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Dušičky – městské hřbitovy
Den 2. 11. je v kalendáři označen jako Památka zesnulých nebo lidově
Dušičky. Rádi bychom vás při té příležitosti seznámili s fungováním městských hřbitovů.

pela po tak zvaných sociálních pohřbech,
kdy se o mrtvého nikdo nepostará a pohřeb
zajišťuje město. Zatím tam jsou takto uloženi tři občané.
Hřbitov poskytuje buď uložení zesnulého
do hrobu (těch již je čím dál méně, jen několik do roka) nebo uložení urny s popelem
nebo provedení rozptylu na rozptylové
loučce. Ta funguje asi tři roky a již tam bylo
provedeno asi 30 rozptylů.
Hřbitov má zatím dostatečnou kapacitu
a jsou na něm volná místa. Poplatek za nájem hrobového místa činí 15 Kč za m2 za rok,
plus 100 Kč ročně za poskytované služby.
Tedy za běžný hrob se platí asi 130 Kč ročně
a platí se vždy na deset let dopředu. Poplatky v zásadě kryjí náklady na běžný provoz
hřbitova, město však hradí náklady na plat
správce hřbitova.

Trocha historie
Původně se v Heřmanově Městci pohřbívalo
na hřbitově v okolí kostela svatého Bartoloměje na náměstí. Výnosem Ferdinanda II.
kolem roku 1780 však bylo z hygienických
důvodů nařízeno pohřbívat mimo město.
Proto byl založen hřbitov u kostelíka Zvěstování Panny Marie. Tam se pohřbívalo asi
do roku 1900, dnes se město o tento hřbitov
stará, ale pro veřejnost není běžně přístupný.

Současný městský hřbitov
Nynější městský hřbitov slouží občanům
Heřmanova Městce a obcím Načešice
a Vyžice, které mají s naším městem uzavřenou smlouvu o provozování hřbitova.
Jsou tam ale také hroby zemřelých z jiných
obcí a měst, zajímavostí je třeba, že je zde
hodně hrobů Pražanů, kteří do Městce před
válkou hojně jezdili na letní byt a přáli si zde
být pochováni.

Město se však rozrůstalo a i tento hřbitov
se ocitl uvnitř zástavby, a proto byl v roce
1886 založen na nynějším místě, u cesty na
Konopáč, nejprve dolní hřbitov a o 19 let
později hřbitov horní.

Hřbitov má rozlohu 13 442 m2 a je na něm
obsazených 1800 hrobových míst, z nichž
asi na 1300 jsou uzavřené nájemní smlouvy. Pokud hrobové místo není proplaceno,
umísťuje se na ně výzva, aby se majitel do
jednoho roku přihlásil, pak se čeká ještě dva
roky a pokud se majitel nepřihlásí, považuje
se náhrobek za věc opuštěnou, která propadá městu. Místo se pak pronajme jinému
zájemci, ostatky se v něm podle jeho požadavku buď ponechají nebo se uloží do
městské hrobky. Ta slouží také k uložení po-

Kromě toho je ve městě i starý židovský
hřbitov, který patří k nejstarším a největším
v Čechách. Vznikl někdy v polovině 15. století a poslední pohřeb tam byl v roce 1940.
Tento hřbitov nepatří městu, ale pražské
židovské obci.

Na hřbitově je k dispozici voda na zalévání
květin, nádoby na odpad, WC a automat
na prodej svíček. Díky kontrolám správce
hřbitova a městské policie se téměř podařilo vymýtit krádeže na hřbitově. Za to je
nutno městské policii poděkovat.
Snahou správy hřbitova je vytvořit na něm
důstojné prostředí pro uložení zesnulých
a návštěvy pozůstalých.
Náměty do budoucna
Některá města zřizují tzv. hřbitovník, tedy
soupis zajímavých osobností, které na hřbitově odpočívají, s nákresem, kde mají hrob.
Nestálo by za to se o něco takového pokusit
i u nás? Co kdyby se toho ujal třeba Spolek
přátel Heřmanova Městce? I u nás na hřbitově leží řada zajímavých osobností.
Další informace o hřbitovu si můžete přečíst
v rozhovoru se správcem hřbitova a hrobníkem uvnitř tohoto listu.
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 05. 10. 2020
usnesením č. R/2020/256 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 7. 9. 2020 do 5. 10. 2020 a schvaluje
prodloužení termínu pro usnesení rady města
č. R/2020/230 - Komise cestovního ruchu a propagace města, do 31. 12. 2020,
usnesením č. R/2020/257 schvaluje smlouvu
o prodeji chráničky v ulici Jarkovského v Heřmanově Městci do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/258 doporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo 57/25 v k.ú Heřmanův Městec panu Antonínovi Novotnému za
cenu 281 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/259 doporučuje předloženou směnu části městského pozemku parcelní číslo 2047 v k.ú. Heřmanův Městec za část
pozemku parcelní číslo 1779/2 v k.ú. Heřmanův
Městec s panem Ing. Zdeňkem Pilařem,
usnesením č. R/2020/260 schvaluje předloženou Smlouvu na zřízení věcného břemene
s paní Martinou Horníkovou,
usnesením č. R/2020/261 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900088915/2/2020 mezi společností GasNet, s. r. o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, městem Heřmanův Městec a panem
Ing. Stanislavem Jeřábkem,
usnesením č. R/2020/262 schvaluje souhlas
s provedením prací uzavřený s panem Janem
Doležalem a paní Kristýnou Dolejšovou,
usnesením č. R/2020/263 souhlasí s vybudováním tréninkové tenisové zdi včetně antukového povrchu oddílem tenisu TJ Jiskra Heřmanův
Městec za sportovní halou při vstupu k tenisovým kurtům - pozemek p. č. 1133/2 s podmínkou veřejné přístupnosti tenisové zdi a údržbou
zajišťovanou členy tenisového oddílu TJ Jiskra
HM a doporučuje zastupitelstvu města přidělit mimořádný příspěvek TJ Jiskra Heřmanův
Městec ve výši 75.000 Kč na vybudování volně
přístupné tréninkové tenisové zdi,
usnesením č. R/2020/264 schvaluje uzavření
dohody o umístění a provozování veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. st.2 v k. ú. Heřmanův Městec s Římskokatolickou farností - děkanstvím Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/265 schvaluje uzavření
servisní smlouvy se společností KTS‑AME, s. r. o.
na pravidelný servis technologie kašny,
usnesením č. R/2020/266 schvaluje uzavření
Smlouvy o zhotovení změny č. 2 Územního plánu Heřmanův Městec s 2M projekt, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/267 schvaluje uzavření
Smlouvy č. OŽPZ/20/23904 o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje,
usnesením č. R/2020/268 ukládá odboru
správy majetku zajistit ve vhodném ročním
období zmenšení korun stromů na chodnících
na náměstí Míru a Masarykově náměstí a zajistit
pravidelnou údržbu, která by tuto úpravu zachovávala,
usnesením č. R/2020/269 stanovuje novou
provozní dobu veřejných WC pondělí až pátek
09:00 až 16:00 hodin s účinností od 01. 11. 2020
a ukládá odboru Správy majetku zajistit směrové šipky vyznačující umístění veřejných WC,
usnesením č. R/2020/270 schvaluje prodloužení všech smluv o nájmu bytu na městské byty
a smlouvy o pronájmu domu č. p. 71 ve Slavkovicích včetně pozemků p. č. 329 a 330 v k. ú.
Vyžice, jejichž platnost končila 30. 9. 2020. Nové
období nájmu je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
usnesením č. R/2020/271 schvaluje přidělení městského bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti
2+1 na adrese Pod Pankrácí č. p. 448, Heřmanův Městec, Janě Voženílkové, trvale bytem

Gagarinova 382, Pardubice od 15. 10. 2020 do
30. 9. 2021 za cenu 70 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/272 schvaluje výměnu
stávajících regulátorů tepla v Mateřské škole,
Jiráskova 842, Heřmanův Městec v souvislosti s obnovením spolehlivého chodu kotelny
a schvaluje odčerpání fondu investic v celkové
výši odpovídající výměně stávajících regulátorů
tepla,
usnesením č. R/2020/273 schvaluje čerpání
finančních prostředků ve výši 80 000 Kč z fondu odměn a čerpání z fondu rezervního ve výši
29 000 Kč za účelem použití těchto finančních
prostředků v souladu se zásadami čerpání odměn za plnění zvláštních úkolů nad rámec pracovních povinností,
usnesením č. R/2020/274 bere na vědomí poskytnutí dotace Domovu pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec od MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci
výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19.,
usnesením č. R/2020/275 schvaluje návrh
úpravy Finančního vztahu Domova pro seniory
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/276 schvaluje pro ZŠ
Heřmanův Městec nákup 42 ks notebooků
v celkové hodnotě 853.626 Kč od společnosti
EXPERIA GROUP, s. r. o., Masarykovo nám. 1544,
Pardubice, IČO 28820886,
usnesením č. R/2020/277 bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Jany Kopecké na funkci členky
Školské rady Speciální základní školy Heřmanův
Městec a jmenuje novou členku Školské rady
Speciální základní školy Heřmanův Městec paní
Ing. Kateřinu Floriánovou,
usnesením č. R/2020/278 schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Envipartner, s. r. o. na projekt „Protipovodňová opatření
města Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2020/279 rozhoduje o 3.kole
rozdělení výtěžku transparentního účtu města
„Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci“ ve prospěch těchto vlastníků nemovitostí, kde došlo
ke škodám v souvislosti s červnovou povodní:
Miloš a Věra Rejfkovi 10.000 Kč a Vítězslav Škrha
10.000 Kč. Dále pak nájemcům zahrádkářské kolonie pod Průhonskými rybníky: Jaroslava Vegešová 3.000 Kč, Dana Urbancová 3.000 Kč, Ilona
Lissová 3.000 Kč, Vladimír Schneider 3.000 Kč,
Alena Salfická 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/280 schvaluje provést
odstranění starých neperspektivních stromů
v třešňovém a švestkovém sadu v Chotěnicích,
na p. p.č. 135/3, 135/12, 135/18 vše v k.ú. Chotěnice a výsadbu 10 ks třešní a 25 ks švestek
a následnou péči o dotčené stromy arboristou
Michalem Kindlem.
Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 23. 10. 2020
usnesením č. R/2020/281 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 5. 10. 2020 do 23. 10. 2020,
usnesením č. R/2020/282 bere na vědomí
zápis č. 3/2020 z jednání Sportovní komise
města dne 10. 9. 2020 a souhlasí se zařazením
NEfestivalu sportů mezi významné akce města
s přímou podporou z městského rozpočtu,
usnesením č. R/2020/283 schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s.
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v lokalitě Za Pektinou,
usnesením č. R/2020/284 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem
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BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných pilířů a zbroje u brány do dvora
u domu č. p. 33
usnesením č. R/2020/285 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Radkem Římkem na realizaci stavby Nový chodník
v ulici Podél Dráhy,
usnesením č. R/2020/286 schvaluje uzavření
dodatku ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620
o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/287 schvaluje ukončení
přípravných činností a odstoupení od grantové
dohody WiFi4EU z důvodu vysoké nákladovosti
provozu v následných letech po zbudování veřejné WiFi sítě,
usnesením č. R/2020/288 doporučuje zastupitelstvu města schválit zakoupení pozemků
parc. č. 1609/32,1664/1,1665/4 vše k.ú. Heřmanův Městec za cenu 1 326 000 Kč,
usnesením č. R/2020/289 doporučuje zastupitelstvu města doplnit zřizovací listinu SPOKUL
HM p. o. - přílohu č. 2 dodatkem č. 2, kterým
bude smlouvou o výpůjčce SPOKULu HM, p. o.
svěřen s účinností od 1. 1. 2021 nemovitý majetek, a to stavební parcela č. 196/1 k.ú. Heřmanův Městec včetně objektu č. p. 177 Heřmanův
Městec (hotel Bílý beránek), a to za stejných
podmínek jako ostatní nemovitosti ve správě
SPOKULu HM,
usnesením č. R/2020/290 schvaluje přidělení městského bytu č. 3, I. kategorie,
o velikosti 2+1 na adrese Pod Pankrácí č. p.
448, Heřmanův Městec od 1. 11. 2020 do
30. 9. 2021 za cenu 70 Kč/m2 Kamile Pleskotové,
usnesením č. R/2020/291 schvaluje ukončení
nájemního vztahu dohodou ke dni 31. 10. 2020:
s Janou Hrušovou na bytovou jednotku 1+kk,
I. kategorie, číslo evidenční 3 v DPS č. p. 950,
Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec a s Miroslavem Starým na bytovou jednotku 1+kk,
I. kategorie, číslo evidenční 1 v DPS č. p. 950,
Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/292 schvaluje ukončení nájemního vztahu s Rodičovským centrem Radovánek v objektu MŠ Jonášova ke
dni 28. 2. 2021 a schvaluje záměr na pronájem
prostor v multifunkčním centru Rodičovskému
centru Radovánek z.s. Heřmanův Městec od
1. 5. 2021,
usnesením č. R/2020/293 bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky
ze dne 02. 10. 2020 s tím, že nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva vnitra České republiky,
že vyhláška města č. 5/2019 je v rozporu se
zákonem,
usnesením č. R/2020/294 schvaluje uzavření
Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka,
usnesením č. R/2020/295 schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí finančního daru od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč na nákup
věcného vybavení jednotky SDH Heřmanův
Městec k provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidaci následků
povodní.,
usnesením č. R/2020/296 schvaluje příspěvek
na činnost centra Další cesta z.s., U školy 332,
Choltice IČO 05670039, ve výši 1.000 Kč,
usnesením č. R/2020/297 schvaluje příspěvek na činnost Oblastní charity Pardubice se
sídlem V Ráji 732, Pardubice, IČO 46492160, ve
výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/298 ruší slavnost při
rozsvícení vánočního stromu dne 29. 11. 2020,
usnesením č. R/2020/299 schvaluje obsah
zápisu kroniky města Heřmanův Městec za rok
2019.
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koronavirová
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Heřmanův
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777 628 683
604 969 868

POMOC PRO OBČANY V DOBĚ
PANDEMIE COVID – 19

Město Heřmanův Městec ve spolupráci s místní skautskou organizací opětovně nabízí pomoc pro občany v době Covid-19 ve formě zajištění nákupů,
pochůzek, venčení psů, dovážky obědů a celkově všeho, co je v této složité
době potřeba zařídit, zajistit.

koronavirová

Stejně jako na jaře nabízíme senio‑
rům a dalším potřebným zajištění
nákupů potravin, léků a jiných kaž‑
dodenních potřeb a jejich donášku
až k vám domů, stejně tak jako jiné
důležité pochůzky.

V případě zájmu kontaktujte soc.
pracovnici obce Janu Kopeckou na
tel. čísle 778 754 891 nebo emailem
jana.kopecka@mesto‑hm.cz, pro
pomoc se zajištěním nákupů pak
tel. č: 777 628 683, 604 969 868.

Za tímto účelem jsme v Heřmanově
Městci (dobrovolníci skautští i neskautští
z jara) spojili své síly a rádi bychom tak
přispěli k ochraně ohrožených skupin
obyvatelstva a k minimalizaci šíření nákazy Covid-19.

Rekonstrukce budovy bývalého
městského úřadu je v plném proudu

Neváhejte se na nás obrátit, jsme při‑
praveni vám pokud možno obratem
pomoci.
Aleš Jelínek, zástupce vedoucího skautské‑
ho střediska Leknín, Amálie Výborná,
Julie Kučerová a Vojtěch Bartoníček

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
V LISTOPADU
Vzhledem k nařízeným karanténním
opatřením nebude v měsíci listopadu
probíhat otevřená kancelář starosty
a místostarosty města ani konzultace
s architektem města.

POMOC

Heřmanův
MĚSTEC

s nákupy
777 628 683
604 969 868

Budova č. p. 4 na náměstí Míru, tedy bývalé sídlo městského úřadu se mění
před očima. Probíhá její celková rekonstrukce, po které bude objekt spojen
s budovou základní školy.
Staveniště bylo předáno v srpnu tohoto
roku a zatím probíhají zejména bourací
práce. I z fotografií je patrné, že z budovy
zůstávají prakticky pouze obvodové zdi.
V suterénu se budují šatny pro žáky a ty se
tunelem propojují se šatnami v suterénu
školy. Při kopání tunelu došlo k překvapení,
když byl objeven malý, zazděný sklípek, o jehož existenci neměl nikdo tušení. Ale žádný
poklad v něm nebyl a nejedná se ani o nějaký archeologicky cenný nález.
V přízemí, kde pamětníci ještě pamatují
poštovní úřad, vznikne jedna velká učebna
pro 28 žáků a jedna menší odborná učebna

pro 15 žáků. To samé bude v prvém patře,
tam se však ještě vejde družina a kabinet.
A zcela nově bude přistaveno další podlaží, kde bude opět velká třída a auditorium,
tedy učebna se stupňovitými sedadly. Vše
bude propojeno s dosavadními prostorami
základní školy a do užívání školy připadne
i dvůr za budovou.
Přestavba bude dokončena v říjnu 2021.
Cena díla je 34  940 000 Kč, což je cena
vysoká, ale přestavba by měla vyřešit problémy základní školy s učebnami pro žáky
a s družinou.
Tomáš Plavec

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 9. 11. 2020
• Pondělí 23. 11. 2020
www.hermanuv‑mestec.cz
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SPOKUL HM nezahálí ani v době uzavření budov
Také městská organizace SPOKUL HM se musí letos již podruhé vypořádat
s uzavřením všech svých budov pro veřejnost. Naplánované investice i příprava akcí v nové sezoně ale běží dál.
V době, kdy většina našich kolegů z kina,
synagogy i sokolovny musí zůstat doma,
pracovníci sportovní haly i vedení organizace nejen provádějí řadu prací na údržbě a opravách budov, ale podílí se také
na běžících investičních akcích a přípravě
kulturních a společenských událostí, které
se spustí hned, jakmile to bude možné.

Koncem října jsme také mohli formálně
předat k užívání nově zrekonstruovaný
prostor pod pódiem v městské sokolovně,
kde byl dříve bar a kuželky. Větší část místnosti bude sloužit divadelnímu souboru
Heřman a zbylo místo i na sklad a zázemí
pro SPOKUL. Velké poděkování patří městu
Heřmanův Městec, které pokrylo většinu
nákladů rekonstrukce, ale také řadě zaměstnanců SPOKULu a sedmi převážně
místním firmám, které se na rekonstrukci
podíleli.
A co se týče našich plánů na sezonu
2020/2021? Ty se odvíjejí od předpokladu,
že v prosinci už by mohly být povoleny alespoň komorní akce v kině, galerii a synagoze.

Víme, že řada z vás se už moc těší na nový
český dokument Karel, Večer pod lampou
s Josefem Klímou, festival SNOW FILM FEST
a další akce v kině, ale bohužel v tuto chvíli
nelze předvídat, kdy se jich dočkáme. Stejně tak je zatím neznámou, kdy dochodí své
taneční kurzy v sokolovně mládež a kdy začnou taneční pro dospělé. Pokud se bude
situace s koronavirem vyvíjet pozitivně, věříme a doufáme, že se po Novém roce uvidíme i při větších akcích nejen v sokolovně.
Sledujte prosím naše programové aktuality
na webu www.spokul.cz, příp. www.kinohm.cz, kde najdete vždy aktuální informace
o akcích a provozu v našich budovách.
Přeji vám hlavně pevné zdraví a hodně optimismu a zdravého rozumu.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Jsme rádi, že díky participativnímu rozpočtu města a úspěchu projektu mezi občany
je v konečném stádiu realizace nová vířivka
v sauně ve sportovní hale. Zbývá již pouze obložení nové příčky, předního panelu
nerezové vany, kompletace technologie
úpravy vody a v první polovině listopadu
budeme připraveni pozvat všechny občany i návštěvníky města do zbrusu nové
vířivky, která nahradila tu starou, již řadu
let nefunkční.

Jaká by měla být podoba velkého a malého náměstí?
Názorů o možné podobě náměstí jsme si již v minulosti vyslechli opravdu
hodně. Díky této zkušenosti jsem si udělal během let něco jako průzkum veřejného mínění. Většinou jsem se setkával s názorem, že autobusové nádraží
na náměstí vyhovuje a také s názorem, že je třeba rozšířit parkovací plochy.
Kdo se zajímá o dění ve městě, pravděpodobně ví, že jsem usiloval o prosazení záměru
přesunout autobusové nádraží k vlakovému
nádraží a na náměstí zachovat pouze zastávku pro nástup a výstup. Z náměstí následně
vytvořit živé místo, které nabízí důvody k zastavení, posezení, místo pro pořádání kulturních akcí, trhů apod. Místo zaplněného lidmi,
zatímco dnes je tato plocha degradována
z větší části na pouhé parkoviště autobusů
i dalších vozidel. Chtě nechtě si přiznejme, že

autobusové nádraží umístěné na náměstí již
neodpovídá nárokům na přepravu, parkování autobusů, a již vůbec nepřispívá k reprezentaci jednoho z nejvýznamnějších míst
Heřmanova Městce.
Proto velmi vítám položené otázky městského architekta v Leknínu č. 10/2020, nám
občanům, co se nám na náměstí líbí a co
ne? Co je pro nás důležité na náměstí? Atd.
Domnívám se, že zmíněný článek městské-

ho architekta mnohé napovídá a stojí za
opětovné přečtení.
Průtahu skrz město se asi jen tak nezbavíme a obchvatu se nedočkají ani naši vnuci.
I tak věřím, že se časem alespoň odkloní kamionová doprava a architektům se podaří
tento průtah „zlidštit“. Malé náměstí naštěstí
až tak neutrpělo a dle mého názoru postačí
umocnit historický ráz tohoto místa vhodnou dlažbou, zelení a mobiliářem. Stromy
jsou i naše plíce, a tak do města patří, jen je
potřeba zvolit vhodné druhy.
Otakar Volejník, zastupitel města
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Městská policie informuje
Dobrý den,
v minulém článku jsem avizoval, že budeme od tohoto čísla uveřejňovat školení v poskytování první pomoci. Do všeho nám opět zasáhla druhá vlna Covidu
19, proto mějte, prosím, ještě trpělivost
a snad již další měsíc se objeví první rady
na toto téma.
V tomto článku jen okrajově k nastalé situaci. Chápu, že po neustálých zprávách
přes media ohledně koronaviru nechcete číst ještě další v Leknínu, ale i tak vás
všechny prosím – ať zastáváte názor na
současnou situaci jakýkoliv, řekněte ho
nahlas, sdílejte jej na sociálních sítích, ale
respektujte pravidla nařízená ministrem
zdravotnictví. Pokud se mají dny vrátit do
normálu, děti vrátit do škol a někteří lidé
do zaměstnání, chcete‑li zamezit dalším
omezováním a případně „domácímu
vězení“, nezbývá nic jiného, než pár dní
vydržet nosit roušky a dodržovat zvýšená hygienická opatření. Osobně si myslím, že to nikoho výrazně neomezuje
a jakýsi protest ve formě porušování nastavených opatření není na místě, spíše
naopak je to projev nezodpovědnosti
a ohrožování jiných či sama sebe. Samozřejmě MPHM bude kontrolovat a v závažných případech vymáhat dodržování
nařízených restriktivních opatření. Děkuji
všem za pochopení a za ohleduplnost
vůči ostatním.
Z NAŠÍ ČINNOSTI V ŘÍJNU:
- K závažné dopravní nehodě byli voláni strážníci do obce Stojice, kdy řidič
usnul za volantem a po nárazu do
kamionu utrpěl vážná poranění. Zraněnému poskytli první pomoc, přivolali posádku záchranné služby a do
skončení šetření nehody usměrňovali
provoz.
- Při jedné noční směně zjistili strážníci výraznou olejovou skvrnu z ulice
Pokorného, přes nám. Míru až do ul.
Havlíčkova. Ihned vyrozuměli hasiče
a trasu zajistili světelnými signály upozorňujícími na nebezpečí nehody.
- Rvačka několika lidí pře asijským bistrem byla oznámena na služební linku
MPHM. Hlídka vyrozuměla i policisty
z místního oddělení a vyrazila na místo, kde musela poskytnout ošetření
napadenému muži. Současně i zajistila
agresory, které svědci události popsali.
Celou věcí se nadále budou zabývat
policisté pro podezření ze spáchání
trestného činu.
Přeji hezký den

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
listopad 2020
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně
Domu s pečovatelskou službou Masarykovo náměstí Heřmanův Městec.
úterý 10. 11. v 15.30 KERAMIKA
doneste si pracovní triko, hadr a nůž
spoluúčast 50 Kč
pondělí 16. 11. v 15.30 ŠABLONOVÁNÍ
přineste si bavlněné triko pastelové barvy
(červená se nedoporučuje), ostatní materiál je k dispozici / spoluúčast 50 Kč
pondělí 30. 11. ve 14.00 MASÁŽE
donese s sebou ručník. Objednávejte hodinu masáže na tel. 724 215 103, členové STP
v ČR, místní organizace Heřmanův Městec
platí 80 Kč, ostatní zájemci platí 160 Kč

Vánoční strom se letos
rozsvítí bez diváků
Vzhledem k epidemiologické situaci
musela rada města zrušit slavnost
spojenou s rozsvícením vánočního
stromu.
Strom se sice dne 29. 11. 2020 v 17.00 hodin
rozsvítí, ale bez jakéhokoliv doprovodného
programu a bez tradičních stánků.
Rádi bychom vám řekli: „Přijďte se i tak na
rozsvícení stromu podívat." Ale rozumnější
je říci: „Zůstaňte raději doma!"
Tomáš Plavec, místostarosta města

Prosíme přijďte všichni s rouškou, dez‑
infekce je k dispozici! Na setkání se těší
a další informace podá na tel. 724 215 103.
Jaroslava Koukalová

Nucené přerušení výstavy
Výstava SETKÁNÍ s objektivem Otakara Volejníka a kresbou Štěpána Bonaventury musela být z důvodu mimořádných opatření proti šíření pandemie
koronaviru v pondělí 11. října přerušena.
Pokud to okolnosti v tomto roce dovolí, výstava bude pokračovat a avizované datum
ukončení výstavy se tím prodlouží. Našim
přáním je, aby zájemci, kteří si plánovali
výstavu ještě navštívit, měli tuto možnost
v náhradním termínu.

Zájemce o kresby a fotografie budeme informovat, abychom domluvili termín jejich
předání.
Mějte krásné říjnové dny.
Otakar Volejník

Dovoluji si jménem Štěpána a Jitky, která obohatila výstavu svou
poezií, poděkovat
všem, kteří si našli
čas a na výstavu již
zavítali a také kdo
v pátek 25. září
přišli na vernisáž,
a tak se společně
s kytaristou a zpěvákem Milošem
Lehkým postarali
o vynikající atmosféru.

Roman Charvát

www.hermanuv‑mestec.cz
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Když jsem řemeslo přebíral od svého předchůdce, prosil jsem ho, zda by mi mohl být
při kopání prvého hrobu nápomocen a radit mi. Osud tím ale zamíchal tak, že prvý
hrob jsem vykopal právě pro něho.

S ER I Á L

Lidé kolem nás

Ladislav
Doležal

A co je další náplní vaší práce na
hřbitově?
Provádím zahradnickou údržbu zeleně
a správcovství hřbitova, což zahrnuje udělat vše, co je potřeba.

*3. 12. 1961
Správce městského hřbitova,
hrobník
Učil jste se v mládí hrobařem,
jezdit s hlínou, jezdit s trakařem,
jak se zpívá ve známé písni?
To v žádném případě. Vystudoval jsem
Střední zahradnickou školu s maturitou
v Kopidlně a nikdy mě nenapadlo, že se
stanu hrobníkem. Potom jsem deset let
pracoval jako zahradní technik v s. p. Sempra a po roce 1989 jsem podnikal jako zahradník. Již tehdy jsem pro město začal
zajišťovat zahradnickou údržbu hřbitova.
Od roku 2005 jsem se stal zaměstnancem
města jako správce hřbitova, zahradník na
hřbitově a hrobník.
Hrobníka v minulosti nikdo nechtěl dělat.
Buď se to v rodinách dědilo nebo to často
byli lidé na okraji společnosti, alkoholici apod. Není tajemstvím, že i já jsem měl
v životě období, kdy jsem propadl alkoholu. Ale úspěšně jsem absolvoval léčbu
a městu jsem vděčný za to, že mne po návratu vzalo zpět a dalo mi důvěru, kterou
jsem myslím nezklamal.

PLACENÁ INZERCE

Hrobníka může dělat každý,
nebo je na to potřeba nějaká
kvalifikace?
Na hrobnické práce musí být odborná
kvalifikace. Musel jsem absolvovat certifikované školení a získat certifikát hrobníka.
Každoročně se zúčastňuji seminářů pro

hrobníky, protože i v našem oboru jsou
stále novinky, zejména nové předpisy.
A jak se tedy kope hrob?
Kope se to ručně. Je to jáma 0,80 m široká,
2,15 m dlouhá a 1,5 – 2 m hluboká. Pokud se
rakev uloží do hloubky dvou metrů, může
se nad ni dát při dalším pohřbu ještě jedna.
Jinak se musí vyčkat konce tlecí doby, která je na našem hřbitově 10 let, někde je to
podle podloží i déle. Musí se vyházet šest
tun zeminy, zvládnu to i za den, ale je to dřina. Málokdy se kope do takzvané panenské
půdy, většinou je to na místě předchozího
hrobu. Pak je součástí kopání i exhumace,
to znamená vyzvednutí ostatků dříve pohřbeného. Po deseti a více letech se najdou
zbytky rakve, kostra a případně zbytky oděvu. Na tyto věci jsem si zvykl, nevadí mi to.
Ostatky se většinou ponechají v hrobě,
zvláště když je to jedna rodina.
Nejde jen o vykopání hrobu, ale také o přípravu na pohřeb. Staví se tak zvané podium,
ze kterého se spouští rakev. S tím souvisí
i jednání s pozůstalými.

Jací jsou návštěvníci hřbitova?
Vesměs ukáznění, jen výjimečně musím
někoho napomínat. Někteří nebo spíše
některé sem chodí každý den, mohl bych
si podle nich řídit hodinky. Jiní zase pravidelně v týdnu nebo měsíci, ty zase mám
místo kalendáře.
Žijí na hřbitově nějaká zvířata?
Sem tam proběhne myška, občas se zatoulá zajíc. A jednou nám z parku přiletěl
na hřbitov páv.
Od vás asi těžko chtít nějakou
veselou historku?
Ale taky by se něco našlo. Jednou jsem
ukládal do schránky na urny urnu zesnulého a položil jsem ji vedle té, která tam už
byla. Dohlížející pozůstalý povídá: „Dejte
ji na druhou stranu, oni spolu nemluvili!“
A co byste nám řekl na závěr?
Práce na hřbitově mně hodně změnila
život. Když je člověk v každodenním kontaktu se smrtí, přehodnotí svoje životní
priority, přestane se trápit malichernostmi
a naopak se dokáže i z malých věcí radovat.
Děkuji za rozhovor a námět k přemýšlení.
Otázky kladl Tomáš Plavec

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Aktivní přístup k životu

APŽ Listopad 2020
Úterní cvičení od 14.00 v RC Radovánek.
Zaměřujeme se na dech, klouby a páteř.
úterý 3. listopadu
Zdravotní vycházka okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

VESELO (pro malé i velké) Heřmanův Městec
Spolek VESELO (pro malé i velké) Heřmanův Městec byl
založen začátkem r. 1991 původně jako občanské sdružení. Hlavní činností byly vždy volnočasové aktivity dětí.
Předsedou spolku je od počátku Luboš Řehák.

čtvrtek 5. listopadu
Zdravotní vycházka okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
úterý 10. listopadu
Zdravotní vycházka okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
čtvrtek 12. listopadu
Zdravotní vycházka okolo H. M.
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
středa 18. listopadu
Pěšky z Týnce nad Labem do Kolína
Odjezd v 7.10 z vlakového nádraží
v H. M. Pěšky cca 13 km.
čtvrtek 19. listopadu
Karty a jiné hry
Od 14.00 si hrajeme v RC Radovánek.
sobota 28. listopadu
Pěšky z Krouny do Hlinska
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Pěšky cca 14 km.

Respektujeme vládní nařízení,
program bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na stanovou
táborovou základnu na Přemilově, kterou
jsme až do povodně r. 1997 opečovávali.
VESELO kdysi v Heřmanově Městci založilo tradici Pohádkového lesa a do r. 2018,
kdy proběhl poslední, bylo také jeho hlavním organizátorem. Připravovali jsme také
soutěžní Veselení a karnevaly v sokolovně,
Májový závod v parku, silvestrovské a mikulášské pochody, Setkání ke Dni Země se
sbíráním odpadků v lese a doprovodným
programem a soutěžní akce po Heřmanově
Městci pro děti i rodiče.
Protože děti rostou a mladí stárnou, také
i naše spolková základna se zúžila, a proto
se nyní soustřeďujeme na letní tábory, nyní
na chatě Bedřichovka v Orlických horách
a menší tábory v Konopáči.
Jsme moc rádi, že se nám vracejí bývalé
táborové děti, a to jako rodiče těch nových
táborníků. Pro naše tábory vždy připravujeme celotáborovou hru s tématem, které
buď vymyslíme nebo připodobníme téma
některé knihy či filmu, obvykle boje dobra proti zlu. Tak jsme si v minulosti hráli na
Pána prstenů, Harryho Pottera, Hraničáře,
Vlkodlaka, tajemného Dřevorubce, Letopisy
Narnie a mnohé další.

pojily se nejen do hledání (denně nachodily několik kilometrů), ale i přemýšlely, kde
hledat řešení.
Děti jsou totiž nádherné bytosti, o které
musíme nejen pečovat, musíme jim také
naslouchat. Nádherné jsou tím, jak naslouchají vesmírným informacím, jak rozumějí
nejen zvířatům, ale i rostlinám a kamenům
a jak cítí každou naši dobrou i špatnou myšlenku. Dá velikou práci, aby si nás vážily jako
svých učitelů, proto si s nimi hrajeme, a na
těch 14 dní se také stáváme dětmi. Mnohdy
se pak stává, že některé děti nechtějí odjet
na konci tábora domů. Pro nás je to nejlepší
odměna.
Příští rok oslaví VESELO 30 let své činnosti.
Máme za sebou kus práce, za kterou děkujeme vám všem, kteří jste s námi jezdili nebo
dosud jezdíte a pomáháte.
Jitka a Luboš Řehákovi

Letos jsme hledali ztracené cestovatele
v paralelním světě, překvapilo nás, jak i malé
děti rychle pochopily, o co se jedná a zawww.hermanuv‑mestec.cz
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Speciální základní škola Heřmanův Městec
Milí přátelé, se začátkem školního roku se učitelé a děti
opět sešli ke společné práci ve většině škol. Výjimkou
nebyla ani Speciální základní škola (SZŠ) v Heřmanově Městci, která má bohatou historii svého působení,
v obci má nenahraditelné místo a díky ní se širokému
okolí nabízí alternativa pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rádi
bychom čtenářům přiblížili její chod a specifika a touto formou bychom chtěli
srdečně pozvat všechny, kterým by mohla její nabídka v budoucnu pomoci
s výchovou a vzděláváním jejich dětí.
„Oxford“ V Heřmanově Městci – i tak se někdy mezi lidmi mluví o speciální základní
škole. Bohužel se také stává, že učitelé a zaměstnanci jiných škol často zlehčují práci
pedagogů speciální základní školy s tím, že
přece mají ve třídách jen několik žáků a učitelům je k ruce více asistentů pedagoga. Zdá
se tedy, že není nic lehčího, než učit na naší
„univerzitě“. Jaká je ale skutečnost a jak vnímají svoji práci samotní zaměstnanci školy?

Co víte o speciální základní škole?
První „pomocná třída“ v Heřmanově Městci
vznikla už v roce 1943. Postupem času přibývalo žáků a několikrát se měnil i název školy.
Školu v předchozích letech navštěvovaly
děti, které na základní škole nestačily tempu
a požadavkům vzdělávání. Výhodou našeho
typu školy je menší počet žáků ve třídách, což
zaručuje diferencovaný individuální přístup
ve výuce. V současné době se díky inkluzi
počty žáků snižují. Žákům je stále poskytováno základní vzdělání, ale největší důraz je
kladen na včlenění dětí do běžného života.
Jsou tu žáci s lehkým i středním mentálním
postižením, žáci se souběžnými vadami, se
závažnými poruchami chování a učení, se
závažnými vadami řeči a s poruchami autistického spektra. Snažíme se pružně reagovat
na změny, které život v dnešním světě přináší
a výuka je těmto změnám přizpůsobována.

Co pro to děláme?
Učíme děti sebeobsluze, slušnému chování na ulici, v divadle, kině, dopravních prostředcích, obchodech, knihovně. Účastí na
akcích BESIPu se učí pravidlům chování na
silnici a komunikacích. Na cyklistických závodech žáci ukázali soudržnost a díky svým
schopnostem získali zasloužené ocenění
v podobě dvoudenního soustředění a postupu do závodů vyšší kategorie. Seznamují
se se zdravým životním stylem, který mohou
uvést do praxe ve cvičné školní kuchyni. Žáci
si ověřují kuchařské dovednosti v soutěžích,
například o nejlepší zdravou svačinu, vánočku a další pokrmy. Učíme děti dodržování zásad osobní hygieny. Využití těchto znalostí
mohou uplatnit například ve spolupráci se
žákyněmi Střední zdravotnické školy v Chrudimi a v besedách s gynekoložkou. Zahrnuje to také péči o svůj zevnějšek. Proto jsme
uspořádali charitativní módní přehlídku, na
kterou mohl každý přinést oblečení a na přehlídkovém mole vynést vytvořené modely.
O co se především snažíme?
Naším cílem je dětem předat základy vzdělání, sebedůvěru a přitom je nestresovat.
V první řadě je pro nás důležité, aby žákům
škola přinášela radost z poznávání a aby se
v ní cítili spokojeně a bezpečně. Snažíme se
o spolupráci s jiným typem škol jako jsou
MŠ v Heřmanově Městci, ZŠ a MŠ Morašice a MŠ a ZŠ Stolany. Na veřejnosti se škola

prezentuje velikonoční a vánoční výstavou
s velkým zájmem a ohlasem lidí díky originalitě našich výrobků.
Využití ICT
Škola pro výukové účely „Informační a komunikační technologie“ (ICT) používá hlavně
specializovanou počítačovou učebnu, která
je vybavena 11 PC sestavami, tiskárnou a dataprojektorem. Kromě učebny jsou počítači
vybaveny také všechny třídy a školní družina.
Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí.
Žáci mají ve výuce k dispozici Apple iPady
a Lenovo tablety s BlueTooth klávesnicí.
Díky EU se nám podařilo integrovat ICT do života školy. Všechny prostory školy a všechny
počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím
prostřednictvím na internet.
Aktuálně jsme připraveni na uskutečnění distanční výuky, s jejíž existencí, zdá se, bude
nutné v dnešní době počítat. Distanční výuku jsme v jarních měsících 2020 zrealizovali
zdařile a přechod na ni byl plynulý. V počáteční fázi ještě nebyly všechny rodiny vybaveny potřebným elektronickým zařízením,
proto jsme materiály k výuce předávali buď
osobně ve škole, nebo poštou. Zpětná vazba probíhala pomocí osobních konzultací,
nebo po telefonu. V současné fázi jsme již
lépe vybaveni díky dotaci MŠMT, které poskytlo prostředky na nákup přenosných zařízení jak pro žáky k zapůjčení, tak pro učitele,
kteří budou distanční výuku koordinovat.
Výuka jazyků
Školní vzdělávací plán pro výuku anglického
jazyka na ZŠ je opravdu výživný. Děti jsou
aktivně zapojovány do výuky, naším heslem
je „mluvit a domluvit se“. Hodina je, jak je to
jen možné, vedena v anglickém jazyce, děti
ovládají základní pokyny a běžné komunikační obraty.
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Pravidelně a rádi navštěvujeme anglické divadlo a těšíme se na uspořádání anglického
týdne s návštěvou rodilých mluvčích, pokud
nám to společenská situace dovolí.
SZŠ také hostí kroužek anglického jazyka pro
nejmenší, který nabízí alternativu trávení volného času pro rodiče a jejich nejmenší děti.
Logopedie a depistáže v MŠ
Školu navštěvují také děti se závažnými
poruchami řeči, proto se naše speciální pedagožky – logopedky intenzivně věnují logopedické činnosti. Učebny jsou vybaveny
zrcadly a nejrůznějšími pomůckami a speciálními hrami. Tato praxe má v naší škole
tradici a díky ní k nám na logopedii dojíždějí
externí děti ze širokého okolí. Pravidelně také
provádíme depistáže v mateřských školách
pro včasné zachycení poruch řeči.

rázek, který je rozdělený na dílky odpovídající
počtům dnů v měsíci. Každý den si můžu jeden
dílek vybarvit takovou barvou, která odpovídá
mojí náladě. Barev je tu celá škála stejně jako nálad. V naší družině máme barvu pro radost i pro
smutek, pro pohodu i pro pocit únavy. Můžu
si vybarvit, že chci být sám, že si chci povídat
nebo že se, světe div se, na někoho zlobím.
Všechny tyhle pocity umím díky barvám dobře
vyjádřit a každý moji náladu respektuje. Někdy
mi náladovník dokonce pomůže sdělit, že cítím nespravedlnost a můžu tak s jeho pomocí
urovnat nedorozumění s ostatními dětmi.

Kouzelný svět školní družiny
Vítejte ve světě her, odpočinku, relaxace a nevídaných dobrodružství. Na přivítanou si můžete
vyplnit náladovník. Co je to? To je takový obVZPOMÍNÁME

Hřiště přímo u školní budovy je prostě výhra.
Moc rádi tam sbíráme ořechy, když s podzimem padají. Protáhneme si tělo na lanové
prolézačce, ale chce to držet balanc a někdy
taky čepici. Dnes se jde na celodenní výlet.
Fouká, ale byli jsme pozváni do Bačalského
mlýna, abychom se ohřáli a občerstvili, dobří
lidé prostě ještě nevymřeli.
Závěrem
Pokud jste dočetli až sem, věřte, že si vašeho
zájmu velice vážíme. Spolupráce s širokou
veřejností a s našimi rodiči je pro nás důležitá. Jsme přesvědčeni, že se nám tuto nelehkou, avšak dynamickou a pestrou práci daří
dělat dobře, o čemž svědčí i reakce dětí na
konci školního roku, když nechtějí odcházet
na prázdniny. Jsme si vědomi toho, že v nás
rodiče a především naše děti vkládají velikou
důvěru, máme v úmyslu ji prohlubovat, opatrovat a nezklamat. S příznivci naší speciální
základní školy se budeme těšit na setkání při
dnu otevřených dveří nebo na některé z našich pravidelných prodejních výstav.
Kolektiv SZŠ Heřmanův Městec

DUŠIČKOVÁ DOPLŇOVAČKA
1. Dušičky se slaví druhého…?

1.

2. Oslava Dušiček se odvíjí od
svátku Všech…?

2.

3. Na Dušičky hranice mezi světem
3.
živých a mrtvých…?
4. Zapálená svíčka symbolizuje…?
5. Kdo slavil na Dušičky konec roku?

4.
5.

6. Oheň a světlo chrání před…? 6.

V měsíci říjnu uplynulo 5 let od úmrtí naší
maminky, paní Věry Novotné a 4,5 roku
od úmrtí tatínka, pana Josefa Novotného.
Vzpomínáme, děti s rodinami

1. listopadu, 2. svatých. 3. mizí, 4. věčný život, 5. keltové, 6. duchy

Dne 16. 10. to byly 2 roky,
co nás navždy opustil
náš manžel a tatínek
pan Stanislav Kořínek.
S láskou vzpomínají
manželka Zdena a dcery
s rodinami

Dne 17. 11. uplynulo 5 let,
kdy ve věku 72 let zemřela paní
Lidmila Nováková
rozená Hubáčková
z Heřmanova Městce.
Prosím, věnujte tichou
vzpomínku.

Čas letí, nevrátí, co vzal, jen
vzpomínky na Tebe zanechal.
Dne 15. listopadu uplyne pět
smutných let, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Pilný
S láskou vzpomíná manželka
Zdenka a dcera Radka s rodinou

Dne 2. 11. 2020
uplynuly tři roky od úmrtí
paní Drahomíry Hradcové.
S láskou a bolestí vzpomíná
syn Standa, dcera Drahomíra
s rodinou, vnoučata

www.hermanuv‑mestec.cz
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Představujeme
naše sousedy
  Hošťalovice
  Jaroslav Horálek  * 19. 1. 1953
  starosta obce

Můžete nám vaši obec stručně
představit?
Obec se nachází na úpatí Železných hor
a v současné době má 144 obyvatel, včetně místní části Březinka. První písemná
zmínka o obci je z roku 1349, kdy arcibiskup Arnošt z Pardubic založil biskupství
v Litomyšli a zmiňuje farnost Hošťalovice. Osada Březinka je zmiňována také již

za Karla IV. V obci je kostel svatého Havla,
který podle raně gotického slohu pochází
zřejmě z počátku 14. století. Jeho věž pak
byla postavena roku 1863. V původní zvonici byly dva zvony z roku 1557, které byly
zrekvírovány za první světové války, ale ten
větší byl naštěstí vrácen. Dále jsou v našem
katastru zbytky tvrze Stoupec. Roku 1898
byla v Březince postavena škola. Tehdy
k obci patřila i osada Bílý Kámen, a tak se
škola postavila na polovině cesty. Škola
tehdy měla 76 žáků a působila až do roku
1964, od té doby děti jezdí do Heřmanova
Městce. V obci působí tři spolky, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz chovatelů
a Rybářský spolek. Obci patří dva rybníky.
Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Postupně jsme vybudovali
sportovní areál, ve kterém je
bazén, tenisový kurt, hřiště
na beach volejbal a dětské
hřiště. Areál je hojně využíván našimi občany i lidmi z okolních obcí včetně
Heřmanova Městce. Máme
také v pořádku komunikace
v obci. Připravujeme 10 nových stavebních parcel pro
rodinné domy.
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Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěl
Městečáky pozvat?
K Heřmanovu Městci mám velmi dobrý
vztah, od páté třídy jsem tam chodil do školy. Udržujeme dobrou spolupráci s městským úřadem a se všemi starosty, kteří tam
od r. 1990 působili. Já byl od roku 1990 místostarostou a od roku 2014 starostou obce,
takže je všechny pamatuji.
Pozval bych vás na tradiční Vinobraní, ale
to se letos nemohlo konat, tak až napřesrok. Příští rok by se také mělo konat setkání heligonkářů z celé republiky. A v létě se
k nám přijeďte vykoupat a zahrát si plážový volejbal.

Trápí nás obchod v obci.
Pronajímali jsme ho za nulový nájem a ještě platili energie, ale stejně se ho nedaří
udržet.

Město zakoupilo budovu hotelu Bílý beránek na náměstí
Hotel Bílý beránek na hlavním náměstí býval přirozeným centrem dění ve
městě. Je umístěn v samém centru města, dobře se tam vařilo, čepovalo dobré
pivo, konaly se tam svatební hostiny, abiturientské srazy a taneční zábavy. Nejčastěji však býval místem neformálních setkání, když se v Městci řeklo: „Jdeme
na pivo!", znamenalo to téměř automaticky, že do Beránku.
Již desítky let je také v budově umístěno
městské kino, do jehož vybavení město
investovalo nemalé prostředky. Proto když
dosavadní majitel nabídl městu budovu ke
koupi, a to za slušných podmínek, navrhla
rada města zastupitelstvu zakoupení objektu a zastupitelstvo města to na svém zasedání dne 21. 9. 2020 schválilo. Dne 21. 10. 2020
pak byla podepsána kupní smlouva a objekt
bude městu předán dne 2. 11. 2020. Kupní
cena činí sedm miliónů Kč a je rozložena do
čtyř ročních splátek.

Důvodem zakoupení objektu byla především ochrana investic města do městského
kina a jeho zachování do budoucna. Městské
kino je nyní chloubou města a je hojně navštěvováno nejen místními občany ale i lidmi
ze širokého okolí.
Pokud jde o restauraci, město nemá ambice ji samo provozovat, ale doufá, že najde
vhodného, ať již současného nebo nového
nájemce, který by Beránku vrátil jeho zašlou slávu. Že se to neobejde bez starostí

a investic je jasné, ale musíme se do toho
postupně pustit.
Tomáš Plavec, místostarosta města

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
PROGRAM NA MĚSÍC listopad 2020

Čtvrtek 19. 11. od 10.00 do 12.00 hodin
DĚTI VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ
Beseda pro rodiče o dnešních možnostech
a nástrahách virtuálního světa. Budeme si
povídat o tom, kdy, proč a hlavně jak mluvit s dětmi o on‑line světě. Besedu povede
pracovnice centra Radovánek Lenka Balogová. V případě omezení prezenčního setkávání bude beseda probíhat ve stejném
čase on‑line. Jednorázové vstupné 50 Kč.
Informace a kontakt: 724 042 304.

Situace není pro nikoho lehká a všechny nás učí více a rychleji se přizpůsobovat
okolnostem života, být trpělivější a pokornější, než bychom si často přáli. Všem
našim příznivcům se omlouváme za omezený provoz, ale věřte, že nás to nijak
netěší. Posláním našeho spolku je nám, rodinám s malými dětmi, nabízet útočiště
a oporu při péči o děti, rodinu a vztahy, což se nám bez přívětivého prostoru
našeho centra tak úplně nedaří. Nabízíme vám v tuto chvíli alespoň možnost
potkávání se ve světě on‑line při besedách či sdílení, založili jsme pro vás i novou
facebookovou skupinu RC Radovánek on‑line, tak vás do ní srdečně zveme.
Čtvrtek 26. 11. od 10.00 hodin
Rok 2020 je plný turbulencí. Někdy nevím,
co dříve řešit, zda nová proti epidemiologická opatření, žádosti o nové prostory pro
naše centrum či se učit se svými dětmi při
distanční výuce. Věřím a ze srdce nám všem

přeji, abychom tím vším prošli bez úhony, nepřišli o svou životní sílu či neprodělali na krizi
kabát a v roce příštím mohli dál provozovat
naše malé a nám tak milé rodičovské centrum bohatší o zkušenosti z letošního roku.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

15.00 – 17.00 Klub rodičů s dětmi, keramika (pouze pro přihlášené)
17.30 – 19.30 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu
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
rodičů s batolaty (sdílení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu

CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohádkovou babičkou Ivou Krbcovou. Jednorázové vstupné 50 Kč.
CO JSME JIŽ PŘESUNULI NA ROK
2021?
23.–24. 1. a 6.–7. 2. 2021 RESPEKTOVAT
A BÝT RESPEKTOVÁN
Kurz pro rodiče a pedagogy o komunikaci
a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost, sebeúctu a budují
dobré vztahy. Více na www.respektovani.
com. Informace a kontakt: 724 042 304

V případě pokračujícího vládního nařízení o omezení shromažďování osob i po 2. 11. bude program pro

rodiče s dětmi přizpůsoben nařízením a na program bude nutné se předem hlásit. Prosíme rodiče, kteří
mají zájem o náš program, aby sledovali naše aktuální informace o programu na www.rcradovanek.cz,
www.facebook.com/rcradovanek a na facebookové skupině RC Radovánek on‑line.
Nově je možné hradit poplatky za program či členské příspěvky na účet Radovánku 15-4952140287/0100.
Uhrazené a nevyčerpané předplatné vám na požádání bude vráceno na konci kalendářního roku 2020
také na váš účet. Děkujeme za pochopení.

diče a děti na tradiční lampionový průvod.
Sraz účastníků s lampiony je v 16.30 hodin v Bažantnici. Informace Iva Krbcová:
723 152 866. Vstupné dobrovolné.

PLACENÁ INZERCE

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 17. 11. od 16.30 hodin
PUTOVÁNÍ ZA BLUDIČKOU
T. J. Sokol ve spolupráci s Rodičovským
centrem Radovánek z.s. srdečně zvou ro-

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
je podporováno městem Heřmanův Měs‑
tec, MPSV, Pardubickým krajem a společ‑
ností energeia, o. p. s. Kontakt: Jonášova
726, Heřmanův Městec 538 03, 724 042 304,
rcradovanek@centrum.cz, www.rcradovanek.
cz, https://www.facebook.com/rcradovanek,
www.facebook.com/groups/RC Radovanek
on‑line

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 2. část
Jihozápadní stranu náměstí směrem k Čáslavské ulici uzavíral velký patrový
rohový dům s č. p. 191, v němž mnozí ještě pamatují obchod – papírnictví. Po jeho zbourání se otevřelo náměstí a byla rozšířena hlavní silnice
protínající město.

Dům modistky Růži Barborové (shořel r. 1957)

Pohlednice Čáslavské ulice r. 1911

V sousedství stával dům s č. p. 192, patřící k nejstarším barokním domům, kdysi krytý šindelem, podle majitele kolem roku 1900 nazývaný Trollerův. Bývalo tu kožešnictví a poté tu
vedoucího mistra zastával Antonín Šavrda, někdejší starosta (1927–1938). Dům byl odstra-
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Zima ve 20. letech 20. století v Čáslavské ulici

něn v roce 1988. Na něm byla v roce 1875
zasazena deska s nápisem „Zde se narodil
4. 6. 1808 svobodný pán M. Bourquiqnon,
první rakouský admirál. 1875.“ Narození tohoto rakouského admirála se váže k době
napoleonských válek. Tehdy důstojník Bourquiqnon, který vedl vojenský oddíl na cestě
k Josefovu a jehož doprovázela manželka,
pobyl nějaký čas v našem městě a zde se
jim narodil syn. Tuto událost se rozhodla připomenout městská rada, která kolem roku
1875 usilovala o to, aby v Heřmanově Městci
byl zřízen okresní úřad a hledala přímluvu
u vlivných osobností ve Vídni. Vlivnou osobností tehdy M. Bourquiqnon byl, ovšem
věc nedopadla, jak si radní představovali.
K tomuto domu se váže ještě starší událost z roku 1849. Po roce 1848, kdy se židé
mohli stěhovat z „Židovského města“, koupil
tento dům Salomon Spitz. Ovšem změny
ve městě se neobešly bez reakcí. Po jeho
nastěhování několik nespokojených občanů vniklo do domu, rozbili okna a vyházeli
peřiny. Výtržníci byli pak potrestáni vězením.
Tuto část Čáslavské ulice uzavíral u „Plavcovy
uličky“ dům modistky Růži Barborové, který
podlehl požáru na podzim roku 1957.
Eva Bočková

Pohled na záp. stranu náměstí na konci 70. let 20. století
s rohovým patrovým domem č. p. 191 (papírnictvím)
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V 80. letech 20. století se mění výjezd z náměstí

Trollerův dům s pamětní deskou (do r. 1988)
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