostelů 2022 opět bez omezení
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce
2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny
na několika místech v České republice. V České republice se s několika sty tisíci
návštěvnickými vstupy stala jednou z nejznámějších akci otevírajících kostely,
modlitebny, kaple, kláštery, věže. Poslední dva roky jsem se potýkali s covidovými restrikcemi, letos se opět můžeme těšit na programy bez omezení.

Návštěvníci budou moci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat
Praha
duchovní a umělecké skvosty křesťanství,
kraj
kteréStředočeský
nejsou pouze výrazem
minulosti, ale
i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý
kulturně‑duchovní program, v němž opět
nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní
představení nebo jen v tichém zastavení
vnímatMilí
to, přátelé,
co bylo inspirací pro stavitejsme rádi, že vás i letos můžeme
přivítat v našich kostelích, kaplích a modlitebnách o Noci kostelů. I přesto, že je tato duchovní a kulturní událost nazvána
„Nocí“ (a skutečně probíhá večer
a v noci), věříme, že vám přináší
světlo – světlo poznání, světlo
uměleckého prožitku, světlo duchovní. Ještě neskončil covid,
a už nedaleko od nás začala válka. A v této neradostné situaci
směřují kroky mnohých do kostePřípravy
jsme zahájili již v pátek, kdy jsme
lů a kaplí, aby nalezli pokoj, nadějisportovním
pro budoucnost, družstvem
zažili Boží
s naším
lehce zadotek. A proto také mnoho z vás
trénovali
v
Bažantnici.
Ráno
jsme
ještě
bude letos možná více toužit
po tom chvíli spočinout
stihli okrskovou
soutěža vnitřně
v Morašicích, kde
se nadechnout než se zase něco
jsme poměřili
síly s Aokolními
nového dozvědět.
bude to taksbory. Cestou
dobře. Přeji vám hluboký, přededo Bechyně
k
nám
dorazila
zpráva, že jsme
vším duchovní zážitek o Noci kostelů 2022!
na okrsku
obsadili třetí místo. Po příjezdu
 Zdenek Wasserbauer

le křesťanských chrámů. Noc kostelů se
uskuteční v pátek 10. června. Podrobnosti
a program na všech místech ČR najdete na
www.nockostelu.cz. Neváhejte vyrazit!
Program Noci kostelů 2022
v Heřmanově Městci
V rámci ekumenické spolupráce opět připravujeme společně zástupci všech tří
křesťanských společenství program Noci

SDH Heřm. Městec navštívil SDH Bechyně
Konečně nastal ten správný čas a my mohli bez jakýchkoliv omezení navštívit
bratry z partnerského města Bechyně. Vybrali jsme termín 7. května, kdy byla
pořádána soutěž v požárním útoku O putovní pohár starosty města Bechyně.
jednotky Luboš Klobása. Naše sbory a jednotky jsou velmi podobné, a to jak svými
starostmi, tak i svými radostmi. S vidinou
daleké
cesty jsme
se vcentrem
podvečerních
Dřív býval
kostel
/3 hodinách rozloučili a vyrazili domů. Díky našim
kteříčeských
neváhali,kostelů
podnikli tuto
Sklo včlenům,
prostředí
/4 cestu
a zdárně reprezentovali náš sbor a naše
prachHeřmanův
z bust Komenského
na místní stadion v Bechyni a poOprašme
přivíta- město
Městec. Aktuální /6
informacích aFoto
seznamovacích
oficialitách
jsme
se
ce
z
dění
našeho
sboru
a
jednotky
najdete
Michal Němeček
soustředili na náš výkon. Oba útoky jsme na našich webových stránkách www.sdh
OBSAH: O čem je kostel, Motto Noci kostelů 2 / Dřív býval kostel centrem 3 / Sklo v prostředí českých
absolvovali,
dá se říci, bez ztráty květinky ‑hermanuv‑mestec.cz a našem facebooku.
kostelů 4 / Monumentální sklomalby opět ožívají 5 / Oprašme prach z bust Komenského, Kostel
a v soutěži
jsme
na famózním
druv jiném světle 6skončili
/ Nový kostel
Církve bratrské,
Cesta k nebi 7 / MAPY 8 / Ochutnávka z programů 13 / 1
Děti: K čemu je kostel? ... a další rébusy a tvoření 14, 15 / Aplikace Noc kostelů 16 /
hém místě.
Pohár a diplom jsme převzaPetr Dvořák, starosta SDH Heřmanův Městec
li z rukou starosty města Bechyně pana
Ing. Pavla Houdka a starosty SDH Bechyně
Jana Pazdery. Poté jsme byli pozváni na
prohlídku Hasičského muzea, které bratři
z Bechyně provozují. Prohlídkou jsme byli
nadšeni, pokud budete někde v okolí, určitě
toto muzeum navštivte. Samozřejmě jsme
si prohlédli i současnou hasičskou zbrojnici,
kterou nás provedl velitel sboru a výjezdové
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kostelů v Heřmanově Městci. A co nás
v pátek 10. června čeká? Začneme společně v 19.30 v kostele sv. Bartoloměje, kde po
ekumenickém zahájení, přivítání a krátké
modlitbě nabídneme hudební recitál v podání Jiřího Kabáta a Víta Chudého s díly J.S.
Bacha nebo C. Stamitze. Následovat bude
komentovaná prohlídka kostela s možností
návštěvy hrobky a věže kostela. Potom se
přesuneme do evangelického sboru, kde
od 21.00 hod. přiblíží část činnosti Diakonie
Českobratrské církve evangelické, konkrétně práci Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce (SHRS). To vzniklo v roce 2011
a v loňském roce např. koordinovalo pomoc neziskových organizací po tornádu
v obci Hrušky. Středisko se kromě pomoci
při katastrofách v Česku věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí a pomáhá v uprchlických táborech a při humanitárních katastrofách ve světě, v současné
době se výrazně angažuje také při pomoci
Ukrajině. O práci SHRS Diakonie ČCE bude
krátce po svém návratu z Vietnamu vyprávět pracovnice střediska Zuzana Spilková.
Marek Výborný

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Oslava 105. narozenin v Domově pro
seniory U Bažantnice
Letošní 28. duben jsme v kalendáři měli vyznačený červeným písmem. Čekala
nás oslava úctyhodných 105. narozenin klientky paní Marie Lizánkové.
a nezapomněli na ni ani zastupitelé pardubického městského obvodu 6, kde prožila
většinu svého života. S přáním se přidali
i někteří klienti. Během oslavy bylo veselo,
konzumovaly se dobroty, které přivezla rodina, a cinkaly skleničky s nealkoholickým
šampaňským. K dokumentaci významné
oslavy jsme přizvali fotografa, jehož černobílé fotografie působí dojmem retrostylu
a umí mile zachytit zajímavé okamžiky, lidské emoce a výrazy. Tím nebyl nikdo jiný
než místní Jan „Kočičák" Kočí, kterému tímto
děkujeme za jeho volný čas. Fotografie se
opravdu vydařily.

Personál oddělení D3 pro tuto příležitost
nachystal slavnostní tabuli s květinovou dekorací, v cukrárně jsme nechali upéct krásný
dort. Paní Lizánkové přijela popřát její rodina,
pogratulovat přišlo vedení našeho domova
TURISTICKÝ TÁBOR

ŠUMAVA

16/7/2022 ~ 23/7/2022

# ŠUMAVA NA VŽDY
Malebná Šumava pro turisty
i neturisty. Ubytování na chatě
Bumbálce (Špičák).

Cena: 3 600 Kč

Ptáte se na recept dožití dlouhého věku? Jak
nám paní Marie sama prozradila při rozhovoru, když jí bylo 101 let, byla vždycky skromná
a chtěla, aby byli hlavně druzí spokojení. Život neměla lehký, ale nikdy si nestěžovala
a brala jej, jak přicházel. Když dělala nějakou
práci, snažila se ji vždy odvést co nejlépe.
Ráda tancovala, četla knížky, chodila do
kina a divadla. Měla také zahrádku a pletla na
vnoučata. Až do svých šedesáti let chodila
předcvičovat do Sokola. Jejím krédem bylo:
„Člověk by měl dobře jíst a dobře se chovat.“

V sobotu 30. 4. 2022 jsme u nás v areálu DDM po dlouhé pauze pro děti
a rodiče uspořádali akci Čarodějnice.
Program zahájily děti z tanečních
kroužků a kroužku mažoretek. V areálu byly připravené čarodějnické hry
a dílnička, kde si děti mohly vyrobit
zápich nebo čarodějnici. Také jste
mohli navštívit stánek s velice oblíbeným malováním na obličej.
K ohni nám zahrály děti z kroužku ukulele
a kytary. K večernímu poslechu a tanci nám
zahrála kapela BoneSaver. Moc děkujeme
týmu Moniky Jandové za stánek s občerstvením. Děkujeme domovu pro seniory
za vypůjčení laviček. Děkujeme technické
skupině města Heřmanův Městec za dovoz
laviček a dřeva. Děkujeme našemu správci
zahrady panu Starému za připravení ohniště. Děkujeme všem vedoucím, kteří nám
s akcí pomohli. A hlavně děkujeme vám, že
jste přišli.

Na podzim máme v kalendáři červeně vyznačené další datum, a to 27. října, kdy by
měla kulatou stovku oslavit paní Sabina.
Lenka Kellerová, Petra Linhartová
LETNÍ TÁBOR

RETRO MILETÍN
30/7/2022 ~ 6/8/2022

Našemu domovu se dostalo takové pocty,
že jsme již popáté slavili s paní Marií, která
se jako jediná z našich obyvatel může pochlubit trojmístným narozeninovým číslem
a je jednou ze čtyř nejstarších obyvatelek
Pardubického kraje. Do našeho domova nastoupila ve svých sto letech, kdy při oslavě
svých kulatých narozenin špatně dosedla,
utrpěla zlomeninu nohy a v důsledku zhoršené hybnosti se o ni rodina již nemohla dále
starat v domácím prostředí.

Dům dětí a mládeže
Heřmanův Městec

Tento rok se poprvé podílíme na akci "S Hubertem do lesa" pod záštitou Řádu svatého
Huberta. Tímto bychom vás chtěli pozvat
v sobotu 4. 6. 2022 do Autokempinku Konopáč, kde pro vás bude připraven zábavně naučný program na celý den – soutěže,
airsoft, koně, dílnička a jiná zábava.
V červnu nás uvidíte ještě na jedné akci a to
na Pivním festivalu v sobotu 11. 6. 2022.
Přijďte si k nám zasoutěžit a něco vyrobit
do dílničky. Těšit se můžete na vystoupení
dětí z našich tanečních kroužků.

# NEDĚLEJ ZAGORKU

3 600 Kč

Pomalu nám končí kroužky. Na kroužky
v příštím roce se můžete přihlásit na začátku září. Stále se můžete přihlašovat na naše
letní tábory. S blížícími se prázdninami se
obsazenost rychle zvyšuje. Více informací
naleznete na našich webových stránkách
www.jezkovka.cz.
Kolektiv zaměstnanců DDM
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Pozvánka
Právě probíhá
výstava Základní
školy Heřmanův
Městec. Přijďte
se podívat, co se
děje ve škole. Co
se děti učí, kam
jezdí na výlety
a exkurze, jak reprezentují školu.
Také se dozvíte,
kdy byla naše škola založena, kdo
a kdy byl jejím
ředitelem. Uvidíte
staré i nové fotografie školních
prostor. Získáte
mnoho informací
a zajímavostí ze
školních lavic. Tak
neváhejte! Výstava
končí 12. června.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMANŮV MĚSTEC

Učitelé a žáci
ZŠ HM

zve na výstavu

„Jak bylo ve škole?“
„Dobrý…“
vernisáž: pátek 27. 5. 2022 v 16:00

otevřeno:

út, st, čt – 8 – 15 hod.
so, ne – 10 – 12 hod.
14 – 17 hod.

Galerie Dvojdomek
28. 5. – 12. 6. 2022

RUBRIKA: Turistou ve vlastním městě
Naučná stezka Rybniční soustava Heřmanoměstecka

Co jsou naučné stezky všichni víme, jde o předem určenou turistickou trasu,
která si klade za cíl přenést informace lidem, kteří ji procházejí. Naučné stezky
mohou být krásné, ale i ošklivé, velmi povedené a velmi nezdařilé. Informační
tabule, které jsou po stezce rozmístěny, by nás měly zaujmout. Konkurence
je veliká, v České republice je skoro 2300 naučných stezek.
Naučná stezka Rybniční stezka Heřmanoměstecka vychází z existence několika
rybníků, které tvoří ucelenou rybniční soustavu. Trasa je dlouhá zhruba 2,2 km a je na
ní rozmístěno celkem 8 informačních tabulí
s názvy – Historie krajiny a osady Konopáč,
Lázně a koupaliště – kulturní život v Konopáči, Rybníky – historie a úprava rybníků,
Rybníky – život v rybníku a jeho okolí, Lesy,
Geologie okolí, těžba a zpracování kamene, Louky, Cihelny, cihláři a hliniště. Stezka je
určena široké veřejnosti a je přístupná celý
rok. Naučné stezky bývají označeny bílým
čtvercem velikosti 10×10 cm s úhlopříčným
zeleným pruhem vedeným z levého horního rohu do pravého dolního rohu, tato stezka značená bohužel není, ale na každé informační tabuli můžeme vidět přehlednou

mapu s vyznačenými stanovišti. Začínáme
v Autokempingu Konopáč, kde trasa také
končí. Napadlo vás někdy, proč název Konopáč? Rybník tak byl pojmenován podle
toho, že se v něm máčelo konopí pěstované na okolních polích. Poté pokračujeme
směrem k letnímu kinu, projdeme kolem
rybníků Rohlík, Houska a před rybníkem
Herout odbočíme vlevo, kde překonáme

kousek “cestou necestou” přes pole, pak se
opět kolem Autokempingu Konopáč vrátíme zpět. Jde o velmi příjemnou procházku, kde se v tomto ročním období můžeme
i vykoupat, dozvíme se mnoho zajímavých
informací, a to je přeci účel naučných stezek, že?
Andrea Kudláčková
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Hudební léto je tady a bude plné hvězd
Druhou červnovou nedělí odstartuje XVIII. ročník mezinárodního festivalu
„Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“. Jsme rádi, že v letních měsících
budeme moci pravidelným návštěvníkům festivalu opět nabídnout unikátní
pestrý program se skvělými uměleckými výkony. Skutečně se letos podařilo
zajistit „hvězdné“ umělecké obsazení účinkujících a „Hvězdné léto“ přinese
radost z inspirativní hudby každému.
První koncert představuje
budoucí hudební hvězdy,
v současnosti stále ještě
studenty sdružené v Symfonickém orchestru Konzervatoře Pardubice. Mnozí z jeho
členů jsou úspěšnými laureáty hudebních soutěží u nás
i v zahraničí. Spolu s nimi
vystoupí regionální pěvecké
sbory včetně PS Vlastislav
Heřmanův Městec. Po úvodní Serenádě d moll Antonína
Dvořáka zazní poslední korunovační hudba složena na
našem území slavná Missa
Solemnis – Korunovační mše
skutečského rodáka Václava
Jana Tomáška, kterou složil
pro korunovací posledního
korunovaného českého krále Ferdinanda V. v roce 1836.
Vše pod taktovkou Ondřeje
Mejsnara.
A poslední pondělí 26. června se můžeme těšit na vynikající Talichovo kvarteto. Jan
Talich je sólistou a skvělým
dirigentem, Roman Patočka koncertním mistrem orchestru hl. města Prahy FOK,
Radim Sedmidubský pedagogem Pražské konzervatoře a Michal Kaňka sólistou
a pedagogem AMU v Praze. Soubor složený z takto
hvězdných individualit, které spojuje láska ke komorní
hudbě, přednese mimo jiné
slavný kvintet op. 97 Antonína Dvořáka, ve kterém se
k nim připojí dramaturg festivalu Jiří Kabát.
Koncerty začínají vždy
v 17 hodin a vstupné je doporučené. A to s výjimkou
externího koncertu v areálu
přírodního amfiteátru v zámeckém parku. Ten se 7. srp-

na se rozezní nenapodobitelně originální hudbou populárního Dana Bárty & Illustratosphery. Na našem festivalu
skupina představí dlouho očekávané páté řadové album
"Kráska a zvířený prach" a předprodej vstupenek již běží na
portále Ticketportal. Těšíme se na hudební setkání v kostele sv. Bartoloměje i jinde, festival jeho hudebně‑duchovní
občerstvení je tady právě pro vás!
Marek Výborný
organizační výbor festivalu
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12. 6. 2022 v 17 hodin kostel sv. Bartoloměje

KORUNOVAČNÍ

Václav Jan Tomášek: Missa Solemnis, op. 81 „Korunovační“
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Spojené pěvecké sbory, sólisté, dirigent: Ondřej Mejsnar

26. 6. 2022 v 17 hodin kostel sv. Bartoloměje

TALICHOVO KVARTETO

Hvězdný soubor působící téměř výhradně v zahraničí

10. 7. 2022 v 17 hodin farní zahrada

URBAN FUSION

Autorská multižánrová tvorba v „klubovém“ prostředí farní zahrady
S.V.A. Trio

24. 7. 2022 v 17 hodin kostel sv. Bartoloměje

HOUSLOVÁ LEGENDA

Recitál jednoho z nejoblíbenějších českých houslistů
Václav Hudeček – housle, Lukáš Klánský – klavír

ČTVRTEK 4. 8. 2022 v 17 hodin synagoga

MLÁDÍ PAR EXCELENCE

Nejlepší účastníci houslových kurzů v Litomyšli
Studenti Milana Vítka a Michaela Malmgreena

7. 8. 2022 v 17 hodin přírodní amfiteátr zámeckého parku

KRÁSKA A ZVÍŘENÝ PRACH

Dan Bárta a Illustratosphere – co dodat!
Předprodej vstupenek v síti TICKETPORTAL

21. 8. 2022 v 17 hodin kostel sv. Bartoloměje

ZÁVĚREČNÝ KONCERT „BOEMO VIRTUOSO“

Věhlasný Morzinův orchestr a hudební život v barokní Praze
Collegium Marianum, Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Festival se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického a náměstka hejtmana Romana Línka

GENERÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI:

Den připomínky
Monstrprocesu 1952
NEDĚLE 19.6.2022
09:30
bohoslužba
v kostele sv.Bartoloměje
11:00
vernisáž výstavy k událostem
červnových dní 1952
(Galerie dvojdomek)
14:00
odhalení pamětní desky
a beseda s pamětníky
a historiky (sokolovna)
Sedmnáct převážně mladých lidí z
Heřmanova Městce a blízkého okolí
bylo v červnu 1952 odsouzeno ve
zinscenovaném procesu k mnohaletým
trestům. Nezapomínejme na to, co
člověk člověku je schopen udělat.
Přijďme si připomenout, co se v našem
městě před 70 lety událo.
Josef Kozel

Pejskaři informují
V sobotu dne 7. 5. 2022 se na kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci
konal tradiční závod „Cena Železných
hor“. Jednalo se již o 39. ročník.
V tomto roce se závodilo ve čtyřech kategoriích: ZZO, IPO 1, ZM, ZVV1 podle Národního
i Mezinárodního zkušebního řádu. Závodu
se zúčastnilo celkem 19 pejskařů z osmi kynologických organizací a klubů. Pro první
tři místa byly připraveny poháry a všichni
účastníci závodu obdrželi diplomy a drobné dárky od našich sponzorů, kterým touto
cestou děkujeme. Nejmladší účastnici bylo
pouhých 11 let.
Letošní ročník sponzorovali: Falco, s. r. o.,
Natytex, s. r. o., Modela Czech Plus, s. r. o., Infocentrum Heřmanův Městec, Markéta Synková a drobné dárky vlastnoručně vyrobily
paní Renata Grundová a Zdeňka Cagašová
Děkujeme všem psovodům za účast a sportovní chování.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PLASTOVÁ OKNA
HEØMANÙV MÌSTEC s.r.o.
Použité základní písmo: Impact
Písmo do textové kombinace: Tahoma

Barevné provedení

CHRUDIMSKÝ
Použité barvy

PLASTOVÁ
CMYK: 0/100/100/0

HLAVNÍ PARTNEŘI:

CMYK: 100/70/0/0

OKNA

CMYK: 0/0/0/100

HEØMANÙV MÌSTEC S.R.O.

Odstíny šedi provedení

Použité barvy

PLASTOVÁ

CMYK: 0/0/0/40

www.denik.cz

Poděkování patří též organizátorům za výbornou přípravu a hladký průběh závodu.

CMYK: 0/0/0/70

OKNA

CMYK: 0/0/0/100

HEØMANÙV MÌSTEC S.R.O.

Èernob?lé provedení

PARDUBICKÝ KRAJ

HEŘMANŮV MĚSTEC

aneta
PLASTOVÁ

jelínek

OKNA
HEØMANÙV MÌSTEC S.R.O.

Použité barvy
CMYK: 0/0/0/100

Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava
www.hermanuv‑mestec.cz
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Aktivní přístup k životu

APŽ Červen 2022

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program

10.00 – 11.00 je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Poplatek 70 Kč/rodina.

PONDĚLÍ

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu k porodu.

17.30 – 19.30 Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Poplatek 150 Kč.

9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Poplatek 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

STŘEDA

SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami
10.00 – 11.00 LADÍME
a pohybem. Poplatek 70 Kč/rodina.

10.00 – 12.00 KLUB PRO UKRAJINSKÉ RODINY S DĚTMI, кімната для зустрічей
15.00 – 16.00 ČESTINA PRO CIZINCE, Чеська для іноземців
9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI s programem. Poplatek 50 Kč/rodina.

ČTVRTEK

PÁTEK

SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let či děti s rodiči od
14.45 – 16.15 TVOŘÍME
3 let. Program je určen pro předem přihlášené děti. Poplatek 70 Kč/dítě.

9.00 – 10.00 ČESTINA PRO CIZINCE, Чеська для іноземців
10.00 – 12.00 KLUB PRO UKRAJINSKÉ RODINY S DĚTMI, кімната для зустрічей

Naše centrum vám nabízí také službu tzv. Family pointu, místa, kam můžete při svých cestách městem zajít a v klidu nakrmit či přebalit své dítě, nebo se poradit o službách pro rodiny v našem regionu. Tato služba je nabízena
rodičům s nejmenšími dětmi v otvírací době centra zdarma. Kontakt: 724 042 304.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ A PRVNÍ
POMOC
Čtvrtek 2. 6. od 10.00 hodin
Blíží se prázdniny a s nimi i doba většího pobytu dětí venku v přírodě, u vody či na kole.
A co teprve na trampolínách a při cestování
autem! Jak můžeme úrazům dětí předcházet, kde dětem hrozí největší nebezpečí a jak
si poradit při potřebě první pomoci? Zveme
vás na besedu pro rodiče se záchranářem
a hasičem Bc. Lukášem Tilerem. Na besedu
je možné přijít s malými dětmi. Vstupné
zdarma.
CHVILKA S POHÁDKOU, момент із
казкою
Čtvrtek 9. 6. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Příspěvek na
program 50 Kč/rodina.
SOUSEDSKÁ SLAVNOST, ФЕСТИВАЛЬ
СУСТРІДСТВА
PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI, ДІТЯЧИЙ
ГУРТ КАЗОК
Neděle 12. 6. od 14.30 a 17.00 hodin
Srdečně vás všechny zveme na přátelské
setkání na zahradě školy k sousedské slavnosti. Na slavnost jsou zvány všechny české
a ukrajinské rodiny s dětmi, žijící v Heřmanově Městci a okolí ke společnému sdílení
a popovídání. Na programu bude drobné
občerstvení a program pro děti. S sebou si
můžete přinést vlastní piknikovou deku. Na
slavnost bude navazovat projekce pásma

pohádek pro děti v kině Mír od 17.00 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek
bude věnován na přímou podporu a pomoc ukrajinským rodinám z Heřmanova
Městce.
AMAZONSKÝ PRALES, туристична
поїздка
Úterý 14. 6. od 14.50 hodin
T. J. Sokol a RC Radovánek vás zvou na
společný turistický výlet pro rodiny s dětmi
vláčkem z HM. Odjezd v 14.55 hodin, návrat
17.52 hodin. Více informací naleznete na našem webu nebo na tel 723 152 866.
VÝTVARNÍCI NA LICHNICI, туристична
поїздка
Středa 22. 6. od 14.40 hodin
Zveme rodiny s dětmi na turistický výlet výtvarného kroužku s programem na hradu
Lichnice. Odjezd autobusem ve 14.40 hodin z náměstí nebo po vlastní ose. Návrat
17.38 hodin. Kontakt: 731 550 916.
ŠIKOVNÉ RUČICKY, формування
Čtvrtek 23. 6. od 10.00 hodin
Tvořivý program pro rodiče s nejmenšími
dětmi. Příspěvek na program 50 Kč/rodina.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je podporováno městem Heřmanův Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s.
Kontakt: nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův
Městec, www.rcradovanek.cz, 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz.

Pravidelná úterní cvičení od 14.00
v RC Radovánek (Multifunkční
centrum).
středa 1. června
Cesta za orchidejemi
do Střemošnické stráně
Odjezd v 7.15 z autobusového
nádraží. Pěšky cca 12 km.
sobota 4. června
Na kole z Týnce nad Labem
do Chlumce nad Cidlinou a domů
Sraz v 7.00 u kapličky
u vlakového přejezdu. Ujedeme
cca 60 km.
středa 8. června
Východočeské divadlo
v Pardubicích
Představení Mimo záznam. Odjezd
v 18.00 z náměstí Míru.
čtvrtek 9. června
Do Pardubic na zámek
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží.
sobota 11. června
Na kole z Brandýsa nad Orlicí
do Luže
Sraz v 7.45 u kapličky u vlakového
přejezdu. Ujedeme cca 65 km.
středa 15. června
Jedeme za labyrinty na zámek
Loučeň
Odjezd v 7.00 z autobusového
nádraží.
čtvrtek 30. června
Zdravotní vycházka
Sraz ve 14.00 u kapličky
u vlakového přejezdu.
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

Bolí vás záda, šíje, nohy?

Přijďte na masáž.
Nově od 1. 6. 2022 v Heřmanově
Městci na adrese Barákova 603.
Více na www.vrbamasaze.cz
nebo +420 797 664 640.
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přijď.“ Zdá se mi, že známky neskutečně
zatěžují učitele, žáky i rodiče. Myslím si,
že bychom se měli učit pro něco jiného
než pro známky.

SER I Á L

Lidé kolem nás
Jana Šindelářová

Jaké jsou vaše koníčky?
Teď je můj největší koníček otužování.
Začala jsem s ním v minulém roce. Neříkám tomu sice otužování, ale noření do
studené vody. Moc mě to baví, protože
když se ponoříte do studené vody, máte
potom takový zvláštní pocit, že jste to
zvládli, že jste se překonali a je to úplně
úžasné. Když mám čas, tak si zajedu na
hory, lyžuji, běžkuji v létě jezdím na kole.
Moc ráda jsem kdysi četla, ale protože teď
tady pořád musím číst všechny předpisy,
odborné knížky a články, tak už mně moc
času a chuti nezbývá.

ředitelka Základní školy
Heřmanův Městec

V novinářském řemesle
je rozhovor téměř nejtěžší
disciplínou. My jsme si tuto
zkušenost mohli ověřit v hodině
českého jazyka, kdy jsme požádali
o krátký rozhovor naši paní
ředitelku Janu Šindelářovou.
Dobrý den, jsme žáci 9. ročníku,
Ondřej Fous a Jakub Štěpán. Paní
ředitelko, mohla byste nám prosím
odpovědět na několik otázek?
Ano, velice ráda.
Kdy vás napadlo, že budete
ředitelkou nebo že budete učit?
Kdy mě napadlo, že budu učit? Už někdy
na základní škole jsem si hrála na paní
učitelku, to mě hodně bavilo a druhá
varianta byla, že budu někde v kanceláři. To, že budu ředitelka, mě napadlo asi
8 let zpátky, když už jsem dlouho učila
a viděla jsem u nás na škole, že se mně
úplně všechno nelíbí a jako učitelka jsem
to nemohla změnit. Tak jsem si řekla, že
když budu ředitelkou, tak bych to třeba
změnit mohla.
Baví vás více učení, nebo funkce
ředitelky?
Baví mě obojí, protože je to hodně odlišné,
a tím pádem i takové pestré.
Máte nějaké velké plány do
budoucna?
Ředitelka musí mít plány. Takže když jsem
nastupovala do funkce, mojí vizí bylo, že
škola začne fungovat. Do školy budou
chodit děti rády, učitelé při učení budou
používat různé metody, nebude to nuda.
Vize jsou občas dvojí – jednak ty stavební,
jak bude vypadat budova, a já myslím, že
se trochu mění a měnit ještě bude, ale to
také záleží na financích. Dalším krokem je
modernizovat počítačové učebny, opravit školní hřiště a ještě daleká budoucnost je rekonstrukce tělocvičny. A co se
týče té druhé vize, aby tady nastalo spíše
rodinné prostředí, aby se tady nekřičelo

a chovali jsme se k sobě všichni slušně.
Budu se snažit, aby se nám to všechno
podařilo.
Jaké bylo vaše nejtěžší rozhodnutí
v pozici ředitelky školy?
Dát výpověď zaměstnanci. Je to nejtěžší
rozhodnutí, protože ovlivňujete osud člověka.
Máte nějaké speciální metody
ohledně nedovoleného používání
mobilních telefonů při hodině?
Jednou mi jeden žák řekl: „Paní učitelko,
stačí, když se podíváte.“ Takže já se významně podívám. U těch chápavých to
pomůže, u těch méně chápavých speciální metody nemám, prostě jenom domluvou. Ale opravdu si myslím, že zákaz
mobilů v hodinách funguje a stačí jen ten
významný pohled.

Chtěla byste dodat něco na závěr?
Ráda bych pozvala děti, rodiče i širokou
veřejnost na výstavu Základní školy Heřmanův Městec s názvem „Jak bylo ve škole? Dobrý…”, která se bude konat od 28. 5.
do 12. 6. v prostorách Galerie Dvojdomek
v Heřmanově Městci. Výstava vám ukáže,
co děti ve škole dělají, co všechno se skrývá
za jejich „dobrý”, když se my, rodiče, zeptáme: „Jak bylo ve škole?”
Děkujeme vám za milý rozhovor,
vážíme si toho, že jste si na nás
udělala čas a přejeme hodně
úspěchů.
Ondra Fous a Jakub Štěpán, žáci 9. C

Jsou nějaké pasáže ve školním
řádu, které byste změnila?
Já bych ráda změnila pasáže týkající se
známkování. Nejradši bych vyškrtla ze
školy známkování. Kdyby to tak šlo a měla
jsem kouzelný proutek a mohla zařídit,
abychom nemuseli známkovat. Každého
bych hodnotila, co umí, co neumí, co má
dělat, aby se zlepšil.
Myslíte, že by to žákům prospělo?
Určitě ano, ve škole se musí hodnotit.
Nechala bych hodnocení v rovině ústní
a určitě by vám to prospělo, protože když
vám dám trojku z přírodopisu, dostaneš
trojku, ale když bych ti řekla: „Hele, ty
ještě nervovou soustavu žížaly úplně neumíš, je potřeba aby ses ji naučil, příště
www.hermanuv‑mestec.cz
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Turistická sezona právě začala
Od května jsme v našem infocentru zaznamenaly vyšší počet Vincenta Šerfozo a Františka Lukáče doplněturistů, jsme rády, že se turistická sezona „rozběhla“. Pro zájemce ná výstavou originálních, ručně vyráběných
jsme domluvily několik prohlídek židovských památek i kostela kabelek Lucie Steinmüllerové.
„navíc“ – mimo běžnou otevírací dobu.
Ve čtvrtek 19. května jsme na náměstí pod
lipami spolu se zástupci města Heřmanův
Městec a žáky základní školy přivítali účastníky mezinárodního Mírového běhu. Děti
běžcům zazpívaly, ti jim pak na oplátku
půjčili mírovou pochodeň. A každý si mohl
něco přát. Pro svět nebo jen pro sebe. Akce
se opravdu vydařila. Běžcům přejeme hodně zdraví a sil. A ten mír pak nám všem.

V průběhu celého měsíce si u nás mohli
předplatitelé obnovit abonentky na hudební večery v synagoze. Od června si pak
mohou abonentky zakoupit i noví zájemci,
od srpna budou v prodeji jednotlivé samostatné koncerty. Nenechte si ujít tuto příležitost, neboť nabídka – např. „Queen ve
fraku“ nebo Paganini v podání samotného
Pavla Šporcla – opravdu stojí zato, nemyslíte?
Zároveň jsme začaly prodávat i „taneční“ –
předplatné na kurz tance a společenského chování pro mládež, který začne od
září 2022.

V sobotu 18. června se uskuteční 1. ročník
Keramických trhů v Heřmanově Městci.
Kromě místních návštěvníků samozřejmě
očekáváme i zájemce a turisty z okolí. Proto bude tento den naše „Íčko“ mimořádně
otevřené od 9:00 do 15:00 hodin.

Od začátku června si u nás v Pohůdce
můžete prohlédnout výstavu výrobků
Klubu aktivních seniorů. Tento klub je
součástí Svazu tělesně postižených v ČR.
Výstava bude k vidění celý měsíc, tak neváhejte a přijďte obdivovat zručnost a um
našich seniorů, opravdu je na co se dívat.
O prázdninách potom bude následovat výstava obrazů s názvem „Od rané tvorby po
současnost“ místních amatérských malířů.

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 16.00 hodin se můžete těšit na další tvořivou dílnu, tentokrát
se bude jednat o „Odpoledne s pedigem“. S naší lektorkou Michaelou Dyčkovou si z pedigu společně upleteme ošatku.
Objednaly jsme krásné počasí, takže kurz
bude probíhat venku na zahradě. Jen kdyby
nám to s tím sluníčkem přeci jenom nevyšlo, přesuneme se dovnitř. Cena kurzu je
210 Kč včetně materiálu a občerstvení. Tak
neváhejte, zavolejte nám (tel. 778 888 772),
přijďte a užijte si s námi příjemné letní odpoledne.
Za SPOKUL HM tým Olga Čížková
a Markéta Pleskotová

SPOKUL se chystá na léto
Také letos se diváci, kteří vyhledávají kulturní akce pod širým nebem, mohou A pokud nebude zrovna přát počasí nebo
těšit na letní kino i další venkovní akce, které pro vás připravuje městská si nevyberete z nabídky filmů na Konopáči, budeme vám letos promítat filmy celé
organizace SPOKUL HM.
Než se naše hlavní pozornost přesune do
letního kina na Konopáč, uspořádáme pro
vás již tradiční, lehce nostalgický víkend
s promítáním filmů v areálu bývalého letního kina v zámeckém parku. Amfiteátr,
který již téměř 30 let neslouží svému účelu,
se letos pouze v pátek 24. června a v sobotu 25. června stane improvizovaným letním
kinem, kde vám nabídneme dva nové české
filmy. V pátek to bude rodinná česká pohádka „Tajemství staré bambitky 2“ a v sobotu nová česká komedie „Po čem muži touží
2“. Doufejme, že nám bude přát počasí a ve
znamení druhých pokračování divácky velmi úspěšných filmů si společně užijeme dva
příjemné večery. Jako vždy pro vás budeme
mít zajištěné i základní občerstvení a vybírá
se dobrovolné vstupné.

Letní sezonu na Konopáči odstartujeme
v pátek 8. července divadelním představením Divadla ze mlejna, které je na Konopáči už jako doma a letos uvede v letním
kině divadelní hru „Princ a chuďas“.
Od pondělí 11. července do konce prázdnin
se můžete vždy v pondělí, ve středu, v pátek
a v sobotu vypravit do letního kina Konopáč na filmová představení, kde budou
převládat premiéry filmů a divácky úspěšné novinky tohoto roku. V pátek 5. srpna
jsme pro vás připravili koncert populární folkové skupiny Marien z Pardubic, která do
areálu letního kina zavítá již potřetí a vždy
má velký úspěch. Tak už jen, aby jim přálo
počasí víc než v minulých letech.

prázdniny také ve stálém kině. Zde bude
nabídka zúžena na 1 představení denně od
úterý do soboty. V provozu bude také naše
nová kinokavárna, kde pro vás chystáme
několik tematických večerů.
Přejeme vám krásné a pohodové léto a těšíme se s vámi na viděnou.
Za SPOKUL tým Dalimil Nevečeřal
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK Z.S.

pořádá

Výstavu svých výrobků
1.- 30. 6. 2022

SRDEČNĚ ZVE
NA AKCI:

V informačním centru Pohůdka
Heřmanův Městec

Slavnost
SOUSEDSKA

NEDĚLE 12. 6. 2022
НЕДІЛЯ, 12 ЧЕРВНЯ

Otevřeno po-pá 8-12, 12:30-17
Srdečně zvou členky Klubu aktivní senioři.

OD 14:30 HODIN SLAVNOST NA ZAHRADĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

З 14.30 ГОД СВЯТО В САДУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

OD 17.00 HODIN PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI V KINĚ MÍR

З 17:00 У КІНОТЕАТРІ «МИР» РІЗНОМАНІТНІ КАЗКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME NA PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
NA ZAHRADĚ ŠKOLY K SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI.

Na slavnost jsou zvány všechny české a ukrajinské rodiny s dětmi, žijící v Heřmanově Městci a okolí ke společnému sdílení
a popovídání. Na programu bude drobné občerstvení, hasiči pozvou děti k prohlídce hasičského vozu, tvořivé dílny (malování
na kamínky, malování na obličej, papírové květiny) a další zábavné hry pro děti. S sebou si můžete přinést vlastní piknikovou
deku a občerstvení. Na slavnost bude navazovat projekce pásma pohádek pro děti v kině Mír od 17.00 hodin.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НА ДРУЖНЮ ЗУСТРІЧ У ШКІЛЬНОМУ САДУ
НА СУСІДСЬКЕ СВЯТО.

УСІ ЧЕСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ СІМ’Ї З ДІТЬМИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ХЕРЖМАНОВ-МЄСТЕЦІ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ, ЗАПРОШУЮТЬСЯ
НА СВЯТО ДЛЯ ОБМІНУ ТА СПІЛКУВАННЯ. У ПРОГРАМІ БУДУТЬ НЕВЕЛИКІ ПЕРЕКУСИ, ВОГНЕБОРЦІ ЗАПРОСЯТЬ ДІТЕЙ ВІДВІДАТИ
ПОЖЕЖНУ МАШИНУ, ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ (РОЗПИС НА КАМЕНЯХ, РОЗПИС ОБЛИЧЧЯ, ПАПЕРОВІ КВІТИ) ТА ІНШІ ВЕСЕЛІ ІГРИ ДЛЯ
ДІТЕЙ. ВИ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ВЛАСНУ КОВДРУ ДЛЯ ПІКНІКА ТА ЗАКУСКИ.
VSTUPNÉ NA AKCI JE DOBROVOLNÉ,
VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN NA PŘÍMOU
PODPORU...

...A POMOC
UKRAJINSKÝM RODINÁM
Z HEŘMANOVA MĚSTCE.

RODIČOVSKÉ CENTRUM JE PODPOROVÁNO Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORY SPOLKOVÉ A KOMUNITNÍ ČINNOSTI MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC, PROGRAMU RODINA MPSV,
SPOLEČNOSTÍ ENERGEIA O.P.S. A Z PROGRAMU PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE.

www.hermanuv‑mestec.cz
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OBČANÉ PÍŠÍ – RADNICE ODPOVÍDÁ
Reakce k vyjádření pana poslance Výborného ke kanalizaci v Chotěnicích

Radnice měla desítky let na to, aby kanalizaci v Chotěnicích zajistila a využila k tomu
dotační tituly. Ještě v loňském roce bylo možné dotaci získat. Pan poslanec má v jednom pravdu, že to je jako v rodině, buď na něco mám, nebo nemám a podle toho
to mohu řešit. Já to ale vidím zároveň i z jiného pohledu rodiny. Nejdříve musím
zajistit základní potřeby rodiny a pak teprve mohu utrácet za věci nadstandardní.
Kanalizace v 21. století je základní potřeba občanů a měla mít přednost oproti nadstandardní akci autobusového nádraží či jiným stavbám a nejenom proto, že by se
jednalo o podstatné zlepšení životního prostředí.
K výtce, že hlasitá připomínka z Chotěnic
přišla až tento rok, uvádím: proč asi měli
Patrioti i bez hlasitých připomínek občanů
ve volebním programu 2019–22 i realizaci
kanalizace v Chotěnicích? To jenom oni se
seznámili s novým vodním zákonem, a tudíž
nutností problém řešit? Jejich volební program
reagoval na požadavky občanů související
s likvidací odpadních vod. To jenom Živé
město a KDU‑ČSL nic nevěděli a potřebovali
k projevení zájmu o odkanalizování Chotěnic
hlasitý impuls? Tím nechci říct, že i Patrioti
‑ODS nemají podíl na neřešení kanalizace
v době, kdy vládli. Kromě toho si platíme, a ne
málo, i místní politiky ze svých daní proto,
aby se starali o veřejnou správu v prospěch
nás občanů. Jestliže byl poslanci v roce 2018
schválen vodní zákon, tak všichni politici, a to
i na radnici v H. Městci, si museli být vědomi,
jaké finanční dopady to bude mít na obyvatele
v místech, kde kanalizace není provedena (v H.
Městci stočné pro čtyřčlennou rodinu vyjde
na cca 5 000 Kč ročně, v Chotěnicích vyvážecí
jímky také na 5 000 Kč, ale měsíčně). Běžný
občan nesleduje průběžně nové zákony, ale
tady došlo k absolutnímu selhání radnice,
která měla sama reagovat na přijatý předpis
a kanalizaci začít řešit. Zodpovědný politik by

to udělal. Dnes se KDU‑ČSL tváří jako kdyby
o tomto problému v Chotěnicích slyšeli až nyní.
Přitom už v roce 2009 spolu s ODS, kdy byly
u nás vládnoucí koalicí, nechali vypracovat
projektovou dokumentaci, a to bez studie.
Dokonce bylo vydáno i stavební povolení, ale
realizace již dotáhnutá nebyla.
Rovněž poslanci, kteří vodní zákon podpořili
hlasováním ve sněmovně, si musí uvědomit, že
je sice zlepšování životního prostředí záslužnou
činností, ale zároveň se musí zasadit i o finanční
krytí potřebného k naplnění zákona. Jinak na
takový zákon doplatí jen obyčejní lidé.
Všichni chceme mít lepší životní prostředí, ale
také chceme mít stejné finanční podmínky
pro likvidaci odpadních vod jako občané
v Městci. Na příjmové části rozpočtu města se
podílíme cca 5 mil. Kč ročně, ale do obce, i po
odečtení nákladů na správu města, dostáváme
nepoměrně méně, než bychom měli mít.
Očekával bych spíše omluvu občanům
Chotěnic nežli arogantní vzkaz místostarosty
těm, co si dovolí opětovně radnici kritizovat,
ať si postaví svoji kandidátku do voleb. Kdyby
byli občané Městce zahnáni do kouta s tím, že
budou platit 60 000 Kč za likvidaci odpadních
vod, taky by se jim to nelíbilo. Protiřečí si tady na

jedné straně, vzkaz p. místostarosty a na druhé
straně připomínka p. poslance, že Chotěnice
nebyly dostatečně hlasité.
Pro Chotěnice nejsou řešením „těšínská
jablíčka“, že v příštích letech bude Ministerstvo
zemědělství usilovat o obnovení dotačních
titulů. Má to velmi nejistý kladný výsledek
v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jestliže mezi
tím dojde k nějakému sousedskému sporu
ohledně likvidace odpadních vod, který
vyvrcholí podáním stížnosti na odbor životního
prostředí, pak nezbyde úředníkům nic jiného
než vymáhat důsledné dodržování vodního
zákona v celé vesnici. V tu chvíli se to stane pro
řadu občanů Chotěnic spolu se zvýšením cen
energií a inflací, neřešitelný finanční problém.
Pak ale radnice musí počítat s tím, že se
obyvatelé budou domáhat svých práv všemi
možnými dostupnými způsoby, a nejen diskusí
na zastupitelstvu.
To, že radnice nemá finanční zdroje na
základní potřeby občanů, není naše chyba.
Zodpovědnost za plánování a stanovení
spravedlivých priorit postupného řešení
potřeb občanů nejen města, ale i místních
částí, měla poslední 4 roky (tj v době, kdy
vešel v platnost nový vodní zákon) vládnoucí
koalice Živé město a KDU‑ČSL. Kanalizace
se stane po volbách pro vládnoucí politické
uskupení jedním z nejožehavějších problémů
jen proto, že v minulosti, v době možnosti
využití dotačních titulů, nebyla vyřešena.
Dostál Bohumír, Chotěnice

Rozhovor s městskou policií

Tímto textem porušuji své předsevzetí, že nebudu psát kritické články do Leknínu,
neboť vím, že řízení města není věc jednoduchá a černobílá. K zřízení městské policie jsem se vždy ale vyjadřovala skepticky a nesouhlasně, neboť přínos ve srovnání s finančními nároky nepovažuji za výhodný. Od samých začátků působení
městské policie jsem také viděla určité nedostatky v její práci, které ani s časem
nebyly odstraněny. Například přehlížení některých dopravních přestupků jako je
tolerance parkování na určitých místech v rozporu s dopravními předpisy nebo
nerespektování dopravního značení.
Ovšem parkování u sídla městské policie před
Heřmánkem, to mne každodenně uvede do
stavu větší či menší mírně řečeno nepohody.
Především parkování těsně PŘED přechodem
pro chodce ihned za zatáčkou od synagogy
vpravo. Ráno často spojené s vystupováním
řidiče/ky s dítětem, klidně směrem do ulice
a přecházejícím člověkem od Heřmánku
k družině. Lahůdka pro řidiče jedoucího od
městského úřadu na náměstí. Jezdím každé
ráno před sedmou hodinou a vím, o čem

mluvím. Odpoledne se zase proplétám mezi
zde různě parkující auty rodičů, kteří si své
dítě vyzvedávají ve školní družině. Protože
situace je obvykle nepřehledná, každý jede
pomalu a zvládáme to. Stejná situace byla
i dne 26. 4. 2022. Propletla jsem se mezi auty
kolem Heřmánku, konstatovala, že auto těsně
před přechodem asi parkuje dlouhodobě, ne
jen k vyzvednutí dítěte a opět jsem se vnitřně
rozčílila. Přemítala jsem, zda už mám konečně
na tento nešvar upozornit a najednou vidím,

že tři městští strážníci u autoopravny Auto
Kelly měří rychlost. Zastavila jsem, stáhla
okénko a přiznávám, že rozčileně jsem
se zeptala, zda vědí, jak se parkuje před
přechodem pro chodce. No to jsem se se
zlou potázala. Okamžitě následovala stejně
arogantní otázka: „Vy chcete NÁS, policii
zkoušet z dopravních předpisů?“ Snažila
jsem se vše upřesnit: „Mluvím o přechodu
u Heřmánku, špatně se tam parkuje.“ Oni: „Vy si
troufáte NÁS zkoušet z dopravních předpisů?“
Já: „Mám o tom napsat do Leknínu“. Opět
stejná reakce: „Vy si…“ Já: „Víte přeci, že se
tam opakovaně parkuje před přechodem,
vám to nevadí?“. Oni: „A ohlásila jste to?
Víte, co je vaše oznamovací povinnost?“ Já:
„Opakovaně jsem vás, policii viděla kolem
takto parkujícího auta procházet a nekonali
jste. Měla jsem vás vyfotit a ukázat vám to?“
Oni: „vám nejsme v ničem odpovědni.“ Na
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OBČANÉ PÍŠÍ – RADNICE ODPOVÍDÁ
to už nebylo co říci. Odjela jsem a nabyla
dojmu, že naše městská policie příliš rozumu
nepobrala. Naivně jsem si myslela, že po
mém, uznávám, ne příliš vstřícně zahájeném
rozhovoru, si uvědomí, že by bylo vhodnější
komunikovat s bezúhonným občanem trochu
jinak. Bohužel ne. Proto tento text, jehož cílem
je poukázat na nedostatky v práci městské
policie a na jejich neprofesionální komunikaci
s občanem, který nespáchal žádný přestupek,
pouze zahájil poněkud nevhodně rozhovor.
A také upozornit řidiče nesprávně parkující
před přechodem pro chodce, jak nebezpečný
může jejich přestupek být.

představit, že jdu na oběd a nebo na pivo a celé
náměstí mi kouká do úst, samozřejmě mi můžete
oponovat, ať jdu dovnitř.
Z místních zdrojů (jedna paní povídala, není
to pro mě berná mince) se dozvím, že je to
práce jednotlivce a návštěvníka Hotelu, který je
v zastupitelstvu. Tak to snad né. Připomíná mi to
časy minulé, kdy jsme poručili a bylo. Nemám
nic proti podnikání, ale to to je opravdu velmi
nešikovné řešení. Zkoumal někdo, zda vozidlo
bezpečně odbočí do průjezdu, nebo hasiči
v případě požáru projedou okolo předzahrádky
a poblíže zaparkovaných vozidel?

průjezdu a vjezdu vozidel hasičů se zabývaly Policie
české republiky, Odbor dopravy MÚ Chrudim
a silniční správní úřad. Všichni vyjádřili souhlas při
dodržení určených podmínek.
Na předzahrádku mohou být různé názory, ale
proč do toho tahat časy minulé a to, co jedna paní
povídala? A komu vadí, že mu někdo bude koukat do
talíře, tak ať tam prostě nechodí, uvnitř je místa dost.
Tomáš Plavec
místostarosta města

Tlapák Pavel, občan Heřmanova Městce.

Jitka Holasová

Předzahrádka

Do H.M. jsem se přiženil před 27 lety,
pocházím z menší obce na Chrudimsku.
Takže jsem „náplava“. Za tu dobu jsem si
náš Heřmaňák dost oblíbil, většinou jsem
respektoval některá rozhodnutí radnice,
jsem náplav,a co bych se staral že.
Volil jsem vždy někoho jiného než stranu pana
J. a v posledních letech Živé Město, ty lidi znám
a jsou mi tak nějak blíže. Ale bohužel, to co je
před Beránkem, tak to mě tedy trošku nadzvedlo.
Hlavně, že se jedná o malé kapacitě parkovacích
míst na velkém náměstí a najednou se před
hotelem objeví taková absurdita. Nedovedu si

Náměstí by mělo být místem pro setkávání
občanů, a nikoliv jen velkým parkovištěm!
Nepovažuji se za pravidelného návštěvníka
Beránku, ale hrdě se hlásím k tomu, že jsem vzniku
předzahrádky před restaurací byl nápomocen.
V každém pěkném českém i evropském městě
je hlavní náměstí obsypáno předzahrádkami
a žije rušným společenským životem. Opravdu
nevím, jakou absurditu v tom občan vidí. A teď
k jednotlivým otázkám: Předzahrádka zabere asi
dvě parkovací místa, ve dvou řadách by tam auta
stejně stát neměla. A asi osm nových parkovacích
míst pro návštěvníky restaurace vznikne ve dvoře
objektu. Zahrádku neprosadila jedna osoba, ale
kladně se k ní vyjádřil architekt města a rada města
ji schválila jednomyslně. Možností odbočení do

www.hermanuv‑mestec.cz
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PRÁCE
V CHOLTICÍCH !
odbornost
ﬁremní soudržnost
stabilita
přátelský kolektiv

férové ohodnocení
mezinárodní spolupráce
méně stresu
placené přesčasy

VZPOMÍNÁME

zajímavé projekty
5 týdnů dovolené
nové technologie
ﬁremní beneﬁty

Jaké pozice nabízíme?

Dne 9. června uplyne 7 let, co
nás navždy opustila
paní Božena Svobodová.
Stále vzpomínají syn Ladislav
s manželkou,
vnoučata a pravnoučata.

Seřizovač CNC vysekávacích a ohraňovacích lisů
Seřizovač CNC soustruhů
Zámečník
Svářeč

DÁ MY
E
L
H
ÁK
Ť
PAR

KONTAKT

Jan Kasal
M: 776 020 685
E: kasal@cyklos.cz
Cyklos Choltice v.d.
Cukrovarská 104, 533 61 Choltice

„Pracujete jako?“
„Jako ďas,
pane profesore!“

24. 6. 2022 uplyne rok, co nás
navždy opustila maminka, babička
a prababička Jana Hrušová.
S láskou vzpomínají
děti Hana a Zbyněk s rodinami.
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Basketbal v H. Městci má opět
mládežnický tým
V sezóně 2021/22 se basketbalových soutěží po několika letech zúčastnil opět
i mládežnický tým Jiskry Heřmanova Městce. Z různých důvodů byla přihlášena soutěž kategorie U12 a byla tedy zcela přeskočena přípravka a kategorie U11.
V létě 2021 proběhl nábor nově začínajících chlapců a děvčat a po počátečních
rozpacích, kdy na první zářijový trénink dorazilo 5 dětí, se jejich počet postupně
rozrostl až na 18 trénujících dětí ve sportovní hale v H.M.
Mladí basketbalisté statečně vzdorovali zkušenějším týmům a s celkovou bilancí jedenácti vítězství a sedmnácti proher obsadili
konečné páté místo po dlouhodobé části.
Toto umístění také potvrdili v závěrečném
turnaji o 5. – 8. místo, který vyhráli!

Klára. Hlavními tahouny týmu se stali třetí
a šestý nejlepší střelci soutěže – Přéma Lédl
(535 bodů) a David Skalecký (493 bodů).
Velké díky ale patří všem začínajícím baskeťákům a baskeťačkám, kteří si basketbal
oblíbili a mají vůli se zlepšovat!

Do soutěžních zápasů postupně zasáhli
hráči (-ky): Machová Vanesa, Nevečeřal Vojta, Šimonka Jan, Lédl Vojtěch, Majerík Lukáš,
Skalecký David, Lédl Přemysl, Kašpar Tomáš,
Nedbalec Dominik, Voženílek Lukáš, Čurdová Anna, Čurdová Jitka, Sičáková Alžběta,
Tušl Ondřej, Majerík Michal a Bodláková

Jako trenéři u týmu působili: David Skalecký,
Peter Majerík a z řad rodičů se později připojil Jaroslav Šimonka a občas vypomohl
i Přemysl Lédl. Velké poděkování patří také
činovníkům basketbalu Jiskry HM, bývalým
i současným hráčům, rozhodčím a v neposlední řadě všem rodičům…

Moc se těšíme na další sezónu a stále
máme zájem o nové „baskeťáky“, zejména chlapce ročník narození 2011 a 2010.
V případě zájmu kontaktujte trenéra
david.skalecky@seznam.cz (tel. 724 059 909)
nebo se přijďte podívat na trénink do sportovní haly v H.M. ve středu od 16.00 h., nebo
v pátek od 16.30 h.
Jiskra HM BASKETBAL olééééé!

BĚŽECKÝ KLUB INFORMUJE
7. 5. 2022 – 50 mil železnohorských

Dne 7. 5. 2022 uspořádal Běžecký klub Heřmanův Městec další ročník epochálního ultrazávodu 50. mil železnohorských. Trasa závodu vede tradičně osmdesátikilometrovým okruhem z Městce přes hrady, hradiště a další významná
místa Železných hor. Cíl je opět v Městci. Na trať se vydalo téměř 50 závodníků
a všichni úspěšně dokončili, což bylo podpořeno velice pěkným počasím.
V běžecké kategorii zvítězil náš borec Pavel
Lopour v čase 9 hod 18 min následován Michalem Szymeczkem (10:06) a Lukášem Pavlíkem ze Slavic (10:56). V ženách zvítězila po
skvělém výkonu Alice Martinková v čase 12
hod 22 min. V kategorii kol dojeli společně na
prvním místě Michal Kokeš z Mikulovic a Pavel Novák z KRB Chrudim ve shodném čase
5 hod. Na třetí příčce se umístil Petr Jelínek
z Kostelce. V ženách bojovali na hlavní trati
Petra Kučerová z Mikulovic a Andrea Ryčlová
z našeho klubu. Prvně jmenovaná nakonec
zvítězila v čase 6 hod 48 min, ale i výkon
Andrey (7:22) je vynikající. Ve štafetách již
tradičně dominoval Klub sráčů (Štěpán Pošík, Veronika Zapletalová, Štěpánka Pošíková,
Luboš Řehák), který letos postavil i druhý tým
Přizdisráčů (Vít Řehák, Tadeáš Kvis). Nicméně
ani jeden z těchto týmů nestačil na velice
rychlou štafetu KUBMART Pardubice (Martin
Štěpánek, Jakub Kubík, Lenka Černohlávková). Závod se tedy skutečně vydařil, všichni

ho ve zdraví přežili a dokonce i Jan Řehák je
údajně již opět schopen chůze po 14 hod
56 min trvajícím výkonu, kdy celých 80 km
doběhl pět minut před časovým limitem.

hem musí vypít 0,3 l piva. Pivo dodá organizátor, boty si přineste vlastní.
Veškeré informace lze nalézt na našich
webových stránkách www.podbeh.cz,
popř. na našem facebooku či ve skupině
Vládce Mrdic.
Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec

Další akce:
Další květnové akce
(Městecká střela
a Pančavův běh) se
uskuteční po uzávěrce
tohoto vydání a budeme tedy informovat
v příštím čísle.
Dále chceme pozvat
na akci Pivní míle,
jež se koná v úterý
21. 6. 2022 v Bažantnici v 18:00 hodin.
Závodníci absolvují
4 okruhy po 400 m
a mezi každým okruwww.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Jiráskova ulice

Při putování městem jsme se zastavili v Jiráskově ulici, v níž
se nacházejí budovy umožňující obyvatelům města rozhýbat
své tělo.
Přestože Sokol existoval v našem městě od roku 1892, neměl svoji budovu.
Zároveň nebyl nikde větší prostor, kam by se mohl soustředit kulturní život
města. Hledalo se tedy, kde by sokolovna mohla stát. Sokolové měli nejprve
vyhlédnuté místo na konci Chrudimské ulice (dnes 5. května), kde kdysi stával panský špýchar. Ze stavby ale sešlo, pro sokolovnu byly zakoupeny 1899
pozemky jiné, na kterých stálo hospodářské stavení. Roku 1913 bylo zbořeno, pole
změněna na louku a založena třešňovka.
První výkop k nové sokolovně se uskutečnil
pravděpodobně už v dubnu 1928, pamětní
žulový kámen byl položen 8. července 1928.
Plány ke stavbě připravil místní stavitel Josef Čech, její provedení bylo svěřeno také
místnímu staviteli Karlu Netušilovi. Netrvalo
dlouho a sokolovna stála.

Hospodářské stavení a pozemky zakoupené jednotou Sokol

Eva Bočková

Starosta Josef Plavec promlouvá na stavbě sokolovny při kladení pamětního kamene, červenec 1928

Cvičení, kdy Jar. Plaček provolává zdar příští sokolovně v H. Městci

Počátky stavby sokolovny, 1928

Sokolské cvičení za nynější sokolovnou 14. 7. 1918

Uzávěrka letního dvojčísla červenec–srpen:
pondělí 20. 6. 2022 ve 12.00
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