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Vítej, turisto, v Heřmanově Městci!
S končícím jarem a nastupujícím létem započala turistická sezóna. Chtěli
jsme zjistit, jak se cítí turista, který přijede na návštěvu do našeho města.
Co ho zaujme, co mu bude chybět, jak se bude ve městě orientovat a jaký
dojem v něm město zanechá. Požádali jsme proto dvě mladé dámy z Pardubic, Jitku P. a Danu L., aby město navštívily a sdělily nám své poznatky
a zkušenosti. A toto jsou jejich zážitky:

foto Jan Kočičák Kočí

Ačkoliv žijeme v nedalekých Pardubicích,
Heřmanův Městec příliš neznáme. Proto
jsme nejprve, jako správní moderní turisté,
hledaly informace na internetu.
Na oficiálních stránkách města bylo obtížné vůbec něco pro turisty najít, odkaz Turista je uschován až úplně dole a je snadno
k přehlédnutí. Navíc informace tam jsou
značně povšechné. Mnohem lepší je Oficiální turistický portál Pardubického kraje,
kde jsou informace o památkách profesionálně a přehledně zpracovány, ne každý,
kdo se zajímá o Heřmanův Městec, to však
najde.
Z těchto informací jsme zjistily, že za prohlídku by určitě stály zámek, kostel sv. Bartoloměje, kostelík Zvěstování Panny Marie,
židovský hřbitov, synagoga a zajímala by
nás i Löwitova vila.

Nasedly jsme proto v neděli ráno na kola
a vydaly se na cestu do Městce. Cesta byla
příjemná, jen mírně do kopce, prvá část kolem letiště po cyklostezce, pak po vedlejších
silnicích, které jsou ovšem také dost frekventované. Cestou od Jezbořic jsme míjely
synagogu, která byla naším hlavním cílem,
ale rozhodly jsme začít návštěvou turistického informačního centra.
Dojely jsme na hlavní náměstí a po chvíli
objevily známý zelenobílý symbol i. Ale
dveře byly zavřené, žádné informace, jen
jakési centrum Pohůdka, což nám nic neříkalo. Navíc před centrem hnědá informační cedule směrovala informační centrum
na druhou stranu, tak jsme nevěděly, jestli
jsme vůbec dobře.
Informací se nám tedy nedostalo, a proto jsme vyrazily na obhlídku města samy.

Nakoukly jsme do kostela skrz vchodovou
mříž, cedulky s telefoním číslem, kde můžeme
požádat o prohlídku kostela, jsme si nevšimly.
Potom jsme přejely k synagoze. Bylo již 11.30
a otevřeno bylo do 12 hodin a pak až od 14.
Přesto se nás velmi ochotně ujala paní Hrstková a nejprve nám doporučila podívat se
na výstavu fotografií Jana Kočího v přilehlém
dvojdomku. Fotky byly nádherné a prohlídka
synagogy úžasná. Krásně opravená památka
a zasvěcený výklad průvodkyně nás nadchly.
Ale zřejmě jsme byly ten den první a jediní návštěvníci. Paní průvodkyně nás také informovala, že prohlídku kostelíka Zvěstování Panny
Marie je možno objednat u paní Výborné, byla
však neděle poledne, a tak jsme nechtěly rušit.
Prohlídku galerie jsme již nestihly, ale paní
Hrstková nám půjčila klíče od židovského
hřbitova. Hřbitov je pěkně upravený a překvapila nás jeho velikost. Informace o něm
jsou v tmavém a ponurém průjezdu a jsou
špatně čitelné. Klíče jsme při zpáteční cestě
vhodily za mříž do synagogy, dle instrukcí
jsme dávaly pozor, aby nespadly do kanálu.
Cestou zpět na náměstí, pěknou vydlážděnou pěší zónou, jsme se zeptaly několika
občanů, kam by bylo nejlepší zajít na oběd.
Skóre bylo U Slunce 3×, sokolovna 2×, Eden
1×. Poslechly jsme hlas lidu a vyrazily do
Slunce. Příjemná stinná zahrádka, milá obsluha, velké porce a rozumná cena. Celková
spokojenost. Obsluhy jsme se zkusily zeptat
na Löwitovu vilu. Nevěděla, není zdejší. Prvnímu hostovi to také nic neříkalo, ale další
nám vysvětlil, že je to soukromý objekt, kam
se nedostaneme. Proto jsme po obědě vyrazily do zámeckého parku. Zámek známe
jen ze silnice a překvapilo nás, jak veliký
a krásný park se za ním nachází. Prošly jsme
jen část a chtěly nahlédnout i do zámku, ale
odradila nás cedule, že je průchod zakázán.
Vzhledem ke covidu jsme tedy nezkoušely
proniknout dovnitř.
...pokračování na straně 4
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 26. 05. 2021
usnesením č. R/2021/155 bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od
12. 5. 2021 do 26. 5. 2021,
usnesením č. R/2021/156 doporučuje odkup části
pozemku parcelní číslo 1663 a části pozemku parcelní číslo v k.ú. Heřmanův Městec od manželů Bohumily a Ladislava Abrahámových, za cenu 200 Kč/
m2, výměru upřesní geometrický plán,
usnesením č. R/2021/157 doporučuje odkup částí pozemku parcelní číslo 1633/1 a pozemku 1623
v k.ú. Heřmanův Městec od pana Jiřího Wiesnera za
cenu 200 Kč/m2, výměru upřesní geometrický plán,
usnesením č. R/2021/158 doporučuje odkup
části pozemku parcelní číslo 1625 v k.ú. Heřmanův
Městec od pana Ing. Zdeňka Kramáře, paní Věry
Urbanové, paní Ing. Jarmily Stehlíkové a paní Mileny Dejdarové za cenu 200 Kč/m2, výměru upřesní
geometrický plán,
usnesením č. R/2021/159 doporučuje odkup
části pozemku parcelní číslo 1624 v k.ú. Heřmanův
Městec od pana Karla Davida, za cenu 200 Kč/m2,
výměru upřesní geometrický plán,
usnesením č. R/2021/160 doporučuje odprodej
pozemku parcelní číslo 136/1 o výměře 147 m2 v k.ú.
Chotěnice paní Sylvě Kaláškové a panu Ing. Tomáši
Mazurovi, za cenu 154 Kč/m2,
usnesením č. R/2021/161 doporučuje odprodej
částí pozemků parcelní číslo 323 a 322/1 v k.ú. Heřmanův Městec manželů Aleně a Jiřímu Pakostovým, za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. R/2021/162 doporučuje směnu
pozemků parcelní číslo 1710/54, 1710/61 a část pozemku parcelní číslo 1710/4 v k.ú. Heřmanův Městec v majetku paní Evy Faitové a manželů Martiny
a Jiřího Václavkových, za budoucí parcely č. 12 a 13,
usnesením č. R/2021/163 doporučuje předloženou směnu částí pozemků parcelní číslo 1617 a 1618
v k.ú. Heřmanův Městec o rozloze 228 m2 podle
přiložené situace mezi městem Heřmanův Městec
a panem Zdeňkem Cabicarem,
usnesením č. R/2021/164 doporučuje směnu
části pozemku parcelní číslo 1664/2 o výměře
cca 129 m2 v k.ú Heřmanův Městec v majetku pana
Jaromíra Davida a pozemku v majetku města parcelní číslo 1665/4 o výměře 736 m2 v k.ú. Heřmanův
Městec s doplatkem za cca 607 m2 ve výši 400 Kč/
m2, výměru upřesní geometrický plán,
usnesením č. R/2021/165 doporučuje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 2226
a 1644/1 k.ú. Heřmanův Městec vždy o výměře
0,68 m2 za nájemné 500 Kč ročně za každou část
pozemku, společnosti Zásilkovna, s. r. o., Lihovarská
1060/12, Praha 9, IČO 28408306,
usnesením č. R/2021/166 schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Heřmanův Městec a Povodím Labe, s. p., Víta
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské
předměstí,
usnesením č. R/2021/167 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Stavrecon Pardubice, s. r. o. na realizaci zakázky "Stavební
úpravy 2.NP v č. p. 288",
usnesením č. R/2021/168 schvaluje přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Čtyřkolové vysoké chodítko
v hodnotě 4 000 Kč daroval pan Milan Rolenec,
usnesením č. R/2021/169 doporučuje zastupitelstvu ke schválení mimořádný neinvestiční příspěvek na vybavení nových tříd v rekonstruované
budově č. p. 4 ve výši 1.774.000 Kč,
usnesením č. R/2021/170 doporučuje poskytnutí
mimořádného příspěvku ve výši 350 tisíc Kč na vybavení nově zřízené třídy MŠ Jonášova,
usnesením č. R/2021/171 pověřuje vedoucího
finančního odboru oddělení vytvořením "Investičního fondu na podporu čističek", ukládá projednat
se zájemci o stavbu DČOV z Radlína způsob pod-

pory od města HM a doporučuje připravit koncept
Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku na
stavbu a pořízení DČOV,
usnesením č. R/2021/172 bere na vědomí předložený návrh Závěrečného účtu města Heřmanův
Městec za rok 2020,
usnesením č. R/2021/173 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města
k 31. 3. 2021,
usnesením č. R/2021/174 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 31. 3. 2021,
usnesením č. R/2021/175 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2021
dle položkového znění,
usnesením č. R/2021/176 doporučuje Zastupitelstvu města Heřmanův Městec schválit novou
zřizovací listinu Jednotky SDH dle metodiky HZS,
usnesením č. R/2021/177 schvaluje Program zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2021,
usnesením č. R/2021/178 schvaluje uzavření
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121799428 se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 08. 06. 2021
usnesením č. R/2021/179 bere na vědomí plnění usnesení rady města s termínem splnění od
26. 5. 2021 do 8. 6. 2021,
usnesením č. R/2021/180 schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 856/63 a část
pozemku p. č. v k.ú. Heřmanův Městec s panem Jaroslavem Žampachem a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 856/63 a 598/13
o celkové výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
s paní Hanou Buriánkovou, za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2021/181 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1458
v k.ú. Heřmanův Městec s paní Janou Jelínkovou
a panem Miroslavem Jelínkem, za cenu 4 Kč/m2/
rok a doplacení nájemného za dva roky zpětně,
tj. za rok 2019, 2020,
usnesením č. R/2021/182 schvaluje předloženou smlouvu na pronájem nebytových prostor
v č. p. 288 (místnosti č. 211 a 212) s Rodičovským
centrem Radovánek z.s., Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/183 schvaluje předložený dodatek č. 1 na navýšení ceny nájemného za
pozemky uzavřený se společností AGRO NAČEŠICE, a. s., 2500 Kč/ha/rok,
usnesením č. R/2021/184 schvaluje přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 1
v DPS, Masarykovo náměstí č. p. 950 v Heřmanově
Městci od 16. 6. 2021 Evě Homolkové,
usnesením č. R/2021/185 schvaluje Dodatek
č. 1 k Pachtovní smlouvě – ČEZ Energetické služby, s. r. o. a souhlasí s technickým zhodnocením
a s uplatňováním odpisů u ČEZ Energo, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/186 schvaluje dodatek č. 2
k mandátní smlouvě č. 2/PK/2016 s firmou BYTEP
HM, s. r. o. o obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů,
usnesením č. R/2021/187 neschvaluje žádost
o neuplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za
porušení podmínek smlouvy ev.č. ZÚK/1/2021 –
MěÚHM uzavřenou s Mgr. Silvií Horákovou a Vlastimilem Horákem,
usnesením č. R/2021/188 nesouhlasí s odpuštěním provedení dynamické zatěžovací zkoušky
z důvodu zajištění kvality stavebně technického
stavu komunikace, o které požádal pan Pavel Beran,
usnesením č. R/2021/189 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ, s. r. o. na realizaci zakázky "Rekonstrukce
bytového domu č. p. 244 – II",
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usnesením č. R/2021/190 schvaluje uzavření
smlouvy o podmínkách provedení stavby místa
pro přecházení přes silnici I/17 v Čáslavské ulici
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
usnesením č. R/2021/191 vydává souhlas s provedením prací na rodinném domě paní Jaroslavy
Chudobové spočívající v přesahu zateplení obvodového zdiva délce domu 9 m a tl. 160 mm nad
pozemní komunikaci – chodník č. parc. 2260 v k.ú.
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/192 schvaluje upravené
znění Dodatku smlouvy o výpůjčce s Mateřskou
školou, Heřmanův Městec, Jonášova 726,
usnesením č. R/2021/193 schvaluje podání žádosti MŠ Jonášova o grant z rozpočtu prostředků
MAS Železnohorský region s názvem Regenerace
přírody a krajiny,
usnesením č. R/2021/194 jmenuje za zřizovatele
paní Bc. Janu Krejčíkovou, Mgr. Martu Pleskotovou
a JUDr. Tomáše Plavce za členy Školské rady při
Základní škole, Heřmanův Městec, okres Chrudim,
usnesením č. R/2021/195 schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých ve prospěch Základní školy Heřmanův Městec, okres
Chrudim,
usnesením č. R/2021/196 schvaluje zápis Likvidační komise Domova pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec ze dne 26. 5. 2021,
usnesením č. R/2021/197 vyhlašuje výběrové řízení pro II. pololetí roku 2021 na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení,
usnesením č. R/2021/198 schvaluje předložený
návrh rozmístění atrakci na Bartolomějskou pouť
v roce 2021,
usnesením č. R/2021/199 schvaluje vypovězení
smlouvy uzavřené s p. Kučerovou o provozování
útulku pro psy.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 14. 06. 2021
usnesením č. Z/2021/021 schvaluje ověřovatele
zápisu Mgr. Kláru Husákovou a Ing. Aleše Jiroutka, schvaluje program jednání a bere na vědomí,
že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana
Jankovská,
usnesením č. Z/2021/022 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění přijatých usnesení za období
od 26. 4. 2021 do 14. 6. 2021,
usnesením č. Z/2021/023 bere na vědomí zprávu
o činnosti rady města za období od 25. 2. 2021 do
4. 6. 2021,
usnesením č. Z/2021/024 bere na vědomí zprávu
o činnosti finančního výboru pro jednání zastupitelstva konané dne 14. 6. 2021,
usnesením č. Z/2021/025 bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru za období březen,
duben a květen 2021,
usnesením č. Z/2021/026 bere na vědomí zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni
2. 6. 2021,
usnesením č. Z/2021/027 bere na vědomí záznam
z jednání Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
ze dne 24. 5. 2021,
usnesením č. Z/2021/028 bere na vědomí zprávu
o činnost městské policie za období 1. 3. 2021 až
31. 5. 2021,
usnesením č. Z/2021/029 schvaluje neodkoupit
pozemky parcelní číslo 1002/5, 1002/36, 1002/37,
1002/38, 1002/39, 2100/2, 2100/3, 2100/4 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti JIMPO, a. s. Tyršova
318/3, Poděbrady III 290 01,
usnesením č. Z/2021/030 schvaluje neodkoupit
pozemky parcelní číslo 198/5 a 192/2 v k.ú. Chotěnice od pana Josefa Štěňhy,
usnesením č. Z/2021/031 schvaluje odprodej
částí pozemků parcelní číslo 323 a 322/1 v k.ú. Heřmanův Městec manželů Aleně a Jiřímu Pakostovým
za cenu 290 Kč/m2,
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usnesením č. Z/2021/032 schvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 136/1 o výměře 147 m2 v k.ú.
Chotěnice paní Sylvě Kaláškové, U Bažantnice 786,
Heřmanův Městec 538 03 a panu Ing. Tomáši Mazurovi, Chotěnice 21, Heřmanův Městec 538 03, za
cenu 154 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/033 schvaluje předloženou
směnu částí pozemků parcelní číslo 1617 a 1618
v k.ú. Heřmanův Městec mezi městem Heřmanův
Městec a panem Zdeňkem Cabicarem,
usnesením č. Z/2021/034 schvaluje směnu části
pozemku parcelní číslo 1664/2 o výměře cca 129 m2
v k.ú Heřmanův Městec v majetku pana Jaromíra
Davida a pozemku v majetku města parcelní číslo
1665/4 o výměře 736 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
s doplatkem za cca 607 m2 ve výši 400 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/035 schvaluje směnu pozemků parcelní číslo 1710/54, 1710/61 a část pozemku parcelní číslo 1710/4 v k.ú. Heřmanův Městec v majetku paní Evy Faitové a manželů Martiny
a Jiřího Václavkových za budoucí parcely č. 12 a 13,
usnesením č. Z/2021/036 schvaluje odkup částí
pozemků parcelní číslo 1663 o výměře cca 96,4 m2
a parcelní číslo 1667 o výměře cca 175,2 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec od manželů Bohumily a Ladislava Abrahámových, za cenu 200 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/037 schvaluje odkup části
pozemku parcelní číslo 1624 o výměře cca 272,4 m2
v k.ú. Heřmanův Městec od pana Karla Davida, za
cenu 200 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/038 schvaluje odkup
částí pozemku parcelní číslo 1633/1 o výměře
cca 674,9 m2 a pozemku parcelní číslo 1623 o výměře cca 295,3 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od pana
Jiřího Wiesnera za cenu 200 Kč/m2.,
usnesením č. Z/2021/039 schvaluje odkup části
pozemku parcelní číslo 1625 o výměře cca 183,5 m2
v k.ú. Heřmanův Městec od pana Ing. Zdeňka Kramáře, paní Věry Urbanové, paní Ing. Jarmily Stehlíkové a paní Mileny Dejdarové, za cenu 200 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/040 schvaluje celoroční
hospodaření města a Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2020, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Heřmanův Městec za rok 2020, a to bez výhrad, bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek obcí za
rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020,
usnesením č. Z/2021/041 schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok
2021 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec v celkové výši 190.000 Kč, z toho
157.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury
ČR a 33.000 Kč z rozpočtu města Heřmanův Městec,
na akci Fara č. p. 26 – oprava fasády,
usnesením č. Z/2021/042 bere na vědomí plnění
a čerpání sociálního fondu za rok 2020 a schvaluje
rozpočet sociálního fondu pro rok 2021,
usnesením č. Z/2021/043 schvaluje novou podobu zřizovací listiny Jednotky SDH Heřmanův Městec
s účinností dnem schválení,
usnesením č. Z/2021/044 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31. 3. 2021,
usnesením č. Z/2021/045 schvaluje rozpočtové
opatření ZM/2021/02 dle položkového znění, které
je přílohou tohoto usnesení.

RADA MĚSTA
• Středa 4. 8.
• Středa 25. 8.
• Středa 1. 9.
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Vítání občánků
Vážení a milí rodiče, téměř po roční odmlce město Heřmanův Městec plánuje
uspořádat další vítání občánků našeho města, a to v sobotu 25. září 2021
v místní synagoze (děti narozené od září 2020 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).
Budete‑li mít zájem se s vaším děťátkem
této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře
matriky (osobně, poštou, na podatelnu,
vhozením do schránky důvěry umístěné
na nové budově MěÚ – ul. Havlíčkova 80,
e‑mailem) nejpozději do středy 8. září 2021.
Pozvánky s upřesněním času budou zaslány
cca 10 dnů před konáním akce.
Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete. Tuto slavnostní akci mohou rodiny spojit
také s návštěvou „Heřmanoměsteckých slavností“, které se budou ve stejný den konat.

Přihlášku na VO lze vyzvednou v kanceláři
matriky nebo na www.hermanuv‑mestec.
cz/vitani‑obcanku. tel.: 464 603 518, e‑mail:
matrika@mesto‑hm.cz
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se setkání.
Vladimíra Dlouhá
a Denisa Lindnerová,
odd. matriky
a evidence obyvatel

Město nabízí k prodeji dům č. p. 18 Na Haldách
Rada města schválila nabídnout
k prodeji dům č. p. 18 Havlíčkova ulice. Dům je nyní neobsazený a jeho
rekonstrukce by si vyžádala značné
náklady.

Zájemce bude vybrán formou elektronické
dražby. Vyvolávací cena byla stanovena dle
znaleckého posudku na částku 3 200 000 Kč.
Podmínky dražby a způsob přihlášení budou v měsíci červenci zveřejněny na stránkách města. Předpokládaný termín podání
přihlášek je do desátého srpna tohoto roku
s tím, že aukce by proběhla v měsíci srpnu.
Termíny ještě budou upřesněny. Zájemci,
sledujte webové stránky města.
Formou aukce bude vybrán vhodný zájemce, konečné rozhodnutí o prodeji musí
provést zastupitelstvo města.
Tomáš Plavec, místostarosta

Výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z FRB – zvelebení bydlení
Na úřední desce a e‑desce bylo zveřejněno Výběrové řízení pro II. pololetí
2021 na poskytnutí půjčky z FRB včetně kompletní tabulky na co lze žádat –
např. obnova střechy, zateplení obvodového pláště, modernizace koupelny,
výměna oken atd.
Půjčky jsou určeny pro fyzické a právnické
osoby, které vlastní stavby pro bydlení na území Heřmanova Městce a jeho místních částí.
Žádosti o poskytnutí půjčky s informační tabulkou jsou k dispozici na městském úřadě
v 2. patře, odbor finanční a na webových
stránkách města v sekci „Formuláře“. V případě, že byla žadateli již půjčka poskytnuta,

na další půjčku má nárok po úplném splacení předchozí půjčky. Souhrn půjček nesmí
přesáhnout 250.000 Kč na 1 rodinný dům/1
žadatele.
Žádosti je možno podávat v termínu do
25. 8. 2021 na podatelně MěÚ.
Denisa Lindnerová, Odbor finanční
www.hermanuv‑mestec.cz
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Velké díky studentům
Od počátku koronavirové pandemie od března 2020 až do května 2021 s přestávkou v letním období 2020 jsme u nás ve městě spolupracovali s pěti studenty středních škol. Jmenovitě se jedná o Julii Kučerovou, Amálii Výbornou,
Valentýnu Víškovou a Vojtěcha a Václava Bartoníčkovy.

Tou dobou již teplota stoupala k 35 stupňům, a tak jsme vyrazily vykoupat se na
Konopáč.Potěšilo nás lidové vstupné 40 Kč,
posekané trávníky, dal se nalézt i stín
a voda příjemná. Záchody by mohly být
lepší, ale nějaká hrůza to nebyla.
Po osvěžení jsme vyrazily zpět do města
a návštěvu chtěly zakončit sladkou tečkou
v cukrárně Levandule. Přestože jsme tam
dorazily těsně před 17. hodinou a za minutu měli zavírat, ochotná obsluha nám
ještě dala sladkosti s sebou, které jsme si
snědly na lavičce.
Pokud bychom měly hodnotit celkový dojem z naší návštěvy, tak pohodové pěkné
městečko, které stojí za návštěvu. Líbily se
nám opravené domy, zelené stromy na náměstí, koše s květinami a růže na pěší zóně.
Ve městě však není ani metr cyklostezky
nebo pruhu pro cyklisty a chybí i stojany
na kola, takže za město přívětivé cyklistům
ho označit nemůžeme.
Podle zážitků Jitky P. a Dany M.
sepsal Tomáš Plavec

Tito mladí lidé přes sociální sítě nabídli pomoc seniorům našeho města při nákupech
či obstarávání osobních záležitostí v souvislostí s pandemií. V našem domově tenkrát
nastala situace, kdy senioři žijící v domovech pro seniory byli v rámci svého bezpečí
omezení v pohybu a sami si tudíž nemohli
obstarávat nákupy či jiné věci. Současně
jsme se snažili omezit i kontakt personálu
s okolním světem, aby do domova nebyl zavlečen koronavir. Nastal u nás tedy problém,
kdo zajistí seniorům jejich nákupy. Vedoucí sociálního oddělení oslovila zmiňované
studenty. Jednalo se především o každotýdenní nákupy a donášku obědů naší bývalé
zaměstnankyni, rovněž seniorce.

Studenti velmi pomohli nejen seniorům, ale
i velmi vytíženým zaměstnancům.
Chtěli bychom jim proto touto cestou poděkovat za odvedenou práci. Vážíme si velmi
jejich přístupu a moc nás těší, že mladá generace se bez jakéhokoli nároku na odměnu
zapojila v této nelehké době do pomoci té
nejvíce ohrožené skupině.
Vedení domova

Vznikla velice pěkná dlouhotrvající spolupráce. Studenti s námi vždy ochotně
a spolehlivě komunikovali a plnili naše požadavky a přání seniorů. Nakupovali potraviny, drogerii, časopisy, cigarety. Nakoupit
a donést několik tašek do domova bylo
i fyzicky, zejména pro děvčata, náročné. Při
donášce obědů se střídaly Julie Kučerová
a Valentýna Víšková, obědy donášely každý
den včetně sobot a nedělí.

Městská policie informuje
Dobrý den,
jako vždy budeme pokračovat v seriálu poskytování první
pomoci. Další z podstatných věcí v tomto směru pro vás
připravil kolega školitel:
Obsahem dnešní části první pomoci bude varianta, kdy
zraněný dýchá, ale je stále v bezvědomí. V takovém přípa‑
dě je veliké riziko tzv. „zapadnutí jazyka“. Jedná se o stav,
kdy zraněný v pozici na zádech nemůže dýchat kvůli ob‑
strukci dýchacích cest, způsobené uvolněným kořenem
jazyka blokující hrtanovou příklopku. Je častým omylem,
že ono dušení způsobuje špička jazyka a že lze tento stav
odhalit pohledem do dutiny ústní. Tato kontrola je v časo‑
vém presu zbytečná – pokud dotyčný dýchá, k zapadnutí
jazyka očividně ještě nedošlo. Rovněž důrazně zapovídá‑
me ono kdysi populární, dnes však již beznadějně zasta‑
ralé špendlení jazyka ke rtu. To samé platí o jeho vyta‑
hování prsty. Jednak je to neúčinné, a jednak riskujeme
pokousání zraněným.
Nejjednodušší, nejrychlejší a přitom nejúčinnější je pro‑
sté zaklonění hlavy. Jednou rukou je potřeba tlačit na
čelo, druhou rukou prsty táhnout bradu nahoru. Poma‑
lým, ale plynulým pohybem, dostaneme hlavu do mezní

polohy a dýchací cesty se tím přirozeně otevřou a zprůchodní.
V takové poloze potom udržujeme zraněného do příjezdu zá‑
chranné služby.
V žádném případě si nepomáháme předmětem vloženým pod
krk zraněného, jelikož při sklouznutí by šance zraněného naopak
velmi redukoval.
Nadchází prázdninové období, kdy často dochází k různým nehodám při sportování, koupání nebo při sezonních pracích. Věřím, že
díky příspěvkům našeho kolegy budete již teoreticky velmi dobře připraveni na případ, kdy druhý bude potřebovat pomoc. Samozřejmě si
raději přeji, aby k žádným zraněním nedošlo, ale pokud již k takové situaci dojde, buďte ohleduplní, nebojte se pomoci. Minimálně v tom,
že potřebnému alespoň zavoláte pomoc prostřednictvím linky 155.
Zkušená operátorka na druhém konci linky vás případně bude krok
po kroku navigovat k jednotlivým činnostem vedoucím k záchraně
lidského života nebo poskytnutí neodkladné pomoci. Zvládne to
opravdu každý.
Přeji všem krásné prožití letních měsíců, klidnou dovolenou a šťastný
návrat ze všech výletů a cest za odpočinkem.
Roman Charvát, velitel MPHM
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Základní škola
Vážení čtenáři, rodiče žáků základní školy,
skončil velmi netradiční školní rok 2020/2021. Byl plný změn a opatření
souvisejících s epidemiologickou situací. Velkou část roku probíhala distanční výuka. A jak jsme se s ním vypořádali?
V průběhu školního roku se žáci učili, získávali nové poznatky a dovednosti, a to
například účastí v různých projektech
zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti (Týden čtení dětem), finanční gramotnosti (Abeceda peněz, Škola odpovědného spotřebitele) nebo internetové
bezpečnosti. Díky zapojení do projektu
Prusa pro školy jsme získali 3D tiskárnu
a žáci 3. A se naučili netradiční metodou
dělit se zbytkem. Projekt Šablony II nám
umožnil uskutečnit projektové dny ve
škole i školní družině a zorganizovat odborně zaměřená tematická setkání s rodiči. Žáci se také zapojovali do soutěží
a byli úspěšní v zeměpisné, dějepisné,
biologické, chemické olympiádě, v soutěži Pangea nebo grafické soutěži Hledáme mladého grafika a výtvarné soutěži
Země roku 2050. Velmi úspěšní byli naši
žáci v recitační soutěži. Podařilo se nám
navázat na projekt eTwinning a úspěšně
jsme se zapojili do projektu ERASMUS +.

Na závěr školního roku jsme pro žáky připravili řadu výletů, jejichž cílem bylo opět
vytvořit z žáků tým a podpořit jejich socializaci. Navštívili jsme Máchovo jezero,
Krkonoše, Toulovcovy maštale nebo prošli
historickou trasu centrem hlavního města
a poznávali také okolí Heřmanova Městce
na zeměpisných vycházkách.

rámec svých povinností i činnosti, které
jim nepříslušely, a také zřizovateli městu
Heřmanův Městec za péči, kterou škole
věnuje.
Přeji Vám všem krásné léto a těším se na
nový školní rok.
Jana Šindelářová, ředitelka školy

Kapacitu školní družiny jsme navýšili ze
150 na 170 žáků. Ve škole začala pracovat
školní psycholožka a stala se nedílnou
součástí našeho školního poradenského
pracoviště. Díky zřizovateli městu Heřmanův Městec je opravena i druhá věžička
na budově školy, nehrozí opadávání omítky a pohled na školu je zase hezčí.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za pomoc při distanční výuce,
všem svým zaměstnancům za zvládnutí
náročných situací, zvlášť učitelům a vychovatelům, kteří často vykonávali nad

Školní rok 2020/2021 u nás na Ježkovce
Začátek školního roku pro nás začal celkem vesele. Kroužky se plnily a my
se po prázdninách těšili na spuštění. Moc dlouho to netrvalo a vše zase
utichlo. Jsme rádi za otevření alespoň před prázdninami na pár týdnů.
Bohužel podmínky nebyly takové, abychom mohli otevřít všechny kroužky.
I přesto jsme se snažili podmínky uzpůsobit tak, aby co nejvíce kroužků
běželo. Děkujeme našim externistům, kteří se snažili s dětmi spojit alespoň
online a později zahájili své kroužky.
Jsme rádi, že jste se účastnili našich online soutěží, ať už rodinné video soutěže
nebo třeba hledání vajíček podle QR kódů.
O prázdninách toho letos máme připraveného opravdu hodně. Čeká nás 7 příměstských táborů. Z toho 2 v rámci operačního
programu Zaměstnanost a 4 v rámci programu MŠMT LETNÍ KEMPY 2021: Sportuj, poznávej a hrej si. Tímto bych za celý
tým chtěla poděkovat naší paní ředitelce
Mgr. Kateřině Vackové, která zapojením do
těchto programů umožnila dětem tábory
zcela zdarma. Připravené máme i pobytové tábory v Miletíně, Jeseníkách a v Novém Městě nad Metují.

Připravujeme pro vás kroužky na příští
rok. Přihlašování na kroužky začne opět
na začátku září. Sledujte naše stránky
www.jezkovka.cz Budeme se s našim týmem na vás těšit v novém školním roce
2021/2022 u nás na Ježkovce.
Poděkování bych tu chtěla věnovat i našemu
dlouholetému externistovi Ing. arch. Jáchymu Vackovi za vytvoření grafického manuálu, návrhu nové kuchyně, vedení kroužků,
spolupráci na táborech a celkově za pomoc
a konzultaci pro zlepšení našeho know‑how.
Přejeme mu úspěšné vkročení do pracovního života a doufáme v další spolupráci.

Patricie Krombholzová
www.hermanuv‑mestec.cz
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S Hubertem do lesa

ANKETA LEKNÍNU – TURISTÉ VE MĚSTĚ

Řád sv. Huberta ve spolupráci se ZŠ
Heřmanův Městec a za podpory Ministerstva zemědělství uspořádaly
v termínu 15. 5.–15. 6. 2021 netradiční hru, jejímž cílem bylo především vytáhnout děti ven na čerstvý
vzduch a prověřit jejich vědomosti
a schopnost vnímat své okolí a přírodu kolem nás.

„Co myslíte, že by město mělo udělat pro turisty přijíždějící do Heřmanova Městce?"

Velké díky patří vychovatelkám místní ZŠ,
které připravily pro děti vtipnou tajenku,
dále si mohly děti projít naučnou stezku
v Bažantnici, která jim byla nápovědou pro
kvízové otázky, či navštívit interaktivní část
umístěnou na školní zahradě. Všichni, kteří se
účastnili hry a v termínu odevzdali slosovatelný lístek, mohli doufat, že se na ně usměje
štěstí a budou mezi 30 vylosovanými účastníky, kteří budou odměněni hodnotnými
cenami. Losování a vyhodnocení letošního
ročníku „S Hubertem do lesa“ proběhlo ve
slavnostní atmosféře dne 18. 6. 2021 a hlavní
cenu notebook Lenovo od sponzorů pana
Jana Tomčíka (Allrisk) a Ondřeje Macha (Machoservis) převzala žákyně Zuzana Kubelková z místní ZŠ Heřmanův Městec. Tímto bych
chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli.
Martin Jelínek

Karel Hořínek: „Udělat konečně něco s tím nevzhledným centrem
města – autobusové nádraží či jak to nazvat. Ale toho se asi nikdy
nedočkáme.”
Kristýna Kramaříková: „Když k nám někdo přijede
vlakem, tak to je úžasný pohled, co tady uvidí! Bordel na
nádraží, chodníky před nádražím jsou na zlámání nohou.,”
Aleš Jelínek: „Přístupnost zámeckého parku (prozatím je
omezená – nelze mimo cesty apod. a není jistá budoucnost).
Je to jedno z největších "lákadel" města…”
Martina Tomčíková: „Rozhodně tu chybí kvalitní ubyto‑
vání a hodně velká rekonstrukce koupaliště Konopáč.”
Aneta Jelínek: „Pro lidi z okolí určitě zpřístupnit park,
pokud jede někdo z dálky, tak na to, aby se zdržel, mu chybí
ubytování”.
Klára Svatková: „Dostatek komfortního ubytování, a to
jak hotelového typu, tak revitalizovat kemp Konopáč.”

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA

VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ A MŠ HEŘMANŮV MĚSTEC
POŘÁDÁ HRU

S HUBERTEM DO LESA
Pojď a poznávej přírodu.

15. 5. – 15. 6. 2021

Brožura s informacemi bude k dostání
od 14. 5. do 21. 5. 2021 v papírnictví, infocentru,
MŠ Jiráskova a MŠ Jonášova nebo u třídních učitelů.
Facebook: S Hubertem do lesa

NEVÁHEJ A ZAPOJ SE I TY!
HRAJE SE O HODNOTNÉ CENY
AKCE JE POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘIJĎTE SE ODREAGOVAT

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

BOWLING – herna o ploše 370 m² s oficiálním
závodním čtyřdráhovým bowlingem Qubica z USA
s americkým barem a s možností jídla a pití
3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

BILLIARD – dva stoly s šesti děrami pro eight-ball,

nine-ball, ten-ball, straight-pool či bank pool

zároveň nabízíme ubytování v ***HOTELU
pronájem salónku / hotelové restaurace
pronájem kongresového sálu – 200 m² pro cca 120 lidí
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc červenec 2021
Školní rok se přehoupl do prázdnin a Radovánek se nastěhoval do nových
prostor v prvním patře budovy MFC na adrese nám. Míru 288 v Heřmanově
Městci. Provoz prostor a naše činnost se pomalu ale jistě rozjíždí, i když musím
přiznat, že jsme v uplynulém období zpomalili a okolnosti nás stále trochu
nutí být více uzavřeni v sobě. Nicméně bychom vás velice rádi a srdečně pozvali k tvoření nové vize našeho rodičovského centra Radovánek. Současné
události ukázaly význam především naší spolkové činnosti posilující místní
komunitu rodičů. Jako spolek jsme zapsáni v systému organizací, které poskytují podpůrné aktivity a služby. Jako spolek jsme vnímáni i naším městem,
které každoročně žádáme o finanční příspěvek na naši činnost.
Naše nové prostory nabízí jiné možnosti a uplynulé i budoucí změny vyvolávají potřebu
vytvoření nové vize našeho spolku. Na konec srpna plánujeme svolat valnou hromadu
členů spolku a do té doby je třeba tuto vizi vytvořit, abychom ji mohli uvést v život. Budeme rádi za vaše podněty, nápady, inspiraci či vaše aktivní zapojení do tvorby nové
podoby našeho rodičovského centra Radovánek, aby v našem městě nejen pokračovalo,
ale i vzkvétalo a bylo šité na míru našim potřebám. Chtěli bychom činnost našeho spolku
za laskavé podpory vedení města postavit především na dlouhodobě udržitelné podobě,
která vzejde právě z komunity rodičů. Sehnat, provozovat a udržet si prostory v centru
města není vůbec snadná věc. Ale teď je máme. Pojďme je tedy smysluplně využít tak,
aby vše plynulo a přinášelo nám radost.
Zapojit se do náplně naší činnosti může opravdu každý, kdo má chuť. Není ani nutné mít
malé děti. Děti jsou dětmi dlouho a rodiče mají také spoustu potřeb, možná i více než
jejich děti. Ty potřebují především spokojené a stabilní rodiče, a i to je důležitou součástí
naší vize podpory rodin. Zveme proto každého nadšence, aby se k nám přidal a pomohl
nám vytvořit nový směr. Dejte nám o sobě vědět a my se budeme těšit na setkání s vámi!
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
ČERVENEC
Pondělí 12. 7. od 10.00 do 11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI
Zveme vás na ukázkovou hodinu cvičení
rodičů s kojenci. Na program je nutné se
předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. Počet míst omezen.
Herna otevřena od 9.30 hodin. Jednorázová
vstupné pro rodinu 70 Kč. Program cvičení
bude probíhat opět od září.

Hradec Králové, které nabízí spoustu tipů
na trávení volného času včetně koupání.
Program výletu bude upřesněn dle počasí. Na výlet je nutné se předem přihlásit na rcradovanek@centrum.cz.
Informace a kontakt. 724 042 304. Příspěvek na dopravu 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě.
https://www.mestske‑lesy.cz/

Čtvrtek 5. 8. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
11. – 15. 8. TÁBOŘENÍ S RADOVÁNKEM
Letní pobyt rodin na horské chatě Juráška,
Olešnice v Orlických horách. Pobyt obsazen, možno se hlásit pouze jako náhradník.
Úterý 17. 8. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
Čtvrtek 19. 8. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
Pondělí 23. 8. od 10.00 do 11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI
Zveme vás na ukázkovou hodinu cvičení
rodičů s kojenci. Na program je nutné se
předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. Počet míst omezen.
Herna otevřena od 9.30 hodin. Jednorázová
vstupné pro rodinu 70 Kč. Program cvičení
bude probíhat opět od září.
Úterý 24. 8. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
Čtvrtek 26. 8. od 10.00
DĚTI ONLINE
Beseda pro rodiče o dětech ve světě online.
Anotace k besedě bude upřesněna na našem webu a FB. Na program je nutné se předem přihlásit na rcradovanek@centrum.cz.
Počet míst omezen. Herna otevřena pouze
pro účastníky besedy od 9.30 do 12.00 hodin. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 23. 8. od 18.00 do 20.00
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Zveme vás na ukázkovou hodinu cvičení
pro těhotné. Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. Počet žen omezen.
Součástí cvičení je poradenství a příprava
k porodu. Jednorázové vstupné 100 Kč. Program cvičení bude probíhat opět od září.

Úterý 13. 7. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA, vstupné 50 Kč
Čtvrtek 15. 7. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
Úterý 20. 7. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA
Úterý 27. 7. od 9.30 do 17.30
CELODENNÍ TURISTICKÝ VÝLET PRO
RODINY S DĚTMI
Zveme vás na celodenní výlet pro rodiny
s dětmi společným autobusem z Heřmanova Městce do krásných Městských lesů

SRPEN
Úterý 3. 8. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA

Čtvrtek 29. 7. od 9.30 do 12.00
VOLNÁ HERNA,

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.,
nám. Míru 288, Heřmanův Městec je podpo‑
rováno městem Heřmanův Městec, MPSV,
Pardubickým krajem a společností ener‑
geia, o. p. s. Kontakt: www.rcradovanek.cz,
724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.
www.hermanuv‑mestec.cz
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města po 11 hráčích, takže kolem 60 malých
fotbalistů. No a taky jsem hrál za Městec vše,
co bylo, basket, fotbal, stolní tenis a nohejbal.

Václav Štěňha

A pak jsi začal funkcionařit?
Od r. 1986 jsem dělal předsedu TJ Jiskra. Také
byly námitky, že nejsem ve straně, ale nikdo
jiný se do toho nehrnul. Sokolovna, která pod
TJ tehdy spadala, byla v bídném stavu, zamrzlé
radiátory, nefungoval kotel, vzedmutá podlaha, 270 rozbitých okenních tabulek (osobně
jsem je zasklíval). Postupně jsme to dávali dohromady s Josefem Novákem, Slávkem Beranem, Antonínem Loudou a dalšími členy TJ.
Vždy o prázdninách ženy myly okna. Udělalo
se obložení stěn, roztahovací dveře do malého
sálu, přístřešek na nářadí, úprava prostoru pod
jevištěm, kanalizace, vše svépomocí.

Lidé kolem nás
* 1947
Basketbalista, sportovec,
bývalý správce sportovní haly

Vím, že jsi rozený Městečák, můžeš
nám povědět něco o svém mládí
v Heřmanově Městci?
Můj tatínek Václav Štěňha měl v Čáslavské
ulici hostinec, který v roce 1951 zabavili a posléze zavřeli komunisti. Strýc František Štěňha
měl vedle hospodářství, kde soukromě hospodařil až asi do roku 1965. Přestože to bylo
v centru města, měl až 50 krav, které byly
ustájeny ve stodole, která nedávno shořela.
Do základní školy jsem chodil v Heřmanově
Městci a tam pokračoval na takzvané Střední
všeobecně vzdělávací škole. To byla střední
škola na úrovni dnešního gymnázia (později
se na něj přejmenovala) a tím, že byla v Městci,
nerozprchly se děti po absolvování základní
školy do okolních měst, jako je to nyní, ale zůstávaly v Heřmaňáku. To mělo velký vliv na život kulturní, sportovní i společenský ve městě.
Ze střední školy vzpomínám na matikáře Milana Kopeckého, který mne zbláznil do matematiky, na tělocvikáře Petra Žďárka a po něm
Ajku Stehlíkovou. Ti nás vedli ke všem sportovním soutěžím, jezdili jsme hlavně já, Vláďa
Goč, Láďa Novák. Dělali jsme všechno, fotbal,
hokej, košíkovou, atletiku. Nebyl to žádný profesionální sport, vzpomínám, že jsme třeba
přijeli do Skutče na zápas v hokeji, odehráli
jsme dvě třetiny, pak roztál led a jelo se domů.
Ale založilo to u nás lásku ke sportu a mnoho
z nás pak v různých sportech hrálo závodně
za Heřmanův Městec. Ale na škole to nebylo
jen o sportu, účastnili jsme se také kulturních
akcí a hráli jsme v hudebním souboru Akord.
Ze střední školy mám i veselou historku, v posledním ročníku SVVŠ jsme na apríla na tabuli
napsali APRÍL a utekli ze školy. Někteří se po
hodině vrátili, ale devět z nás už ne a potom
nás chtěli ze školy vyloučit. Ale nakonec to
dobře dopadlo.
A jak to bylo po maturitě?
Vzhledem k tomu, že jsem pocházel ze živnostenské rodiny, jsem na civilní vysokou školu nemohl. Proto jsem šel na Vyšší vojenské učiliště

do Vyškova, kde jsem mimo vojenského vzdělání získal i civilní odbornost jako učitel tělesné
výchovy a matematiky na II. stupeň ZŠ. Stal se
ze mne voják z povolání. Dva roky jsem sloužil v Benešově u Prahy, ale vzhledem k tomu,
že jsem nikdy nebyl v KSČ, velkou vojenskou
kariéru jsem neudělal, straníci měli přednost,
i když jsem ve škole patřil k lepším, než byli oni.
V roce 1971 jsem požádal o přeložení k vojenskému útvaru v Kostelci u Heřmanova Městce,
který střežil sklad pohonných hmot. Vojáci- záklaďáci z Kostelce často za Městec hráli fotbal
a jiné sporty a pomáhali ve městě i s různými pracemi.Jejich přítomnost v Kostelci také
pro město tedy znamenala oživení. Od roku
1981 do roku 1995 jsem pracoval na Okresní
vojenské správě. Když se poměry v armádě
neměnily, odešel jsem do civilu. Od roku 1998
jsem začal dělat správce nové sportovní haly
v Heřmanově Městci.
Vím, že tvou láskou byl a je
basketbal. Jak ses k němu dostal,
když nejsi žádný čahoun?
Asi v deseti letech jsem byl na táboru mladých
hasičů a tam jsme měli přednášku o basketbalu, která mne zaujala. Potom Zdeněk Stehlík
založil v Městci družstvo žáků a já se přihlásil.
Na vojně jsem pak absolvoval trenérský kurs,
takže již ve dvaceti letech jsem získal trenérskou licenci. Basketbal v Heřmanově Městci
tehdy zažíval zlatý věk, oddíl měl pět mužstev,
muži A a B, dorost, žáci, ženy. Áčko tehdy hrálo čtvrtou nejvyšší soutěž v republice a v roce
1996 dokonce třetí.

V roce 1997 město rozhodlo o výstavbě nové
sportovní haly a já se stal prvním správcem.
Hala se slavnostně otevřela, ale nic v ní nebylo.
V kanceláři jsem měl stůl a jednu židli, podlaha se vytírala hadrem na smetáku, žárovky se
vyměňovaly z devítimetrového žebříku, který
nám půjčoval soused pan Čáp. Na sekání trávy
jsem bral sekačku z domova. Vybavení se pořizovalo postupně, i za pomoci sponzorů. Obdiv
si zasloužili všichni zaměstnanci haly, ať již „civilkáři“ a nebo stálí zaměstnanci haly Ladislav
Markalous, Eva Marková a Alena Urbanová,
které vždy o prázdnichách spolu s Ludmilou
Beránkovou ručně drhly chodbu.
Ale podařilo se v hale zajistit řadu akcí, byl
tam Pohár mistrů evropských zemí ve futsalu,
5× přebor republiky žáků v basketbalu, finále českého poháru žen v basketu. Pravidelná
soustředění ligových i repre družstev basketbalistů, soustředění reprezentantek juniorek ve
florbalu, 3× kemp amerických trenérů basketbalu. Soustředění zde mělo i ligové družstvo
německého Craislsheimu. Na základě jejich
pozvání mělo v jejich hale soustředění naše
družtvo basketbalových dorostenců.

Ale nebyl to jen basket. V dětství jsme všichni chodili do sokolovny „do Sokola“. Říkalo se
tomu tak, i když to dávno bylo pod TJ Jiskra.
Cvičilo se na nářadí, šplhalo po tyči, cvičila se
prostná. Vedli to pan Motyčka, Šmíd, John,
Grof a děti získávaly základy obratnosti. Dělala
se veřejná cvičení, takzvané akademie, to byla
velká sláva, děti cvičily, rodiče se přišli podívat,
bývala plná sokolovna.
A byly i další akce, třeba turnaj ulic ve fotbale.
Účastnilo se pět mužstev žáků z různých částí

V letech 1998–2006 jsem zorganizoval Ligu
měst, ve které města našeho okresu soutěžila
ve vybraných sportech.
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Přes všechny problémy hodnotím období,
kdy jsem dělal správce haly, jako nejšťastnější v mém životě, protože jsem dělal to,
co mně bavilo, bez ohledu na čas. Snažil
jsem se dělat nejen pro sebe, ale především
pro druhé a v tom jsem viděl smysl života.
Dodatečně bych se chtěl omluvit lidem,
kterých se dotklo, že jsem na ně v hale řval.
Na vojně při střelbách se mi totiž poškodil
sluch, a proto jsem nechtěně mluvil hodně
hlasitě, prostě tak, abych se slyšel.
Závěrem bych chtěl uvést, že dnes jen
závidím sportovcům, jakou mají podporu
od města a přeju jim hodně sportovních
úspěchů.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Sportu zdar.

Ke vzpomínkám pamětníka
z minulého čísla

Rok se s rokem sešel a NEfestival
je opět hýr.

Vážená redakce, se zaujetím jsem si
přečetl příjemnou vzpomínku na
školní léta v Heřmanově Městci podepsanou V. Novotným. Udělala mi
vskutku radost. Nejen mně, jak svědčí
do dneška 14 dotazů, s kterými se na
neobčana obrací občané, kdo je autorem textu. Bohužel je možné jen odpovědět „nevím“. Autor má právo zůstat
v anonymitě.

Zapiš si termín 21. 8. 2021 v Autokempu na Konopáči, start je od devíti. Těšit se můžeš na starý známý fláky,
ale i pár novinek na vyzkoušení. Ještě to
ladíme, a tak čekuj FB NEfestivalu a tam
se dozvíš víc. A kdo není sledován velkým bratrem, budou i starý dobrý plakáty pro více info.
Doraž, vem si plavky a bav se. Tak dvacátýho prvního osmý v devět na Konopáči,
pořádají
.
za pořadatele Ondra a Jenda

Mám jen pár hnidopišských poznámek.
Pěkně po řadě. Kuličky se opravdu kupovaly
u Herynků. Hráli jsme je nejen pod lipami,
ale i pod kaštanem u kapličky Sv. Jiří. Do
cukrárny u Ipserů jsme chodívali na vynikající citronovou zmrzlinu a k Pešlovům nejen
na mejdlíčka, ale i na rahat.
Ve výčtu učitelstva postrádám pana učitele
Johna. Uličky v Židech byly naším eldorádem cestou ze školy, přesněji řečeno z první
třídy. Halda – cestou z první třídy bylo nutno zkontrolovat počet pijavic v korytě. Pak
následoval průzkum křivolakých uliček, aby
cesta domů trvala co nejdéle.
Mlýnský náhon Halda neměl nic společného s hotelem Pivnička. Dlouho jsem si
myslel, že se pan vrchní jmenuje Pivnička.
Nejmenoval, byl to pan Drábek. Jeho předchůdce byl starostou a jmenoval se Karel
Pivnička. Vedle hotelu Pivnička bylo hospodářské družstvo, kam zemědělci, tehdy
ještě soukromí, odevzdávali své produkty
včetně jatečních zvířat. Zmínku o kavárnách
na obou koncích města potvrdit nemohu,
nebyl jsem tehdy hvězdou salonů. Holiči se
jmenovali Pokštefl, Slavík, Hemerka.
Zajímavá je zmínka o hospodě Houpačka.
Pokud mne paměť neklame, tak v době,
o které se píše, byla hospoda již uzavřená.
Mám v paměti obrázek staré paní hostinské, jak mi nese sklenici malinové limonády
mimořádné kvality. Ovšem v čase předškolním. Byl to, řekl bych, erbovní nápoj.
Paní hostinská se totiž jmenovala Malinská.
Trochu mi chybí zmínka o dvou kovářích/
pan Pšorn a pan Ráliš/ v Čáslavské ulici, kam
jsme jako kluci chodili sbírat koňské šrouby,
střelivo do praků.
Přes mé připomínky chci ještě jednou autorovi poděkovat. Už nás není moc pamětníků
těch časů.
neobčan Franta Pleskot 1954–1963 9.C
www.hermanuv‑mestec.cz
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Ráda bych vyjádřila obdiv

OBČANÉ PÍŠÍ
Jak se realizují záměry rok po povodních

Starosta města Josef Kozel v úvodním příspěvku zpravodaje (Leknín č. 6/2021)
zmiňuje jeden z osobních cílů kandidatury v krajských volbách pomoci městu
v protipovodňových opatřeních. Téma výstavby poldrů se vynořuje v různých
obměnách po desetiletí a zejména po povodních, naléhavost řešení hledejme
ponejprv v Heřmanově Městci.

Vzorovým příkladem je poldr tvořený krajskou silnicí I. třídy před zámkem na Masarykově náměstí a nedaleký propustek k průtoku Podolského potoka u Medova. Jiným
příkladem úzkého profilu je potrubí Konopky
od Průhonu.
Město má k dispozici partnery k jednáním
a možnosti přístupu k programovým zdrojům financování. V případě protipovodňových a přírodě blízkých opatření nedokážeme pohotově čerpat dotace a připravit
doplňující a vzájemně provázané projekty.
Územní plán Heřmanova Městce (viz úplné vydání změn č. 1 a č. 2, s účinností
24. 3. 2021) zahrnuje zastavitelné a zastavěné
plochy v místech přirozeného rozlivu obou
toků. Značná část lokality pod městem ztratí
funkci pro udržování mikroklimatu, biodiverzity a zadržování vody v krajině. Nezapomínejme, že voda při povodni 14. 6. 2020 dosahovala až 60 cm nad silnici před Klešicemi,
a proto plánovat výstavbu v této lokalitě je
zarážející. Plánovaný je obchvat v blízkosti
vrtů, významného zdroje pitné vody pro
region.
Nepřenášejme odpovědnost na soukromé
vlastníky pozemků k výstavbě suchého poldru. Zakreslený návrh poldru se osobně týká
vlastníků na katastru Kostelce u Heřmanova
Městce. S vlastníky by se mělo jednat o jejich
záměrech, věcných břemenech, o parametrech výpočtu každoročně navyšované renty. Kdo zajistí pravidelnou údržbu poldru? Suchý poldr při dlouhotrvajících a extrémních

srážkách pomůže zachytit přívalovou vlnu
na čas využitelný pro pomoc důchodcům ze
zámku a osobám z ohrožených 180 domů ve
městě. Stavba poldru vznikne ve veřejném
zájmu. Z příkladů jiných měst a obcí je vidět,
že při vynaloženém úsilí lze sehnat dotace
a započít s protipovodňovými opařeními téměř okamžitě. Město by mělo v tomto směru
získat zdroje i k odstranění úzkých povodňových profilů na svém katastru.
V zadání projektů a studií o poldrech doplňme rezervoáry k zadržování vody a obnovme retenční příkopy v krajině k udržování
příměstské zeleně, arboret a ochranného
pásu okolních lesů.
Nespatřuji citlivý přístup k životnímu prostředí na katastru města, když odepíšeme charakteristickou krajinnou část, která by měla
být ochráněna. Rozumím záměru, aby se
město s částmi obce vrátilo počtem obyvatel do historického žebříčku pěti tisíc, nabídlo
možnost bydlení rodinám s dětmi, zhodnotilo investiční úvěr a zvyšovalo příjmy. Tím
však nemusíme vytvářet aglomeraci se zátěží, která se městu a blízkým obcím nemusí vyplatit a obyvatelům přinese problémy.
Aglomeraci s nízkým počtem pracovních
příležitostí v místě.
Jaroslav Heřmánek
V Heřmanově Městci 18. 6. 2021

Obdiv nad pohledem na svět Honzy
Kočího, jehož pozorovací talent mne
naprosto nadchl.
Úžasné fotky – momentky s okřídlenými
lidmi, nečekané odrazy ve skle, a tak neobyčejně zobrazený obyčejný život…
Přiznám se, že jsem nečekala, že tady, na
výstavě ve dvojdomku, najdu práci tak bohatého člověka – bohatého svými pocity,
umem a láskou k lidem a světu. Děkuji.
Babička Jitka Řeháková

Školička pro pejsky
v Heřmanově Městci
Pořídili jste si štěňátko a má již aspoň 3 měsíce? Tak to je nejvyšší
čas přijít.
Naše psí školka začne 4. 9. 2021 v 9 hodin. Cvičení probíhá na kynologickém
cvičišti v Heřmanově Městci – Za Oborou 930 a jejím cílem je pomoci Vám
s výchovou a socializací vašeho pejska
již od útlého věku.
Pokud budete mít zájem, hlaste se na
níže uvedené kontakty:
Ing. Medková Jaroslava 736541200,
nebo Čepová Lenka 732352679
e‑mail:
hermanuv.mestec.zko@seznam.cz
Přijďte k nám, rádi Vás u nás uvidíme.
Za kolektiv kynologů Medková Jaroslava

VZPOMÍNÁME

Starosta pomlčel o nedbalosti a dluhu města k udržování krajiny, o nelogickém záměru
výstavby v místech přirozeného rozlivu vody
a v záplavových územích na katastru Heřmanova Městce, o nerealizovaném suchém
poldru pod Konopáčem. Dávné i současné prohřešky města na Podolském potoku
a Konopce najdeme pochůzkou a snadno
některé ověříme v povodňovém plánu na
webu města jako propustky/potrubí, které
jsou silně poddimenzované pro oba potoky.
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Dne 1. 8. 2021 by se dožil 77 let
pan Stanislav Kořínek.
S láskou vzpomínají manželka Zdena
a dcery s rodinami.

Dne 24. 6. 2021 uplynulo 10 let od smrti
paní Růženy Polínkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Milan a děti s rodinami.
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Festival „Hudební léto v kostele
sv. Bartoloměje“ navzdory koronaviru
Z loňského ročníku zbyl jeden jediný koncert, při kterém jsme se těšili, že za
rok se opět vrátíme s plnou hudební krásou. Bohužel situace se nezlepšila tak
rychle a tolik, aby bylo včas jasné, v jaké podobě se festival uskuteční. Proto
jsme se rozhodli v rámci předběžné opatrnosti omezit festival v letošním
roce pouze na prázdninové měsíce.

Je pro vás připraven omezený XVII. ročník
festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci. Nachystán je i tak pestrý program, který je částečně přesunut z výrazně omezeného ročníku
2020. Jelikož ale na rok 2021 připadá 180.
výročí narození snad největšího českého
hudebního skladatele – Antonína Dvořáka,
dramaturgie festivalu se bude věnovat především tomuto hudebnímu géniovi. Proto
i mottem tohoto ročníku je životní motto
samotného Dvořáka – „Bůh, láska, vlast!“
Bohužel nezazní na úvod plánovaná Dvořákova „Novosvětská“ symfonie. A festival
zahájíme až v neděli 11. července ve znamení „Lesku žesťů na počest Antonína Dvořáka“. Vystoupí Prague BRASStet,
mladý a dynamický žesťový kvintet mimo
jiné s jednou světovou premiérou. A snad
ještě jedno pozvání a lákadlo. Poslední červencovou neděli 25. 7. přivítáme skupinu

Clarinet Factory. Tradiční open air koncert
se uskuteční v areálu bývalého letního kina
v zámeckém parku. Soubor Clarinet Factory
je stylově těžko zařaditelný, jedná se o skutečný crossover – hudbu bez hranic vznikající z profesionality, chuti improvizovat
a komunikovat s publikem. O kvalitě svědčí
i držení prestižní odborné ceny Classic Prague Award. Těšíme se, že to bude příjemný
letní podvečer, na který zveme posluchače
v rámci dobrovolného vstupného.

to, jako jediný soubor na světě, objevuje
a nahrává. Závěrečný koncert festivalu na
sklonku prázdnin (22. 8.) bude mít na starost
soubor Barocco sempre giovane, avšak
v kompletně „nebarokní“ dramaturgii. Zazní opět díla Antonína Dvořáka doplněná
o severskou romantiku Edvarda
Hagerupa Griega.
Více k programu najdete na
festivalových sociálních sítích,
webových stránkách farnosti.
Je nám také ctí připomenout,
že v roce 2020 byl náš festival
zařazen do skupiny významných
kulturních akcí „Tvář Pardubického kraje“. Dlouhodobé podpory Pardubického kraje i města
Heřmanův Městec si velmi vážíme. I díky ní
stále platí, že koncerty jsou přístupné všem
za doporučené vstupné, předprodej tedy
nemusíte nikde hledat. Věříme, že se festival
letos i v této omezené podobě uskuteční
a budeme se moci potkat v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci při hudbě,
která povznáší ducha i duši.
Marek Výborný, festivalový výbor

Druhou srpnovou neděli (8. 8.) můžete
strávit ve společnosti cenami ověnčeného
Sedláčkova kvarteta „tradičně i objevně“ – v kombinaci známých i neznámých
děl zazní například Dvořákův „Americký“
kvartet op. 96, v české premiéře kvartet
Hanse Rotta (zkomponován 1876), a dokonce dostane slovo i světová legenda
mezi dirigenty – Rafael Kubelík, jehož skladatelské umění právě Sedláčkovo kvarte-

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Letní sezona v informačním centru
Pohůdka právě začala
Přelom jara a léta se nesl v našem informačním centru Pohůdka v duchu „akcí“. Nejprve jsme spolu se zástupci Radovánku
a místního skautského oddílu uspořádali schůzku na téma oživení zahrady za multifunkčním centrem.
Hovořili jsme o tom, jak nejlépe využít potenciál zahrady, k čemu by vůbec měla sloužit a jakými prvky ji „osadit“. Z této schůzky
poté vzešel společný návrh do rady města,
který mimo jiné obsahoval plánek s předpokládaným rozmístěním nových prvků.
Mezi ně patří například dřevěná pergola se
stojanem na jízdní kola (pořízená z dotace
Pardubického kraje), na ni navazující menší
dětské hřiště v gesci Radovánku a dále třeba i ohniště v rohu zahrady, které by mohlo
být využíváno nejenom skautským oddílem, ale i širokou veřejností. Krásná travní
plocha uprostřed by měla zůstat zachována tak, aby zde zůstal prostor pro konání
různých akcí. Vše zatím zůstává v jednání,
uvidíme, jak rychle se to podaří dotáhnout
do zdárného konce.
Počátkem června se rozběhla i turistická
sezona. Potěšilo nás, že se objevilo hned
několik skupin zájemců o návštěvu našich
židovských památek, nebo třeba nově i kostela sv. Bartoloměje. Bylo to mimo běžné
návštěvní hodiny, což se nám ve spolupráci s našimi obětavými průvodkyněmi, paní
Hrstkovou, paní Slavíkovou i paní Výbornou (všem jim patří poděkování) podařilo
zkoordinovat a zajistit. Podílely jsme se i na
projektovém dnu „Putování za židovskými
památkami“ základní školy Prachovice pro
žáky 7. ročníku. Kromě Heřmanova Městce
s nimi navštívili i Luži a Dřevíkov.
Zúčastnily jsme se i setkání informačních
center Pardubického kraje na Kunětické
hoře a následně MAS Železnohorského regionu. Z obou akcí jsme si přivezly cenné
podněty a inspirace.

Co se naší samotné Pohůdky týká, tak
úspěšně proběhla i první tvořivá dílna na
téma drátování. Protože počasí bylo opravdu letní a slunečné, mohly jsme využít
prostor naší krásné zahrady a příjemně zde
strávit jedno čtvrteční odpoledne. Děkujeme tímto lektorce Janě Beránkové, pod
jejímž vedením se nám všem podařilo vytvořit krásná umělecká díla v podobě mís,
odrátovaných lahví a dekorativních srdíček.
Dovolím si tvrdit, že si nic nezadaly s díly
dráteníků představovaných víkend před tím
na zámku v Cholticích – posuďte sami.
Pohůdka připravuje
Závěrem nám dovolte malou ochutnávku
z „příštího“ a zároveň i pozvání k nám –
chystáme pro vás prodejní výstavu krajkované kresby z Bojanova paní Sadílkové, která se pyšní titulem regionálního produktu
Železných hor. Stejné označení nese i káva
z nedaleké medlešické pražírny. Speciálně
pro nás pan majitel upražil, namíchal a vytvořil směs 100% arabic z Brazílie, Kolumbie
a Peru s názvem Heřmanova káva. Zveme
tedy tímto všechny milovníky kvalitních
kávových zrn – přijďte k nám a odneste si
domů originální chuťový zážitek.
Za Centrum Pohůdka
Olga Čížková a Thea Palmer

Fotografie z kurzu drátkování
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Letní kino na Konopáči nabídne víc než jen filmy
V areálu autokempu na Konopáči letos v létě opět ožije letní kino v režii
městské organizace SPOKUL HM. A můžete se těšit na řadu kulturních akcí
i další příjemná vylepšení služeb.
Po loňské rekonstrukci pódia a sedadel, rozšíření občerstvení a zajímavého programu
včetně koncertů, talkshow, divadla a dalších
nefilmových akcí jsme pro návštěvníky letos
připravili další novinku – zbrusu nové toalety s teplou vodou, které nahradily stávající
mobilní WC. Jsme rádi, že tento záměr získal
podporu města, které na nové toalety schválilo investiční dotaci ve výši 180 tisíc Kč.

V měsíci srpnu vás srdečně zveme na koncert populární folkové kapely Marien (neděle 1. 8.), koncert mezinárodně úspěšné
skupiny Princess – Queen revival (pátek
6. 8.) nebo zábavu v rytmu rocku, popu
i folku s oblíbenou kapelou Wječná žízeň
(pátek 13. 8.).
Filmová představení budou také letos ve
znamení atraktivních premiér, kterých je
díky dlouhému uzavření kin více než kdykoliv předtím. Máte se tedy určitě na co těšit
a věříme, že si nenecháte příležitost sdílení
filmového zážitku pod širým nebem ujít.
Projekce filmů budou v červenci probíhat od 12. 7. vždy v pondělí, ve středu,
v pátek a v sobotu od 21 hodin.

Nové sociální zařízení už mohli ocenit účastníci rockové zábavy s kapelou Alžběta, která
proběhla v červnu. Další akcí bude taneční
zábava s hudební skupinou PUNC (5. 7.).
Poté budou následovat reprízy divadelní
pohádky „Hrátky s čertem“, které si Divadlo ze mlejna naplánovalo na čtvrtek
8. 7. , pátek 9. 7. a sobotu 10. 7. vždy od
21 hodin.
Z nefilmových akcí se můžete těšit také na
posezení v rytmu převážně lidové muziky se
známou kapelou Choltičanka, které se koná
v pátek 30. 7. od 17 hodin. Na tuto akci
bude možný vjezd diváků do areálu kempu
až k letnímu kinu, čímž chceme usnadnit přístup především starším návštěvníkům.

-

Králíček Petr bere do zaječích – pondělí 12. 7.
Vyšehrad: Seryjál – středa 14. 7.
Matky – pátek 16. 7.
Rychle a zběsile 9 – sobota 17. 7.
Raya a drak – pondělí 19. 7.
Black Widow – středa 21. 7.
Ubal a zmiz – pátek 23. 7.
Gump – Pes, který naučil lidi žít – sobota 24. 7.
Bože, ty seš hajzl – pondělí 26. 7.
Croodsovi: Nový věk – středa 28. 7.
Prvok, Šampón, Tečka a Karel – pátek 30. 7.
Expedice: Džungle – sobota 31. 7.

Všechny programové aktuality včetně filmových představení najdete také na webu
www.spokul.cz nebo www.kinohm.cz
Přejeme vám krásné léto a těšíme na viděnou na Konopáči.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Modelářský klub Heřmanův Městec
RES Litovel & RCH Ostřešany
Přišel, viděl, Litovel, říkají pivovarníci v Litovli. Heřmanoměstečtí juniorští piloti
přišli, viděli a zvítězili na druhé seriálové soutěži kategorie RES, které se zúčastnilo deset našich nejlepších pilotů. Ondřej Chytil se společně s Lukášem
Krbcem a Hynkem Čermákem probojovali do juniorského finále a Ondřej
Chytil zaslouženě zvítězil. Pomocníka mu dělal otec Martin Chytil, který v prvním letu rozbil svůj model, bohužel za přispění neukázněného pořadatele.

MKHM Litovel

Podnikáte, či plánujete podnikat?
Nabízíme vám pomocnou ruku

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P‑PINK pomáhá podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání. Sídlíme v Pardubicích a pracujeme pro území celého
Pardubického kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co
se týče rozvoje podnikatelského prostředí.
Pomoc u nás najdou
i „nepodnikatelé“
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem,
kteří už v době studia chtějí začít pracovat
„na svém“. Věk však nehraje roli. Projekt AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ je pro každého, kdo plánuje začít. Covid nám v tomto
případě nahrává na smeč. Člověk nemusí
opustit svůj dům a může se vzdělávat online.
Nabídka zavedeným podnikatelům
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od
A do Z“. Přihlásit se můžete na adresu
https://docs.google.com/forms/d/1mtcT
‑umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDf
bDc8 a na e‑mail zašleme informace k probíhajícím akcím. (Odkaz viz rovněž QR kód)
Potřebujete poradit, co je pro vás vhodné
a jaké akce aktuálně běží? Napište nám na
info@p‑pink.cz Sledujte naše stránky p‑pink.
cz a náš FB P‑PINK
Kolik za služby zaplatíte?
Většina našich služeb je zdarma. Některé
jsou zpoplatněné, ovšem za přívětivé ceny.
Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených
kanceláří. Dále má k dispozici pro jakoukoli
organizaci jednorázový či opakovaný pro-

nájem jednací a konferenční místnosti. Nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na
adrese P‑PINK.
Těm, kteří nepotřebují žádnou
pomoc…
Hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou předávat dál své získané
zkušenosti.
Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní
rady P‑PINK, projektová manažerka pro rozvoj
spolupráce se vzdělávacími institucemi a ob‑
cemi na území Pardubického kraje

Soutěž odstartovala s hodinovým zpožděním, stávkovala elektrocentrála zásobující výpočetní středisko elektřinou.
Kde jsou ty doby, kdy si pořadatel vystačil
s tužkou a papírem. Dnes soutěž nezorganizujete bez počítače, spolehlivé tiskárny, proškolených pořadatelů a zejména
časoměřičů. Počasí nám přálo, celý den
foukal mírný vítr, který narušila jen odpolední přeháňka, která zamíchala pořadím
seniorů.
Po vítězství v Havlíčkově Brodě opět vítězství pro Heřmanův Městec a body do
celorepublikového žebříčku. Na dalších
místech se umístili: 4. místo Lukáš Krbec,
5. Hynek Čermák, 6. Vojtěch Kalenda, 7.
Martin Burda a 8. Daniel Krbec. V kategorii
seniorů se bojovalo do posledního letu, ale
pódiové umístění nás tentokrát minulo 8.
místo Miloš Minařík, 11. Oldřich Formánek,
18. Václav Kalhous a 25. Martin Chytil.
Na soutěži kategorie RCH v Ostřešanech
nás reprezentovali dva piloti. Model je
omezen rozpětím do 1500 mm a rádiem
se řídí jen směrovka s výškovkou. Ideální
kategorie pro všechny, kteří chtějí začít
soutěžní létání. Jak se říká mezi modeláři,
malý model, malá rána i malá škoda. Je to
oblíbená kategorie Hynka Čermáka, který s modelem Rival zvítězil a na čtvrtém
místě se umístil Ondřej Fous.
Příště nás čeká celorepublikové soustředění
talentované mládeže a soutěž na domovském letišti v Podhořanech.
Miloš Minařík, předseda klubu

Nejlepší junioři
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Pozvání do Bechyně

Aktivní přístup k životu

Vážení čtenáři Leknínu, dovolte mi vás pozvat do vašeho partnerského
města Bechyně.

APŽ Cykloturistické putování

Jihočeské město Bechyně leží v malebné krajině na ostrohu nad soutokem
řeky Lužnice a říčky Smutné. Město bylo založeno kolem roku 1323 a je proslulé lázeňstvím, keramikou a okolní nádhernou přírodou. A co lze u nás
vidět, navštívit a zažít.

červenec
středa 21. července
Pěšky z Kutné Hory do Vysoké
na zříceninu letohrádku Belvedér a
rozhlednu
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 8 km.

ZÁMEK BECHYNĚ
Za svou současnou renesanční podobu
vděčí zámek především stavebním aktivitám
Petra Voka z Rožmberka, který zde měl roku
1580 velkolepou svatbu s Kateřinou z Ludanic. Zámek je v sezóně přístupný veřejnosti.

Quality Trails Best of Europe, vede hlubokým údolím řeky Lužnice kolem historických měst Tábor a Bechyně, starých mlýnů
a zřícenin.

POUTNÍ KLÁŠTER S KOSTELEM
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Jedinečný komplex františkánského kláštera
je jednou z nejvzácnějších památek svého druhu na našem území. Uvnitř najdete
unikátní rozsáhlou sklípkovou klenbu a tři
„zázračné“ sochy, díky nimž byla Bechyně
významným poutním místem a spadá pod
jihočeskou část Svatojakubské cesty. Součástí
areálu je volně přístupná klášterní zahrada.

akce v sezóně 2021
červen – září Keramické plastiky po městě
1. 7. Výstava Řemesla stále živá v Bechyni
v Městském muzeu
10. 7. Divadlo v trávě – divadelní přehlídka
v klášterní zahradě
24. 7. Koloběžková Grand Prix
31. 7. Keramické trhy
13. – 14. 8. Bechyňské doteky letos v Rožmberském hávu na zámku
15. 8. Festival dechových hudeb na zámku
Více informaci lze dohledat na
www. mestobechyne.cz,
www. kulturnidum.cz, www.toulava.cz

BECHYŇSKÝ MOST DUHA
Most byl postavený k 10. výročí založení
republiky, odtud i pojmenování Jubilejní.
Nejčastěji je tato pozoruhodná technická
památka, ve své době nejvyšší železobetonový most v ČSR, nazývána poeticky Duha,
a to díky nepřehlédnutelnému oblouku nad
údolím Lužnice. Zajímavostí je i souběh silničního a železničního provozu.
KOSTEL SV. MICHAELA A STARÝ
MĚSTSKÝ HŘBITOV
Hřbitovní kostel svatého Michaela je jedním
z nejstarších raně barokních centrálních
kostelů v Čechách. Nechal ho před severní
městskou hradební zdí postavit nejmladší ze
tří bratrů Jan Norbert ze Šternberka(rod Šternberků v té době vlastnil panství Bechyně).

BECHYNĚ NA VÁS ČEKÁ A TĚŠÍ SE!

Za Kulturní středisko města Bechyně
Štěpán Ondřich

pátek 30. července až neděle 1. srpna
Na kole z Hlinska do Brna
pohodovou cestou podél
Svratky
Sraz v 7.15 u vchodu do parku
(u Holuba) a na kole odjezd
do Chrudimi. Odtud vlakem
v 8.10 do Hlinska. Každý den
ujedeme cca 50 km. Zájemci,
hlaste se do 16. července.
srpen
sobota 7. srpna
Pěšky z Třebechovic pod Orebem
do Týniště nad Orlicí
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 11 km. Zpět vlakem.
středa 18. srpna
Pěšky z Bojanova do Nasavrk
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M.
čtvrtek 26. až neděle 29. srpna
Cykloputování Broumovskem
Sraz v 9.30 u vchodu do parku
(u Holuba). Na kole do Pardubic a odtud
vlakem. Den strávíme ve skalách
bez kola. Zpět domů na kole. Zájemci,
hlaste se do 11. srpna.
Nabídka pobytu
pondělí 6. až sobota 11. září
Turistické putování Beskydami
Ubytování v hotelu Beskyd
v Trojanovicích, pobyt s polopenzí.
Příspěvek 150 Kč/osobu/noc. Zájemci,
hlaste se do 20. srpna.
Informační schůzka s účastníky pobytu
proběhne ve středu 25. srpna v 16.00
na zahradě u sokolovny.
Přejeme Vám krásné léto!
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

STEZKA ÚDOLÍM LUŽNICE
TOULAVOU
První česká pěší trasa, která se ocitla na seznamu nejlepších stezek Evropy Leading
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 10. díl

V seriálu Zaváté stopy při putování Čáslavskou ulicí se přesouváme za železniční přejezd. Kronika zaznamenává, že
na jejím konci, kdy ještě nebyla vybudovaná železnice,
vedl přes dnešní potok Konopku (Zlatý potok) mostek.
U něho stála branka a vybírali tu clo a mýto. To městu
povolil 1597 císař Rudolf II.

V 19. století byl úsek silnice kdysi původně stoupající příkře od
potoka k načešické cestě a směrem na Čáslav přeložen o trochu
na sever. Starší původní silnice se stáčela pohledem od města
více doleva nedaleko potoka v místech o trochu níž, než je dnes
odbočka na Přelouč. Zachycuje to i katastrální mapa z roku 1839.
(Na ní je znatelná u Konopky i menší cesta směrem k Načešicím.)
Byla přeložena i proto, že si tu formani museli ke svému spřežení
koní zjednávat přípřež, aby vůbec vyjeli do kopce. Také v těchto
místech za přejezdem sídlili potřební kováři. Ve 20. století to byl
hned první dům u trati v místě dnešního Jožákova Hasičského
centra. U původní silnice stály domy, které by z dnešního pohledu
měly vchody z opačné strany. Mezi nimi byl i hostinec s názvem
Na Houpačce (U Houpačky, Gasthof zum Schauckel), č. p. 236.
V době, kdy se o dopravu starali formani, to byl velmi živý zájezdní hostinec. Měl v prvním poschodí i taneční sál a při tanci
se s návštěvníky houpala podlaha. Později se tu už netancovalo,
ale jméno hostince tyto časy připomínalo do 40. let 20. století.
Zbourán byl roku 1978 a na pozemku „vyrostl“ dům nový. Nedaleko hostince od 30. let 20. století sídlil a dodnes funguje kamenosochařský závod Josefa Pleskota. O něm budeme pokračovat
v příštím čísle Leknínu.

Katastrální mapa 1839

Pohled do Čáslavské ul., 1936 – nakládání kamenných bloků před kamenictvím,
(archiv rodiny Pleskotovy)

Dům č.p. 567, za ním bývalý hostinec Na Houpačce, 70. léta 20. stol. (archiv rodiny Pleskotovy)

V místech dnešního K‑interiéru stála ve 20. století vyhlášená Hrušova pekárna. Na Hrušovy tříkilové bochníky tu stávaly fronty. Na
straně pravé pohledem od města ve druhém domě č. p. 487 za
přejezdem bývala ve 20. století úschovna kol. Využívali ji dojíždějící
z okolních vesnic. Nad ní stál dům s dílnou strojníka pana Poskočila, výrobce odstředivek a zemědělského nářadí. V jeho sousedství
se nacházelo v počátcích 20. století krejčovství pana Hrdého. Také
v č. p. 403 byla kovárna. Za odbočkou na Přelouč uzavíralo řadu
domů bývalé hospodářství rodiny Brychtovy s č. p. 377.
Eva Bočková

Poslední dům vpravo (č.p. 377) při výjezdu z H. M. (archiv rodiny Jelínkovy)

Uzávěrka zpravodaje:
pondělí 23. 8. 2021 ve 12.00
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