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Heřmanovým Městcem se prohnala povodeň
Dne 14. 6. 2020 se naším městem doslova prohnala povodeň. Rozvodnily se Podolský potok (Podolka)
a Zlatý potok (Konopka), které městem protékají.
Při povodni došlo i k úniku ropných látek
ze skladu Státní správy hmotných rezerv
v Kostelci, podle zpráv, které máme, by
však tento únik neměl být významný a nebezpečný, což následně potvrdily i rozbory
vod ze studní.
Na záchranných pracích se podíleli zejména hasiči z Heřmanova Městce, ale i z okolních obcí a měst, městská i státní policie,
pracovníci technické skupiny města a sociálního odboru, zaměstnanci domova pro
seniory a mnoho dobrovolníků. Poděkování starosty všem je v samostatném článku.

Příval vody byl bleskový. Na Podolce jsou před městem umístěna či‑
dla, která ve 12.02 hod. hlásila prvý stupeň povodňové aktivity, což
je v podstatě ještě běžný stav, ve 12.32 druhý stupeň a v 12.42 třetí
stupeň. Před 13. hodinou pak již byla zalita vodou hlavní silnice u Me‑
dova a vyplaven zámek. Pokud se tedy občané ptají, zda je nebylo
možno před nebezpečím včas varovat, tak skutečně nebylo.
Povodeň způsobilo rozvodnění obou potoků, zprávy o protržení zámeckého rybníku
nebo přelití jeho hráze, které proběhly celostátními médii, byly zcela nepravdivé, zámecký rybník povodeň vůbec nezasáhla.
Podolka způsobila největší škody v zámeckém parku, jehož spodní část byla celá pod
vodou a v samotném zámku, kde voda zatopila sklepy a přízemí, které muselo být vyklizeno. Provoz domova pro seniory se však
podařilo udržet. Dále se voda valila přes
hlavní silnici, vyplavila hasičskou zbrojnici
a domy v ulici Jarkovského, zaplavila část
fotbalového hřiště a v lokalitě pod ním způsobila škody zejména na zahradách.

Konopka se prohnala autokempem Konopáč, kde poškodila cesty, stejně jako v Konopáči. Velké škody způsobila v provozovně Antares a v domech v ulici Konopáčské.
Zalila koleje a příjezd do města od Čáslavi
musel být na čas uzavřen.
Škody byly způsobeny i v některých dalších částech města. Nejhůře postiženo bylo
cca pět domů, jejichž obyvatelům voda
zničila celou domácnost, město se těmto
občanům snaží co nejvíce pomoci. Kromě
pomoci organizované a financované městem též zřídilo transparentní účet, na který
mohou poslat občané a firmy finanční příspěvek pro nejvíce postižené.

Zeptali jsme se starosty města a předsedy
povodňové komise Josefa Kozla, co pro
něj bylo na celé situaci nejhorší: „Nejvíce
jsem se obával, že bude nutné evakuovat
celý domov seniorů na zámku. Vzhledem
k zdravotnímu stavu některých klientů by
to bylo opravdu kritické. Naštěstí k tomu,
díky skvělé práci personálu a všech, kdo
pomáhali, nemuselo dojít.“
Následující víkend plný deště se podařilo
díky maximálnímu úsilí zvládnout bez dalších větších škod na majetku.
Pamětníci vědí, že podobná povodeň
postihla město již před asi čtyřiceti lety.
Úplně se před takto mimořádnými přívaly
asi ochránit nelze (dle informací starosty
Míčova tam napršelo 140 litrů vody na
metr čtvereční!!!), ale bude úkolem vedení
města se zamyslet, jak následky povodní
alespoň zmírnit.
Dobrou zprávou je, že nyní, jen několik dní
poté, co voda opadla, již díky pracovitým
lidem mnohde ani není poznat, jak živel
řádil.
redakce
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 01. 06. 2020
usnesením č. R/2020/131 bere na vědomí předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 11. 5. 2020 do
1. 6. 2020,
usnesením č. R/2020/132 doporučuje
odkup pozemků parcelní číslo 2436 a 2437
v k.ú. Heřmanův Městec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128
00 Praha 2 za cenu 55. 200 Kč,
usnesením č. R/2020/133 doporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo 2162/5
v k.ú. Heřmanův Městec manželům Evě a Josefu Hubáčkovým za cenu 281 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/134 bere na vědomí
navržené varianty řešení možného odprodeje části pozemku p. č. 582/14 a st.1879
manželům Kutlvašrovým představené
architektem města Ing. arch. O. Teplým
a ukládá prověřit možný odkup části pozemku p. č. 614 v k.ú. Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/135 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019015/VB/001 se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/136 doporučuje
ukončení nájemní smlouvy na pozemky
parcelní číslo 1191/3, st. 1232, st. 1231 a st.
1526 v k.ú. Heřmanův Městec ze společnosti Zabo, v. o. s. IČ 25261363 a uzavření
nové nájemní smlouvy se společností Zabo
Immo, s. r. o. IČ 04105401, Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1 a ukládá zajistit vyvěšení záměru na pronájem těchto pozemků,
usnesením č. R/2020/137 schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu - Mária Murdychová a uzavření nájemní
smlouvy – Georgij Bokij,
usnesením č. R/2020/138 rozhoduje o výběru společnosti MIROS Pardubice, a. s.,
IČO: 27523934 jako o dodavateli veřejné
zakázky „Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2020/139 rozhoduje o výběru společnosti SL HOLDING CZ, s. r. o., IČO:
28823001 jako o dodavateli veřejné zakázky
„Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II“,
usnesením č. R/2020/140 bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku ’’Nový chodník v ulici Podél
Dráhy’’,
usnesením č. R/2020/140 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
’’Nový chodník v ulici Podél Dráhy’’ s Radkem Římkem,
usnesením č. R/2020/141 bere na vědomí informaci o termínu konání NEfestivalu,
Dětského dne s Hubertem a Vítání prázdnin
dne 22. 8. 2020 a schvaluje poskytnutí části
pozemku p. č. 1856/6 pro účely parkování
dne 22. 8. 2020 při dodržení podmínek
odboru Správy majetku a Policie ČR a neschvaluje poskytnutí další dotace na konání
NEfestivalu,
usnesením č. R/2020/142 schvaluje povolení stavebních úprav, vybudování protipožárních uzávěrů v Mateřské škole, Jiráskova
842, Heřmanův Městec a schvaluje odčerpání fondu investic příspěvkové organizaci
Mateřská škola, Jiráskova 842 a ukládá dopl-

nit rozpočtové opatření č. 02/2020 o částku
65.000 na straně příjmů a výdajů na pořízení
protipožárních uzávěrů v Mateřské škole, Jiráskova 842, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/143 schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování servisní činnosti
na vstupních dveřích do budovy č. p. 801
se společností ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o.,
usnesením č. R/2020/144 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města v rámci Programu
regenerace MPZ na rok 2020 s Římskokatolickou farností - děkanství Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/145 bere na vědomí
zařazení území města Heřmanův Městec do
územní působnosti MAS Železnohoský region, z.s. pro programové období 2021–2027,
usnesením č. R/2020/146 neschvaluje vybudování oplocení na pozemku u sportovní
haly s financováním této stavby z fondu investic příspěvkové organizace SPOKUL HM,
usnesením č. R/2020/147 schvaluje návrh
uvedený v Zápise likvidační komise Domova pro seniory Heřmanův Městec ze dne
29. 4. 2020,
usnesením č. R/2020/148 schvaluje přijetí věcných darů Domovem pro seniory,
U Bažantnice, Heřmanův Městec na základě
darovací smlouvy o darování 200 kusů jednorázových zdravotnických roušek s filtrem
z nanovlákna a darovací smlouvy o přijetí
tabletu Huawei, SIM karty a blesku Premium licence,
usnesením č. R/2020/149 schvaluje přijetí věcných darů Domovem pro seniory,
U Bažantnice, Heřmanův Městec na základě
darovací smlouvy o darování materiálu pro
ošetřovatelskou péči dle darovací smlouvy
od dárce NextForce, a. s. Chrudim,
usnesením č. R/2020/150 schvaluje čerpání prostředků do výše 36 000 Kč z fondu
investic na opravu zabezpečovacího zařízení
budovy Základní školy Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/151 bere na vědomí
informaci o průběhu konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky DDM Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/151 jmenuje s účinností od 1. července 2020 p. Mgr. Kateřinu
Vackovou na pracovní místo ředitelky DDM
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/152 bere na vědomí
výzvu MV ČR ze dne 22. 5. 2020 a nedoporučuje zastupitelstvu města změnu Obecně
závazné vyhlášky č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejně přístupných místech města,
usnesením č. R/2020/153 bere na vědomí
žádost Dětské skupiny Lištička z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 04402537 o finanční
výpomoc pro Dětskou skupinu Heřmánek
a neschvaluje finanční výpomoc pro Dětskou skupinu Lištička z.s., Staňkova 1447,
Pardubice, IČ 04402537 na provoz Dětské
skupiny Heřmánek,
usnesením č. R/2020/154 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Sportovní unie Chrudimska, z.s. - V Průhonech
685, 537 03 Chrudim, IČ: 67438393, z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve
výši 3.000 Kč,
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usnesením č. R/2020/155 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka
bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO
61383198, z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2020/156 bere na vědomí
informaci o nákupu energií na ČMKBK,
usnesením č. R/2020/157 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020 dle položkového znění,
usnesením č. R/2020/158 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 31. 3. 2020,
usnesením č. R/2020/159 bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31. 3. 2020,
usnesením č. R/2020/160 bere na vědomí
předložený návrh Závěrečného účtu města
Heřmanův Městec za rok 2019,
usnesením č. R/2020/161 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění pověřence
pro ochranu osobních údajů,
usnesením č. R/2020/162 schvaluje Návrh
programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 22. 6. 2020.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 17. 06. 2020
usnesením č. R/2020/163 schvaluje vyhlášení „Veřejné sbírky na podporu občanů
postižených povodní v Heřmanově Městci“
s platností od 17. 6. 2020 formou zřízení odděleného účtu města. Doba trvání sbírky je
vyhlášena na dobu do 31. 12. 2020. Sbírka je
určena na podporu obyvatel postižených
povodní v Heřmanově Městci.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
na svém jednání dne 22. 06. 2020
usnesením č. Z/2020/019 schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zdenku Sedláčkovou
a Mgr. Alenu Stránskou a navržený program
jednání, bere na vědomí, že zapisovatelkou
jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2020/020 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období
od 16. 3. 2020 do 22. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/021 bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města za období od
9. 4. 2020 do 10. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/022 bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Finančního
výboru ZM za období od posledního jednání
zastupitelstva do 12. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/023 bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Kontrolního
výboru ZM za měsíce březen, duben a květen 2020,
usnesením č. Z/2020/024 bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období od posledního
zasedání zastupitelstva města do 1. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/024 stanovuje počet členů Osadního výboru pro Konopáč
na sedm a jmenuje v souladu s § 84 odst. 2
písm. l a § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, další
členy Osadního výboru pro Konopáč – Miloslavu Klimprovou a Miloše Černovského,
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usnesením č. Z/2020/025 bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za období od
posledního zasedání zastupitelstva města
do dne 8. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/026 bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův
Městec za období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020,
usnesením č. Z/2020/027 schvaluje odprodej části pozemku parcelní číslo 2162/5 v k.ú.
Heřmanův Městec manželům Evě a Josefu
Hubáčkovým za cenu 281 Kč/m2,
usnesením č. Z/2020/028 neschvaluje odprodej pozemku parcelní číslo 856/39 v k.ú.
Heřmanův Městec manželům Alexandře
a Petrovi Řezníčkovým,
usnesením č. Z/2020/029 schvaluje odkup
pozemků parcelní číslo 2436 a 2437 v k.ú.
Heřmanův Městec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za cenu 55. 200 Kč,
usnesením č. Z/2020/030 vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
usnesením č. Z/2020/031 nesouhlasí s výzvou Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly ze dne 22. 05. 2020

k zjednání nápravy ohledně Obecně závazné
vyhlášky města Heřmanův Městec č. 05/2019
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na některých veřejně přístupných místech,
protože vyhlášku nepovažuje za odporující
zákonu,
usnesením č. Z/2020/032 schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet
města Heřmanův Městec za rok 2019, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Heřmanův
Městec za rok 2019, a to bez výhrad a bere na
vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek obcí za
rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019,
usnesením č. Z/2020/033 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31. 3. 2020,
usnesením č. Z/2020/034 schvaluje rozpočtové opatření ZM/2020/02 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení a schvaluje poskytnutí částky 100 tis Kč
z nevyčerpaného přídělu do participativního
rozpočtu na transparentní účet pro podporu
občanů postižených povodní.

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

Konzultace s architektem
města
20. 7. a 3. 8. vždy 14.00 – 16.00 hod.

RADA MĚSTA
Pondělí 3. 8. 2020
Pondělí 24. 8. 2020

Snižování množství odpadů
Heřmanův Městec dlouhodobě usiluje o snižování množství odpadů, které
zbytečně končí na skládce. V poslední době jste tak mohli zaznamenat v našem odpadovém hospodářství změny, které k tomu směřují.

Jde především o evidenci množství směsného komunálního odpadu a evidenci
množství tříděného odpadu a přípravu
na digitální evidenci odpadů na sběrném
dvoře.
Separaci odpadů město podpořilo pomocí
dotací, za které pořídilo nádoby na tříděný
odpad a kompostéry na zelený odpad ze
zahrad. Nádoby i kompostéry byly přerozděleny, jejich výdej byl ukončen.
Chtěli bychom vás však informovat, že
v současné době je možné si na podatelně
městského úřadu vyzvednout odpadovou
kartičku. Kartička slouží pro identifikaci
vaší domácnosti při odložení odpadu na

sběrném dvoře. Před odložením odpadu
na sběrném dvoře jednoduše předložíte
zaměstnanci tuto kartičku (již nikoliv občanský průkaz, který karta pro potřeby SD
nahrazuje). On ji načte do evidenčního systému a automaticky propojí s množstvím
a druhem odloženého odpadu. Ušetří tak
v mnoha ohledech administraci a zrychlí
provoz SD. Město získá kompletní přehled
o produkci odpadů a dosažené míře třídění,
která je pro nás důležitá v důsledku zpřísnění legislativy. Dle nového zákona musíme jako město dosáhnout až 70% míry
třídění, aby nedošlo ke zvyšování poplatků za odpady. Výhledově se počítá s tím,
že bez odpadové karty nebude možné na
sběrném dveře odpad odkládat. Je proto
důležité, aby si obyvatelé tuto kartu bezplatně v úředních hodinách na podatelně
městského úřadu vyzvedli.

nádoby mezi panty od víka, tak jak vidíte
na obrázku. Dbejte prosím těchto instrukcí,
jelikož špatně polepená nádoba nemusí být
pak při svozu od vašeho domu správně načtena do systému.
Díky správné evidenci výsypů nádob bude
mít město možnost nastavit frekvenci svozů
odpadů na míru. Zároveň se také výhledově
počítá s tím, že neoznačené nádoby nebude svozová společnost AVE vyvážet. Je tak
velmi důležité, aby se zástupci všech domácností, které ještě nemají označené své
nádoby na odpad QR kódem a nemají svou
odpadovou kartu, dostavili v úředních hodinách na podatelnu městského úřad a své
etikety a karty si bezplatně vyzvedli.
Kateřina Floriánová , Odbor finační

Společně s odpadovými kartami pro SD
také probíhá výdej speciálních etiket s QR
kódem pro označení nádob na komunální odpad. Pro vydání etikety s kódem stačí
nahlásit počet a objem nádob v domácnosti. Těmito etiketami následně označíte
všechny nádoby na odpad, které máte v domácnosti. QR kód nalepíte na zadní stranu
www.hermanuv‑mestec.cz
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA
Když jsem pro červnový městský zpravodaj Leknín zakončoval úvodník poděkováním a vyjádřením hrdosti na pomoc lidí kolem nás v době koronavirové,
netušil jsem, jaké dny nás čekají od neděle 14. června.

Povodně v okolí zámku a Medova

Ač občas trpím, kolik zloby, zášti, někdy i té
osobní nenávisti se v lidech kolem nás tvoří, tak příběh šílené nedělní vody nám opět
ukázal, že jako lidi máme stále v sobě to
dobré.
Blesková povodeň nám ve městě poznamenala řadu domácností a životů. A bude ještě
trvat, než se se vším následně vypořádáme.
Ale tak jak se bleskově podařilo hlavní následky odstranit, je až skoro zázrak. Okamžité odčerpávání vody ze zatopených prostor,
svozy odpadu a nasazení vysoušečů v řádu
hodin umožnily nejen desítky rukou dobrovolné pomoci, ale především neskutečná

intenzita pomoci ostatních obcí a jednotek
hasičských sborů. Nebýt příběhu se Skladem
státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce v pondělí večer, mohl bych
už v úterý ráno s klidem v duši psát: řešíme
následky, ale chod města je již v naprostém
„normálu“, což bych v neděli o půlnoci neřekl
ani náhodou.
Určitě bude dost času později vše vyhodnotit, ale už teď vím, že velké poděkování patří
Pekárně Dymák a provozu restaurace tamtéž,
potravinám Koloniálu Holub za bleskovou
výpomoc ihned po povodňové vlně. Všem
dobrovolným rukám z řad veřejnosti, policii
státní i té městské, zaměstnancům města, firmám a podnikatelům, co poskytli techniku,
a především a ve velkém: HASIČŮM!

obcí kolem nás, či třeba Slatiňan, Chrudimi,
Chrasti nebo až z Královehradecka, tak před
nimi smekám pomyslný klobouk a na jejich
pomoc „za bagetu, vodu či večeři“ jim nezapomenu. Prim však hráli a stále hrají NAŠI
HASIČI JSDH Heřmanův Městec, a to pod
neskutečným nasazením a vedením Ondřeje Dostála. Ti chlapi, co tu žijí s námi, dělají
pro město neskutečně víc, než kdejaký „tlučhuba“. Proto: až je potkáte v ulicích, děkujte
jim a zažeňte čepicemi všechny ty, co šíří, že
museli počkat na „cizí“ hasiče s pomocí. To
je totiž strašně kruté za to, jak celý příběh
u nás má svůj výsledek a jaké nasazení na ně
v těchto dnech přišlo, a ještě nějakou dobu
potrvá. Díky našim chlapům tu byli i ti ostatní, protože hasiči táhnou za jeden provaz
kdekoliv a nerozlišují domovenky. I naši by
jistě pomohli jinde, pokud by to bylo třeba…

Vážení rodiče, účastníci zájmových
kroužků a příležitostných akcí, kamarádi a táborníci,

VŠEM TEDY VELIKÉ DĚKUJI! Dali jste nám prostor všechny popovodňové následky zvládnout. A věřím tomu, že zvládneme i dobu
následnou se vzájemnou pomocí a sounáležitostí, nikoliv rozbroji a útoky mezi sebou.
Závěrem děkuji i těm, kdo myslí na finanční
pomoc rodinám, kterým voda nejvíce ublížila – transparentní účet k tomu zřízený nám
příležitost pomáhat i dál. I za to velké DĚKUJI!

chceme Vám všem popřát krásné a hlavně
klidné léto. Naše činnost o letních prázdninách nekončí. V průběhu léta se s některými z vás uvidíme na našich táborech. Podařilo se nám na toto léto připravit celkem
osm táborů.

Josef Kozel, starosta města

Povodně v Licomělicích

Löwitova vila v Jiráskově ulici

V září se znovu spolu setkáme na zájmových kroužcích a příležitostných aktivitách.
Nabídka zájmových kroužků na další školní
rok bude zveřejněna 1. 9. 2020 na našich
webových a facebookových stránkách.
Kolektiv zaměstnanců
Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec

Zachraň trosečníky
Ajajaj. Prázdninová plavba parníku
Titán bohužel ztroskotala – a s ní
i všichni naši kamarádi z Déčka. Celá
posádka uvízla na tajuplném ostrově. Legenda praví, že pryč se dostanou jen ti, jejichž odvážná srdce
zažehnou dávno vyhaslou sopku…

Povodňová komise v našem městě byla okamžitě aktivována a součinnost všech složek
i přes extrémně těžký a náročný stav fungovala dobře. I tady cítím velký vděk a moc si
vážím přístupu všech, kdo stáli „neviditelně“
za koordinací celé složité povodňové situace.
Zažili jsme týden s minimem spánku a obrovským nasazením. Malým zadostiučině-

Hasičská zbrojnice

Konopáč

DDM Heřmanův
Městec

ním nám byl víkend 19.–21. 6. , kdy všechna
opatření umožnila ochránit významné majetky a vodu se podařilo až na malé rozlivy
udržet v korytech či jejich blízkosti.

A já osobně také děkuji za sounáležitost
samospráv. Výrazná podpora ze strany starostek a starostů měst a obcí okamžitě v den
záplav, včetně osobní angažovanosti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického ukazuje, že velká státní politika je
pozlátko pro svět médií. Skutečný svět lidí je
bez ohledu na politické přesvědčení ukryto
v jejich srdcích a konkrétních činech. Příběh
povodně u nás to ukazuje zcela zřetelně.

Jen díky obrovskému úsilí a nasazení množství Jednotek SDH a spolupráci s HZS Pardubického kraje byl příběh takto rychlý a ať už
všichni ti chlapi byli z našeho blízkého okolí

Zámecký park
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Úklidové práce po bleskové povodni

Jenže většina postaviček z Déčka nejsou
zrovna neohrožení dobrodruzi. Budou potřebovat pomoc – tvoji pomoc. Přijmi výzvu a pomoz Déčku vrátit se domů.

Výsledky hlasování o využití
participativního rozpočtu

Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru Heřmanův Městec.

Občané se příliš do hlasování nezapojili.

Více informací na www.zachrantrosecniky.cz

Zklamání přinesl první pokus o využití participativního rozpočtu v Heřmanově Městci. Nikoliv výsledkem hlasování, ale malým
počtem těch, kteří využili možnosti hlasovat
o navržených projektech. Hlasujících bylo

pouze 224, z toho jeden odevzdaný hlas nebyl platný. Ti, kdo hlasovat nepřišli, se mohou
chytit za nos, protože z výsledků je patrno, že
stačilo několik hlasů pro zamíchání pořadím
a prosazení projektu, který mne oslovil.

A tady jsou výsledky hlasování: pro

proti celkem

1. Vířivka ve sportovní hale		
105
2. Nasvícení zvonice		
77
3. Minirozhledna			78
4. Pumptracková dráha		
75
5. Vylepšení osvětlení Konopáč
57
6. Socha prvého fotbalisty		
22

32
6
18
16
5
77

73
71
60
59
52
-55

Lenka Jirásková a Jarmila Novotná
TIC Heřmanův Městec

Dle výsledků hlasování
se budou realizovat projekty vířivky ve sportovní
hale a nasvícení zvoničky u kostelíka Zvěstování
Panny Marie.
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
další ranou do života města byly bleskové
záplavy v půlce června. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří se podíleli
na řešení dané situace a na následném
odstraňovaní způsobených škod. Drtivá
většina občanů pochopila vážnost situace a uposlechla rady, doporučení a příkazy složek IZS. Bohužel se našli i ti, kteří
v honbě za senzací v podobě vlastnit
záběry „velké vody“ porušovali zákony
a výzvy hasičů, policistů a strážníků. Pro
takové asi následující – neuposlechnutí
výzvy úřední osoby je přestupkem, který
lze trestat na místě v příkazním řízení, a to
pokutou až do výše 10 000 Kč. Stejnou
váhu jako slovní výzva úředních osob má
i páska s nápisem Zákaz vstupu‑Městská
policie nebo Zákaz vstupu‑Policie ČR,
která ohraničuje prostor, do kterého nelze vstoupit. Jedná se o prostor nějakým
způsobem nebezpečný životu či zdraví
nebo o prostor, kde není žádoucí pohyb osob pro výkon pravomocí a práce
složek IZS apod. Nikdo ze strážníků, policistů či hasičů opravdu nebude diskutovat s těmi, kteří se snažili tento prostor
narušit s tím, že si jdou něco vyfotit či
natočit. Pamatujte, že tím můžete ohrozit
své zdraví a nezodpovědným chováním
přiděláváte práci těm, kteří potřebují
v takových situacích být na jiném místě
a pomáhat potřebným.
Z naší činnosti:
• MPHM bylo telefonicky oznámeno, že
u silnice I/17 se pohybují labutě, které
ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci s policisty
vyrazili na udané místo, labutí pár byl
odchycen a umístěn na jeden z rybníků nad letním kinem Konopáč.
• Při obchůzkové činnosti spatřila hlídka ženu, které náhle upadla z jízdního
kola a poranila se na hlavě. Ženě byla
přivolána posádka Záchranné služby,
která ji převezla k ošetření do nemocnice v Chrudimi.
• Na mobil MPHM oznámil volající, že
na chodníku před jeho domem leží
nějaký muž. Strážníci po příjezdu zjistili, že se jedná o opilce, který nedokázal dojít o pár metrů dál do svého
příbytku. Muže vykázali z místa a dohlédli na to, aby došel domů.
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Konopáč ožije nejen filmem,
ale i dalšími akcemi

Letní kino Konopáč bude mít připraven program na celé prázdniny vždy v pondělí, ve
středu, v pátek a sobotu. Z nefilmových akcí
se můžete těšit např. na:
• Hrátky s čertem – divadelní představení – pátek 10. 7. a sobota 11. 7. ve 21.00
• Dominika na cestě Japonskem – cestovatelská diashow – pátek 17. 7. ve 21.00

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Domov pro seniory v ulici U Bažantnice

Městská organizace SPOKUL HM Vás letos pozve do areálu letního kina na
Konopáči nejen na filmová představení, ale připravuje také řadu dalších akcí.
Díky finanční podpoře města, která umožnila vybudovat nové a větší podium, ale
také renovovat všechny lavičky v hledišti
a rozšířit stánky s občerstvením, můžeme
letos nabídnout návštěvníkům Konopáče
také různé koncerty, divadelní představení
nebo cestovatelské diashow.
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• Hana Křížková – koncert – sobota 25. 7.
v 19.00
• Odyssea – rocková zábava – sobota 1. 8.
ve 20.00
• ABBA CZ – koncert populární revivalové
kapely – pátek 7. 8. ve 20.00
• Plachetnicí sám kolem světa
– diashow – pátek 14. 8. ve 20.00
Na většinu uvedených akcí už jsou v předprodeji vstupenky za zvýhodněnou cenu
na našem webu www.spokul.cz nebo v Turistickém informačním centru H. Městec.
Přijďte si užít krásné léto na Konopáč. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

Vážení spoluobčané Heřmanova Městce,
dne 25. 5. 2020 jsme náš Domov pro seniory v ulici U Bažantnice po více než
dvou měsících opět otevřeli pro návštěvy, obchodní zástupce a nové žadatele
o službu v našem domově. I když v této věci nejsem vůbec optimistou a nemyslím si, že jsme tímto dnem skoncovali s nebezpečím koronaviru, chápu tento
den jako ukončení jedné etapy pro nás pro všechny nepříjemného období,
které kdybychom nezažili, tak bychom se asi vůbec nezlobili. Žili jsme v obavách, co nám přinese každý příští den a pod dojmem katastrofických zpráv
ve sdělovacích prostředcích a na základě negativních zkušeností ze sociálních
zařízení, kam epidemie pronikla, se snažili vymyslet způsob, jak ochránit klienty
a zaměstnance před nákazou novým koronavirem.
Chci tímto proto poděkovat především všem
zaměstnancům, kteří nepodlehli žádné panice a strachu a dál v klidu a bez emocí plnili své
pracovní úkoly a svůj klid a pohodu přenášeli
i na klienty. Velký dík patří pracovnicím všech
oddělení, jak z řad přímé péče, tak úklidu,
které dobrovolně přijaly výzvu a sloužily na
oddělení B, které bylo po celou dobu připravené jako záložní pro ubytování klientů, u kterých by byla buď přímo nákaza COVIDEM-19
prokázána nebo klientů, kteří by některý ze
symptomů nákazy vykazovali a do doby obdržení výsledků testů je bylo potřeba izolovat. Na tomto oddělení byli ubytováni také
klienti, kteří 3 × týdně dojíždějí do chrudimské
nemocnice na dialýzu a u kterých z tohoto
důvodu hrozilo velké nebezpečí, že se nakazí
při cestě sanitou nebo přímo v nemocnici.
Z tohoto důvodu nám proto bylo doporu-

čeno, abychom na tomto oddělení vytvořili
infekční pracoviště a ke klientům ubytovaným
na tomto oddělení přistupovali, jako by byli
pozitivně testovaní. Zaměstnanci zde proto
pracovali v ochranných oblecích, s respirátory
a štíty. Ještě jednou chci těmto pracovnicím
poděkovat a pevně věřím, že to situace dovolí,
abychom tuto jejich práci mohli ohodnotit i finančně. V této souvislosti patří velikánský dík
i klientům, kteří z výše uvedeného důvodu
museli opustit své pokoje a po celou dobu
byli ubytováni v provizorních podmínkách na
jiných odděleních, v prostředí, na které nejsou
zvyklí.
Velký dík patří také starostovi města panu Josefu Kozlovi a poslanci Parlamentu ČR panu
Marku Výbornému, kteří nám po celou dobu
pomáhali se sháněním ochranných pomůcek

a dezinfekce. Chci poděkovat také řadě anonymních dárců, kteří přinesli na vrátnici ušité
roušky a ochranné štíty, aniž by za to cokoliv
očekávali. Velké poděkování patří také paní
ředitelce základní školy Mgr. Janě Šindelářové. Její pomoc nebyla spojená přímo v souvislosti s koronavirem, ale shodou okolností,
když pandemie vypukla, v jednu chvíli nám
onemocněly čtyři pracovnice kuchyně. A jelikož škola byla zavřená a nevařilo se v ní, paní
ředitelka nám na měsíce duben a květen „zapůjčila“ vždy jednu pracovnici školní kuchyně,
což nám velice pomohlo.
Přestože pro nás zaměstnance domova, tak
pro návštěvy klientů bude stále platit řada
hygienických opatření, věřím, že postupně
dojdeme k návratu k běžnému průběhu dní,
jako tomu bylo před epidemií. Mám tím na
mysli především to, aby se klienti domova
zase mohli navzájem setkávat, chodit cvičit
a relaxovat, chodit k holiči, kadeřnici a na pedikúru a hlavně opouštět domov na vycházky.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám jakkoliv
pomáhali překonat první etapu a budeme
všichni věřit, že na případné návraty této zákeřné epidemie už budeme zase o něco lépe
připraveni a že se s ní vyrovnáme neméně tak
dobře, jako s tou první.
V Heřmanově Městci dne 28. 5. 2020
Petr Mazura, ředitel domova

Přeji hezký den
Roman Charvát, velitel MPHM
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
program na měsíc červenec a srpen 2020
Vážení čtenáři, milí přátelé,
ráda bych vás touto cestou informovala o současné „prostorové“ situaci našeho rodičovského centra Radovánek, o kterém někteří z vás určitě již slyšeli.
Ještě v měsíci dubnu jsme si mysleli, že nejhorší, co nás může potkat, je
karanténa. Ve stínu současných povodní však bledne i měsíc stará zpráva
o vystěhování našeho centra z Jonášovy ulice 726, o které jsem vás chtěla
dnes informovat.
Osud nám posílá různé životní zkušenosti a věří nám, že se se vším vyrovnáme s pokorou
a se ctí. V úterý 5. 5. nám na osobní schůzce pan místostarosta JUDr. Plavec poprvé oznámil,
že rada města bude projednávat návrh paní ředitelky MŠ Jonášova na zřízení dalšího prostoru pro mateřskou školu v městských prostorách, a to právě tam, kde nyní sídlí a funguje
naše rodičovské centrum. Máme vás, naše rodiny, rádi a známe vaše problémy, které vám
způsobuje nedostatek míst pro vaše děti v mateřských školách, osobně to dobře známe,
proto plně respektujeme potřebnost města upřednostnit nabídku školek a ukončit naši
činnost v Jonášově ulici. Zároveň se však domníváme, že služby pro rodiče s nejmenšími dětmi jsou neméně důležité. Proto jsme o zachování prostor nebojovali, ale požádali
o prodloužení lhůty na hledání řešení do konce roku 2020, abychom nastalou situaci byli
vůbec schopni zvládnout a nemuseli ukončit činnost rodičovského centra v našem městě. Kdo nás znáte, víte, že náš spolek funguje díky práci několika málo žen na rodičovské
dovolené a žen v seniorském věku, a že naše časové kapacity jsou omezené. Přesto je
náš spolek schopen zajistit celoroční program pro těhotné ženy a rodiny s nejmenšími
dětmi s pravidelnou účastí okolo 70 rodin ročně. Dalších více jak 200 rodin nás během
roku navštěvuje nepravidelně či se účastní některé z našich mimořádných událostí, jejichž
počet každoročně překračuje 50. Rada města na jednání dne 11. 5. rozhodla o budoucím
ukončení nájemní smlouvy a vystěhování Radovánku do konce roku 2020, za což tímto
radě města děkujeme. Na závěr příspěvku se vrátím k jeho úvodu. Ano, situace přicházejí
někdy jinak, než je čekáme. Někdy jsou nepříjemné, ale všichni čelíme výzvám a změnám.
Zástupci města ocenili naši práci a přislíbili nám pomoc při řešení vzniklé situace, abychom
pro vás mohli v našem městě zachovat prostor pro rodičovské setkávání. My na oplátku
oceňujeme tu jejich, a proto všem držíme palce, ať úspěšně zvládnou překonat povodňovou krizovou situaci a až voda opadne, tak se na to hned vrhneme, vše naplánujeme
a nakonec si snad všichni po jarním maratonu konečně užijeme léto!
Děkujeme všem za projevenou podporu
Lenka Balogová, předsedkyně rady spolku Radovánek
Rodičovské centrum Radovánek z.s. nabízí v době letních prázdnin omezený program. Aktuální dění můžete sledovat na našich webových stránkách www.rcradovanek.cz, na facebooku www.facebook.com/rcradovanek/, napsat
nám na rcradovnek@centrum.cz, nebo zavolat na 724 042 304. Činnost rodičovského centra je v roce 2020 finančně
podpořena z dotací města Heřmanův Městec na spolkovou činnost, z programu Rodina MPSV, programu podpory
prorodinných aktivit Pardubického kraje a společností energeia, o. p. s.

ČERVENEC
čtvrtek 2. 7. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S BATOLATY
pátek 10. 7. od 18.00
PŘÍPRAVA K PORODU SPOLU S PART‑
NERY
Poradna pro těhotné a jejich partnery s porodní
asistentkou a průvodkyní těhotenstvím Gabrielou Jirouskovou. Jednorázové vstupné 100 Kč.
Kontakt Gábina: 725 372 998.
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Začíná léto
čtvrtek 16. 7. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
úterý 21. 7. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
čtvrtek 23. 7. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
pondělí 27. 7. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
od 18.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
úterý 28. 7.
CELODENNÍ TURISTICKÝ VÝLET PRO
RODINY S DĚTMI „OBORA ŽLEBY“
Celodenní v ýlet do žlebské obor y
www.milujemeprirodu.cz/obora‑zleby/. Odjezd
autobusem z Heřmanova Městce v 9.00 hodin.
Odjezd vláčkem z Třemošnice v 10.12 hodin.
Spojení zpět odjíždí ve 13.30 nebo 15.30 hodin,
návrat zpět je v 15.00 nebo 16.30 hodin. Další
podrobnější informace budou umístěny na
webu a facebooku před konáním akce. Kontakt
Iva: 723 152 866.

čtvrtek 30. 7. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA

SRPEN
pondělí 3. 8. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
od 18.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
úterý 4. 8. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
pondělí 10. 8. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
od 18.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
úterý 11. 8. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
12. – 16. 8.
LETNÍ POBYT RODIN „TÁBOŘENÍ
S RADOVÁNKEM“
Horská chata Juráška, Olešnice v Orlických horách. Kontakt Lenka: 724 042 304.

úterý 18. 8. od 9.00 do 12.00
VOLNÁ HERNA
pondělí 13. 7. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
od 18.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
úterý 14. 7. od 9.00 do 12.00
KERAMICKÉ OTISKY
Keramická dílna pro rodiče s nejmenšími dětmi. Zájemci si mohou přijít vyrobit keramickou
kachli z hlíny s otiskem ručiček a nožiček svých
ratolestí. Cena za kachli 60 Kč. Kachle se budou
barvit až po výpalu v úterý 18. 8. od 9.00 do
12.00 hodin. Kontakt Iva: 723 152 866

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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úterý 25. 8. od 10.00 hodin
EMOČNÍ INTELIGENCE DĚTÍ V PRAXI
Zveme vás na besedu pro rodiče, která je volným
pokračováním červnové besedy o Emoční inteligenci dětí s Radkou Jelínkovou. Beseda bude
zaměřena na sdílení konkrétních zkušeností
s emočně obtížnými situacemi při výchově dětí.
Jednorázové vstupné 50 Kč. Kontakt: 724 042 304.

pondělí 31. 8. od 10.00
CVIČENÍ PRO RODIČE S KOJENCI
od 18.00 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Kam na výlet z Heřmanova Městce

Letošní léto bude trochu jiné než ta předchozí. Mnozí z nás místo obvyklé
cesty k moři budou volit dovolenou v tuzemsku a někteří dokonce zůstanou
doma v našem městě. Chceme vám proto nabídnout několik tipů na výlety
z Heřmanova Městce, a to do méně známých míst v okolí. Zkuste se tam
vydat sami nebo s přáteli, kteří vás přijedou navštívit a uvidíte, co zajímavých
míst v okolí je.
Lom plný zkamenělin Stolany
Geopark Železné hory vyklidil zavezený lom
u Stolan a vytvořil tam zajímavou geologickou expozici, včetně ukázek zkamenělin.
Můžete si vzít i kladívko a pokusit se sami
něco nalézt.

Hradiště Stoupec u Březinky
Ze středověkého hradiště se zachovaly dobře znatelné valy. Podle pověsti tam v noci
rozeznívají zvon a kvílejí mniši, kteří byli
vyvražděni v nedalekém klášteře. Zkuste
si je přijít poslechnout. Čekání na ně vám
zpříjemní upravená studánka s ohništěm.
Přístup z Heřmanova Městce po žluté turistické značce přes Konopáč na Březinku, dále
po modré na Stoupec. Zpět přes Zbyslavec
a Míčov, celkem cca 25 km.

Z Heřmanova Městce nenáročný 18 km
dlouhý výlet na kole přes Morašice, Stolany, Čejkovice, Bačalský mlýn (občerstvení)
a Radlín. Lom se nachází u cyklostezky ze
Stolan do Čejkovic.
Berlova vápenka v Závratci
V rekonstruované vápence u Třemošnice
je zřízeno muzeum vápenictví. Dozvíte se,
jak se postupně vyvíjelo pálení vápence,
od jam v zemi až po moderní průmyslové
provozy.
Zdatní cyklisté mohou dojet tam i zpět
například přes Míčov a Zbyslavec a ještě
se stavit v pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Pěší turisté mohou dojít stejnou cestou
a zpátky se vrátit autobusem z Třemošnice.

Kostel se hřbitovem v Lepějovicích
Po zaniklé obci Lepějovice zůstal jen kostel
se hřbitovem uprostřed lesa. Doporučujeme příchod nebo příjezd na kole přes Nákel,
Jeníkovice, Bezděkov a dále podél meandrů
potoka Struha. Zpět možno na vlak do Veselí nebo pokračovat přes Choltice a Svinčany
domů. A nebo to stočit na Valy, projít se po
novém mostě a jít se vykoupat na Mělice.

ANKETA LEKNÍNU – VÝLETY
„Chodíte (jezdíte) na výlety do okolí Heřmanova Městce?
Jaké místo máte nejraději?“
Zuzana Dvořáková: „Na výlety s dětmi jezdíme moc rádi. Oblíbili
jsme si Choltickou oboru, Slatiňany s Kočičím hrádkem, rozhlednou
a krásnými lesy. Také chodíme rádi do Klešic přes Mrdice.
Andrej Malínský: „Já jsem si nedávno koupil horské kolo,
a tak nějak mě to vrátilo zpátky do přírody. Jezdíme teď často a okolí
Heřmanova Městce je perfektní. Oblíbenou trasou je vždy trasa, kterou jsme ještě nikdy předtím nejeli. Zjistil jsem, že spoustu krásných
míst neznám, a přitom jsou tak blízko ode mě. Krásně se dá přírodou
dojet až do choltického parku.“
Helena Tichá: „Chodím na vycházky každý týden, kompenzuji tím
svoje sedavé zaměstnání. Mám ráda vycházku do Palučin a na Rabštejnek s občerstvením na Bačalském mlýně.“

Okolí našeho města je opravdu krásné, neváhejte do něj vyrazit.
Andrea Kudláčková, Tomáš Plavec
redakce
www.hermanuv‑mestec.cz
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žitosti vydala celkem obsáhlou monografii
pod stejným názvem s texty Olafa Hanela,
I.M. Jirouse, Vráti Brabence a Jana Rouse.

S ER I Á L

Lidé kolem nás

Myslím si, že zajímavá byla také výstava
v Heřmanově Městci společně s Alžbětou
Kopeckou a Danielem Tůmou. V rámci festivalu SISYFOS výstavu uvedl Ivan Martin
Jirous. Kameraman Jan Hlína natočil krátký
dokument z výstavy a diváci ČT ho mohli
zhlédnout v pořadu FENOMÉN UNDERGROUND. A když už jsme u filmu, nemohu
opomenout noční natáčení VIDEOŽURNÁLU CHARTY 77 u nás na zahradě koncem
srpna 1989. Myslím, že by z toho měl Willy
Horný radost. Domnívám se, že jako sonda
do historie by to mohlo stačit. Podrobné
informace najdou čtenáři LEKNÍNU na
mých stránkách www.liborkrejcar.cz.

Libor Krejcar
narozen 22. 8. 1961
v Hořicích v Podkrkonoší
Libor Krejcar je výtvarník,
především sochař, jehož dílo
je součástí ČESKÉ VÝTVARNÉ
SCÉNY od poloviny osmdesátých
let. V počátcích tvorby byl v rámci
svých happeningu a tvorby
objektů ovlivněn mimo jiné
Křížovnickou školou čistého
humoru bez vtipu a prostředím
undergroundu.
Postupem času došel k osobitému
výrazu, který soustředěně
formuje v rozsáhlých cyklech.
Nejznámějším se stal soubor soch
PANTHERIA 1982–2000 a nebo
sypané obrazy, což jsou skleněné
vitríny naplněné nejrůznějším
dřevěným odpadem vytvářejícím
jakési snové krajiny. V poslední
době se převážně věnuje kresbě.
Od roku 1990 působí také jako autor
textů a hudebník v kapele TAMERS
OF FLOWERS, s níž vydal tři tituly.
Je zástupcem v antologii poezie
druhé generace undergroundu
U NÁS VE SKLEPĚ (edice RR 2013).
Jeho práce jsou zastoupeny ve
sbírkách České spořitelny, Pražské
plynárenské a také v soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
V roce 2017 mu byla udělena cena
Petra Bohunovského, básníka
a mecenáše umění.
……………………………………………………………
Co Vás přivedlo do Heřmanova
Městce, kolik let zde žijete a jaký
máte k Heřmanovu Městci vztah?
Někdy během léta roku 1986 nás pozval
malíř a grafik Josef Procházka se svojí ženou
Věrou na víkend, na jejich mlýn. Přiznám
se, že jsem v té době o Heřmanově Městci mnoho nevěděl. O to víc mne překvapil
zámecký park s rybníkem a labutěmi, v pozadí Železné hory a zřícenina hradu Lichnice, netuše, že pár kilometrů od toxických
Pardubic je tak klidné místo.

foto: Š. Bartoš

V roce 1988 se naskytla možnost koupit
dům s ateliérem po malíři Willy Horném.
Se ženou Marií jsme neváhali ani okamžik
a dům koupili.
Letos v červnu tomu bylo 32 let, kdy jsme
se přistěhovali z Pardubic do Heřmanova
Městce a od té doby jsme tady doma.
Jaká byla Vaše profesní dráha
a čemu se věnujete dnes?
Budu mluvit jen o věcech týkajících se mé
profese. To ostatní by se do Leknínu nevešlo, ale v roce 2019 se mnou vyšel obsáhlý
rozhovor v kulturním čtvrtletníku REVOLVER REVUE č. 115, jehož přílohou jsou mé
každodenní záznamy z roku 2018, pod názvem „JEDNA VĚTA“.
V roce 1980 jsem vyhrál výběrové řízení
na místo restaurátora dřeva v restaurátorských ateliérech Státní památkové péče
Pardubice. Pracoval jsem tam do roku 1987.
Mezi nejzajímavější práce patřila barokní
kaple na zámku v Doudlebech nad Orlicí,
kde jsme restaurovali barokní rámy a kazetový strop rytířského sálu v Častolovicích
nebo barokní sáně v nedalekém zámku
Slatiňany. Mimo restaurování jsem se věnoval sochařině, která mi zabírala většinu
volného času.
Od roku 1989 jsem pracoval pro Umělecká
řemesla Hlinsko. Výhodou bylo, že mi práci
vozili domů a já měl tím pádem dostatečně víc času na vlastní tvorbu.
Volné tvorbě se věnuji na plný úvazek od
r. 1990.

Jste členem Unie výtvarných
umělců nebo nějakého jiného
sdružení?
Ani jedno, ani druhé. Nikdy jsem necítil
potřebu se s někým sdružovat. Občas
mám pocit, že tam jsou všichni, kdo mají
doma tužku. Jediný spolek, kterého jsem
členem, je spolek ŠALAMOUN na podporu
nezávislé justice, ale ten nemá s výtvarným
uměním nic společného.
Vystavuji převážně samostatně, až na pár
společných výstav s přáteli. Za zmínku stojí
výstava „ČESKÁ ALTERNATIVA“, která proběhla v New Yorku v roce 1990. Výstava „
„Z VÝTVARNÉHO SVĚTA REVOLVER REVUE“
na zámku ve Zlíně v roce 1995, dále „POCTA MADONĚ“ v GALERII NAVRÁTIL v Praze
2003, nebo GALERII VOKNO v Osvračíně.
Od roku 1994 spolupracuji se společností
GALLERY JK, která se zabývá vydáváním
knih, monografií o výtvarném umění a pořádáním výstav.
V r. 1997 jsme začali připravovat výstavu
pro pražský Mánes.
Hodně času jsem trávil ve slévárně a v ateliéru v Heřmanově Městci. V té době vznikly
sypané obrazy, Pomník padlejm stromům,
Veraikony, Krajiny těla, dokončoval jsem sochy ze serie PANTHERIA.
Výstava s názvem KRAJINY PAMĚTI proběhla v létě roku 2000 v Praze ve výstavní
síni MÁNES. Na vernisáži hrála skupina DG
307. Výstava se stala událostí sezóny. Byla
to přehlídka mých prací za posledních
15 let. Společnost GALLERY JK při té příle-
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Na čem pracujete v současné době
a co chystáte do budoucna?
V loňském roce jsem dokončil novou sérii
kreseb, které byly součástí mé zatím poslední výstavy v pražské GALERII U PRSTENU, kterou jsem připravil s vydavatelstvím
GUERILLA RECORD. Byla to tak trochu retro-

putování

spektivní výstava za posledních 35 let. Kresby vyšly jako autorské tisky v limitovaném
nákladu. Fotografická reportáž z výstavy
s úvodním slovem PhDr. Jana Rouse vyšla ve VOKNO NOVINÁCH v prosinci 2019.
V současné době připravuji ve spolupráci
s vydavatelstvím Guerilla recods výstavu
pro GALERII ŽIDOVSKÝ DVOJDOMEK. Výstava se bude jmenovat PARTIE PRO HM.
Návštěvníci se mohou těšit na výběr prací
za posledních 30 let. Budou zde zastoupeny sochy a plastiky, kresby, asambláže,
koláže, sypané obrazy, reliéfy, vypalované
kresby, modely. Vše bude doprovázet videoprojekce v dokumentu mých výstav,
vernisáží a rozhovorů.
Vernisáž proběhne 15. srpna v 15 hodin.
Promluví PhDr. Jan Rous, o hudební občerstvení se postará KOONDA HOLLA.
SRDEČNĚ ZVU čtenáře LEKNÍNU a všechny, kdo mají zájem nahlédnout do mého
světa.
Váš spoluobčan Libor Krejcar

Do města přijelo po dlouhé době
loutkové divadlo
Ve dnech 15.–18. 6. navštívilo naše město Kašpárkovo loutkové divadlo. Svůj
stan rozbilo, díky vstřícnosti majitele pozemku, na travnaté ploše přímo
před městským úřadem.
Předvedlo celkem čtyři představení, která
byla nejmladšími diváky hojně navštívena a s nadšením přijata. Vítáme, že dosud
nezanikla tradice kočovných loutkařů

a zároveň se takto nabídlo smysluplné,
i když jen občasné, využití prázdné plochy
v centru města.
Tomáš Plavec

červenec
Aktivní přístup k životu
sobota 4. až neděle 12. července
Podél Ohře
Cykloputování podél řeky Ohře
s dojezdem do H. M.

APŽ Cykloturistické
putování
středa 15. července

Válíme
se na Seníku
červenec
Odjezd
v 8.30
z autobusového
sobota 4.
až neděle
12. července
nádraží
v H. M. Pěšky ujdeme
Podél Ohře
cca
10 km. Zpětpodél
autobusem
a
Cykloputování
řeky Ohře
vlakem.
Plavky
s sebou.
s dojezdem
do H.
M.
sobota
25.července
července
středa 15.
Kolo
a
koupání
Válíme se na Seníku
Odjezd v
9.00 zod
kapličky u vlakového
Odjezd
v 8.30
autobusového
nádraží
cca 60 km.
nádraží v
v H.
H. M.
M. Ujedeme
Pěšky ujdeme
cca 10 km. Zpět autobusem a
středa
července
vlakem.29.
Plavky
s sebou.
Svitavský vodárenský les
sobota
července
Odjezd 25.
v 8.25
z vlakového nádraží
Kolo
a
koupání
Ujdeme cca 10 km. Návrat do tmy.
Odjezd v 9.00 od kapličky u vlakového
nádraží v H. M. Ujedeme cca 60 km.
srpen
čtvrtek 6. srpna
středa
29. sčervence
Vycházka
hůlkami Hoješín - Seč
Svitavský
vodárenský
les
Odjezd v 11.50
z autobusového
nádraží
Odjezd
v
8.25
z
vlakového
nádraží
v H. M. Zpět ze Seče autobusem.
Ujdeme cca 10 km. Návrat do tmy.
středa 19. srpna
srpen místo Homole (Potštejn)
Poutní
čtvrtek v6.7.00
srpna
Odjezd
z vlakového nádraží
Vycházka
s hůlkami
Hoješín
v H. M. Pěšky
cca 13 km.
Zpět- Seč
autobusem
a vlakem.
Návrat donádraží
tmy.
Odjezd
v 11.50
z autobusového
v H. M. Zpět ze Seče autobusem.
středa 26. až neděle 30. srpna
středa
19. srpnajižním Plzeňskem
Cykloputování
Poutní
místo
Homole
Zájemci,
hlaste
se do (Potštejn)
7. srpna.
Odjezd v 7.00 z vlakového nádraží
v
H. M. Pěšky
cca 13 skm.
Zpět
Informační
schůzka
účastníky
autobusem
a
vlakem.
Návrat
týdenního pobytu (od 12. září)do tmy.
v Krásném Buku u Krásné Lípy se
uskuteční
září
v 16.00
středa
26. ve
až středu
neděle2.
30.
srpna
v sokolovně. jižním Plzeňskem
Cykloputování
Zájemci, hlaste se do 7. srpna.
Informační schůzka s účastníky
týdenního pobytu (od 12. září)
v Krásném Buku u Krásné Lípy se
uskuteční ve středu 2. září v 16.00
v sokolovně.

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

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

DIVADELNÍ SOUBOR HEŘMAN

Divadelní soubor Heřman, který působí v Heřmanově Městci, je soubor
s dlouholetou tradicí. Vznikl v roce 1883 a s krátkými přestávkami působí
dodnes. Má za sebou řadu inscenací. Schází se za účelem pobavení nejen
sama sebe, ale také širokého okolí.

Divadelní život má tedy v našem městě své
počátky již v polovině 19. století, kdy se o ně
přičinil Dr. Vojtěch Buchar, majitel léčebního ústavu na náměstí. Zhoubný systém
rakouské vlády však tuto činnost po čase
udusil, až v roce 1860 opět Dr. Buchar činnost divadelníků obnovil. Soubor měl od té
doby vždy horší i lepší období. Mezi to horší
patří např. období 2. světové války. Některé
nacvičené hry nebyly povoleny, až v květnu
1945 se Heřman schází k nové práci. V padesátých letech se činnost utěšeně rozvíjí
a soubor Heřman se dostává do povědomí nejen okresu, ale i kraje, v úspěšných
inscenacích Naši furianti, Moudrý zlatník,
Společný byt a spolu s hudbou v operetách
Podskalák a Poslední drožkář dosáhl velké
oblíbenosti, a to nejen u občanů města.
V šedesátých a sedmdesátých letech získal

několik prvních míst na
okresních soutěžích.
Největším úspěchem
souboru byla účast na
Národní přehlídce divadla dospělých pro děti
ve Stráži pod Ralskem
a na Jiráskově Hronově
v r. 1989 s vlastní dramatizací pohádky Jana
Wericha Fimfárum.
Úspěchem byl i postup na XLIII. Národní
přehlídku venkovských
divadelních souborů ve
Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní
podzim 2012 s hrou „Libra špiritusu možná
spíš Spiritus libri aneb Vše je otázka priorit.“
S hrami Honza králem? (2016), Divná hloupost (2017), Jak si zahrát pohádku (2018)
přes krajskou přehlídku v Havlíčkově Brodě soubor postoupil na národní přehlídku
divadla pro děti v Rakovníku - Rakovnická
Popelka. V posledních letech byl soubor
Heřman a jeho úspěchy neodmyslitelně
spjaty především s manželi Řezáčovými
a Michalem Dziedzinským, nicméně režisérsko – scénaristické duo Řezáč – Dziedzinskij se časem stalo poradním (a leckdy
i opozičním) duem. Poslední inscenované
hry Dopis vojína Caniveta (Doporučení na
Národní přehlídku venkovských divadelních
souborů ve Vysokém nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim 2019) se s vervou
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ujala Kamila Davidová, pod jejímž vedením
získali čestné uznání za svůj herecký výkon
Michal Beran a Josef Wolf. V lednu 2020
nám Josef Řezáč, místopředseda spolku
oznamoval: „Po divadelních prázdninách
v červenci a srpnu začal soubor pracovat
na nové inscenaci s pracovním názvem Rejžák z Prahy. Premiéra tohoto představení je
plánována na 16. května 2020. Členové DS
Heřman se také v novém roce 2020 těší na
přidělení nových prostor pro svou činnost,
které jim bylo panem starostou přislíbeno.“
Nová zkušebna v prostorách bývalé „kuželkárny“ se rekonstruuje a všichni divadelníci
se na ni již velmi těší, bohužel i divadelní
soubor Heřman měl omezenou činnost
kvůli pandemii koronaviru, premiéra hry je
tedy přesunuta na září 2020, všichni členové
DS Heřman vás tímto srdečně zvou, pojďme
všichni podpořit místní spolek, abychom
alespoň tímto způsobem ocenili úsilí a snahu amatérských divadelníků.
Andrea Kudláčková
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Představujeme
naše sousedy

Rozhovice

Barbora Hromádko / *5. 1. 1987
starostka obce

Můžete nám vaši obec stručně
představit?
Rozhovice jsou starobylou obcí s velmi dlouhou historií, kdy první písemná zmínka sahá
až do roku 1131. Na našem katastrálním území o celkové rozloze 471 ha žije v současnosti
okolo 275 obyvatel v přibližně 80 nemovitostech.
Rozhovice se rozkládají převážně na rovině
a z části na mírném návrší, na kterém se nachází dominanta obce, kostel sv. Petra a Pavla

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

vévodící celé vsi, který je v současnosti znám
především rozsáhlou moderní freskou. Na
návsi vedle obecního úřadu se nachází malý
rybníček s vlastním pramenem, ze kterého je
přebytečná voda odváděna přepadem a následně kanálem do potoka (Dubanka). Z dalších pamětihodností můžeme zmínit ještě
památník z roku 1928 věnovaný rozhovickým
občanům padlým v 1. světové válce.
Bohatou tradici má v obci také sportovní
činnost, a to především díky místnímu fotbalovému klubu SK Rozhovice. Ten má dnes již
stoletou historii (od r. 1920) a může se pyšnit
i několika úspěšnými odchovanci. Dlouhou
historii (od r. 1883), dnes již bohužel nepokračující, měl i místní sbor dobrovolných hasičů.
Ten je nyní nahrazený obecní „Jednotkou požární ochrany“ (JPO).
Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Jedna z největších aktualit naší obce, o které
bych si dovolila tvrdit, že se nám daří, je prodej
pozemků určených k výstavbě RD ve vlastnictví obce, na kterých současně probíhají stavební práce (zasíťování).
Jedním z dlouhodobých trápení naší obce je
nedokončená výstavba suchého poldru, která
by nás měla uchránit před případnými přívaly

vody a povodněmi, ale vázneme nad nedořešenými majetkoprávními vztahy a nesouhlasy
vlastníků přilehlých pozemků.
Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěla
Městečáky pozvat?
Heřmanův Městec považujeme za styčný bod
okolních „menších“ obcí a vážíme si možné
spolupráce. Velkou oporou je nám i městský
úřad, přičemž především se stavebním úřadem jsme neustále v kontaktu a jejich rady
jsou pro nás vždy přínosem. Spolupráce v oblasti školství je pro nás velmi důležitá. Sportovní a kulturní činnosti ve spojení s Heřmanovým Městcem jsou pro nás vždy přínosem.
S ohledem na nepříznivou situaci, která nás
všechny ohrožovala v posledních měsících,
jsou v nás ještě stále mírné obavy v pořádání
větších akcí. I přesto bych vás ráda pozvala na
návštěvu naší vesničky, kde se můžeme domluvit na prohlídce našeho kostela, můžete si
dát něco výborného k jídlu v místní restauraci,
na kterou slýcháváme samou chválu. Odpoledne můžete zhlédnout fotbalové utkání
na místním hřišti, kde se můžete občerstvit
v druhé menší hospůdce, ale s neméně milou
obsluhou. A pevně věříme, že se potkáme na
některé z námi připravovaných akcí.
otázky kladl Tomáš Plavec

VZPOMÍNÁME
Naše maminka a babička
Eliška Zitová
by se 16. července dožila
90 let.
Měla mnoho přátel, milovala
život a svou rodinu, které již
17 let moc chybí.
Vzpomeňte s námi na naši
milovanou maminku.
Dcery Ivana a Jitka

Dne 3. 7. 2020
by se dožil 100 let
pan Jaroslav Mareš.
Vzpomíná rodina

Dne 1. srpna 2020 by
se dožil pan Stanislav
Kořínek 76 let.
Nikdy na něho
nezapomeneme a stále
s láskou vzpomínají
manželka Zdena a děti
s rodinami

Mimořádný koncert Hudebního léta bude věnován jako
benefice rodinám postiženým povodní
Jak jsme již informovali v minulých číslech Leknínu, současná pandemie COVID-19 a s ní související opatření nás donutily ke zrušení XVI. ročník festivalu
„Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“.
Zdá se až neuvěřitelné, jak vše do sebe zapadá. Festival měl být zahajován v hodinách,
kdy se naše město bezprostředně potýkalo
s povodňovou situací. Druhý koncert se měl
konat v zámeckém parku, který je dnes také
uzavřen. Také jsme ale slíbili, že nechceme
letošní ročník zrušit úplně a chystáme jeden
mimořádný koncert na neděli před heřmanoměsteckou poutí. Jeho veškerý výtěžek měl
být věnován jako příspěvek na nákup ochranných zdravotnických pomůcek pro heřmanoměstecký domov pro seniory. Velmi si vážíme
reakce pana ředitele Mazury, který nás ihned
po povodni kontaktoval s tím, že teď jsou peníze potřeba jinde a oni, že se s mimořádnou
zdravotnickou situací popasují.
Již dnes tedy srdečně zveme na mimořádný „festivalový“ koncert v neděli 23. srpna.

Koncert špičkového souboru L’Armonia Terrena pod taktovkou Zdeňka Klaudy symbolicky nazvaný „Per aspera ad astra“ /Přes
překážky ke hvězdám/ bychom chtěli sym-

bolicky věnovat všem, kteří pomáhali jak se
zvládnutím koronavirové krize, tak i s povodněmi v našem městě. Půjde o koncert
benefiční a celý jeho výtěžek bude věnován
na transparentní účet zřízený městem Heřmanův Městec na pomoc rodinám postiženým povodní. Chceme i s vaším přispěním
zajistit okamžitou pomoc nejvíce postiženým rodinám, kterým voda vzala vše z jejich
domovů.
Věříme, že tedy alespoň tento jeden koncert bude náplastí pro všechny, kteří jsme
se na letní hudební zastavení v kostele
sv. Bartoloměje těšili. Děkujeme městu, Pardubickému kraji i generálnímu partnerovi
spol. Energeia, díky kterým bude moci být
veškerý obnos věnován na uvedený účel.
A také všem předem děkujeme za každý
příspěvek. Musíme si pomáhat!
Marek Výborný
organizační výbor festivalu
www.hermanuv‑mestec.cz

Nejprve modelovaly děti hradby a děla
pro obléhání. Život hradu zastupuje kolekce zvířátek a rostlin. Zpodobnily i pověsti
vztahující se k hradu. Na ostrém kameni
je vymodelovaný rytíř, jak se otáčí na koni
a míří na srdce Milady. Pod hradem u cesty
je majestátný Žižkův dub. Model Lichnice
je důkaz, že keramický kroužek děti milují a z výtvorů mají radost nejen děti, ale
i jejich blízcí. To vše by nevzniklo, kdyby
nebylo obětavé práce keramičky Jiřinky
Peckové a Ivany Krbcové z Heřmanova
Městce. Předávají dětem lásku k tvůrčí
činnosti. Byla by věčná škoda, kdyby kroužek po tolika letech skončil.

Srdečně Vás zveme k zhlédnutí keramické
Lichnice v hradním muzeu, není to vůbec
nuda…
I. Matyková

100 min.

96 min.

Pátek 10. 7. ve 21:00
Sobota 11. 7. ve 21:00

www.hermanuv‑mestec.cz

Vstupné 110 Kč
Pokladna i občerstvení v areálu letního kina jsou otevřeny vždy 1 hodinu
před začátkem představení. K dispozici je půjčovna podsedáků.

109 min.

Vstupné 120 Kč

Vstupné 110 Kč

Vstupné 110 Kč

Vstupné 120 Kč

105 min.

Vstupné 110 Kč

100 min.

120 min.

103 min.

Divadlo

Digitální 2D projekce
zvuk DD 5.1 / 7.1

112 min.

Koncert / přednáška

Cestovatelský večer

Digitální 3D projekce
zvuk DD 5.1 / 7.1

Středa 22. 7. ve 21:00

Vstupné 100 Kč

Vstupné 100 Kč

Vstupné 110 Kč

Vstupné 170 Kč

www.kinohm.cz

Rodinná animovaná komedie, která nás zavede do světa
fantazie. Dva elfští teenageři se vydají na výpravu,
aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho
magického. Film USA, český dabing.

Frčíme

Pondělí 20. 7. ve 21:00

Kultovní ﬁlm Davida Ondříčka a Petra Zelenky se vrací
po 20 letech v obnovené premiéře na plátna kin. Český
ﬁlm s Jiřím Macháčkem a Ivanem Trojanem v hl. rolích.

Samotáři

Sobota 18. 7. ve 21:00

Lassie se vrací

Pátek 17. 7. ve 21:00

Poutavé a vtipné vyprávění mladé motorkářky Dominiky
Gawliczkové, která cestuje po světě. V roce 2019 se vydala
na vlastní pěst do Japonska a v rámci své originální diashow
se s vámi podělí o velmi zajímavé zážitky a postřehy.

Dominika na cestě Japonskem (diashow)

Středa 15. 7. ve 21:00

103 min.

90 min.

240 min.

110 min.

106 min.

100 min.

Vstupné: 250 Kč v předprodeji
300 Kč na místě

Vstupné 110 Kč

Vstupné 120 Kč

Vstupné 100 Kč

Vstupné 190 Kč

Vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena.

Letní kino Konopáč promítá za každého počasí.

Cesta za živou vodou (3.8.), Afrikou na Pionýru (5.8.), ABBA CZ
- koncert (7.8.), Tenet (8.8.), 3Bobule (10.8.), Dolittle (12.8.),
Plachetnicí sám kolem světa – diashow (14.8.), Štěstí je krásná
věc (15.8.), Jumanji: Další level (17.8.), Šarlatán (21.8.) … a další
program.

NA MĚSÍC SRPEN LETNÍ KINO KONOPÁČ PŘIPRAVUJE:

Sobota 1. 8. ve 20:00

Odyssea (koncert)

Pátek 31. 7. ve 21:00

Bourák

Středa 29. 7. ve 21:00

Mulan

Pondělí 27. 7. ve 21:00

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních
sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Šokující český dokumentární ﬁlm Barbory Chalupové
a Víta Klusáka.

V síti

Sobota 25. 7. v 19:00

Koncert známé herečky a zpěvačky, která představí
ve svém recitálu hudbu různých žánrů. Přijďte si užít
příjemný večer ve znamení šansonu, swingu, muzikálů
i různých populárních písní.

Hana Křížková (koncert)

Pátek 24. 7. ve 21:00

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Pondělí 13. 7. ve 21:00

Chlap ve střídavé péči manželky a milenky. Perfektní
plán nebo noční můra pro všechny? Jiří Langmajer, Ivana
Chýlková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Lucie Žáčková
a další v nové české komedii.

Chlap na střídačku

90 min.

Divadlo ze mlejna uvádí divadelní adaptaci známého
pohádkového příběhu Jana Drdy. Prodej vstupenek jen
na místě před představením.

Hrátky s čertem (divadlo)

Středa 8. 7. ve 21:00

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím
žijí. Vojta Kotek, Jiří Lábus, Dagmar Havlová, Kryštof
Hádek ad. jako obyvatelé bytů v jednom postarším
činžovním domě na společné schůzi vlastníků.

Vlastníci

Pondělí 6. 7. ve 21:00

Superrychlý ježek Sonic patří k videoherním legendám.
V dobrodružné komedii bude rychlostí blesku prchat
před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem
Robotnikem (Jim Carrey). Film USA, český dabing.

103 min.
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Ježek Sonic

Sobota 4. 7. ve 21:30

3Bobule

Ve vodě je spousta havěti… Ve víně žádná! Tereza
Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Marián
Roden, Miroslav Táborský a další v pokračování české
komedie odehrávající se v krásné krajině jižní Moravy.

Harrison Ford ve ﬁlmové adaptací legendárního
románu Jacka Londona přináší dobrodružný příběh
odvážného psa a jeho nového přítele v časech zlaté
horečky na Klondiku. Rodinný dobrodružný ﬁlm USA,
české titulky.

Vstupné 120 Kč

Pátek 3. 7. ve 21:30

111 min.

3Bobule
Volání divočiny

Téměř dokonalá tajemství

...........................................................................................

Již tradičně v červnu chceme návštěvníky nalákat na nové překvapení od
dětí z keramického kroužku z Heřmanova Městce. Ani koronavir nezabránil
tvoření dětí s hlínou.

KONOPÁČ

Pozvání na Lichnici

Červenec 2020

Přes emailovou poštu se začaly rojit a proudit nápady, co spatří v roce 2020 světlo
světa. V době koronaviru byly děti zavřené
doma, a o to víc toužily spatřit přírodu, a tak
si ji začaly modelovat doma z hlíny. Volba
padla na kamennou Lichnici a co skrývá
hliněný hrad.
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LETNÍ KINO

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Filmové novinky!

120 min.

110 min.

100 min.

80 min.

Vstupné 120 Kč

Vstupné 120 Kč

Vstupné 120 Kč

Vstupné 100 Kč
103 min.

90 min.

111 min.

Čtvrtek 23. 7. v 19:30

106 min.

Vstupné 150 Kč

Vstupné 120 Kč

Vstupné 120 Kč

Vstupné 120 Kč

www.kinohm.cz

Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž
na rodinu musí sloužit v císařské armádě, nejstarší
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. Dobrodružný rodinný ﬁlm USA,
český dabing. Prostorová 3D verze ﬁlmu.

Mulan (3D)

Úterý 21. 7. v 19:30

7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Další jiskřivá komedie od tvůrců ﬁlmu Fakjů pane učiteli. Německá
komedie, český dabing.

Téměř dokonalá tajemství

Pátek 17. 7. v 18:00

Lední medvěd Norm a jeho kamarád v pokračování animované komedie tentokrát zachraňuji svět
v exotické džungli. Opět to bude divoká a zábavná
jízda plná zmatků a dobdrodružství. Film USA
a Číny, český dabing.

Ledová sezóna: Ztracený poklad

Čtvrtek 16. 7. v 19:30

Ve vodě je spousta havěti… Ve víně žádná!
Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Marián Roden, Miroslav Táborský a další
v pokračování české komedie odehrávající
se v krásné krajině jižní Moravy.

3Bobule

Pokladna i občerstvení jsou otevřeny vždy 1 hodinu před začátkem představení.
Rezervace i prodej vstupenek je možný na internetové stránce kina: www.kinohm.cz nebo v Turistickém informačním centru H. Městec.

Úterý 14. 7. v 19:30

Miro Žbirka zblízka. Jeho jméno a hity znají všichni,
Žbirku samotného a jeho skutečný život zná
ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má
strhující příběh, tempo, emoce a překvapení.
Energický ﬁlmový dokument.

Meky

Pátek 10. 7. v 18:00

Nejslavnější pes světa se vrací do kin. Nové
zpracování úžasného příběhu o nerozlučném přátelství chlapce a jeho psa. Rodinný dobrodružný
ﬁlm Německa, český dabing.

Lassie se vrací

Čtvrtek 9. 7. v 19:30

Nová česká komedie Ondřeje Trojana s Ivanem
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný
zuby. Ale i srdce. Dále hrají: Kristýna Boková, Jiří
Macháček, Kryštof Hádek, Petra Nesvačilová a další.

Bourák

Úterý 7. 7. v 19:30

Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak
nehojí – rčení jehož pravdivost stoupá s mírou
vypitého alkoholu. Finská komedie o partě přátel,
jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě, vás o tom přesvědčí. České titulky.

Víkend na chatě

81 min.

100 min.

150 min.

106 min.

Vstupné 130 Kč

Vstupné 130 Kč

Vstupné 130 Kč

Vstupné 120 Kč

NA MĚSÍC SRPEN MĚSTSKÉ KINO PŘIPRAVUJE:

Pátek 31. 7. v 18:00

Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí
sloužit v císařské armádě, nejstarší dcera ctěného bojovníka,
zaujme místo svého nemocného otce. Dobrodružný rodinný ﬁlm USA, český dabing.

Mulan

Čtvrtek 30. 7. v 19:30

V temném světě mezinárodní špionáže bojuje
o záchranu celého světa. Na jeho misi ale neplatí pravidla časoprostoru, tak jak je známe. Akční sci-ﬁ drama
ﬁlmového vizionáře Christophera Nolana (Interstellar,
Temný rytíř). České titulky.

Tenet

Úterý 28. 7. v 19:30

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní ﬁlm
Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší
historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl
slavnou osobností. Životopisné drama odehrávající
se v letech 1968 – 1989.

Havel

Pátek 24. 7. v 18:00

Snění nebylo nikdy zábavnější. Ve světě, kde se staví sny,
vás může čekat obrovské dobrodružství. Animovaný
rodinný ﬁlm Dánska, český dabing.

Vzhůru za sny

........................................................................................... v Heřmanově Městci

KINO MÍR

Červenec 2020
LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Provozovatel kin: SPOKUL HM, p.o.

Změna programu vyhrazena.

www.spokul.cz

K2 vlastní cestou (4.8.), The Empty Man (6.8.), SpongeBob
ve ﬁlmu: Houba na útěku (7.8.), Wonder Woman 1984 (13.8.),
Velké dobrodružství malé pandy (14.8.) … a další program.
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V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu,
kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním,
kondenzačních plynových kotlů a tepelných
čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.

Rada průběžně schvaluje podané žádosti.
V současné době pracovníci Regionálního
rozvoje Pardubického kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá polovina
žadatelů byla prozatím vyrozuměna o tom, že
peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze
zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou
vyměnit.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou
zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení příjemců od smlouvy nebo
nedočerpání schválené výše dotace, budou
uvolněné příspěvky nabídnuty žadatelům
právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. Tyto žádosti mohou být
v letech 2021–2023 uspokojeny z prostředků
výzvy MŽP pro kraje v rámci podprogramu,
prostřednictvím něhož má kraj možnost získat částku okolo 70 milionů Kč.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Celý kraj bude lépe
dýchat, pomohou tomu
nové kotle za peníze
z kotlíkových dotací

Heřmanoměsteckou střelu vyhrál Joska

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně,
lidé mají mít stejné možnosti a výhody
na kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent.
Další žadatelé budou podpořeni v letošním roce. Ukončení příjmu žádostí
je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
Zvítězil Marek Joska v obdivuhodném čase 21.43 min., z žen byla nejlepší Jana Klinecká
z Hlinska, rovněž ve výborném čase 26.27 min. Za zmínku stojí i účast dvou heřmanoměsteckých borců vyšší věkové kategorie a členů rady města, kteří dokončili také v slušných
časech: Lenka Ulrichová 42.50 min. a Tomáš Plavec 43.19 min.
Jan Plavec

Běžecký klub Heřmanův Městec uspořádal dne 9. 6. 2020 další závod do
seriálu Vládce Mrdic, a to silniční časovku z Heřmanova Městce do Kovářova.
Na náročnou kopcovitou trať se přihlásilo rekordních téměř 60 závodníků.

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roke 8. října. Zájem
byl obrovský hned od začátku otevření výzvy.
Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy
pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé
podávat prostřednictvím webové aplikace
na internetových stránkách Pardubického
kraje. V polovině února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může získat
dotaci až do výše 127 500 Kč.

Divadlo
bude!

Po velkých nejistotách
s uvolňováním opatření
kolem koronaviru se náš
soubor vzdal realizace
slíbené hry „Princ a Chuďas”. Ale abychom naše
příznivce nezklamali,
rozhodli jsme se uvést
představení trochu z jiného soudku a hlavně
pro pobavení publika –
„Hrátky s čertem“.

Tímto vás všechny, samozřejmě hlavně děti,
srdečně zveme 10. 6.
a 11. 6. od 21:00 na toto
představení v letním
kině Konopáč. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Pavel Čejka
člen souboru

Hana Štěpánová, (STAN), radní Pardubického
kraje zodpovědná
za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Závěr sezóny je tady!
Sezóna 2019–2020 byla i přes předčasné ukončení vlivem pandemie z pohledu heřmanoměsteckých stolních tenistů velice úspěšná.

22.8.2020

Auto

kemp

Konopácˇ

U

ce
a meˇst

ov
Herˇman

Sportu zdar! Přes všechny možné a nemožné komplikace jdeme do toho a třetí ročník NEfestivalu se nezadržitelně
blíží a tak je na čase představit si letošní novinky. Asi nejzásadnější je přesun NEfestivalu do autokempu Konopáč,
který určitě znáš. A je na takovýhle akce jak dělaný.
Teď mrknem na nový sporty a atrakce. Největší nafukovací skákací atrakcí, co jsem
sehnal, bude 10 000 centimetrů dlouhá překážková dráha MaaadBounce.
Každopádně musíš dorazit, sám to nenafouknu.
Jednou v létě jsem si byl zahrát
pinčes venku a vedle hráli nohejbal,
hmm, říkám si, co to trochu
zmutovat, by nemuselo bejt špatný.
Ale jak to bejvá, už to někdo
vymyslel přede mnou a říká tomu
Teqball. Dorazí Teqball asociace.
Potkal jsem Grétu a pozvala mě na
bio fair trade vegan eko kávu a
doporučila mi elektrické motorky
značky Kuberg, uvezou malý
špunty, pořádný chlapy i něžné
pohlaví.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Pak koukám na vodu a si říkám jóó na
Havaji to byla jízda na surfu. Říkám si, proč
by se nemohlo surfovat na Konopáči. Tak
volám 1188 a příjemná zrzka okolo 28 let mi
říká spoustu věcí a po 9 minutách se
dostáváme na Skimboarding. Volám a je
to, možnost zažít pocit surfování budeš mít
i ty.

Krajská soutěž
Cíl A mužstva byl pro tuto sezónu jednoznačný. Postup do divize. A ten byl splněn
již před přerušením sezóny. Za B mužstvo
nastupovali ve velké míře mládežníci a dařilo se jim. B mužstvo skončilo na 3. místě.

Divize starších žáků
Zde byl cíl jednoznačný. Zvítězit a probojovat se na Mistrovství republiky družstev.
Kluci to zvládli a za celou sezónu neztratili
ani bod a suverénně ovládli divizi staršího
žactva Pardubického kraje.

Okresní soutěž první třídy
Mužstvo C složené výhradně z mládežníku
sezónu ovládlo bez jediné porážky a postupuje do krajské soutěže. D mužstvo soutěž
udrželo.

Mládež
Pro mládež sezóna ještě nekončí. I tak můžeme říci, že byla úspěšná. Na republikových
turnajích Vojta Jirout a Mark Wagner získali
tři pódiová umístění ve čtyřhře. Na krajských
přeborech Pardubického kraje jsme jednoznačně ovládli kategorie mladších i starších
žáků, pouze v kategorii dorostu nám zlato
uteklo a získali jsme stříbrnou medaili.

Okresní soutěž třetí třídy
Mužstvo E celou soutěž vyhrálo. A postupuje tak o soutěž výš.

Grand Prix 2020: zleva Patrik Skohoutil, Honza Černík, Dan Volhejn,
Richard Wagner, Jirka Rulík, Mark Wagner a Vojta Jirout

Výsledkový servis
V sobotu 30. 5. 2020 se naši mladší
žáci, po dlouhé době zapříčiněné
opatřeními kvůli koronaviru, zúčastnili turnaje mladších žáků, který pořádal
oddíl DTJ Hradec Králové. Vojta Jirout
zvítězil a Mark Wagner skončil čtvrtý. Společně obsadili první místo ve
čtyřhře. Následoval seriál čtyř turnajů
Grand Prix Ústí nad Orlicí.

Nejúspěšnějším hráčem z našeho oddílu
byl Dan Volhejn. Následovali Mark Wagner,
Richard Wagner, Jan Černík, Vojta Jirout,
Patrik Skohoutil a zkušenosti a první výhry
získával Jirka Rulík.
Mládežníkům ještě sezóna nekončí. Po uzávěrce tohoto vydání ještě budou bojovat
o postup na Mistrovství republiky družstev
dorostu a také se pokusí postoupit do další
fáze Českého poháru.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

DTJ Cup – 1. místo Vojta Jirout

Fotbalový turnaj v Pardubičkách
Dne 30. 5. 2020 se mladší přípravka zúčastnila turnaje v Pardubičkách. Z osmi mužstev
jsme smolně skončili na šestém místě. Přesto jsme zaznamenali velký úspěch. Všechny děti
hrály dobře, ale nejvíce mezi nimi vynikala naše Anička Petráková, která se stala nejlepší
hráčkou turnaje. Cenu jí předával internacionál Luboš Kubík, který celý turnaj zastřešoval.
FK Jiskra Heřmanův Městec

Samozřejmě nebudou chybět osvědčené klasiky z let předešlých..
Dřevěné hry cool-wood, spikeball, discgolf, kan-jam, pivní míle a další…

Tak si napiš 22.8. Autokemp Konopáč od 9-16 hod.
Letos bude symbolické vstupné 50 kaček osoba a děti do 130 cm zadáčo.
Nebudu tě přemlouvat, ale taková šance vyzkoušet tyhle sporty se nemusí opakovat..
Tak 22. srpna na Konopáči.

PS: plavky s sebou

Sleduj náš facebook @nefestival.cz

pořádají

za pořadatele Ondra a Jenda
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Putování po bývalém „Židovském městě“ v dnešním čísle zakončíme.
Připomněli jsme tak i dobu nelehkou, dobu protektorátu, a s ní související těžký osud asi 60 bývalých heřmanoměsteckých občanů. Péčí o památky (synagogu, bývalou školu, dvojdomek, židovský hřbitov), které
se ve městě podařilo zachránit, ctíme jejich odkaz a hodnoty života.

Obecní studna, rok 1971

Ze vzpomínek pamětníka: „Prostor ghetta, v němž
nebyly větší dvorky a zahrádky (tyto prostory zde byly
velmi malé, a dokonce ne každý dům měl svůj dvorek,
natož zahrádku), měl svůj půvab pro svou bizarnost.
Rád vzpomínám na letní večery v ghettu, kdy si
hlavně muži vynesli před svůj domek židle, mnohdy
ševcovské verpánky, protože zde bydlelo skutečně
hodně ševců, kteří trávili večer na vzduchu po celodenní práci. Někdy jen tak chvíli hovořili sousedé
přes ulici nebo ze sousedního domu a pak se mlčky
pokuřovalo většinou z delších dýmek až do setmění
a pak postupně besedníci mizeli domů.“
„Na některých místech se ale každý večer, kdy tomu
počasí přálo, scházeli stálí besedníci a k nim si přicházeli posedět i někteří další sousedé. Tady se besedovalo o všem možném až dlouho po setmění. Však
se těmto besedníkům s trochou ironie říkalo „parlament“ a já si vzpomínám na takové večerní hovory
na větším plácku proti Kramaříkovým (truhlářství na
rohu ulice Židovské a ulice vedoucí kolem Eliášovy
koželužny k sokolovně), na besedníky u dědova domku na „plácku“ a myslím, že i na náměstíčku u synagogy se také besedovalo. Ti lidé byli odkázáni sami
na sebe, přijímače rozhlasu ve dvacátých a třicátých
letech mezi lidem téměř neexistovaly, a tak si museli
s někým pohovořit a sdělit své dojmy.“
Eva Bočková

Uzávěrka zpravodaje:
pondělí 24. 8. 2020 ve 12.00
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Č. p. 32, dům, kde bydlel košer, rok 1963

U synagogy 1970

Ulička k hospodě U Traubů mezi domy 32, 40 a 33

Zákoutí mezi domy č. p. 30 a 28

Ulička mezi domy č. p. 25 a 24, rok 1970

Židovský hřbitov, 1980
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