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ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
když to zvládnou rodiče, zvládnou to i děti,
opravdu. Ve třídách nebude nijak omezen
počet dětí, docházka se opět stává povin‑
nou, učitelé budou zohledňovat rozdíly mezi
dětmi, které mohly nastat právě v odlišném
přístupu k výuce na dálku, akce a soutěže
budou probíhat ve velmi omezené míře.
Pokud bude mít některý ze žáků či učitelů
potvrzenou diagnózu COVID – 19, absolvuje
čtrnáctidenní karanténu, o umístění dalších
lidí do izolace bude rozhodovat krajská hy‑
gienická stanice.

Děti, jejich rodiče a v neposlední řadě i učitelé se vždy těší na prázdniny,
začíná dovolená, období grilování, letní kino, dlouhé večery, avšak již od
začátku srpna se nás reklamní letáky všemožných marketů snaží upou‑
tat slogany typu ŠKOLNÍ POTŘEBY JINDE LEVNĚJI NESEŽENETE, HURÁ DO
ŠKOLY, ŠKOLA VOLÁ, VELKÝ NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC a všem je jasné,
že prázdniny se pomalu chýlí ke konci.
A stejně tak jako se rodiče těší na letní vystou‑
pení ze zajetého režimu, nemohou se do‑
čkat, až stereotypní koloběh zase začátkem
září začne. Školní rok 2019/2020 byl v mno‑
ha ohledech přelomový, povinná školní do‑
cházka se stala nepovinnou, učitelé při této
„dobrovolné“ výuce neznámkovali, stali jsme
se závislými na digitálních technologiích, bez
nich by učit na dálku skutečně nebylo mož‑
né, zjistili jsme, že je obsah učiva v některých
oblastech opravdu předimenzován.
Naštěstí máme v dnešní době internetu ná‑
stroje, které umí na podobnou událost rea‑
govat, doslova přes noc se zrodila výuka na
dálku a během prvních týdnů byla situace
velmi hektická. Ředitelé škol i učitelé dokázali,
že jsou schopni vést výuku tímto netypickým
způsobem i přes skutečnost, že tento způsob
vyučování představuje mnohem větší zátěž

a nasazení než běžná výuka. To samé však
potvrdili i rodiče, bez jejich podpory by dis‑
tanční výuka nebyla proveditelná. Některé
děti nebyly ve škole téměř půl roku, některé
pilně studovaly a nabyly kompetencí, kterých
ve škole dosahují jen v omezené míře, a jiné
se rozhodly využít dobrovolné účasti distanč‑
ní výuky tím pasivnějším způsobem.
Všichni učitelé s obavami očekávají velké
rozdíly mezi žáky, ale naší profesí je učitel‑
ství, nebudeme tedy lamentovat nad tím,
že žáci něco neumí, ale vše potřebné je
naučíme nebo ukážeme způsob. Školní rok
2020/2021 začíná 1. září, kdy sociální sítě za‑
plaví fotografie školáčků s popisky ten čas
tak letí, ještě včera jsme ho drželi v náručí a už
je z něj prvňák a všechny maminky, babičky
a možná i příslušníci méně něžného pohla‑
ví budou maskovat slzy v koutku oka. Ale

Na Základní škole Heřmanův Městec jsme
všichni na nadcházející školní rok připraveni.
Každé druhé úterý v měsíci se budou konat
konzultační schůzky rodičů s vyučujícími,
paní ředitelka Mgr. Jana Šindelářová doplňu‑
je: „Byla bych velmi ráda, kdyby se těchto konzultačních odpolední účastnili i žáci. Ve středu
4. 11. se budete moci přijít podívat do školy na
den otevřených dveří. Od září bude ve škole působit školní psycholožka Mgr. Kristýna Zrůstová
a novou pozicí bude také kariérová poradkyně,
kterou bude vykonávat Mgr. Hana Dostálová.
Budete-li chtít, setkáme se na besedách k aktuálním tématům výuky, na které budete vždy včas
pozváni. První beseda, jejímž obsahem bude
práce s programem Microsoft Teams, se uskuteční 10. 9. v 16:00, všichni jste srdečně zváni.“
Město Heřmanův Městec se také rozhodlo
rekonstruovat budovu bývalého městské‑
ho úřadu (č. p. 4) pro potřeby základní školy,
v rámci rekonstrukce dojde jednak k bezba‑
riérovému propojení obou budov ve všech
podlažích, ale hlavně zde díky rozsáhlým
úpravám vzniknou tři kmenové třídy pro 28
žáků, dvě odborné učebny pro 15 žáků, od‑
borná učebna pro 24 žáků, dvě třídy školní
družiny pro 21 a 24 žáků a šatny. Tak 1. září
vykročme pravou nohou a doufejme ve vy‑
dařený školní rok 2020/2021!
Andrea Kudláčková

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 29. 06. 2020
usnesením č. R/2020/164 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu přijatých usnesení s termínem
splnění od 1. 6. 2020 do 29. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/165 bere na vědomí zá‑
pisy z jednání Komise bytové a sociální č. 1/2020
a č. 2/2020,
usnesením č. R/2020/166 doporučuje odprodej
části pozemků parcelní číslo 2259 v k.ú. Heřmanův
Městec o výměře cca 6 m2 manželům Janě a Jiřímu
Bendovým, Konopáčská 1000, Heřmanův Městec
538 03 za cenu 281 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/167 nedoporučuje odpro‑
dej pozemků parcelní číslo 856/24 a st. 1637 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Petru Kohoutovi, Pokorné‑
ho 109, 538 03 Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/168 schvaluje ukončení ná‑
jemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 1191/3,
st. 1232, st. 1231 a st. 1526 v k.ú. Heřmanův Městec
ze společnosti Zabo, v. o. s. IČ 25261363 a uzavře‑
ní nové nájemní smlouvy se společností Zabo
Immo, s. r. o. IČ 04105401, Dlouhá 705/16, Staré
Město, 110 00 Praha 1,
usnesením č. R/2020/169 bere na vědomí si‑
tuaci v Domově pro seniory Heřmanův Městec,
Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec po bles‑
kové povodni dne 14. 6. 2020 a schvaluje Smlouvu
o nájmu školní kuchyně mezi Domovem pro seni‑
ory Heřmanův Městec a Základní školou Heřmanův
Městec, kterou má škola ve výpůjčce, na období od
1. 7. 2020 do 26. 8. 2020 za částku 7 000 Kč,
usnesením č. R/2020/170 schvaluje ukončení ná‑
jemní smlouvy s Lenkou Královou na kavárnu ve
sportovní hale ke dni 30. 6. 2020 a ukládá zveřejnit
záměr pronajmout kavárnu ve sportovní hale,
usnesením č. R/2020/171 schvaluje bezúplatné
užití části pozemku p. č. 1024/1 v parku Bažantnice
pro pravidelné setkávání vyznavačů kynologického
sportu Coursing na období 1. 7. 2020–31. 12. 2020
při splnění sjednaných podmínek,
usnesením č. R/2020/172 vyhlašuje výběrové
řízení pro II. pololetí 2020 na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2020/173 schvaluje uzavření Kup‑
ní smlouvy č. 20/PL940 na prodej dříví se společ‑
ností WOOD & PAPER, a. s.,
usnesením č. R/2020/174 schvaluje uzavření
smlouvy č. Z_S24_12_8120071186 o smlouvě bu‑
doucí o realizaci přeložky distribučního zařízení ur‑
čeného k dodávce elektrické energie se společností
ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/175 rozhoduje o výběru
sdružení „Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Re‑
konstrukce domu, Heřmanův Městec“ s vedoucím
společníkem STAKVO, s. r. o., IČO: 27472221 jako
o dodavateli veřejné zakázky „Rekonstrukce domu
č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ“ a rozhoduje
o vyloučení účastníka SL HOLDING CZ, s. r. o. ze
zadávacího řízení v souladu s § 48, odst. 2, písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb. a schvaluje uzavření smlou‑
vy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu
č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ“ se sdružením
„Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstruk‑
ce domu, Heřmanův Městec“ s vedoucím společ‑
níkem STAKVO, s. r. o., IČO: 27472221,
usnesením č. R/2020/176 schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko
– TIC Heřmanův Městec – provoz 2020,
usnesením č. R/2020/177 schvaluje navýšení ka‑
pacity školní jídelny od školního roku 2020/2021 na
750 porcí denně,
usnesením č. R/2020/178 schvaluje ředitelům
jednotlivých příspěvkových organizací zřízených
městem Heřmanův Městec odměny v navržené
výši,
usnesením č. R/2020/179 schvaluje uzavření ná‑
jemních smluv platných od 1. 6. 2020 na pronájem
bytu a garáže, mezi Domovem pro seniory Heřma‑

nův Městec a panem Vladimírem Jandáčkem, trvale
bytem U Bažantnice 591, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/180 schvaluje čerpání fon‑
du odměn v organizaci SPOKUL HM, p. o. v souvis‑
losti s výplatou pololetních odměn pro zaměst‑
nance a rezervního fondu v souvislosti s platbou
povinných odvodů,
usnesením č. R/2020/181 schvaluje čerpání fi‑
nančních prostředků ve výši 30 000 Kč z rezervního
fondu za účelem pořízení nového čistícího přístroje
HYLA v Mateřské škole Heřmanův Městec, Jiráskova
842,
usnesením č. R/2020/182 schvaluje Společné
memorandum k provozování drážní dopravy na
železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim měs‑
to, které tvoří přílohu usnesení – návrh na zrušení
trati a zřízení cyklostezky,
usnesením č. R/2020/183 schvaluje uzavření
Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální
služby v denním stacionáři Jitřenka,
usnesením č. R/2020/184 schvaluje předběžný
program Heřmanoměsteckých podzimních slav‑
ností 2020 a pověřuje místostarostu JUDr. Tomáše
Plavce k uzavření smluv dle tohoto programu,
usnesením č. R/2020/185 schvaluje navýšení
počtu zaměstnanců technické skupiny o jednoho
pracovníka,
usnesením č. R/2020/186 souhlasí s konáním
6. ročníku rockového festiválku „Bažantnice fest“
dne 5. 9. 2020 v Bažantnici v Heřmanově Městci
a souhlasí s bezplatným zapůjčením veřejného
WC v Bažantnici dne 5. 9. 2020 za úhradu provoz‑
ních nákladů a poplatku za užívání veřejného pro‑
stranství a souhlasí s pronájmem pozemku v loka‑
litě Bažantnice v okolí WC na pozemku parc. číslo
1024/1 v k.ú. Heřmanův Městec a uděluje výjimku
z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 a povoluje
akci do 24.00 hod. dne 5. 9. 2020,
usnesením č. R/2020/187 rozhoduje o 1.kole
rozdělení výtěžku transparentního účtu města
„Veřejné sbírky na podporu občanů postižených
povodní v Heřmanově Městci“ ve prospěch těchto
vlastníků nemovitostí, kde došlo k největšímu po‑
škození v obytných částech domů: Richard a Petr
Nevečeřalovi… 50.000 Kč / Jiří a Alena Pakostovi…
50.000 Kč / Kamil Zrůst… 50.000 Kč / Zdena Zle‑
sáková… 50.000 Kč / Dita a Ladislav Kalousovi…
50.000 Kč,
usnesením č. R/2020/188 bere na vědomí infor‑
maci o začlenění města Heřmanův Městec do ITI
Hradecko‑pardubické aglomerace pro projektové
období 2021+,
usnesením č. R/2020/189 schvaluje uzavření da‑
rovací smlouvy s partnerským městem Bechyně
ve prospěch „Veřejné sbírky na podporu občanů
postižených povodní v Heřmanově Městci“,
usnesením č. R/2020/190 schvaluje harmo‑
nogram jednání rady města na 2.pololetí roku
2020: 3. 8. , 24. 8. , 7. 9. , 5. 10. , 26. 10. , 9. 11. , 23. 11. ,
21. 12. 2020,
usnesením č. R/2020/190 schvaluje harmono‑
gram jednání zastupitelstva města na 2.pololetí
roku 2020: 21. 9. , 14. 12. 2020 + pracovní porada
zastupitelů 23. 11. 2020.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 03. 08. 2020
usnesením č. R/2020/191 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu přijatých usnesení s termínem
splnění od 29. 6. 2020 do 3. 8. 2020,
usnesením č. R/2020/191 ruší usnesení
č. R/2020/183 – „Smlouva o příspěvku obce – Ma‑
rek Havlík“,
usnesením č. R/2020/192 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2019965/VB/01 mezi společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/193 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2018857/VB/01 mezi společností ČEZ Distri‑
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buce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/194 schvaluje předloženou
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře‑
mene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2020899/
SOBS VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.
a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/195 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-2001183/VB/01 mezi společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. a Městem Heřmanův Městec.,
usnesením č. R/2020/196 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001453_SOBS VB_01 mezi společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. a městem Heřmanův Městec.,
usnesením č. R/2020/197 bere na vědomí žádost
paní Miroslavy Weissové o ukončení nájmu na část
pozemku parcelní číslo 1628//1 v k.ú. Heřmanův
Městec a doporučuje uzavření nové nájemní
smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1628//1
v k.ú. Heřmanův Městec s paní Silvií Krotilovou,
usnesením č. R/2020/198 schvaluje uzavření ná‑
jemních smluv platných od 1. 8. 2020 na pronájem
garáže a bytu, mezi Domovem pro seniory Heřma‑
nův Městec a paní Lucií Zajíčkovou, trvale bytem
U Bažantnice 591, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/199 souhlasí s ukončením
nájemního vztahu na městský byt č. 4 o velikosti
1+1, na adrese Pod Pankrácí č. p. 448, Heřmanův
Městec z důvodu úmrtí Jana Baxy ke dni 31. 7. 2020,
usnesením č. R/2020/200 schvaluje pronájem ne‑
bytových prostor v č. p. 916 v Heřmanově Městci
paní Kateřině Dalecké, Čechova 380, Hlinsko v Če‑
chách 539 01 a paní Veronice Netolické, Družstevní
926, Skuteč 539 73 za účelem provozování kavár‑
ny na dobu od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021 za cenu
8.000 Kč/měsíc,
usnesením č. R/2020/201 schvaluje ukončení ná‑
jemního vztahu dohodou ke dni 31. 8. 2020 s Adol‑
fem Soudkem, trvale bytem Havlíčkova č. p. 18,
Heřmanův Městec na bytovou jednotku 2+1, číslo
evidenční 2 na adrese Havlíčkova č. p. 18, Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2020/202 schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/20/22407 s Par‑
dubickým krajem,
usnesením č. R/2020/203 schvaluje příjem dota‑
ce v rámci projektu Potravinová pomoc dětem ve
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II, jejímž
cílem je zabezpečit školní stravování žákům základ‑
ních škol, jejichž zákonný zástupce pobírá dávky
hmotné nouze,
usnesením č. R/2020/204 schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí finančního daru s Pardubic‑
kým krajem OŽPZ/20/23046 na řešení popovod‑
ňové situace města,
usnesením č. R/2020/205 schvaluje uzavření
smlouvy č. 5495/20 na prodej dříví se společností
WOOD & PAPER, a. s.,
usnesením č. R/2020/206 schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
se společností CETIN, a. s. pro umístění komunikač‑
ního vedení a zařízení v pozemku parc. č. 2188 v k.ú.
Heřmanův Městec a schvaluje uzavření smlouvy
o umístění veřejné komunikační sítě se společnos‑
tí CETIN, a. s. pro komunikační vedení a zařízení na
budově č. p. 244 a schvaluje uzavření dohody se
společností CETIN, a. s. o převodu některých práv
a povinností ze správního rozhodnutí ve společ‑
ném územním a stavebním řízení pro stavbu re‑
konstrukce bytového domu č. p. 244,
usnesením č. R/2020/207 schvaluje navržený
postup Likvidační komise Speciální základní školy
Heřmanův Městec ze dne 26. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/208 schvaluje provedení
opravy střechy, úhradu této opravy z prostředků
města a po následné kalkulaci odčerpání příslušné
částky z fondu investic základní školy,
usnesením č. R/2020/209 schvaluje návrh na vy‑
řazení majetku dle příloh č. 1 a 2,
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usnesením č. R/2020/210 pověřuje pana Jana
Řeháka, jako dalšího člena Zastupitelstva města
Heřmanův Městec s právem přijímat prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství a podepisovat
protokol o uzavření manželství, (uzavírání manžel‑
ství občanským sňatkem před Městským úřadem
Heřmanův Městec ve správním obvodu matriční‑
ho úřadu, v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) záko‑
na č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně‑
ní pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1
a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá‑
koník, ve znění pozdějších předpisů),
usnesením č. R/2020/211 souhlasí s užitím zna‑
ku města na čokoládě prodávané Koloniálem Ho‑
lub, s. r. o. a souhlasí s prominutím poplatku za užití
znaku města v této věci,
usnesením č. R/2020/212 schvaluje bezplatné
užití pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Kostelec
u HM p. č. 404, 405 a 408 a pozemků v k.ú. Heř‑
manův Městec p. č. 1739/3, 644/2, 642/5, 735/1
a 2142/1 pro akci Rescue Marathon kids edition
2020 dne 05. 09. 2020,
usnesením č. R/2020/213 schvaluje bezplatné
užití pozemků ve vlastnictví města v Bažantnici pro
pořádání hasičské soutěže dne 19. 09. 2020 a schva‑
luje bezplatné využití veřejných WC v Bažantnici při
hasičské soutěži dne 19. 9. 2020,
usnesením č. R/2020/214 schvaluje zábor veřej‑
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ného prostranství pro umístění volebního mobil‑
ního zařízení o půdorysu 1 m krát 1 m a výšce 2 m
v termínu od 2. 9. 2020 do 1. 10. 2020 v travnaté
části proti knihovně a stanovuje poplatek ve výši
300 Kč dle platných Pravidel pro umisťování reklam‑
ních zařízení na majetku města Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/215 ruší na základě epi‑
demiologické situace, vyhlášených opatření Mi‑
nisterstva zdravotnictví ČR a po konzultaci s KHS
Pardubického kraje pořádání Bartolomějské pouti
v Heřmanově Městci 2020,
usnesením č. R/2020/216 rozhoduje o 2. kole roz‑
dělení výtěžku transparentního účtu města „Veřej‑
né sbírky na podporu občanů postižených povodní
v Heřmanově Městci“ ve prospěch těchto vlastní‑
ků nemovitostí, kde došlo ke škodám v souvislosti
s červnovou povodní: Soňa Kočí, 5. května 61…
20.000 Kč / Jiří Meduna, 5. května 62… 20.000 Kč
/ Jiří Zrůst, U Bažantnice 923… 20.000 Kč / Jaroslav
a Květa Štěpánkovi… 20.000 Kč / Theodor Džo‑
gan… 15.000 Kč / Miloš a Věra Rejfkovi… 10.000 Kč
/ Vítězslav Škrha… 10.000 Kč / Tomáš Chládek…
5.000 Kč / Jiří a Jaroslava Pluhařovi… 5.000 Kč / Jin‑
dřich Chládek… 5.000 Kč / Pavel a Ilona Staňkovi…
5.000 Kč / Kamila Imramovská… 5.000 Kč / Hana
a Jan Písaříkovi… 5.000 Kč / Markéta a Miroslav
Suchánkovi… 5.000 Kč / Pavel Jelínek… 5.000 Kč
/ Ing. Iva Svobodová… 5.000 Kč,
usnesením č. R/2020/217 bere na vědomí

Příprava a zajištění voleb krajských
zastupitelstev
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do krajských zastupitelstvech.
U sídel volebních okrsků dochází v Heřma‑
nově Městci k jedné změně – a to volební
okrsek č. 3 v Domově pro seniory na adrese
Heřmanův Městec, U Bažantnice 63 bude
přestěhován do místní hasičské zbrojnice,
kde tak budou umístěny dva volební okrsky
a to č. 2 a č. 3. Důvodem změny jsou oba‑
vy související s vyšším počtem osob vstu‑
pujících do budovy domova, kde je velké
soustředění seniorů a možnost zanesení
nákazy koronaviru SARS – CoV-2. Proto do‑
šlo k dohodě s panem ředitelem domova
a následně se zástupci SDH Heřmanův
Městec a ke „stěhování“ volební místnosti.
Ostatní okrsky budou umístěny ve stejných
prostorách jako v předcházejících letech.
Přehled volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1: Základní škola
Heřmanův Městec, nám. Míru 1
Volební okrsek č. 2: Hasičská zbrojnice,
5. května 64, Heřmanův Městec
Volební okrsek č. 3: Hasičská zbrojnice,
5. května 64, Heřmanův Městec
Volební okrsek č. 4: Sokolovna,
Jiráskova 533
Volební okrsek č. 5: Sportovní hala,
Jiráskova 916
Volební okrsek č. 6: Dům zahrádkářů,
Pokorného 155
Volební okrsek č. 7: Hasičská zbrojnice
Chotěnice 111

Hlasovací lístky včetně poučení k jejich vy‑
plnění budou voličům doručeny nejpozději
v úterý 29. září 2020 do místa jejich trvalého
bydliště, rovněž budou k dispozici ve voleb‑
ních místnostech. Nejpozději 25. září 2020
musí být na zdejší městský úřad doručena
žádost (v listinné či elektronické podobě)
o vydání voličského průkazu, který oprav‑
ňuje voliče zúčastnit se voleb mimo voleb‑
ní okrsek určený trvalým pobytem. Osobně
lze požádat do 30. září 2020.
V souvislosti s doručováním volebních
lístků bych chtěla požádat naše občany
o spolupráci spočívající v tom, že poštovní
schránky budou opatřeny číslem popisným
a budou z nich odstraněny letáky.
Pro zajištění bezpečnosti členů volebních
komisí i voličů budou ve volebních místnos‑
tech k dispozici dezinfekční prostředky na
ruce, členové komisí budou vybaveni rouš‑
kami, rukavicemi a k dispozici budou dez‑
infekční prostředky na očištění kontaktních
ploch. Podle opatření ministerstva zdravot‑
nictví, platného ve dnech přípravy tohoto
zpravodaje, budou voliči povinni při vstupu
do volební místnosti nasadit roušku.
Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu

možné varianty provozu městských kotelen
U Bažantnice a V Lukách v dodávkách centrálního
vytápění a ohřevu teplé vody.
Rada města Heřmanův Městec na svém jedná‑
ní dne 24. 08. 2020
usnesením č. R/2020/218 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
3. 8. do 24. 8. 2020,
usnesením č. R/2020/219 neschvaluje pronájem
pozemku společnosti J.H.S.D., s. r. o. Rozhovice za
účelem postavení pouťových atrakcí,
usnesením č. R/2020/220 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020352_SoBS VB_1 a mezi společností ČEZ Dis‑
tribuce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/221 bere na vědomí
smlouvu o prodeji chráničky v ulici Jarkovského
v Heřmanově Městci do vlastnictví ČEZ Distribu‑
ce, a. s. a ukládá zajistit vyvěšení záměru prodeje
chráničky v ulici Jarkovského v Heřmanově Městci
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/222 schvaluje přijetí věc‑
ného daru v hodnotě 500 Kč od pana Jindřicha
Netolického,
usnesením č. R/2020/223 schvaluje přesun část‑
ky 39 264 Kč z položky odpisy na položku pořízení
DDHM (vybavení tříd mateřské školy),
usnesením č. R/2020/224 schvaluje návrh na li‑
kvidaci majetku dle příloh,
usnesením č. R/2020/225 uděluje souhlas Ná‑
rodnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s pořá‑
dáním závodů spřežení v Bažantnici v Heřmanově
Městci dne 5. 9. 2020,
usnesením č. R/2020/226 bere na vědomí plně‑
ní a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/227 bere na vědomí plnění
a čerpání vedlejšího hospodářství města Heřma‑
nův Městec k 30. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/228 bere na vědomí před‑
loženou Zprávu o povodni 2020 zaslanou na vo‑
doprávní úřad MěÚ Chrudim.

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
V měsíci září nebude probíhat otevřená
kancelář starosty, místostarosty
a architekta města.
Občané však mohou jmenované
kontaktovat kdykoliv na e‑mailových
adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarosta města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta města

RADA MĚSTA
Pondělí 7. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Pondělí 21. 9. 2020 v 17.00
jednací sál městského úřadu
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Úsek Jiráskovy ulice od sokolovny po křižovatku s Havlíčkovou ulicí už delší
dobu nepatří k těm částem města, kam by byla radost vyrazit autem, povrch
vozovky není v dobré kondici a připomínky zaznívaly stále častěji i od chod‑
ců ke stavu chodníku. Je tedy dobrá zpráva, že do rozpočtu pro rok 2020 byla
zařazena akce Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec, díky které se
dočkáme nejen nových povrchů vozovky i chodníku, ale i vytvoření nových
parkovacích míst nebo bezpečnějších přechodů pro chodce.
Rekonstrukce bude velice rozsáhlá, a tak se
neobejde bez dopravních omezení, která se
mohou objevovat od 15. srpna do 20. pro‑
since. V této době bude ulice uzavřena pro
průjezd vozidel, do sídliště V Lukách se tedy
dostanete pouze z Havlíčkovy ulice kolem
sběrného dvora. Obyvatelům Jiráskovy uli‑
ce bude umožněn příjezd k nemovitostem,
pokud to situace bude umožňovat. O termí‑
nu pokládky nového krytu vozovky, stejně
jako o termínu dalších částí stavby, během
kterých nebude vjezd možný ani pro re‑
zidenty, bude zhotovitel informovat s tý‑
denním předstihem prostřednictvím do‑
pravních značek na příjezdech do prostoru
stavby. Informovat budeme rovněž my na
adrese mesto.hm/rekonstrukce‑jiraskova
a na facebooku města. Pěší přístup k ne‑
movitostem bude možný po celý průběh
stavby, zhotovitel rovněž umožní průchod
chodců mezi náměstím a sídlištěm V Lu‑
kách.
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Proč letos nebyla
pouť
Konání poutě nebo přesněji řeče‑
no její lunaparkové části nezakázala
rada města, jak se občas říká, ale mi‑
nistr zdravotnictví svým mimořád‑
ným opatřením účinným ode dne
27. 7. 2020. To zapovědělo konání
akcí, mezi nimiž byly výslovně jme‑
novány i poutě, kterých se účastní
více než 1000 lidí. To by u naší poutě
nepochybně nastalo, neboť jen ob‑
sluha stánků a atrakcí by čítala přes
500 osob.
Rada města od počátku epidemie COVID 19
zastávala názor, že bude přesně respektovat
celostátní opatření, nebude je ani zpřísňo‑
vat, ale ani obcházet. Takto postupovala i při
rozhodování o pořádání pouti a nevymýš‑
lela žádné kličky, jak mimořádné opatření
obejít.
Pro mne osobně to jako pro městeckého
patriota a velkého příznivce pouti bylo těž‑
ké rozhodnutí. Vždyť pouť se za posledních
šedesát let, které pamatuji, nekonala jen
jednou, v roce 1968, kdy přijely sovětské
a polské tanky. Ale pokud by nyní se infek‑
ce dostala do našich dvou domovů seniorů,
které jsou hned za plotem, nikdy bych si to
neodpustil, a proto jsem i já hlasoval pro
zrušení pouti.

Odbor správy majetku

I když pouť je pro většinu z nás spojena
s kolotoči a stánky, museli jsme se tento‑
krát obejít bez nich a zamyslet se nad pů‑
vodním církevním obsahem tohoto svátku.
A v pozvání příbuzných a přátel na kachnu
a koláče nám také nic nebránilo.

Vítání nových občánků

Vážení a milí rodiče nově narozených dětí, měs‑
to Heřmanův Městec vám srdečně blahopřeje
k narození vašeho děťátka a dovoluje si vás tímto
pozvat na vítání nových občánků našeho města,
které plánuje uskutečnit v sobotu 10. října 2020 A proč Podzimní heřmanoměstecké
v Obřadní síni Staré radnice (děti narozené v roce 2020 a s trvalým pobytem slavnosti (zřejmě) budou?
v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).
Pořádání podzimních slavností rada města

Přihlášku na vítání občánků lze vyzvednout v kanceláři matriky nebo na
www.hermanuv‑mestec.cz/vitani‑obcanku. tel.: 464 603 518, e‑mail: matrika@mesto‑hm.cz

posuzuje podle stejných hledisek. Na nich
dle střízlivého odhadu v jednom okamžiku
počet účastníků tisícovku nepřesáhne. Na‑
víc tyto slavnosti jsou na rozdíl od poutě
záležitostí převážně heřmanoměsteckých
občanů, takže riziko zavlečení nákazy je
nižší. Proto, pokud nedojde k nějakému
zhoršení situace a semafor nám neukáže
červenou, se městské slavnosti uskuteční
v plánovaném termínu 26. 9. 2020.

Vladimíra Dlouhá a Denisa Lindnerová
odd. matriky a evidence obyvatel

Tomáš Plavec,
místostarosta města

Budete‑li mít zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění při‑
hlášky a její předání do kanceláře matriky (osobně, poštou, na podatelnu, vhozením do
schránky důvěry umístěné na nové budově MěÚ – ul. Havlíčkova 801) nejpozději do středy
23. září 2020. Pozvánky budou zaslány cca 10 dnů před konáním akce. Budeme velice rádi,
když naše pozvání přijmete.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání.
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Univerzita 3. věku

Sounáležitost a solidarita vítězí.
Poděkování nekončí!

– nový semestr opět čeká!

Mohlo by se to zdát jako klišé, ale všichni, kdo byli zasaženi povodněmi, vědí,
že tomu tak není. Sounáležitost a solidarita lidí v našem městě, jeho blízkém
i dalekém okolí, pomáhá překlápět malé vítězství na naši stranu v bitvě, kde
nám příroda ukázala svou nezpochybnitelnou sílu.

v Heřmanově Městci

Virtuální univerzita 3. věku v Heř‑
manově Městci má za sebou pět
semestrů. Ten poslední byl specific‑
ký díky všem opatřením, která nám
začala měnit náš svět. Přesto se této
aktivity nevzdáváme a nový semestr
otevíráme. Od října na studenty čeká
pokračování studia, ale zapojit se
mohou i další úplní nováčci.
Studium bude probíhat opět v tradičním
rytmu přednášek 1x za 14 dní a to v pro‑
storách Jednacího sálu MěÚ. Studovat je
možné dva obory, které vzejdou z přihla‑
šovací ankety.
Ve čtvrtek 10. září 2020 v 10:00 v Jednacím
sále MěÚ dojde k informační schůzce ke
studiu. Přihlášení je možné provést pro‑
střednictvím internetového formuláře na
webu města.
Zahájení letního semestru bude 8. říj‑
na 2020 úvodní přednáškou (9:00 1. téma,
10:00 2. zvolené téma), zakončení semest‑
ru pak univerzita stanovila na 31. prosi‑
nec 2020. Poté bude následovat slavnostní
vyhodnocení a pro úspěšné studenty i vý‑
let do zvolené destinace a možné setkání
se studenty z jiných měst.
Bližší informace obdrží případní zájemci
o studium přímo u starosty města Josefa
Kozla (lze využít projektu Otevřené kan‑
celáře starosty a osobně se informovat
o studiu), nebo u současných studentek
a studentů, kteří již se studiem mají své
zkušenosti.
Přihlášky na nový semestr včetně informací
o studijních tématech naleznete na webo‑
vých stránkách města www.hermanuv
‑mestec.cz pod logem VU3V.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Povodně v červnu zcela změnily životy mno‑
hým z nás. Transparentní účet a zřízení veřej‑
né sbírky bylo pokusem, jak rychle pomoci
těm, kterým voda ublížila nejvíce. Téměř půl
milionu korun nastřádal transparentní účet
města díky dárcům z řad jednotlivců, firem či
obcí a měst. Nezapomnělo na nás ani part‑
nerské město Bechyně, které ještě v červnu
rozhodnutím zastupitelstva města přidělilo
dar ve prospěch našeho transparentního
účtu. A takto bych mohl jmenovat a jen a jen
děkovat za každou pomoc, velkou či menší,
které se nám dostalo. A rozhodně jí nebylo
málo ani v části nefinanční.
Osobními dopisy jsem vyjádřil poděkování
největším dárcům sbírky. Téměř každý den
tlumočím slova díků od všech, kterým fi‑
nanční prostředky pomáhají překonat velmi
těžké životní období. Nyní takto i prostřed‑
nictvím městského zpravodaje všem, kdo
jste na transparentní účet přispěli. Rada
města rozhodovala rychle, za což patří velký
díky i mým kolegyním a kolegům v měst‑
ské radě. Během prázdnin tak mohly finance
doputovat k více než dvaceti povodněmi
nejvíce zasaženým domácnostem.
Srpnový koncert Hudebního léta, jehož celý
výtěžek organizátoři věnovali naší sbírce,
je dalším bonusem pro možnou finanční
pomoc těmto rodinám. Jsem velmi rád,
že sounáležitost v našem městě nekončí.
Velmi oceňuji i krok ředitele Domova pro
seniory Ing. Petra Mazury, který výtěžek
koncertu i v nelehkém období plném ko‑
ronavirových opatření přenechal právě ve
prospěch sbírky na povodně, ačkoliv pů‑
vodně měl být právě určen jeho zařízení.
I to jsou zmiňované kroky solidarity a sou‑
náležitosti v našem městě.

Samotná sbírka a transparentní účet bude
aktivní do konce letošního roku. Stále tak
můžete pomáhat. Bližší informace o sbírce
jsou k dispozici na webových stránkách
města.
Říká se, že vše zlé je pro něco dobré. Na
povodních to dobré lze hledat jen velmi
těžko. Přesto mne jeden motiv napadá. Za‑
chovejme si sounáležitost, solidaritu a pro‑
stou lidskou slušnost i do dnů všedních bez
katastrof a karambolů. Tak se nám bude
lépe v našem městě žít. Následky povodní
napravit časem zvládneme. Jizvy na duších
a v srdcích můžeme zacelit společně. Velké
děkuji všem, kdo pomáháte.
Josef Kozel, starosta města

Poděkování
Když naše město zasáhly letošní povodně,
nestačili jsme se divit, že je u nás něco tako‑
vého možné, nicméně náš dům byl jeden
z těch, který voda vyplavila kompletně celý.
Po počátečním šoku, jsme se hned pustili
do práce, abychom vše co nejrychleji vrátili
do původního stavu.
Touto cestou bychom z celého srdce rádi
poděkovali všem, kdo nám pomáhali, ať
už po psychické stránce, tak i po té fyzické
a materiální. Děkujeme hasičům a městu za
velikou podporu a jsme velice vděčni všem
lidem za příspěvky na transparentní účet.
Jak se říká, v nouzi poznáš přítele a to nás
hodně drželo "nad vodou“. Teď už nezbývá
než doufat, že se velká voda dlouho nevrátí.
Pakostovi
www.hermanuv‑mestec.cz
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STAROSTA MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC

Josef Kozel si vás dovoluje pozvat na tradiční
osobní setkání na téma život ve městě z cyklu

NA KÁVU 2/2020
SE STAROSTOU
tentokrát na téma

ROK S KORONOU A POVODNÍ
tedy vše, co město prožilo v roce letošním + co to znamená do měsíců a
let budoucích + exkluzívní host

MĚSTSKÝ ARCHITEKT

Ing. arch. Ondřej Teplý a jeho téma nejbližších let

PŘEMĚNA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA
PŘEMĚNA NÁMĚSTÍ MÍRU A MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

V ČASE BUDOUCÍM

Jednací sál MěÚ
PONDĚLÍ 14.9.2020 OD 17:00

NEfestival v Konopáči byl super
Sportu!

V sobotu 22. srpna vypuknul v Autokempu Konopáč třetí ročník NEfestivalu.
K vidění byly zase nové sporty + i osvědčené tradiční. Že o všechno byl zájem,
svědčily i solidní fronty, které se někde tvořily. Počasí vyšlo na jedničku, takže
nic nebránilo návštěvníkům, kterých se v průběhu celého dne vystřídalo více
jak 1500, aby si užili veškeré atrakce a sporty a nakonec i koupačku.
V obležení byla hlavně obří nafukovačka
Maaad Bounce, skimboarding, Cool Wood
herna a elektrické motorky. Velký úspěch
taky měli treiballisté se svými pejsky. V piv‑
ní míli obhájil svou formu loňský šampion
a favorit Jeník Plavec, aktuální Vládce Mrdic,
Pavel Lopour byl třetí.

Za dotaci děkujeme městu Heřmanův Měs‑
tec a Pardubickému kraji.
Velký dík také patří Autokempinku Konopáč.
Za rok zase sportu!
Ondra a Jenda, spolek Heřmani

Děkujeme všem, kteří jste přišli, obrovský
dík patří všem členům spolku Heřmani a
kamarádům, kteří pomohli a nehynoucí
slávu přejeme všem partnerům, kteří nás
podpořili především finančně, konkrétně
firmám Amako, AZ stavební, Tlapnet, Elek‑
tročejka, Allrisk, Spokul, Plavec & Partners,
Blastaf, Elektrokap.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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NÁMĚSTÍ MÍRU:

Heřmanoměstecké
podzimní slavnosti
sobota 26. 9. 2020

10.00
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ
10.00–11.45
CHOLTIČANKA

(KAPELA VÁCLAVA ČERMÁKA)

12.00–13.00
BÍTOFF CHOLTICE
(POP-ROCK)

13.00–14.00
NADORAZ
(SWING, DIXIELAND,
COUNTRY)

DOPROVODNÝ
PROGRAM:
SOKOLOVNA

pátek 25. 9. v 19.30

14.00–15.30
DĚTSKÝ KABARET

REJŽÁK Z PRAHY
divadelní komedie (DS Heřman)

16.00–17.00
PLATONIC

sobota 26. 9. 10.00–11.30

(DIVADLO HNEDLE VEDLE)

(MLADÁ POP-ROCKOVÁ
KAPELA)

17.30–18.30
BOTOX A JAN KOPEČNÝ
(POP, MUZIKÁL)

19.00–20.15
OLYMPIC REVIVAL

(ORIGINÁL ZVUK A PRODUKCE)

20.30
OHŇOSTROJ
20.45–22.45
DJ SEVEN (90´S)
23.00
KONEC SLAVNOSTÍ
Slavnosti pořádá:

MALÁ SCÉNA

(zahrada za multifunkčním centrem)

KINO

PÁSMO POHÁDEK
(vstupné 30 Kč)

sobota 26. 9. 10.00–18.00
LETY VRTULNÍKEM NAD
MĚSTEM

14.00–18.00
WESTERNOVÉ
ODPOLEDNE
Z PĚNKAVOVA DVORA

SKAUTI H. M.

VYSTOUPENÍ

BAŽANTNICE

celodenní program u jejich
klubovny

•
Válka Sever proti Jihu

GALERIE DVOJDOMEK

•

10–12 a 14–17 hodin

Indiánské

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
OTAKARA VOLEJNÍKA A KRESEB
ŠTĚPÁNA BONAVENTURY

•
Kovbojské
•

PODZIMNÍ BĚH

Pistolnické

(Běžecký klub H.M.)
10.30 – slavnostní start
12.30 – vyhlášení výsledků
(start a cíl na nám. Míru)
Generální partneři:

•
Řemeslné

Významní partneři:

Partneři:

Město Heřmanův Městec pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
program na měsíc září 2020

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK, z.s.
zve na besedu:

Naše rodičovské centrum má právě za sebou úspěšný pětidenní letní pobyt
rodin v Olešnici v Orlických horách s účastí bezmála stovky účastníků. Už
teď se těšíme na další ročník, ale předtím nás čeká ještě spousta práce se
stěhováním do nových prostor.

Výchova bez poražených
P. E. T. (Parent
Effectiveness Training)

Za laskavé iniciativy Marka Výborného nám vedení města přislíbilo bezbariérový prostor
v 1. patře TIC v Heřmanově Městci. Pokud vše půjde podle současných představ, tak provoz
stávajícího centra bude trvat do konce měsíce listopadu. V měsíci prosinci bude Radovánek
uzavřen z důvodu stěhování a od ledna zahájíme provoz v novém. Vzhledem ke složitosti
celé operace přesunu a k blížícím se hrozbám virových nákaz prosíme všechny zájemce
o náš program, aby pozorně sledovali náš web a FB. Rádi bychom si pro následující ob‑
dobí ponechali pomyslnou svobodu měnit program dle momentálních okolností. Tímto
děkujeme za pochopení a vaši přízeň a přejeme poklidný podzim.

Lektorka Helena Nováková z Gordon
Training International.

Na viděnou se těší Lenka Balogová, předsedkyně spolku Radovánek

PONDĚLÍ

15.00 – 17.00 Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 7 let (pouze pro předem přihlášené)
17.30 – 19.30 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu

ÚTERÝ
STŘEDA

rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin cvičení rodičů s kojenci *Cvičení bude probíhat od středy 9. 9.

Od září 2020 dochází k programové změně. Cvičení pro rodiče s kojenci bude probíhat ve středu
od 10.00 hodin. Cvičení pro těhotné v pondělí od 17.30 hodin.
Jednorázový poplatek za program pro rodiče s dětmi je 50 Kč, cvičení pro těhotné 100 Kč.
Rodiny mají možnost předplatného na program rodičů s dětmi na období září–listopad 300 Kč,
těhotenská permanentka 500 Kč/10 vstupů. Upozorňujeme zájemce o slevy na předplatném, že
z organizačních důvodů je předplatné nevratné. Důvodem k vrácení peněz nebude ani případná
karanténa. Děkujeme za pochopení.
Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz, www.facebook.
com/rcradovanek.
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Čtvrtek 10. 9. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s po‑
hádkovou babičkou Ivou Krbcovou. Jedno‑
rázové vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 17. 9. od 10.00 hodin
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN –
ÚVOD KE KURZU
Zajímá vás respektující přístup ve výcho‑

vě vašich dětí? Zveme vás na besedu pro
rodiče s pedagožkou, absolventkou kurzů
respektující výchovy a koordinátorkou ro‑
dičovského centra Mgr. Lenkou Balogovou,
která vás seznámí s tématem respektující
výchovy a s náplní 4. denního kurzu Re‑
spektovat a být respektován /www.respek‑
tovani.com/, který pravidelně realizuje naše
rodičovské centrum. Jednorázové vstupné
50 Kč. Informace a kontakt: 724 042 304.

pátek 16. 10. 2020 17.00 – 20.30
P. E. T. je osvědčená metoda Thomase Gor‑
dona, ověřená rodiči na celém světě, vhod‑
ná pro rodiče jakéhokoliv věku jejich i jejich
dětí.

P. E. T. je ucelený systém, který se vyučuje
v rozsahu 24 hodin.
V kurzech se učí a prakticky trénují ná‑
sledující dovednosti:
– porozumět a naslouchat (jak pomoci
a naučit děti řešit své emoce a problémy
a neřešit je za ně)
– komunikovat a konfrontovat (jak vyřešit
to, co nám vadí, bez obviňování, trestu
a odměn)
– řešit a spolupracovat (jak nalézt řešení
pro obě strany, aby se naplnily potřeby
rodičů i dětí)
Místo konání: RC Radovánek, Jonášova 726,
Heřmanův Městec.
Cena 100 Kč/osobu. Rezervace místa nutná,
platba na místě.
Přihlášení na email rcradovanek@centrum.cz
nebo telefon 724 042 304.
Od listopadu 2020 bude probíhat ucelený
kurz v modelu 8 pátečních setkání po 3 ho‑
dinách, vždy od 17.00 do 20.30 v rozsahu 1 ×
za 3 týdny, aby byla zaručena možnost do‑
mácího nácviku (data a cena celého kurzu
budou zájemcům upřesněny).
Již nyní je možné se hlásit na ochutnávku
kurzu či celý kurz. Místo konání kurzu bude
upřesněno.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Aktivní přístup k životu

Legál v Heřmanově Městci

APŽ Září 2020

V sobotu 15. srpna byla v Heřmanově Městci otevřena 1. legální plocha pro
street art a graffiti

Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dech,
klouby a páteř. Začínáme 8. září.
středa 2. září
Informační schůzka k týdennímu
pobytu v Českosaském Švýcarsku
(Krásný Buk u Krásné Lípy)
Sraz v 16.00 u sokolovny.
čtvrtek 3. září
Na zámek Maleč za trochou historie
Sraz v 6.30 na nám. Míru v H. M.
Autobusem do Malče, prohlídka
expozice F. L. Riegra a F. Palackého.
Odtud pěšky do Chotěboře (cca 10 km).
Zpět autobusem nebo vlakem.

Je to zeď naproti skautské klubovně v ulici
vedoucí průchodem na náměstí. Svými pie‑
cy ji pokřtili writeři Skenr a Eksr z heřmano‑
městecké skupiny Creative Union. V centru
města vznikl prostor otevřený uměleckým
projevům široké veřejnosti. Za předpokladu
dodržování jednoduchých pravidel (nema‑
lovat mimo plochu zdi, udržovat pořádek
a být hatefree tzn. bez nenávisti) může
fungovat téměř samostatně neomezenou
dobu. Hlavním podnětem k vytvoření le‑

gální plochy byl esteticky nevalný stav zdi
nacházející se ve velmi frekventované ulici.
Cílem bylo mít možnost zeď kdykoliv přetřít.
Legální plocha toto kritérium naplňuje a na‑
víc místo oživuje. Celý projekt se uskutečnil
za podpory skautského střediska Leknín
Heřmanův Městec, starosty města, vstříc‑
ných majitelů zdi a skupiny Creative Union,
kterým tímto děkuji.
Za skautské středisko Leknín
Klára Votoupalová

sobota 5. září
Cyklovýlet s podporou vlaku
Z Vraclavi u Vysokého Mýta do H. M.
Sraz v 7.15 u kapličky u vlakového
nádraží v H. M. Ujedeme cca 60 km.
středa 9. září
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Tři veteráni. Odjezd v 18.00
z nám. Míru v H. M.
čtvrtek 10. září
Vycházka s hůlkami
Sraz na vlakovém nádraží v H. M.
ve 13.10. Půjdeme z Valů do Mělic.
sobota 12. až 19. září
Týdenní turistický pobyt
v Českosaském Švýcarsku v Krásném
Buku u Krásné Lípy
Podrobnější informace podá Ivana
Krbcová.
sobota 26. září až pondělí 28. září
Rozloučení s cyklosezónou
Kolem Svratky. Denně ujedeme
cca 70 km. Zájemci, hlaste se.

Rozvrh Sokol
T. J. Sokol Heřmanův Městec zve všechny zájemce na pravidelné cvičební hodiny. Cvičení
oddílů Rodiče + děti, Judo, Mladší a starší žáctvo začíná 2. týden v září, oddíl Předškolní
žactvo 30. 9. 2020.
16.00
17.00

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

PO
ÚT

Rodiče + děti
Judo

ST
ČT

zámek Maleč

PÁ
NE

Judo

17.00
18.00
Florbal
18.00–19.30
Rodiče + děti
Judo
Předškolní
žactvo
Mladší a
starší žáctvo
Judo

18.00
19.00

19.00
20.00

20.00 až
21.30

ZTV
Volejbal do 19.30
Judo do 18.30
Volejbal do 19.30
Badminton
do 19.30
Judo 18.30

Volejbal 17.00–19.00

Florbal
19.30–21.00
Volejbal 19.30–21.30
www.hermanuv‑mestec.cz
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Lidé kolem nás

Viktor Marek
Kouzelník, hoteliér, syn
kouzelníka Longmarka
světoznámý iluzionista

Rozhovor nemůžeme začít jinak,
než vzpomínkou na tvého otce
Longmarka, největšího kouzelníka
na světě. Kolik vlastně měřil?
210 cm a vážil 135 kg. V době před válkou,
kdy muži měřili v průměru 165 cm to bylo
opravdu hodně. Proto také to umělecké
jméno Longmark. Byl rozložitý, takže když
stál sám, nebylo vidět jak je vysoký. Když se
ale někdo k němu postavil, byl mu většinou
tak po prsa. Nejen já vzpomínám, jak tančil
v sokolovně na plese a jeho horní čtvrtina
těla důstojně plula nad tančícím davem.
A zajímavé bylo, že měl rád malé partnerky,
naše maminka měřila kolem 150 cm.
Jak se otec dostal ke kouzlům a co
s nimi všechno zažil?
Otec byl vyučený sklenář, učil se u pana
Ipsera. Začal pracovat u sklenářské firmy
Walter v Pardubicích, ale moc se mu to ne‑
líbilo. Šel hledat štěstí do Prahy a potom
odjel do Karlových Varů, kde ho angažo‑
val pan Chefalo, Italoameričan, vedoucí
varietní skupiny, která předváděla taneč‑
ní a kouzelnická čísla. Chefalo si přivezl
z Ruska 12 liliputánů, extrémně malých lidí
a můj otec k nim byl do kontrastu. Nejpr‑
ve tančil (nebál se toho, i když předtím se
věnoval jenom boxu) a postupně se učil
kouzlit. U Chefala byl deset let a třikrát
s nimi objel celý svět, Amerika, Austrálie,
Afrika, Asie, na co si jen vzpomenete. Teh‑
dy se ještě cestovalo loděmi, letadla ještě
nebyla běžná.
Když se v roce 1938
vrátil do Čech,
založil si vlastní
skupinu, ale pak
to Němci zakázali
a musel jít praco‑
vat do šroubárny.
Ještě před tím, na
turné v Sobotce,
poznal maminku,
dceru tamního
hoteliéra. Vzali se,
měli tři syny, já
jsem nejmladší.
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Po válce to bylo ta‑
kové nahoru dolů,
komunisté mu také
zakázali vystupovat,
ale vždy se zase ke
své práci dostal. Pra‑
coval pod Česko‑
slovenskými cirkusy
a varieté a Prago‑
koncertem, dvakrát
vystupoval v soko‑
lovně v Heřmano‑
vě Městci. A v se‑
dmdesátých letech
dokonce dostal od
tehdejšího minist‑
ra kultury Klusáka
vyznamenání Za
vynikající práci.

A čím jsi se živil, když jsi pověsil
kouzelnický klobouk a hůlku na
hřebík?
Přestavěl jsem chalupu v Tepličce u Karlo‑
vých Varů a zřídil tam restauraci. Byla úspěš‑
ná, ale musel jsem dělat všechno, když bylo
potřeba. Ale dědeček byl hoteliér a já celý
život bydlel po hotelech, tak jsem věděl, co
host chce.

Zasvěcoval tě od dětství do svých
kouzelnických triků, nebo si to
střežil jako své tajemství?
Nás všechny syny zasvěcoval, před ostat‑
ními si to střežil. Při svých vystoupeních
uplatňoval poznatky, které získal v celém
světě, některé triky upravoval nebo spojo‑
val několik v jeden a podobně.

A co bys našemu městu přičaroval,
kdyby to šlo?
Aby byla mezi lidmi vzájemná soudružnost,
aby se lidé více spolu stýkali a měli se rádi.

A kdy jsi začal vystupovat ty?
Hned od dětství. Otec mne na vystou‑
peních nechával mizet a pak mne zase
nacházel v klobouku jako kachny a jiná
zvířata. Pak již jsem začal vystupovat ak‑
tivně a dokonce jsem dával dohromady
rodinnou revue, otec, matka a tři synové.
Později ale byly potíže s úřady a všichni
jsme nastoupili do občanských povolání,
já pracoval jako osvětlovač v divadlech
v Pardubicích a Ostravě. Kolem roku 1964,
když se poměry uvolňovaly, jsem začal
organizovat kouzelnická vystoupení s ot‑
cem. Domluvil jsem turné po celé Jugoslá‑
vii, pak jsme šest let vystupovali v Polsku,
měli jsme třeba i tři představení denně, to
byla pěkná šichta. Od roku 1980 jsem již
vystupoval sám a jezdil jsem po
celém světě, kromě evropských
zemí i třeba Indie, Mongolsko,
Vietnam.
Dnes už asi kouzelnické
řemeslo nemá zlaté dno?
Ale má. To by ses divil. Třeba
Francouzi a zejména Němci to
milují. I dnes je možné se tím
dobře živit. Ale manipulace je
náročná a s přibývajícím věkem
je to čím dál těžší. Proto jsem
v roce 1991 v Garmisch‑Parten
Kirchenu vystoupil naposledy.

V roce 2015 jsi se vrátil do Městce.
Jak se ti tu líbí?
Rodná hrouda je rodná hrouda. Do Měst‑
ce jsem se vždy rád vracel z celého světa.
Já i můj otec jsme mohli zůstat v Americe,
v Austráli, prakticky kdekoliv. Měli jsme na‑
bídky na práci, ale třeba i nabídky k sňatku.
Ale vždy jsme se vrátili do Heřmaňáku. Takže
líbí.

A nakonec ještě jedna otázka
k tvému otci. Po Městci se
tradovalo, že svou kostru, jako
raritu, věnoval nebo prodal
antropologickému ústavu. Je to
pravda?
Není, je to jenom fáma. Nic takového ne‑
bylo a otec v klidu a vcelku odpočívá na
hřbitově v Heřmanově Městci.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Jára Marek – Longmark 1910–1987
liliputánka sprchuje Longmarka
– ostřikuje ho jako slona, říká Viktor Marek
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Husův sbor
Milí přátelé, s Bartolomějskou poutí v Heřmanově Městci jsou spojeny jak lou‑
čení s prázdninovými radovánkami, tak začátek školních povinností. Letošní
rok ale přinesl mnoho nečekaných změn a prázdniny se žactvu protáhly na
celý půlrok. Také pouť, jak ji tradičně v našem městě známe, zůstane tentokrát
skutečně pouze v rovině duchovní.
Naše Církev československá husitská slaví
v tomto podivném roce své sté výročí. Mno‑
ho plánovaných oslav a akcí bylo ze zřejmých
důvodů omezeno nebo zrušeno. I náš Husův
sbor v Heřmanově Městci si připomíná kula‑
té výročí. 21. září uplyne již devadesát let od
chvíle, kdy se věřící zdejší náboženské obce
nově vzniklé Církve československé mohli za‑
čít scházet k bohoslužbám ve svém vlastním
sboru. Náboženská obec zde již existovala od
roku 1921, kdy byl 15. února do úřadu duchov‑
ního ustanoven penzionovaný katecheta
Karel Jelínek, který 27. února sloužil první čes‑
koslovenské bohoslužby. Na valné hromadě
v hostinci V Lázních byla 3. března zvolena
rada starších a o dva dny později rada zvolila
předsedou Karla Vyleťala.
Bohoslužby bylo Okresním školním úřadem
povoleno konat v prostorách školní tělocvič‑
ny. K podané žádosti o spoluužívání kostela
sv. Bartoloměje se církevní úřady nevyjádřily
a římskokatolická konsistoř následně zamítla
žádost o propůjčení kostela Matky Boží. Ne‑
pomohla ani listina ze 6. května 1921, kde se
181 katolíků včetně starosty města a ředitele
školy svými podpisy za jeho propůjčení nebo
pronajmutí přimlouvá. Potěšující a nikoliv
všude běžnou skutečností je, že ekumenická
spolupráce v Heřmanově Městci, vzájemná
náboženská snášenlivost a tolerance má zde
letitou a dosud stále živoucí tradici.
Ministerstvo školství ovšem rozhodlo o záka‑
zu užívání školních tělocvičen k náboženským
či jiným shromážděním vyjma školních akcí.
Náboženská obec byla proto nucena přistou‑
pit ke stavbě sboru.
V roce 1925 byl ustanoven stavební výbor
a o rok později odkoupen stavební poze‑
mek od bratra Antonína Vacíka. V roce 1927
byl architektu Františku Potůčkovi zadán
požadavek na vypracování projektu stavby.
21. července 1929 se konala slavnost položení
pamětního kamene. Slavnostní bohoslužbu
vykonal na schodech starého hřbitova biskup
Stanislav Kordule a za ústřední radu promluvil
poslanec Ferdinand Prášek. Pamětní kámen je
zasazen do zdi vestibulu a nese nápis: Milujte
se – pravdy každému přejte! M. Jan Hus. Tento
Husův sbor postavila nábož. obec církve čes‑
koslovenské v Heřmanově Městci v l. 1929–30

svým nákladem a za pomoci příznivců, když
byl presidentem republiky T. G. Masaryk, pa‑
triarchou G. Procházka a biskupem St. Kordule.
21. VII. 1929.
Stavitel sboru Emanuel Dostál vlastním nákla‑
dem zbudoval a věnoval náboženské obci ko‑
lumbárium pod západní částí sboru. Naproti
vchodu je umístěna jeho pamětní deska
a v přední části nalezneme pamětní desku
Františka Petra, učitele, kronikáře a čestného
občana města, kterou zhotovila kamenická
firma Pleskot.
Náboženská obec církve československé
husitské v Heřmanově Městci

vás srdečně zve do Husova sboru

v sobotu 5. 9. 2020 od 10.00 na

VIKARIÁTNÍ DEN

A OSLAVY 90. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ HUSOVA SBORU

PROGRAM:
10.00 – slavnostní bohoslužbu
s udělením svátosti křtu povede
biskup královéhradecký Pavel
Pechanec
11.30 – prostor pro občerstvení
a přátelské rozhovory
13.00 – Přednáška ThDr. Martina
Chadimy, ThD. – Tomáš Garrigue
Masaryk a náboženství
14.30 – koncert
vokálně-instrumentálního
souboru ReBelcanto
16.00 – ukončení oslav závěrečnou
modlitbou a písní
Akce se koná za podpory města
Heřmanův Městec.

V průčelí sboru je umístěn dubový boho‑
služebný stůl a kazatelna, zhotovené dle
vlastního návrhu truhlářským mistrem
Františkem Brychem, který sbor vybavil též
vstupními dveřmi a lavicemi. Po obou stra‑
nách byly umístěny pamětní desky Dr. Karla
Farského a Karla Jelínka. Nástěnný freskový
obraz akademického malíře Václava Kučery
Usmíření je symbolem společenství církve,
mladých i starých, pracujících tělesně i du‑
ševně, kteří se shromáždili, spojeni soucitem
okolo smrtelně zraněného druha. Nad nimi
se vznáší žehnající postava Krista, přináše‑
jícího usmíření. Dole je citován úryvek ver‑
še Janova evangelia 13,34: „Přikázání nové
dávám vám, abyste se vespolek milovali.“
Předlohou postav byly tváře místních obča‑
nů a patrně i manželky autora obrazu, jenž
byl žákem Maxe Švabinského.
Za zmínku jistě stojí i bohoslužebný stůl
v modlitebně od Jana Křížka, dveře do vesti‑
bulu zhotovil Adolf Kramařík, měděný kalich
na věži sboru Jindřich Krčmář a zvon Mrtvé
oplakávám byl ulit R. Matouškem roku 1931
v Brně.
Stavba sboru by se nemohla uskutečnit bez
obětavosti věřících a zdarma provedených
prací místních řemeslníků bez ohledu na
jejich náboženské vyznání!
V předvečer slavnostního otevření se konala
akademie v sále hostince V Lázních. V ne‑
děli o deváté hodině proběhlo rozloučení
s dosavadním bohoslužebným prostorem
v tělocvičně a průvod se vydal k nové bu‑
dově Husova sboru, kde zazněly na přiví‑
tanou fanfáry z opery Libuše. Po slavnost‑
ních projevech biskup předal duchovnímu
náboženské obce Karlu Jelínkovi klíče od
sboru, aby jej slavnostně otevřel. Jako prv‑
ní vešel nejstarší člen náboženské obce
jednadevadesátiletý bratr Ludvík Schmidt.
Následovala slavnostní bohoslužba, kterou
zde vykonal biskup Stanislav Kordule.
Chtěla bych vás tímto, milé sestry a milí bra‑
tři, pozvat v sobotu 5. září do našeho Huso‑
va sboru k připomenutí jeho devadesátin.
Podrobný program oslav naleznete v tomto
čísle Leknínu.
Zároveň přeji vám i vašim rodinám a přáte‑
lům příjemné prožití letošní pouti, mnoho
zdaru v novém školním roce a pevné zdraví
i potřebné síly.
Alena Tučková, farářka CČSH
www.hermanuv‑mestec.cz
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Turnaj v losovaných čtyřhrách
Dne 8. 8. 2020 se za krásného počasí konal
tradiční turnaj losovaných čtyřher, který
pořádal tenisový oddíl TJ Jiskra Heřmanův
Městec za finančního přispění hlavního
sponzora UniCredit Bank. Celkem 20 hráčů
se ráno dostavilo na kurty za halou a netr‑
pělivě očekávalo, jakého partnera do deblu
jim los určí. 10 dvojic bylo rozděleno do

dvou skupin, hrálo se pouze na 1 set. K zá‑
věrečnému finále v pozdních odpoledních
hodinách nakonec proti sobě nastoupili
dvojice Jan Kachlík, Karel Čáp a Miroslav Ry‑
bišar, Zdeněk Kadlec. Finálový boj byl velmi
dramatický a vítězem se nakonec v super
tiebreaku stala dvojice Kadlec, Rybišar. Zde‑
něk Kadlec tak završil svůj vítězný hattrick.

V parném letním dni všichni účastníci uvítali
možnost využití sprch a sociálního zařízení
sportovní haly, což bylo umožněno díky
vstřícnému přístupu příspěvkové organiza‑
ce Spokul HM. Za tuto spolupráci děkujeme.
Tomáš Celunda, předseda oddílu tenisu
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

SAKO

Orchestr SAKO (Smíšený amatérský komorní orchestr) Heřmanův Městec
vznikl jako spolek v prosinci 2015 za podpory města Heřmanův Městec pod
taktovkou Pavla Starého, ten vystudoval na vojenské konzervatoři hru na
trubku a violoncello. Působil deset let v profesionálním orchestru v Praze,
poté vystupoval s vlastním souborem, účastnil se natáčení pro televizi, roz‑
hlas, film.

Divadelní soubor
Heřman zve na
komedii Jaromíra
Břehového „Rejžák
z Prahy“

Koronavirové jaro (nejen) kultuře
příliš nepřálo a i domácí divadelní
soubor musel premiéru, původně
plánovanou na konec května, po‑
sunout.

V současnosti působí jako ředitel ZUŠ v Heř‑
manově Městci. Orchestr je složen většinou
z amatérských hudebníků všech věkových
kategorií z Heřmanova Městce a okolí. Or‑
chestr je svým složením atypický, vychází
z možností nástrojového obsazení, které
se v regionu nabízí. Základem jsou hous‑
le, příčné flétny, klarinety, doplněné kon‑
trabasem, baskytarou, klávesovými nástro‑
ji, trubkami, různých bicích a příležitostně
zpěvem. V současnosti orchestr čítá kolem
25 hudebníků. Zaměřujeme se na úpravy
vážné hudby (většinou barokní) a hudbu fil‑
movou. Orchestr hraje pro radost z hudby.
Vznikl pro místní hudebníky, kteří se neměli
kde uplatnit, aby navázal na bohatou histo‑
rickou tradici v Heřmanově Městci a oboha‑

til kulturní život v městě. Orchestr vystupuje
v rámci různých městských oslav, festivalů,
příležitostných a vánočních koncertů. Jaké‑
koliv novinky sledujte a termíny koncertů
na facebooku: SAKO Heřmanův Městec.
Pavel Starý

Ale nový termín premiéry je již za dveř‑
mi a jsme poctěni a potěšeni, že můžeme
tímto představením přispět k podzimním
slavnostem v našem městě. I kdyby mrzký
kovid na kobyle jezdil, i kdyby si snad troufl
slavnosti omezit či zrušit, přivítáme vás –
byť patřičně orouškované – v sokolovně
v pátek 25. září, začínáme v 19.30.
V komedii, kterou jsme pracovně při zkouš‑
kách opatřili podtitulem „Já se nesvlíkám“,
uvidíte, jak by to taky mohlo dopadnout se
zavedenými a zkušenými ochotníky, kdy‑
by se nechali obloudit umělcem „velkého“
světa. Nu, posoudíte sami, zda se ubrání
a uvidíte, kdo se svlékat nebude a kdo ano.
Těšíme se na vás.
Michal Dziedzinskyj

Podzimní běh 2020
I v době koronavirové se stále chystá tradiční běžecký závod Podzimní běh v Heřmanově
Městci. Letos se poběží v sobotu 26. září, start v 10.30. V tento termín by měly probíhat
také městské slavnosti a plánujeme start z náměstí Míru včetně vyhlášení vítězů na pódiu
před kostelem. Nicméně vše je ve velké nejistotě, jak se bude vyvíjet situace ohledně
restrikcí, a tak nevíme, zda vůbec budou městské slavnosti a v jakém formátu bude
možné akci uspořádat. Zároveň došlo v důsledku povodní k uzavření městského parku,
a tedy nebude možný ani start a cíl v loňském místě. Pokud tedy nebudeme startovat
z náměstí, bude start v ulici Pod Palácem (za restaurací Dymák), kde jsme kdysi začínali,
a cíl u hájenky. V každém případě zbytek trati bude nezměněn, poběží se přes Palác
5 km nebo 10 km. V rámci možností budou i závody pro děti. Sledujte prosím náš web
WWW.PODBEH.CZ a facebook včetně skupiny Vládce Mrdic. Závod je součástí tohoto
seriálu a doufáme, že další díly budou následovat. Sportu zdar a Covidu zmar!

Za Běžecký klub Heřmanův Městec
Jan Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Zahrádkáři
informují

Když se rodiče rozejdou…

Základní organizace Českého zahrádkář‑
ského svazu chce informovat občany, že
výstava Babí léto na Konopáči konaná
vždy v druhé polovině září se pravděpo‑
dobně neuskuteční. Této akce se zahrád‑
káři účastnili mnoho let. V našem stánku
byl vždy velký zájem o čerstvě vylisovaný
jablečný mošt. Proto jsme se rozhodli při‑
pravit ochutnávku a prodej moštu přímo
v domku zahrádkářů na adrese Heřmanův
Městec, ulice Pokorného číslo 155. Akce
proběhne v pátek 18. 9. 2020 od 10 do
17 hodin.

Amalthea z. s. otevírá od září v Chrudimi podpůrnou skupinu pro děti, které
prochází těžkým obdobím rozchodu/rozvodu svých rodičů. Program po‑
může dětem lépe se vyrovnat s rozchodem rodičů a zmírnit jeho negativní
důsledky.

otevíráme skupinu pro děti z Chrudimi a blízkého okolí

Pokud bude další
zájem o mošt,
akci zopakujeme
za 2–3 týdny. Přes‑
ný termín bude
včas oznámen.
Výbor ZO ČZS

Děti mohou hravou formou a v bezpečném
prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenos‑
ti a přání. Nejsou do ničeho tlačeny – mo‑
hou se do připravených aktivit zapojit, nebo
být jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby
se ve skupině cítily dobře a měly možnost
poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco
podobného.
Skupina je určena pro děti ve věku 6 – 12 let,
které jsou vlivem rozvodu či rozchodu rodi‑
čů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Pro přihlášení je nutný souhlas obou rodi‑
čů. Důvodem je minimalizace případných
konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce
průvodců s rodiči a dítětem. Je možné při‑
hlásit i sourozence.

Od září do prosince 2020 proběhne v pro‑
storách organizace Amalthea v městském
parku celkem 12 setkání. Každý týden se
proškolení průvodci budou dětem věno‑
vat 1,5 hod.

ANKETA LEKNÍNU – HEŘMANOMĚSTECKÁ POUŤ
„Co si myslíte o zrušení heřmanoměstecké pouti? Souhlasíte se stanoviskem
města?“
Helena Horová: „Dá se to přežít, obzvlášť, když jde o zdraví. A město
s tím nemohlo naložit jinak. Před 52 lety to bylo horší, když všechny už
postavené a funkční atrakce v Bažantnici zrušila přes noc okupace.“
Lucie Pilařová: „Myslím, že je blbost rušit pouť.
Určitě by šla udělat nějaká hygienická opatření, jako
Amalthea z.s.
otevírá
dětskou
podpůrnou
skupinu
se udělala
na festivalech
a podobných
akcích.“
Jaromír Staráček: „Já si myslím, že to přežijeme. Ta pouť je především událost duchovní. Potěšilo by, kdyby spíše zpřístupnili zámecký
park. Právě na tu pouť jsme chodívali přes zámecký park. Nebezpečná místa (věřím, že se jedná pouze o menší plochy) mohou přece
ohradit
páskami.
jsem tedaurčena?
do parku v poslední době nechodil.
Pro koho
je Já
skupina
No ale třeba do školy nebo ze školy přes park jsme někdy chodili.
Pro děti ve věku 6 - 12 let, které jsou vlivem rozvodu či rozchodu
A v létě se schovat do parku bývá příjemné.“

KDYŽ SE RODIČE ROZEJDOU…
rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Monika Fleischmanová: „Já s rozhodnutím souhlasím. Jako rodák a člověk žijící
tu trvale již 40 let, vím, jak je na pouti vždy hlava na hlavě. Mezi
Jak to probíhá?
stánky se lidi na sebe dost tlačí. Tam by nebyla možnost rozestupu
1x týdně/ 1,5nahod
půl metru, natož víc. Jen tedy malinko mi hlava nebere, že
páteční
celkem 12 setkání zábava, na které se těch lidí sejde také opravdu mnoho,
je povolena.“

program vedou proškolení průvodci
od září do prosince 2020

Místo realizace

Program je bezplatný a je realizován ve
spolupráci s organizací Dětský průvodce
rozvodem z.s.
Kontakt pro přihlášky a další informace:
Bc. Eva Černá, eva.cerna@amalthea.cz,
tel. 777 752 826

Viděl jsem zázrak?

Program pomáhá dětem
lépe se vyrovnat
23. července jsem šel v poledne kolem
s rozchodem
rodičů
nové,
„krásné“, ale stále
protékající kašny. Na
lavičce
vedle
ní
se
uměleckým
dílem kochal
a zmírnit jeho negativní
pan místostarosta. Než jsem od kostela do‑
důsledky.
šel ke kašně, byl tam již i pan starosta a oba
Ne. Kašna byla pouze vypuštěna.

do kašny dlouze hleděli. Že by nový způ‑
sob věštění? Už jim nestačí křišťálová kou‑
Děti nejsou do ničeho
le? Dívají se do budoucnosti, nebo čarují?
se honila
do spousta
Co tlačeny,
tam dělají? mohou
Hlavou se mi
otázek. V 16.00 hodin odpoledne na pro‑
připravených aktivit
cházce s vnoučkem, jsem nevěřil vlastním
zapojit,
nebo být Zázrak.
jen v roli
očím.
Kašna neprotékala.
Ti chlapi
to dokázali.
pozorovatele.
Vypuštěná kašna ukázala i kvalitu použitého
masivu
na vrchní
kašny,
Důležité
je,dílaby
sesilikonové
dítě vespoje
a další zajímavé detaily tohoto uměleckého
cítiloceny).
dobře.
dílaskupině
(alespoň podle
Kdo z vás by byl
ochoten
zaplatit
700
000,00
Děti mohou hravouKč za 3 m3 be‑
tonu, pár hranolů tvrdého masivu (jenom ty
formou
v bezpečném
stály
56 000,00aKč)
a jednoduchou techno‑
logii?
Majitelé
zahradních
jezírek a zahrad‑
prostředí sdílet své
ních bazénů si dokáží sami spočítat.

pocity, obavy, zkušenosti
Musíme
začít dávat pozor, aby se proté‑
a přání.
kající kašna nestala vzorem třeba městské
pokladně.

Mají možnost poznat, že
Aleš Jiroutek
nejsou samy, kdo prožívá
něco podobného.
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Hudební léto pomohlo rodinám
postiženým povodní
Jak čtenáři Leknínu vědí, řada okolností nás pořádající římskokatolickou far‑
nost donutila zrušit resp. výrazně omezit letošní ročník festivalu „Hudební
léto v kostele sv. Bartoloměje“. Ale jeden avizovaný mimořádný koncert v ne‑
děli před heřmanoměsteckou poutí se přesto uskutečnil.

Věříme, že alespoň tento jeden koncert byl
náplastí pro všechny, kteří se na letní hu‑
dební zastavení v kostele sv. Bartoloměje
těšili. Děkujeme městu Heřmanův Městec,
Pardubickému kraji i generálnímu partne‑
rovi spol. Energeia, díky kterým mohl být
veškerý obnos věnován na uvedený účel.
A zvláště děkujeme všem dárcům za každý
příspěvek. A na závěr nezbývá než dodat,
že se těšíme na snad již standardní a úplný
festival v roce 2021.
Marek Výborný
organizační výbor festivalu

Vlastislav zahajuje
již 159. sezónu
Byl nazvaný „Per aspera ad astra“ /Přes pře‑
kážky ke hvězdám/ symbolicky věnovaný
všem, kteří pomáhali jak se zvládnutím ko‑
ronavirové krize, tak i s povodněmi v našem
městě. Šlo o koncert benefiční a celý jeho
výtěžek byl věnován na transparentní účet
zřízený městem Heřmanův Městec na po‑
moc rodinám postiženým povodní. A nyní
ta radostná zpráva, podařilo se na dobro‑
volném vstupném vybrat částku 22.135 Kč.
Obrovské díky všem dárcům!

stka Markéta Böhmová a mladý talentovaný
v Jeruzalémě narozený houslista Milan Al
‑Ashab ukázali, že patří k české špičce or‑
chestrální i komorní hudby. Program kon‑
cipovaný jako cesta „per aspera ad astra“
gradoval z pašijového utrpení v Haydnově
symfoniii La Passinone skrze část mešního
Creda velké Mozartovy Mše h moll až k zá‑
věrečnému jásavému a oslavnému Moza‑
rtovu motetu s velikonočním Alleluja.

Už dnes bychom vás rádi pozvali na náš
„Jarní“ profilový koncert, který se uskuteční
na podzim, konkrétně v neděli 25. října od
18 hodin v heřmanoměstecké synagoze.
Těšit se samozřejmě můžete i na tradiční
vánoční koncert v sokolovně, Rybovku
nebo oblíbený reprezentační ples v sobotu
6. února příštího roku.

A co koncert samotný? I podle ohlasů pří‑
tomných posluchačů, kteří zaplnili kostel
sv. Bartoloměje, to byl vynikající hudební
zážitek. A to nás těší, podobných v dneš‑
ní době vskutku mnoho není. Špičkový
komorní orchestr L’Armonia Terrena pod
taktovkou Zdeňka Klaudy i sólisté soprani‑

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI – ZÁŘÍ 2020
Klub aktivní senioři se opět po prázdninách sejde v klubovně Domu s pečo‑
vatelskou službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec.
pondělí 14. září 2020 15.30 SAVOVÁNÍ
doneste si trika pastelové barvy ostatní
materiál přiveze lektorka / spoluúčast 20 Kč
úterý 22. září 2020 15.30 KERAMIKA
vezměte si nůž a pracovní hadřík. / spo‑
luúčast 50 Kč

Pěvecký sbor Vlasti‑
slav vstupuje v září do
své 159. umělecké se‑
zóny. Má před sebou
další pestrý a bohatý
program a věříme, že
ho co nejméně naruší
podobné okolnosti jako pandemie
COVID-19 na jaře.

úterý 29. září 2020 14.00 MASÁŽE
vezměte s sebou ručník. Masáž je na půl
hodiny, čas vaší masáže si objednejte po
6. září na telefonu 724 215 103
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Je patrné, že činnost nejstaršího spolku
v našem městě je velmi pestrá a my mezi
sebou rádi přivítáme další nové mužské
i ženské hlasy. Pravidelné zkoušky pod ve‑
dením sbormistra Ondřeje Mejsnara bu‑
dou probíhat každé pondělí od 18.30 hod.
v prostorách Multifunkčního centra. Začí‑
náme v pondělí 7. září. Bližší informace mů‑
žete také sledovat na webových stránkách
www.vlastislav‑hm.cz a na sociálních sítích.
Přijďte mezi nás. Kontaktovat nás můžete
i na tel.: 732 142 863.
Marek Výborný, jednatel spolku
www.hermanuv‑mestec.cz
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CHOVATELSKÁ A ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA Školička pro pejsky
SVINČANY 2020
v Heřmanově Městci
Září je začátkem podzimu, a to je pravidelný termín pro pořádání chovatelských
a zahrádkářských výstav, které mají ve Svinčanech velkou tradici. Ta letošní je
v pořadí 39. a uskuteční se 19.–20. září 2020. Výstava bude v sobotu otevřena
od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod.
V letošním roce si chovatelé připomínají 50. výročí od založení spolku ve
Svinčanech, takže výstava má slavnostní nádech

Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže
a zvířat mladých chovatelů okresu Pardubice. Dále výstava okrasného ptactva a akvarij‑
ních ryb. Připravena je také V. speciální výstava holubů texanů a mondenů. Nově je na
neděli připraven nákupní trh chovných zvířat. Uskuteční se také prodej chovatelských
potřeb a vitamínových doplňků. Připravuje se i expozice, která bude prezentovat 50 let
chovatelské organizace. Pro milovníky květin a zahrady je připravena výstava ovoce, ze‑
leniny, hroznového vína, květů jiřin, kaktusů, sukulentů, bonsají, zahrádkářských potřeb,
dekoračních prvků do zahrady, zahradní a lesní techniky. Zakoupit si můžete také vše pro
pěstování jedlých a léčivých hub a další sortiment. Po celý průběh výstavy je zajištěno
parkoviště, občerstvení a stánkový prodej, včetně prodeje regionálních produktů. Výstava
je obohacena o živou hudbu, vystoupení mažoretek, soutěže pro děti, malování na obličej
a zvířecí koutek pro děti.
Výstava bude zakonče‑
na v neděli odpoledne
za zvuku mysliveckých
trubačů slavnostním
vyhodnocením výsta‑
vy s předáním čest‑
ných cen a pohárů pro
nejlepší vystavovatele.
pořdatelé

Pořídili jste si štěňátko a má již aspoň
3 měsíce? Tak to je nejvyšší čas přijít.
Naše psí školka začne 6. 9. 2020 a probíhá
na kynologickém cvičišti v Heřmanově
Městci – Za Oborou 930 a jejím cílem je
pomoci vám s výchovou a socializací vaše‑
ho pejska již od útlého věku. Naučíme vás
základní prvky poslušnosti, umožníme styk
s jinými štěňaty, zkrátka uděláme vše pro
to, aby z vašeho pejska vyrostl vyrovnaný
a spokojený jedinec.
Hlásit se můžete na níže uvedených tele‑
fonních číslech nebo na e‑mailu.
Ing. Medková Jaroslava 736541200, nebo
Čepová Lenka 732352679
e‑mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Přijďte, rádi vás u nás uvidíme.
Za kolektiv
kynologů
Medková
Jaroslava
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Startuje již 16. sezona
cestovatelských
večerů v kině
Městské kino Heřmanův Městec vás
zve na tradiční cyklus cestovatel‑
ských večerů, který začíná 24. září.
Zpravidla jednou za dva týdny ve
čtvrtek se s námi můžete vydat do
řady zajímavých míst světa.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Kino Heřmanův Městec program na září 2020:
Pátek 4. 9. a sobota 5. 9. 17.30
		
Mulan (3D/2D)
Pátek 4. 9.
19.30 After: Přiznání
Sobota 5. 9.
19.30 Tenet
Středa 9. 9.
17.00 3Bobule (Bio seniorů)
Středa 9. 9.
19.30 Noví mutanti
Čtvrtek 10. 9. 19.30 Palm Springs
Pátek 11. 9.
17.30 Trollové: Světové turné
Pátek 11. 9. a sobota 12. 9. 19.30		
		
Ženská pomsta
Sobota 12. 9. 17.30 Scoob!
Úterý 15. 9.
19.30 Vyšinutý
Středa 16. 9.
19.30 Casting na lásku
Čtvrtek 17. 9.
19.30 Šarlatán
Pátek 18. 9.
17.30 Expediční kamera 2020
Sobota 19. 9. 15.30 Máša a Medvěd:
		
Mášiny písničky
Sobota 19. 9. 17.15 Princezna zakletá v čase

Sobota 19. 9. 19.30 Krajina ve stínu
Úterý 22. 9.
19.30 a středa 23. 9. 17.30
		
Štěstí je krásná věc
Středa 23. 9.
19.30 Kingsman: První mise
Čtvrtek 24. 9. 18.00 Austrálie s dítky
		
v zádech (cest. večer)
Pátek 25. 9.
17.30 Děda postrach rodiny
Pátek 25. 9.
19.30 a sobota 26. 9. 17.30
		Bábovky
Sobota 26. 9. 10.00 Pásmo pohádek
		
(městské slavnosti)
Úterý 29. 9.
19.30 Rytmus: Tempos
Středa 30. 9.
18.00 Večer pod lampou
		
Leona Šenková
Čtvrtek 1. 10. 19.00 Boys 1970 (premiéra
filmu a host Marek Holeček)

Více informací na oficiální webové stránce
kina: www.kinohm.cz

Sezonu zahájí cyklocestovatelé manželé
Vackovi svou přednáškou „Austrálie s dítky
v zádech“ (24. 9.), následovat bude z jara
přeložený cestovatelský večer „Jarda Šíma
na motorce“ (8. 10.) a těšit se můžete také na
nejnovější multimediální diashow manželů
Motani „Velké Safari a malé surikaty“ (22. 10.).
Na sobotu 7. 11. pro Vás chystáme další roč‑
ník festivalu Snow Film Fest, který by měl
opět navštívit velmi zajímavý host. Podzim‑
ní část sezony bude pokračovat přednáškou
Martina Stillera „Tasmánie s baťůžkem po
stopách čerta“ (12. 11.), tradičně zajímavým
povídáním Pavla Svobody, tentokrát z jeho
výpravy „Tanzánie poprvé v Africe!“ (26. 11.)
a rok 2020 zakončíme 10. 12. diashow od‑
vážně mladé motorkářky „Dominika na
cestě Japonskem“.
Věřím, že vás naše nabídka cestovatelských
večerů zaujala a těším se na viděnou. Více
informací i průběžné programové aktuality
najdete na našem webu www.kinohm.cz
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Papírnictví u sv. Jiří
Jak si již někteří z vás všimli, něco se v obchodě změnilo. Za pultem již nepo‑
tkáte p. Heřmanského, který se tu několik desítek let o obchod staral. Jemu tak
patří velký dík za to, že v našem městě papírnictví bylo.

ření otevřel a těší se zájmu zákazníků. Cílem
obchodu je také do budoucna pořádání
menších kurzů například na výrobu šperků,
nebo již zmiňovaných ručně vyráběných
přání.
Informace o obchodě naleznete také na fa‑
cebooku a to pod názvem Papírnictví Heř‑
manův Městec.
V obchodě také funguje Zásilkovna, kde
můžete svoje balíčky vyzvednout, ale také
odeslat.
Věřím, že i nadále zákazníci ocení vstřícný pří‑
stup a budou do obchodu chodit s radostí
a úsměvem.
S přáním hezkého dne Mirka Stará

Na první pohled se změnily výlohy. Nově ná‑
zev hlásá, že v obchodě naleznete papírnic‑
tví, základní galanterii a dárkové předměty.
Velkou změnou, a to zásadní je, že obchod
je samoobslužný. Z galanterie zde najdete
především nitě, jehly, prádelní a klobouko‑
vou gumu, nebo tzv. režnou nit, látací pří‑
zi apod. Není výjimkou, že si zákazníci přejí
něco, co v sortimentu není, a tak je to pou‑
ze na domluvě, zda je možnost objednání.
V obchodě naleznete doopravdy základy,
vlnu ani vyšívací bavlnky či látku ne.
Myšlenka mít zde nejen papírnictví klasic‑
ké na ¾ plochy obchodu, kdy je možnost
cokoli po domluvě objednat, ale zaměřovat
se i na kreativní část se pomalu plní, a proto
zde mimo základních věcí naleznete třeba
akrylové či olejové barvy. Hit dnešní doby
malování na kameny přinesl do obchodu
fixy, kterými právě můžete kameny poma‑
lovat a poté zanechat někomu pro radost na

různých místech města a okolí. Novinkou již
brzy budou v dnešní době také oblíbené fixy
se štětcovým hrotem, se kterými dokážou ši‑
kovné ruce vytvořit kouzelné věci. Je ale po‑
třeba kromě zábavy také trochu povinností,
a to především pro školáky. Proto můžete
vybírat ze cvičných sešitů pro nižší ročníky,
sbírek úloh z matematiky nebo pravopisu
pro ročníky vyšší.
Dárkové předměty jsou zastoupeny v men‑
ším množství, což ale nikterak neubírá na
kráse drobností, které jsou všechny ručně
vyráběné. Naleznete zde například cínované
šperky nebo krásné, ručně vyráběné přání
od p. Kateřiny Prachařové, která má svou
malou dílničku v Chrudimi.

V Heřmanově Městci
vytryskl Kozlův pramen
Novou kašnu na pěší zóně Na Haldách, kte‑
rá vzbuzuje řadu emocí, označil na serveru
mapy.cz neznámý vtipálek jako Kozlův
pramen. Redakci i panu starostovi se tento
název líbí a navrhujeme ho ponechat jako
oficiální.
redakce

Obchod je v tomto stylu otevřený od 1. břez‑
na letošního roku. S nástupem korony se
jeho dveře uzavřely na několik týdnů, ale
i přes počáteční obavy se po uvolnění opat‑

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Zámecký park
Vážení spoluobčané a návštěvníci zámeckého parku,
dovolte mi seznámit vás v následujících řádcích s aktuálním stavem zámecké‑
ho parku a s návrhem postupu na jeho obnovu. Jak jste mnozí sami pocítili,
tak dne 14. června 2020 zasáhla naše město blesková voda, která velmi citelně
postihla celý domov pro seniory na zámku, ale i významnou část zámecké‑
ho parku. Celý park i zámek vlastní Hlavní město Praha a Domov pro seniory
Heřmanův Městec je správcem. Ve velké míře je park využíván občany a ná‑
vštěvníky našeho města a pouze okrajově seniory domova. I přesto chápeme,
že park je pro heřmanoměstecké občany významným prvkem tolik potřebné
přírody a možnosti rekreace.

spojené právě s jejich stářím a ke zhoršení
stavu mnoha jedinců přispěly výrazným
podílem i klimatické podmínky let minulých
i letošních. V posledních letech docházelo
v rámci pěstební péče ke kácení a údržbě
vybraných a schválených stromů. Stav po‑
rostu je však nadále horší a horší a je nutno
přistoupit ke komplexnějšímu řešení. Aktu‑
álně probíhá vypracování projektové doku‑
mentace na revitalizaci parkového porostu.
Projekt zpracovává Ateliér Krejčiříkovi, který
má v České republice významné jméno. Je‑
jich práci znáte možná z nedávno dokončené
obnovy parku ve Slatiňanech nebo na Kuksu,
kde za zámeckou zahradu dostali ocenění Vel‑
ká cena Europa Nostra, což je nejvyšší ocenění
za obnovu památky v Evropě.
Po vypracování projektové dokumentace
chce domov usilovat o dotaci z Evropského
operačního programu Životní prostředí. Po‑
kud budeme v tomto dotačním titulu úspěš‑
ní, mohli bychom zhruba v září příštího roku
započít realizační práce. Příprava projektové
dokumentace je v průběhu prací konzulto‑
vána s dotčenými orgány památkové péče
i ochrany přírody i se zástupci komise pro
životní prostředí města.
Taktéž je potřeba provést zajištění závad na 5
mostcích, doplnit některé jejich části, přespá‑
rovat kamenné zdivo podpěr a další práce.

Bohužel nečekaná voda v parku napáchala
značné škody, a to nejen na stromech, ale
i cestách a loukách, které byly zaplaveny
bahnem a organickou hmotou. Našim cílem
je do konce roku 2020 vysoutěžit firmu, kte‑
rá by byla schopna opravit cesty, které byly
vymlety zátopovou vlnou do hloubky někde
až 110 centimetrů a aktuálně po nich nelze
vůbec chodit. Největší erozní rýhy byly pro‑
vizorně zasypány, aby se stav nezhoršoval.
V žádném případě není v parku bezpečně
průchozích asi 1/3 cest. Stejně tak bude nut‑
né vysoutěžit na základě připravované do‑
kumentace firmu, která provede regeneraci
zatopených luk zámeckého parku, který je
přírodní památkou a zároveň Evropsky vý‑
znamnou lokalitou NATURA 2000. Z lučních
porostů se musí vyhrabat zbytky větví a na‑
plavenin. Obnova parku musí být provede‑
na s ohledem na dotčené orgány ochrany
přírody a kulturních hodnot.
Díky vodě muselo být akutně pokáceno 35
stromů, z nichž polovina se zřítila do týdne
po povodni. To dokazuje, že uzavření mělo
důvod. Jedna lípa dokonce spadla ještě tři
týdny po povodni. Průběžně probíhají dal‑
ší projektové práce na území parku. Vlivem

povodňových průtoků na Podolském poto‑
ce došlo k poškození rozsáhlé části pravého
břehu potoka a taktéž k úplné destrukci
pevného jezu k odběru vody pro zámecký
rybník. Majitelem rybníka je ČRS MO Přelouč.
Stabilita pravého břehu potoka je v části na‑
tolik narušena, že hrozí další sesutí břehu do
koryta a vznik škod na okolních porostech.
Rybáři z Přelouče aktuálně pracují na pro‑
jektové dokumentaci na případnou novou
výstavbu jezu. Otázkou bohužel zůstává, jak
dlouho budou schopni ponechat ryby v zá‑
meckém rybníku bez nového jezu. Rybník
totiž ztratil přítok, který byl napájen pomocí
jezu, který se v povodni zřítil.

Během procházek po parku ještě před po‑
vodní jste si jistě všimli, že se zvyšujícím
se věkem stromů se objevují problémy

Denně dostávám mnoho dotazů, proč je
park stále uzavřen. Myslím, že výčet stavu je
jasným dokladem toho, že se jedná o velmi
poškozený pozemek, kde stále hrozí riziko
ohrožení zdraví a života návštěvníků, a proto
doufám, že všichni občané pochopí, že jeho
otevření není aktuálně možné. Náš park je
právem považován svým založením za jeden
z nejlépe kompozičně řešených parků v Čes‑
ké republice a určitě si tedy zaslouží náležitou
péči o tuto kulturní hodnotu. Prosím tedy,
dejte nám čas a prostor na jeho obnovu.
O aktuální stavu provozní bezpečnosti v par‑
ku vás budeme informovat.
Za Domov pro seniory Heřmanův Městec
Klára Husáková, ředitelka
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Dlouhá tradice poutí byla v letošním roce přerušena. Víme, kdy začala?

Slovo pouť (nářečně pout) má několik významů. Knižní výraz pouť znamená
putování, cestu, cestování. Náboženským významem ho spojujeme s puto‑
váním na posvátná poutní místa regionální i zahraniční. Cesta pěšky vytrhla
člověka z všedních starostí, a mohl se tak lépe věnovat modlitbám a přemýš‑
lení o životě. Pouť je i církevní slavnost k uctění památky světce, kterému je
zasvěcen místní kostel nebo kaple, doplněná lidovou zábavou, různými atr‑
akcemi, prodejem u stánků a podobně. Takové poutě bývaly a dodnes jsou
rozšířené. V našem městě na svátek patrona města a kostela svatého Bartolo‑
měje (24. srpna, respektive následující neděli) byla vždy konána poutní slavnost
s poutní bohoslužbou.

rok 1919

rok 1910

Kdy vlastně začaly heřmanoměstecké pou‑
tě s tak dlouholetou tradicí, nelze stanovit.
Městská kronika, která je psána od roku 1926
(a částečně retrospektivně) uvádí, že pouť
byla slavena již v dobách minulých. Je ale
zcela logické, že poutní slavnost se zde sla‑
vila od okamžiku existence kostela sv. Barto‑
loměje, který je doložen písemnou zmínkou
v korespondenci Arnošta z Pardubic s pape‑
žem Klementem v letech 1349–1351. Nejstar‑
ší zachovaná fota pouti pocházejí z období
před první světovou válkou. Ve třicátých le‑
tech 20. století kronika popisuje, jaká to byla
mimořádná událost pro obyvatele města.
Konala se na obou náměstích. Ta byla pře‑
plněna nejrůznějšími atrakcemi a kolem do‑
kola měli obchodníci stánky s nejrůznějším
sortimentem. Od nádobí, hraček, oděvů…,
po dobroty pro děti a dospělé. Stánky byly
rozmístěny mezi oběma náměstími a až do
Čáslavské ulice. Mládež většinou dorazila
na kolech, která si ponechávala v „úschov‑
nách“ na hlavních ulicích. V pondělí po pou‑
ti následoval výroční trh na dobytek a jižní
část náměstí musela být proto vyklizena.

Největší shon zaznamenala obě náměstí
vždy v neděli a pondělí.
V roce 1952 byla pouť přesunuta do Bažant‑
nice. Od té doby se již nikdy na náměstí ne‑
konala. Určitý čas byla nazývána dožínkovou
slavností, ale pro Městečáky to byla vždy
pouť tradičně v pondělí následovaná posví‑
cením. Jeden případ, kdy se Bartolomějská
pouť nekonala, byl rok 1968, kdy tudy pro‑
jížděly tanky a doprovodný konvoj armády
Varšavské smlouvy. Utábořily se podél silni‑
ce na Stojice a zablokovaly ji svou vojenskou
technikou na několik dní. Následovaly roky,
kdy se na konci prázdnin děti i dospělí schá‑
zeli právě na pouti a o pondělním posvícení.
Eva Bočková

rok 1926

rok 1962

Uzávěrka zpravodaje:
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