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Startuje hlasování pro projekty Participativního rozpočtu 2020
Březen i duben zahalil naše město do stavu, který jsme si ještě před několika
měsíci ani nedokázali představit. Při pohledu na vyprázdněné ulice, klid parkování
v centru města, by se dalo říct, že město přešlo do spánkového režimu. Úplně
to pravda není.
Přes všechnu intenzitu boje s virovou hrozbou (kde i když nejsme ještě u konce, tak je stále
třeba děkovat všem, kdo pomáhají, aby jim síly neubývaly) jsme pokračovali i v běžném
chodu města a práci na všem, co jsme si pro letošní rok předsevzali. Máme tak i připraven
na měsíc květen PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET na fázi HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI.
Zastupitelstvo města vyčlenilo pro rok 2020 částku milion Kč a v průběhu ledna a února
proběhlo pět setkání s veřejností (1× představení participativního rozpočtu + 4× veřejné
debaty s navrhovateli projektů v Heřmanově Městci, Konopáči a Chotěnicích). A zájem
byl poměrně veliký. Následovala fáze ověření možné realizace předložených návrhů a pří‑
padná povolení. Sešlo se nám 6 projektů, které si zasoutěží o 2 úspěšné realizace.
Jejich přehled naleznete v tomto vydání Leknínu a jistě mi dáte za pravdu, že nám jejich
navrhovatelé nabídli 6 zcela různých a rozmanitých nápadů.
Hlasovat můžete po celý květen –
KDE ZÍSKÁM INFORMACE?
Kromě představení projektů zde v tištěné podo‑
bě Leknínu, najdete jejich přehled také očima
kamery Leknín TV a vše, včetně pravidel a detai‑
lů na speciální internetové aplikaci města.

Hlasovat můžete po celý květen –
JAK MOHU HLASOVAT?
Hlasování v participativním rozpočtu vám
nabízí dvě možnosti:
1. ELEKTRONICKY – prostřednictvím Por‑
tálu občana MUJ.HERMANUV‑MESTEC.CZ

V pátek 1. května odstartuje provoz nový Por‑
tál občana našeho města, a to na internetové
adrese https://muj.hermanuv‑mestec.cz –
stačí tedy místo známého WWW před
oficiální adresu města zadat MUJ a budete
na hlavní stránce, která v dalších měsících
a letech nabídne nejen toto participativní
rozpočtování, ale i mnohem více.

2. PAPÍROVĚ – osobně na hlasovacích
místech k tomu určených

Již nyní vám nabídne informace týkající se
životních situací v našem městě a v případě
registrace do portálu i něco navíc – tedy na
začátku: hlasovat elektronicky v participa‑
tivním rozpočtu, získat informace k platbám
za odpady a psy (přesné variabilní symboly,
možnosti plateb, přehledy svozů atp.), mož‑
nost adresných hlášení poruch rozhlasu,
veřejného osvětlení a třeba i přímá elek‑
tronická komunikace se starostou města.
Portál se bude postupně rozvíjet, již nyní
však doporučuji se do něho zaregistrovat.

Samotné hlasování je velmi jednoduché –
hlasovat může každý občan, který má trvalé
bydliště v Heřmanově Městci a k 1. květnu
dosáhl věku 15 let. Každý má k dispozici
3 hlasy – 2 pozitivní a 1 negativní a může
využít všechny nebo třeba jen jeden. Aby
ale mohl udělit negativní hlas, musí udělit
alespoň jeden pozitivní.
U elektronického hlasování prostřednic‑
tvím Portálu občana po přihlášení stačí
v přehledu návrhů udělit jednotlivým ná‑
vrhům své hlasy a kliknout na tlačítko Hla‑
sovat. Pokud se přikloníte papírové formě
hlasování, stačí navštívit hlasovací místo,
prokázat se občanským průkazem, vypl‑
nit a odevzdat papírový hlasovací lístek.

Hlasovat můžete
po celý květen –
KDE SE ZAREGISTRUJI, KDE MOHU
HLASOVAT?
Pro získání elektronického přístupu k Portá‑
lu občana i možnost papírového hlasování
platí stejné pravidlo. Společně s občanským
průkazem navštívit v průběhu května v pra‑
covní dny (pozor na státní svátky) jedno
z těchto míst dle uvedené tabulky:
PODATELNA – MěÚ
PONDĚLÍ 8:00–11:30  	
ÚTERÝ
8:00–11:30  	
STŘEDA
8:00–11:30  	
ČTVRTEK 8:00–11:30  	
PÁTEK
8:00–11:30 	

12:30–17:00
12:30–14:00
12:30–16:00
12:30–14:00
12:30–13:00

SPOKUL – SOKOLOVNA
ÚTERÝ
14:00–17:00
ČTVRTEK 14:00–17:00

Ať již získá důvěru kterýkoliv z projektů, tak
věřím, že nám pomůže nejen zapomínat
na krušné chvíle nouzového režimu, ale
naopak nás všechny zapojí do spolurozho‑
dování o našem městě a jeho další podobě.
Všech šest navrhovatelů sebralo notnou
dávku odvahy a nabídlo nám všem šest
možných variant, jak zlepšit život v našem
městě a přinést do jeho života něco nové‑
ho. Já jim k této odvaze blahopřeji a vás
všechny tímto žádám, pojďte o jejich návr‑
zích rozhodnout. Nejen, že podpoříte jejich
úsilí, ale společně tím začneme vracet naše
město do normálního života a společně
i tak začneme zapomínat na dobu korona‑
virovou. Kterékoliv dva, jež uspějí v našem
hlasování, jistě naše město povzbudí a zase
o něco zlepší. Pojďme na to!
Josef Kozel, starosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ
1. PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRO VŠECHNY / Narhovatel: Pavel Picek
Pumptrack je jedinečný typ sportovní dráhy, který používá „pumpování“ (pohyb nahoru
a dolů) jako hnací sílu namísto šlapání/odrážení. Sestává z různých profilových vlnek,
klopených zatáček, menších i větších terénních prvků atd. Jízda na pumptracku je bez‑
pečná a zábavná pro děti i dospělé a pro všechny úrovně dovednosti, druhů a velikosti
„jízdních“ prostředků – kola, dětská odrážedla, koloběžky, in-line brusle, long-board
nebo skateboard aj. Pumptrack rozvíjí rovnováhu, ovládání a získání dovedností, ale
přirozeně podporuje i vytváření nových mezilidských vztahů a komunity. Pumptrac‑
kové dráhy v posledních letech vznikají po celé republice – jako součást cyklostezek,
sportovišť, parků i jako samostatné celky – a těší se velké oblibě místních i návštěvníků.
Pumtrackové dráhy jsou téměř bezúdržbové a při mírnějších zimách (což je případ
Heřmanova Městce) mají celoroční využití.
Přínos: Hlavní cíl: Vytvoření vhodných podmínek pro aktivní trávení volného času dětí
a mládeže v obci Heřmanův Městec. Sekundární cíl: prevence kriminality v obci, zlepšení
fyzické kondice obyvatel obce, zejména dětí a mládeže, vytvoření prostoru pro sociální kontakt
všech věkových skupin, rozšíření nabídky pro cyklisticky aktivní veřejnost

Odhad ceny: 365.000 Kč
Lokalita: loučka u venkovní
tělocvičny v parku Bažantnice

2. NASVÍCENÍ ZVONICE U KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE / Narhovatel: David Janata
Nasvícení zvonice navrhuji provést stejným způsobem jako nasvíce‑
ní kostela sv. Bartoloměje a synagogy, a to buď v rozsahu samotné
zvonice nebo i přilehlé hřbitovní zdi a vstupní brány. Osvětlení brány
a přilehlé zdi by mělo být decentní, aby nezastínilo hlavní objekt (zvo‑
nici). Předpokládám osazení jedním až dvěma reflektory do země na
pozemku města p. č. 490, 491 nebo 464/1. Provozní náklady odpovídají
jedné až dvěma lampám veřejného osvětlení.
Přínos:
Tento návrh se po dokončení bude týkat stejně jako nasvícení kostela
sv. Bartoloměje a synagogy všech občanů. Nasvícení těchto objektů
mělo dobrý ohlas mezi občany a dle mého názoru může být lákadlem
k večerním procházkám městem.
Odhad ceny: 80.000 Kč		

3. VYLEPŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- přístupová komunikace Konopáč a v místní části Konopáč
Narhovatel: Miloš Černovský
Navrhuji tímto vyměnit stará výbojková
svítidla za nová LED svítidla. Jednalo by se
o výměnu svítidel na vysokých stožárech
na přístupové komunikaci + na komunikaci
směr Vyžice v počtu 13 ks, dále na nízkých
sloupech podél hřbitovní zdi v počtu 4 ks
a v místní části Konopáč směr písník (dále
Kostelec) – 3 ks.

Přínos: Nová světla jsou úspornější
a efektivnější (lépe svítí a spotřeba el.
energie by se snížila o 50–80%)
Odhad ceny 180.000 Kč
Lokalita: podél silnice III/33749
HM‑Konopáč

Lokalita: p. č. stavby 233
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4. VÍŘIVKA VE SPORTOVNÍ HALE /  Narhovatel: Ivo Misař
Navrhujeme vybavit prostory sauny ve sportovní hale novou vířivkou, která by na‑
hradila už několik let nefunkční a svou kapacitou i provozními náklady nevhodnou
vířivku. Návrh byl konzultován s odbornou firmou Juming HM, která řadu let provo‑
zovala saunu ve sportovní hale a zabývá se dodávkou těchto vybavení. Tato firma ve
shodě s námi navrhuje menší vanu s kapacitou cca 3-4 osoby, která by měla veškerou
obslužnou technologii přímo jako součást, resp. hned vedle vany. Demontáž stávající
vířivky by provedla městská organizace SPOKUL HM na své náklady a odvoz i likvidaci
odpadu by mohlo zajistit město ve sběrném dvoře.
Přínos: Vířivka by sloužila nejen stávajícím uživatelům sauny, ale také dalším uživatelům
sportovní haly. Sportovní halu navštěvují stovky lidí denně, jak místní, tak i přespolní
oddíly v rámci svých pravidelných tréninků i různých turnajů. Městská organizace SPOKUL
HM by tuto službu mohla nabízet za zvýhodněnou cenu k pronájmu prostor haly nebo
uživatelům posilovny, herny stolního tenisu apod.

Odhad ceny: 490.000 Kč
Lokalita: Sportovní hala HM,
Jiráskova ul. - p. č. stavební 2347

5. SOCHA PRVÉHO FOTBALISTY V ČECHÁCH / Narhovatel: Jan Plavec
Město HM dlouho uvažuje, jak město zatraktivnit pro turisty, čím je do města nalákat. Tu‑
risté zásadně navštěvují lokality, kde je něco NEJ. Nejvyšší, nejznámější, nejdražší, nejstarší.
Takovouto věc NEJ v Heřmanově Městci máme, ale vůbec ji nepropagujeme a nevyužívá‑
me. Je to skutečnost, že v Heřmanově Městci byla zřejmě poprvé v Čechách hrána kopaná.
Hráli ji zaměstnanci knížete Kinského na malém náměstí již kolem roku 1875. V Heřmanově
Městci byl také obuvníkem J. Plavcem zřejmě ušit první fotbalový míč v Čechách. Tato fakta
nemusí být stoprocentně historicky ověřena, kdyby se našel nějaký soupeř o prvenství, jen
by to propagaci prospělo. Kopaná se stala fenoménem 20. i 21. století, má miliony aktivních
i pasívních příznivců, které by zajímalo, kde se poprvé v Čechách hrálo. Dalším a dá se říci
dnes prvořadým zájmem turistů je se u navštívené pamětihodnosti vyfotografovat. Socha
fotbalisty v životní velikosti je pro tento účel prakticky ideální.
Přínos: Přínosem pro město a všechny jeho občany by bylo navýšení turistického ruchu
a také zatraktivnění lokality s umístěnou sochou.
Odhad ceny: 180.000 Kč

Lokalita: vstup do parku Bažantnice od silnice I/17

6. VYBUDOVÁNÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA S VÝHLEDEM DO KRAJINY –  MINIROZHLEDNY
Narhovatel: Antonín Louda
Jen málokteré město, velikosti našeho, se může pochlubit tak jedinečným panorama‑
tickým výhledem na Pardubický, Královehradecký a část Libereckého kraje – východní
Čechy. Výhled vynikne zvláště za projasnění po dešti a v zimě za dobrého počasí. Jako
na dlani se rýsují Krkonoše a výběžek Orlických hor. Je možno vidět Pardubice, kostelní
věže, Bílou věž v Hradci Králové, Kunětickou horu, Zvičinu, Jizerské hory, Ještěd, zříce‑
ninu hradu Trosky, opatovickou elektrárnu, průmyslové objekty v regionu Pardubic
a hlavně krásný výhled na naše město a okolní obce. Tento výhled se nachází při
cestě po chodníku z Heřmanova Městce (hřbitova) ke Konopáči v jeho nejvyšší části,
parcele 2052/15, která je v majetku města Heřmanův Městec. U chodníku se nachází
odvětrávací a čistící šachta kanalizačního sběrače, jež je v majetku Automotoklubu
Heřmanův Městec a který by vybudování minirozhledny v tomto místě podpořil a stá‑
vající zařízení jako podklad pro stavbu poskytl.
Přínos: Přínosem pro město a všechny jeho občany by bylo navýšení turistického
ruchu a také zatraktivnění lokality s umístěnou rozhlednou.
Odhad ceny:
Lokalita:

80.000 Kč
p. č. 2052/15 při silnici III/33749

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 30. 03. 2020
usnesením č. R/2020/076 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období
od 4. 3. 2020 do 30. 3. 2020,
usnesením č. R/2020/076 schvaluje pro‑
dloužení termínu pro splnění usnesení:
R/2020/070 „Program regenerace - po‑
skytnutí příspěvku na rok 2020“ na termín
30. 6. 2020, R/2020/073 „Rozpočtové opat‑
ření ZM č. 1/2020“ na termín 30. 6. 2020
a R/2020/062 „Odkoupení leasingovaného
vozu“ na termín 30. 4. 2020,
usnesením č. R/2020/077 bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro životní prostředí
a odpadové hospodářství č. 1/2020,
usnesením č. R/2020/078 schvaluje ukon‑
čení nájemní smlouvy na část pozemku par‑
celní číslo 1104/9 - díl F o výměře 200 m2
v k.ú. Heřmanův Městec s paní Drahoslavou
Zímovou a schvaluje uzavření nové nájem‑
ní smlouvy s panem Milanem Železným na
část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F za
4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2020/079 bere na vědomí
žádost pana Josefa Salfického o ukončení
nájemní smlouva na část pozemku parcelní
číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec a do‑
poručuje pronajmout část pozemku parcel‑
ní číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec paní
Lence Francové,
usnesením č. R/2020/080 bere na vědo‑
mí žádost o ukončení nájemní smlouvy na
pozemek parcelní číslo 856/22 v k.ú. Heřma‑
nův Městec – lokalita Ježkovka od paní Pet‑
ry Vydrové a doporučuje uzavření nájemní
smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22
v k.ú. Heřmanův Městec s panem Mirosla‑
vem Cahou, za cenu 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2020/081 schvaluje před‑
loženou Smlouvu o zřízení věcného břeme‑
ne č. EI-12-2006719/VB/1,
usnesením č. R/2020/082 schvaluje od‑
puštění plateb nájmů nebytových prostor
v době vyhlášeného nouzového stavu ČR provozovatelům: restaurace Maple + Kings
Caffe Bar, prodejna Heřmánek, Optika Os‑
trovid, RC Radovánek, nájemcům v multi‑
funkčním centru Heřmanův Městec a to na
období březen – červen 2020,
usnesením č. R/2020/083 schvaluje od‑
klad splátek půjčky z fondu rozvoje bydle‑
ní panu Leoši Kubelkovi na dobu 6 měsíců
(duben–září 2020),
usnesením č. R/2020/084 schvaluje uza‑
vření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nakládání
s odpadem města Heřmanův Městec se
společností AVE CZ odpadové hospodář‑
ství, s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha,
usnesením č. R/2020/085 schvaluje uza‑
vření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností Česká telekomu‑
nikační infrastruktura, a. s. zastoupenou
společností TEMO‑TELEKOMUNIKACE, a. s.
k umístění podzemního komunikačního
vedení při stavbě „16010-054727 - VPIC H.
Městec(CR) nám. Míru, přechod 1/17“ do
pozemků ve vlastnictví města Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2020/086 bere na vě‑
domí protokol z jednání hodnotící komise

na veřejnou zakázku ’’Přeložka plynovodu
v ulici Podél Dráhy’’ a rozhoduje o výběru
společnosti I. SPZ, s. r. o. jako dodavatele
na veřejnou zakázku ’’Přeložka plynovodu
v ulici Podél Dráhy’’,
usnesením č. R/2020/087 bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na ve‑
řejnou zakázku ’’Přechod pro chodce v ulici
5. května’’ a rozhoduje o výběru společnos‑
ti SWIETELSKY stavební, s. r. o. jak dodava‑
tele veřejné zakázky ’’Přechod pro chodce
v ulici 5. května’’,
usnesením č. R/2020/088 bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakáz‑
ku „Oprava ploché střechy sportovní haly“
a rozhoduje o výběru společnosti Dvořák střechy, s. r. o. jako dodavatele na veřejnou
zakázku „Oprava ploché střechy sportovní
haly“,
usnesením č. R/2020/089 bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřma‑
nův Městec“ a rozhoduje o výběru společ‑
nosti VIKTORSTAV, s. r. o. jako dodavatele na
veřejnou zakázku „Přístavba hasičské zbroj‑
nice JPO II Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2020/090 schvaluje uza‑
vření smlouvy o dílo s BcA. Jaroslavem Vr‑
batou na restaurování kamenných pilířů
a soch brány do dvora u domu č. p. 33,
usnesením č. R/2020/091 doporučuje ře‑
ditelům příspěvkových organizací zrušení
školného v MŠ, poplatku v družinách ZŠ, za
výuku v ZUŠ a v zájmových kroužcích DDM
po dobu uzavření těchto zařízení a to tak,
že se poplatek nevybírá - v případě, že byl
vybrán předem, bude po skončení nouzo‑
vého stavu proveden dopočet a příslušná
částka plátci vrácena,
usnesením č. R/2020/092 schvaluje vy‑
čkat do ukončení oprav věžiček na budově
základní školy, vzniklé náklady na opravy
uhradit z prostředků města a následně po
kalkulaci odčerpat základní škole příslušnou
částku z fondu investic,
usnesením č. R/2020/093 schvaluje při‑
jetí věcného daru pro Domov pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v po‑
době čtyřkolového chodítka v hodnotě
1 500 Kč od pana Jiřího Kudláčka,
usnesením č. R/2020/094 schvaluje
účetní závěrky zřízených příspěvkových
organizací: Základní škola Heřmanův
Městec, okres Chrudim, náměstí Míru
1, Základní umělecká škola Heřmanův
Městec, Jarkovského 47, Speciální základ‑
ní škola Heřmanův Městec, Masarykovo
náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův
Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mlá‑
deže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791,
SPOKUL HM, p. o. Jiráskova 533, Domov
pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův
Městec a schvaluje rozdělení jejich hos‑
podářských výsledků dle návrhu jejich
ředitelů a ukládá uložit paní ředitelce MŠ
Jiráskova, aby do 8. 4. 2020 byly zřizova‑
teli předloženy doklady k fyzické kontrole
zaslané účetní závěrky za rok 2019 včetně
podkladů k ověření zůstatků na jednotli‑
vých účtech,
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usnesením č. R/2020/095 schvaluje před‑
loženou mapu stánkových míst na Bartolo‑
mějské pouti 2020,
usnesením č. R/2020/096 bere na vědomí
stanoviska Ministerstva vnitra - odbor do‑
zoru obecně závazným vyhláškám města
ze dne 19. 02. 2020 a 20. 03. 2020 a ukládá
předložit nejpozději do 30. 06. 2020 zastu‑
pitelstvu města návrh na změnu vyhlášky
č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství vycházející ze sta‑
noviska ministerstva,
usnesením č. R/2020/097 schvaluje Roz‑
počtové opatření RM 01/2020 spočívající
v ponížení položky 2. 1. 1 Správa MěÚ vč.
nákladů na samosprávu od 200.000 Kč ve
prospěch položky 2. 1. 2 Rezerva pro krizové
stavy o 200.000 Kč,
usnesením č. R/2020/098 bere na vědomí
dopis správce městských lesů.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
na svém jednání dne 15. 04. 2020
usnesením č. Z/2020/001 bere na vědo‑
mí, že zapisovatelkou jednání byla určena
Ing. Ivana Jankovská a schvaluje ověřova‑
tele zápisu Zdenka Ryčla a Jana Řeháka
a schvaluje navržený program jednání,
usnesením č. Z/2020/002 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období
od 16. 12. 2019 do 16. 3. 2020,
usnesením č. Z/2020/003 ověřuje po
projednání návrhu změny č. 1 územního
plánu Heřmanův Městec její soulad s Po‑
litikou územního rozvoje České republiky
a s územně plánovací dokumentací vyda‑
nou Pardubickým krajem, se stanovisky do‑
tčených orgánů a se stanoviskem krajské‑
ho úřadu. Zastupitelstvo města Heřmanův
Městec po ověření neshledalo žádný rozpor
a souhlasí s vyhodnocením výsledků pro‑
jednání změny č. 1 územního plánu Heřma‑
nův Městec, s vyhodnocením stanovisek,
které jsou součástí odůvodnění pořizova‑
tele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů a vydává opatře‑
ní obecné povahy – změnu č. 1 územního
plánu Heřmanův Městec.
usnesením č. Z/2020/004 bere na vědo‑
mí Zprávu o činnosti rady města za obdo‑
bí od 3. 12. 2019 do 4. 3. 2020, doplněnou
Zprávu o činnosti rady města za období
od od 5. 3. 2020 do 8. 4. 2020 s důrazem
na situaci COVID-19 a schvaluje odpuštění
plateb nájmů nebytových prostor v době
vyhlášení nouzového stavu ČR - provozo‑
vatelů restaurace MAPLE + Kings Caffe Bar,
prodejna Heřmánek, Optika Ostrovid, RC
Radovánek (Rodičovské centrum Radová‑
nek z.s.), nájemcům v multifunkčním centru
Heřmanův Městec a to na období březen
–červen 2020,
usnesením č. Z/2020/005 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru Za‑
stupitelstva města Heřmanův Městec před‑
kládá zprávu o činnosti výboru za období
ledna a února 2020 a ukládá radě města
zabývat se zprávou a především doporu‑
čením FV ohledně „Zajištění pověřence pro
ochranu osobních údajů (GDPR)“, provést
vyhodnocení a učinit nezbytné kroky pro
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co nejefektivnější a zároveň nejhospodár‑
nější vedení této agendy,
usnesením č. Z/2020/006 bere na vědo‑
mí Zprávu o činnosti Kontrolního výbo‑
ru zastupitelstva města za měsíce leden
a únor 2020,
usnesením č. Z/2020/007 bere na vědo‑
mí Zprávu o činnosti Osadního výboru pro
Konopáč do dne 4. 3. 2020,
usnesením č. Z/2020/008 bere na vě‑
domí Zprávu o činnosti Osadního výboru
pro Chotěnice a Radlín za období leden
a únor 2020,
usnesením č. Z/2020/009 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Heřma‑
nův Městec za období od 1. 12. 2019 do
29. 2. 2020. Materiál nebyl projednán,
usnesením č. Z/2020/010 neschvaluje
odprodej pozemků parcelní číslo 1710/60,
1710/26 a 1710/56 v k.ú. Heřmanův Městec
panu Ing. Ladislavu Moravcovi,
usnesením č. Z/2020/011 neschvaluje od‑
prodej pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Jiřímu Javorskému,
usnesením č. Z/2020/012 schvaluje od‑
kup 4/6 pozemku parcelní číslo 1103/23
v k.ú. Heřmanův Městec od pana Ladislava
Tlustoše za cenu 472 Kč/m2,
usnesením č. Z/2020/013 schvaluje navý‑
šení Cenové mapy o míru inflace za rok 2019
ve výši 2,8 %,
usnesením č. Z/2020/014 bere na vědo‑
mí plnění a čerpání sociálního fondu za rok
2019 a schvaluje zásady plnění a čerpání so‑
ciálního fondu pro rok 2020 ve variantě pl‑
nění 4,5 % a schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2020,
usnesením č. Z/2020/015 bere na vědo‑
mí usnesení rady města ze dne 04. 03. 2020
č. R/2020/071 o schválení přidělení dotací

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
Vzhledem k nařízeným karanténním
opatřením nebude v měsíci květnu
probíhat otevřená kancelář starosty
a místostarosty města ani konzultace
s architektem města.
Občané však mohou jmenované
kontaktovat kdykoliv na e‑mailo‑
vých 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 11. 5. 2020
Pondělí 1. 6. 2020

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

do výše 50.000 Kč na žadatele z Dotačních
programů města pro rok 2020 a schvaluje
přidělení dotace z Dotačních programů
města pro rok 2020 v celkovém úhrnu ve
prospěch spolků (dělení dle programů pod‑
pory je součástí přílohy usnesení):
– Spolek Heřmani HM – 60.000 Kč
– Modelářský klub – 63.000 Kč
– Běžecký klub HM – 65.000 Kč
– Rodičovské centrum Radovánek – 		
66.000 Kč
– Smíšený amatérský komorní
orchestr H.M. – 75.000 Kč
– Junák – český skaut, středisko
Leknín H.M. – 83.000 Kč
– Pěvecký sbor Vlastislav H.M. – 91.000 Kč
– TJ Jiskra Heřmanův Městec – 219.000 Kč
– FK Jiskra Heřmanův Městec – 310.000 Kč
– SK Ježci Heřmanův Městec – 345.000 Kč,
usnesením č. Z/2020/016 schvaluje po‑
skytnutí příspěvku z Programu regenerace
MPZ na rok 2020 Římskokatolické farnosti
- děkanství Heřmanův Městec v celkové
výši 414.000 Kč, z toho 300.000 Kč z fi‑
nanční podpory Ministerstva kultury ČR
a 114.000 Kč z rozpočtu Města Heřmanův
Městec, na akci oprava výplní otvorů v bu‑
dově fary č. p. 26 na náměstí Míru v Heřma‑
nově Městci,
usnesením č. Z/2020/017 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 31. 12. 2019, včetně rozpočtu ved‑
lejšího hospodářství k 31. 12. 2019,
usnesením č. Z/2020/018 schvaluje roz‑
počtové opatření ZM č. 4/2019 dle polož‑
kového znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 20. 04. 2020
usnesením č. R/2020/099 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení rady měs‑
ta s termínem splnění od 30. 3. 2020 do
20. 4. 2020,
usnesením č. R/2020/100 bere na vědomí
zápisy z jednání Komise kulturní č. 3/2019,
4/2019 a 5/2019,
usnesením č. R/2020/101 schvaluje při‑
dělení městského bytu č. 5, I. kategorie,
o velikosti 1+1 na adrese Průhon č. p. 447,
Heřmanův Městec, Petře Horké, za cenu
70 Kč/m2,
usnesením č. R/2020/102 schvaluje ukon‑
čení nájemní smlouvy na pozemek parcel‑
ní číslo 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec
- lokalita Ježkovka s paní Petrou Vydrovou
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
tento pozemek s panem Miroslavem Cahou
za 4 Kč/m2/rok,
usnesením č. R/2020/103 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na část po‑
zemku parcelní číslo 1104/9 - díl D v k.ú.
Heřmanův Městec s panem Josefem Sal‑
fickým a schvaluje pronájem této části
pozemku paní Lence Francové, za 4 Kč/
m2 /rok,
usnesením č. R/2020/104 schvaluje před‑
loženou Smlouvu o zřízení věcného břeme‑
ne č. IV-12-2018572/VB/1 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., v lokalitě Radlín,

usnesením č. R/2020/105 schvaluje uza‑
vření předložené Smlouvy o smlouvě bu‑
doucí č. IV-12-2019240/VB/01 mezi městem
Heřmanův Městec a společností ČEZ Distri‑
buce, a. s. v ulici Hálkova,
usnesením č. R/2020/106 schvaluje rozší‑
ření poskytování pečovatelské služby Heř‑
manův Městec v pracovní dny od 7:00 hod.
do 19:00 hod.,
usnesením č. R/2020/107 schvaluje uza‑
vření Smlouvy o spolupráci při poskytování
pečovatelské služby mezi městem Heřma‑
nův Městec a obcí Načešice,
usnesením č. R/2020/108 bere na vědomí
protokoly o otevírání obálek a o posouze‑
ní a hodnocení nabídek na zakázku „Ob‑
nova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci“
a schvaluje uzavření smlouvy na tuto zakáz‑
ku se společností WANDEL CZECH, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/109 bere na vědomí
protokoly o otevírání obálek a o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku „Stavební
úpravy 2.NP v č. p. 288“ a schvaluje uzavře‑
ní smlouvy na tuto zakázku se společností
Stavrecon Pardubice, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/110 schvaluje vyřa‑
zení neupotřebitelného majetku Základní
školy Heřmanův Městec dle předloženého
seznamu,
usnesením č. R/2020/111 schvaluje žá‑
dost paní ředitelky MŠ Jiráskova Mgr. Irmy
Celundové o úpravu výše rezervního fon‑
du k 31. 12. 2019, schvaluje účetní závěrku
a návrh rozdělení hospodářského výsledku,
usnesením č. R/2020/112 schvaluje uza‑
vření smluv o bezúplatném převodu ma‑
jetku příspěvkovým organizacím: DDM
Heřmanův Městec, Speciální ZŠ Heřmanův
Městec, MŠ Jiráskova Heřmanův Městec, MŠ
Jonášova Heřmanův Městec a ZUŠ Heřma‑
nův Městec,
usnesením č. R/2020/113 schvaluje přidě‑
lení stánkových míst pro prodej občerstvení
na Bartolomějské pouti konané ve dnech
28.–31. 8. 2020 celkem 27 prodejcům, a to:
Hájková Růžena, Hájek Antonín, Jandová
Monika, Agentura RR, s. r. o., Spilka Jiří, Zvá‑
rová Zuzana, Fiala Josef, Paldus František,
Paldus Emil, Tichý Jiří, Laun Antonín, Paldus
Ludvík, Jílková Michaela, Launová Marie,
Maleček Jiří, Lagron Matěj, Kolářík Libor,
Rochl Jan, Visinger František, Lagronová
Jarmila, Bohumil Lagron, Paldus Emil ml.,
Pivovar Chotěboř, Kremeň Tomáš, Lagron
Josef, Rochl Jan, František Visinger st.,
usnesením č. R/2020/114 schvaluje před‑
ložené rozmístění atrakci na Bartolomějskou
pouť v roce 2020,
usnesením č. R/2020/115 schvaluje návr‑
hy na vyřazení majetku dle příloh a ukládá
zajistit fyzickou likvidaci majetku, traktor
K 162 (Warinsky) nejprve zkusit nabídnout
k odprodeji,
usnesením č. R/2020/116 schvaluje Roz‑
počtové opatření RM 02/2020 spočívající
v přesunu položek z kapitoly 2.1.1 Správa
MěÚ vč. nákladů na samosprávu ve výši
90.000 Kč na kapitolu 2.2 Nákup osobního
vozu ve stejné výši.
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Informace o chodu městského úřadu
V době, kdy je připravováno toto vydání městského zpravodaje, ještě stále
trvá nouzový stav v naší zemi. Za dobu koronavirové epidemie stíhá jedna
tisková zpráva druhou, hromadí se mimořádná opatření (především Mini‑
sterstva zdravotnictví ČR) a sbírka zákonů zveřejňuje další a další usnesení
vlády. Jen pro zajímavost, první opatření uveřejněné dne 12. března 2020 ve
sbírce zákonů na téma COVID-19 mělo číslo 69/2020 Sb. a byl jím vyhlášen
nouzový stav. Poslední zveřejněné opatření týkající se epidemie má číslo
179/2020 Sb., zatím…
Mnohé z těchto předpisů se týkají i cho‑
du státní a veřejné správy, včetně provozu
městských úřadů, a tedy i toho zdejšího. Pů‑
vodně omezený chod úřadů na 2 dny v týd‑
nu, vždy po 3 hodinách, byl v průběhu času
rozšířen o chod kontaktních míst CZECH
POINTu na celé úřední dny. Od 20. dub‑
na 2020 jsou pak úřady povinny zabezpe‑
čit služby pro obyvatelstvo po celé úřední
dny, tj. pondělí a středa ve standardních
časech, jak je měly stanoveny před vyhlá‑
šením nouzového stavu. V našem případě
to znamená, že úředníci jsou plně k dis‑
pozici v pondělí od 8.00 do 11.30 hod
a od 12.30 do 17.00 hod., ve středu pak
od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 16.00
hod. V ostatní dny jsou všichni na svých
pracovištích a do budovy úřadu bude
umožněn občanům vstup pouze po
předchozí dohodě. Nicméně zaměstnanci
a stejně tak občané jsou povinni dodržovat
bezpečností a hygienické požadavky, zna‑
mená to, že bez roušek, popř. respirátorů
nebude umožněn občanům vstup do bu‑
dovy a všichni zaměstnanci jsou jimi vyba‑
veni a při jednání je musí použít. K dispozici
jsou rukavice, dezinfekční aerosoly a jedno‑
rázové dezinfekční ubrousky. Občané bu‑
dou vstupovat do budovy pouze tak, aby
mezi nimi v budově byl odstup minimálně
2 metry a přístupná bude pouze vstupní
hala, tj. okénko podatelny a pokladny. Pří‑
padná jednání budou probíhat v zasedací
místnosti, kam si je odvede konkrétní úřed‑
ník ze vstupní haly. Na dveřích budovy i na
webových stránkách města je zveřejněn
telefonní seznam všech zaměstnanců a je
možno se s nimi telefonicky spojit v rámci
pracovní doby každý den.
Přijatá bezpečnostní opatření jsou v zájmu
nás všech, ochrannými prostředky chrání‑
me sebe, ale i vás před nákazou. Mnohdy je
jejich použití náročné, někdy i úsměvné, ale
jistě stojí za to je dodržovat. A proto apeluji
na nás všechny, upřednostněme e-mailo‑
vou či telefonickou komunikaci, popř. vy‑
užijte datovou schránku. Vedle vstupních
dveří je umístěna samostatná schránka,

a i tu lze využít pro podání na zdejší úřad.
Platby poplatků můžete bez hrozby sankcí
provádět až do konce měsíce června.
Rada města zasedá podle schváleného
plánu a její členové rovněž dodržují bez‑
pečnostní opatření (roušky a odstup 2 m).
Ve stejné formě proběhlo i jednání zastupi‑
telstva města, všichni plníme své povinnosti

a vaše podání vyřizujeme a budeme vyřizo‑
vat ve standardních termínech.
Usnesení vlády zregulovala chod úřadů,
činnost knihoven a informačních center je
řešena samostatným usnesením a zatím zů‑
stávají uzavřeny. Jejich pracovnice jsou rov‑
něž v práci a zatím provádí archivační práce
a připravují se na znovuotevření. V provozu
již jsou i veřejné toalety.
Případné změny v chodu úřadu budou
uskutečněny na základě dalších usnese‑
ní vlády a budeme o nich informovat na
úředních deskách, webových stránkách či
hlášením veřejného rozhlasu. Do příštích
dnů přeji nám všem hodně zdraví a pevné
nervy.
Ivana Jankovská, 20. 4. 2020

zasedání zastupitelstva města 15. 4. 2020

Nikdo nechce nalezené peníze?
Již v měsíci březnu tohoto roku byla na území města nalezena větší finanční částka pře‑
sahující 20 000 Kč. Poctivá nálezkyně, kterou byla mladá dívka z jedné z okolních vesnic, ji
prostřednictvím Policie ČR odevzdala na Městský úřad v Heřmanově Městci. Přes opako‑
vaná hlášení v místním rozhlase a zprávě v TV Leknín se však do dnešního dne o peníze
nikdo nepřihlásil. Pokud byste věděli, komu peníze patří, dejte mu vědět, ať se o ně přihlásí
na městském úřadu, kancelář místostarosty. Bude však samozřejmě muset prokázat, že je
jejich vlastníkem.
Poctivé nálezkyni v každém případě náleží poděkování a nálezné, na které má podle
zákona právo.
Tomáš Plavec

Doplňující informace k zápisu na školní rok 2020/2021
Mateřská škola Jiráskova
LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Zápis do mateřských škol na školní rok 2020/2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRÁSKOVA
ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V ŘEDITELNĚ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE DNECH
5. 5. OD 8.00 DO 16.00 HOD.

Zápis se uskuteční v ředitelně mateřské školy

6. 5. OD 9.00 DO 13.00 HOD.

dnechřízení probíhat bez účas‑
Vzhledem k dané situaci budeve
přijímací

ti dětí. Zákonný zástupce se osobně dostaví v určeném termínu
a čase.
5. 5. od 8, 00 do 16, 00 hod.
Rodiče zkontaktují ředitelku na čísle: 733 539 975 ve všedních
dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod., poté mu bude přiděleno regis‑
trační číslo a čas zápisu
(předejde
se tak
6. 5. od
9, 00 do
13,zbytečnému
00 hod. hromadění
osob v areálu MŠ).
U zápisu zákonný zástupce doloží:
– Vyplněnou žádost (webové stránky školy - sekce ke stažení)
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle zákona§ 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pra‑
videlným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě imunní proti nákaze
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
– Kopii očkovacího průkazu
– Vyplněné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkovaní dítěte
(webové stránky školy - sekce ke stažení)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro
účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.
– Občanský průkaz
– Rodný list
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí
žádosti.
Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřej‑
něn na webových stránkách a v informační tabuli naší mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně infor‑
mováni. Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou během června
pozváni na informativní schůzku (termín a čas bude upřesněn na
webových stránkách).
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách
v sekci PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ.

Irma Celundová, ředitelka MŠ Jiráskova

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
JONÁŠOVA
SE KONÁ DNE 5. 5. 2020
OD 8.00 DO 16.00 HODIN
Vzhledem k současné situaci bude zápis dětí na školní rok
2020/2021 probíhat bez účasti dětí, dostaví se pouze rodiče.
Každý rodič, který chce přijít přihlásit své dítě do MŠ, zavolá předem
na tel. číslo 604 725 137 a požádá o přidělení registračního čísla.
Bude mu sdělen také přibližný čas, kdy se má do školy dostavit (chceme
zabránit hromadění rodičů před mateřskou školou). Volat můžete každý
den od 7.00 do 14.00 hod. Pokud nebudete mít přidělené registrační
číslo, budete muset vyčkat na volný termín.
Žádost o přijetí nelze poslat elektronicky, je třeba osobní jednání.
K zápisu s sebou rodič přinese :
– Občanský průkaz
– Rodný list dítěte
– Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (vyplňte prosím pečlivě
všechny kolonky žádosti, vyjádření dětského lékaře nesmí být starší
3 týdnů)
Všichni rodiče se předem seznámí s kritérii pro přijímací řízení
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka školy do 30 dnů.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových strán‑
kách školy a na informační tabuli MŠ.
Tiskopis žádosti si rodiče vyzvednou buď osobně v MŠ
(vždy pondělí–úterý od 7.00 do 14.00 hod.) nebo je k dispozici na
našich webových stránkách.
Rodiče nově přijatých dětí budou v červnu pozváni na informativní
schůzku (datum a čas bude upřesněn).
V případě jakýchkoliv dotazů volejte od 7.00 do 14.00 hod. na telefon‑
ní číslo 604 725 137.

Hana Vaňková, ředitelka MŠ Jonášova
www.hermanuv‑mestec.cz
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S ER I Á L

často přiběhnou třeba v pyžamu a přestrojují
se přímo do hasičských obleků.

Ondřej Dostál

Najdou se i veselé příběhy?
Máme i takové, například když jsme honili po
parku zaběhnutého poníka. Nechal se bez
řečí odchytit a pak si s námi ještě hrál. Ale
obecně nejlepší jsou vždy zásahy s dobrým
koncem.

Lidé kolem nás
nar. 1987
Velitel Sboru dobrovolných
hasičů Heřmanův Městec

Víme o vás, že pocházíte
z heřmanoměstecké hasičské
rodiny. Věnoval jste se práci
u hasičů již od dětství?
Ano, od šesti let jsem chodil do kroužku
mladých hasičů a už jsem u toho zůstal.
V kroužku jsme se seznamovali s hasičskou
technikou a dovednostmi a jezdili na soutěže,
chodil jsem tam až do patnácti let. Jinak jsem
ale žil jako normální heřmanoměstecký kluk,
lítal jsem po venku, jezdil na kole, s dědou
jsme pořádali výlety. Dostálovy také všichni
znali jako zahrádkářskou rodinu, pěstovali
jsme zeleninu, prodávali sadbu a podobně.
Jak jste se stal profesionálním
hasičem a co je k tomu potřeba?
V šesté třídě jsem šel na osmileté gymnázi‑
um do Chrudimě, po maturitě jsem zkoušel
Vysokou školu báňskou v Ostravě, ale tu jsem
nedokončil. Pak jsem pracoval jako řidič ná‑
klaďáku, to už byla příprava na hasiče, kde
tuto praxi vyžadují. V roce 2010 jsem nastou‑
pil k profesionálním hasičům do Prahy a od
roku 2014 sloužím na stanici v Pardubicích.
K práci u hasičů je vyžadována maturita, od‑
povídající zdravotní stav a fyzická zdatnost.
Jaký je rozdíl mezi profesionálním
hasičem a dobrovolníkem? Platí
úsloví „hasič leží a peníze mu běží“?
Rozdíl je obrovský. Profesionál má tohle svoje
zaměstnání, které je náročné, ale o nic jiného
se nemusí starat. Dobrovolný hasič má své jiné
povolání a pokud je třeba několikrát v týdnu
na hasičském výjezdu, tak dostane zabrat.
A pokud „hasič leží a peníze mu běží“, tak je
to jedině dobře, když nikde nehoří. Ale ve
skutečnosti je stále co dělat. V práci, když za‑
fouká, máme třeba také třicet výjezdů denně,
ale i bez toho v průměru tak tři výjezdy den‑
ně. Zbytek zabere péče o techniku, školení,
fyzická příprava a tak dále.
Jaké nejtěžší zásahy jste zažil?
Jeden z nejtěžších zásahů byl požár heř‑

manoměsteckého zámku v roce 2014. Bylo
to náročné fyzicky i psychicky. K náročným
zásahům patří i dopravní nehody s těžkými
zraněními nebo úmrtím. Do smrti třeba ne‑
zapomenu na zásah u dopravní nehody, při
které zahynul jeden můj kamarád.
A můžete nám představit Sbor
dobrovolných hasičů v Heřmanově
Městci?
Sbor v Heřmanově Městci má celkem asi 95
členů. To zahrnuje i ženy, děti a důchodce.
Další členové jsou v jednotce sboru dobro‑
volných hasičů obce. To jsou ti, co vyjíždějí
k zásahům, tam nás je asi 40. Máme tři ha‑
sičská auta, dvě cisterny a devítimístný Ford
Transit. Vozidla jsou naplněna výbavou, hasič‑
skou technikou, motorovými pilami, vyproš‑
ťovacím zařízením, zdravotní technikou. Cis‑
terny mají objem každá 3500 litrů, to stačí na
uhašení menšího požáru, u větších čerpáme
vodu z hydrantů nebo vodních nádrží.
V této chvíli rozhovoru Ondřejovi Dostálovi zabzučel v kapse mobilní telefon. Zásah, dopravní
nehoda. Dokončíme to potom. A během pěti
sekund byl pryč. V rozhovoru jsme mohli pokračovat až za hodinu.
Naštěstí nic vážného. Jen nějaká menší zraně‑
ní. Tak kde jsme to přestali? No u těch výjezdů.
Máme asi 90 zásahů do roka. Asi třetinu tvoří
požáry, třetinu dopravní nehody, zbytek je
třeba snášení pacientů, spadlé stromy a po‑
dobně.
Poplachy vyhlašujeme sirénou a všem čle‑
nům jednotky na mobily. Když se sejdou as‑
poň čtyři lidé, z nichž jeden musí být strojník
a jeden velitel, vyrážíme. Další příchozí zůsta‑
nou v hasičárně a čekají na povely. Naši členo‑
vé jsou aktivní, předhánějí se, kdo dorazí dříve,

A jaká je vaše činnost v dnešní době
karanténních opatření?
Děláme dezinfekci města včetně dovozu
ochranných prostředků a materiálu. Dez‑
infekce spočívá v tom, že místa s větším
pohybem osob jako lavičky nebo dětská
hřiště vystříkáme dezinfekčním prostřed‑
kem a pak opláchneme vodou. Děláme ale
samozřejmě i standardní zásahy a při nich
nyní nosíme ochranné pomůcky, respiráto‑
ry, štíty, rukavice.
A co byste jako velitel
heřmanoměsteckých hasičů na
závěr vzkázal našim občanům?
Aby nás co nejméně potřebovali, ale pokud
potřebují, ať neváhají se na nás obrátit.
Děkuji za rozhovor. Ohni zmar a pokud mož‑
no, tak samé šťastné zásahy.
Otázky kladl Tomáš Plavec

Třídění odpadu
Město zavedlo nový, pro občany po‑
hodlnější, systém třídění odpadků,
což je pozitivní počin. Nicméně na in‑
formačních letácích nebylo zmíněno,
kam odkládat plechovky od různých
nápojů, piva, konzerv, alobal, kovová
víčka a víčka od jogurtů. Do směsné‑
ho odpadu rozhodně nepatří.
Zapátrala jsem v internetu a zjistila jsem, že
existují speciální (šedé) kontejnery na kovy.
Možná by stálo za úvahu umístit několik ta‑
kových kontejnerů po městě.
Já tento odpad doposud shromažďuji ve sta‑
ré tašce a čas od času ho odnesu do sběr‑
ného dvora. Pro občany by bylo jednodušší
vyhodit výše uvedený plechový odpad do
kontejneru v blízkosti jejich bydliště, než
s ním chodit do sběrného dvora. Myslím,
že zvláště starší ročníky by tuto možnost
ocenily.
Marie Mannová
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Heřmanoměstecké cechy II.
Správa každého cechu byla uskutečňována prostřednictvím cechovních
artikulů. Cechovní artikule byl vlastně soubor pravidel, který se týkal pře‑
devším vnitřní organizace a zároveň stanovoval sankce v rámci cechů.
Zdůrazňovala se povinná zbožnost řemeslníka, povinnost produkovat
kvalitní výrobky či výchova řemeslnického dorostu. Cech si mohl sestavit
vlastní artikule, ale častěji se upravovali artikule jiných cechů.
Z roku 1658 pochází urbář panství Heř‑
manův Městec a Stolany, který si nechala
vyhotovit tehdejší majitelka Heřmanova
Městce paní Anna Marie Khyslová. Urbář
mimo jiné obsahuje opis cechovních
privilegií a artikulů. Jsou to řády řemes‑
la řeznického, řád řemesla krejčovského
a postřihačského, řád řemesla pekařského
a mlynářského, řád řemesla kovářského,
zámečnického, kolářského a bednářské‑
ho, řád řemesla nového ševcovského
a řád řemesla tkalcovského. Za každým
záznamem je potvrzení cechmistrů, star‑
ších a mistrů konkrétního řemesla, že „…
majestát je vejpis z pravého originálu

listu a majestátu cechu našeho slovo od
slova vepsán a bedlivě zkorigírován jest.
Tomu na svědomí a potvrzení pečeť naši
cechovní přitisknouti sme dali vědomě.
Datum v městě Městci Heřmanovém dne
20. Aprilis, léta Páně 1659.“
Každý z heřmanoměsteckých cechů
staví na přední místo pobožnost a život
podle božího řádu. Například členové
řeznického cechu byli povinni žít mrav‑
ně a sankcionovat ty, kdo by „… na své
cti zmařilý a nedobrého chovaní byl, ta‑
kového žádného do cechu a společnosti
své přijímati nemáme“. Aby byl poten‑

ANKETA LEKNÍNU – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Ptali jsme se na dálku

Víte, co je to participativní rozpočet? Budete hlasovat o podaných návrzích?
Jaroslava Heřmanská: „Znamená to, že mohu jako občanka Heřmanova Městce podat návrh, jak použít část peněz z městského rozpočtu.
Hlasovat budu, ale ještě jsem se neseznámila s podanými návrhy.“
Zbyněk Čermák: „Ano, vím. Město určí ze svého
rozpočtu částku a zapojí občany do rozhodování
o části těchto veřejných peněz. Osobně nejsem příznivcem PR.
Jsme v zastupitelské demokracii, máme řádně zvolené zastupitele,
ti rozhodují. Aktivní veřejnost by se měla raději zapojit ve výborech zastupitelstva či komisích rady města, neboť jejich členové mohou
iniciovat změny v rozpočtu. Spíše ne.“
Jitka Řeháková: „Participativní rozpočet je podle mě dobrý nápad
a návrhy sleduji a zajímá mě, co se lidem bude nejvíce líbit. Já bych asi
podpořila minirozhlednu. Byl by to další zajímavý bod v našem městě,
za kterým vyrazit třeba na menší procházku.“
Pavel Cibulka: „Dobrý den, participativní rozpočet sleduji
od počátku a chystám se hlasovat. Minirozhledna u hřbitova je podle mne dobrý nápad a za rozumné náklady, takže
by zbylo i na další návrhy. Obecně potřebujeme
cokoliv, co pomůže přitáhnout nebo déle udržet
návštěvníky města a okolí.“
Monika Jandová: „Ano, vím a je to dobrá věc. Ráda návrhy podpořím.
Rozhledna je nápad dobrý, osvětlení kostela a osvětlení na Konopáči též.
Socha fotbalisty, to beru snad jen jako vtip – jako proč?!“

cionální kandidát na učení přijat, musel
ukázat list, který dokazoval jeho řádné
zplození a zaplatit třicet grošův českých
a jednu libru vosku. Cechy zachovávaly
paritu a těžce finančně trestaly ty, kteří
se proti společnému řádu provinili. Před‑
kupování a pomlouvání nebylo dovoleno.
V řádu řeznického řemesla jsou stížnosti
na Židy, kteří „… řemeslu řeznickému ve‑
lice na újmu a na škodu bejti hledí, v do‑
mích svých sami sobě nehodné a lecjakés
dobytky a ovce skotné neb březí tepou
a bijí a potom masa z takových dobytkův
pokoutně, jak doma, tak i přes pole prodá‑
vají…“ Společná účast na pohřbu mistra,
manželky či čeládky byla samozřejmostí.
Kdo by se řádně neomluvil, platil pokutu.
V řádu řemesla krejčovského a postřihač‑
ského se klade důraz postihování zmet‑
ků. Svobodní adepti byli „nuceni“ se co
nejdříve oženit. Otálení se nevypláceno,
dotyčného stihla finanční pokuta.
Pokud by do Heřmanova Městce dovand‑
roval cizí tovaryš a ten následně onemoc‑
něl, měli mu řemeslníci cechu pekařského
a mlynářského poskytnout finance z ce‑
chovní pokladnice na jídlo a pití, které si
vzali z cechovní pokladnice. Pokud by se
uzdravil, dlužnou sumu by splácel. Pakli by
umřel, „… tehdy šaty, kde byly po něm po‑
zůstaly, o těch, aby tovaryši starší nejbližší‑
mu příteli (ač měl‑li by kterého) oznámili.
Chtěl‑li by ty šaty vzíti, aby povinen byl ty
peníze složiti, což jest se v jeho nemoci
na potřeby, potom na vejpravu pohřbu
vynaložilo“.
Josef Tejkl
www.hermanuv‑mestec.cz
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Florbalisti
v nových dresech
Florbalisti z domu dětí a mládeže se po‑
ctivě připravili na důležité jarní turnaje.
K dobrým výkonům nám měly pomoci
i nové dresy, které jsme si mohli pořídit
díky firmám VDI projekt, s. r. o., Statika 3
Structure, s. r. o. a Projekce CZ, s. r. o., které
nám finančně přispěly.
Tímto bych jim chtěla poděkovat. Návrh
a grafiku dresů provedl Bc. Jáchym Vacek,
kterému také děkuji. Přestože na premi‑
éru v nových dresech si budeme muset
počkat, pevně věřím, že našimi výkony
budeme hrdě reprezentovat naše město
a Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
a neuděláme ostudu ani firmám, jejichž
loga nosíme na dresech.
Klára Čulíková

DDM informuje
Vážení rodiče, účastníci zájmových
kroužků a příležitostných akcí, kama‑
rádi a táborníci.
Stále ještě nenadešel čas, abychom se mohli
osobně setkávat. Ráda bych tedy poskytla
důležité informace ohledně našich volnoča‑
sových aktivit.
Pravidelná zájmová činnost (zájmové
kroužky) a kurzy pro dospělé
Pokud bude do konce školního roku povo‑
lena výuka, a tedy i provoz pro děti, žáky,
studenty a ostatní účastníky Domu dětí
a mládeže Heřmanův Městec, budou krouž‑
ky probíhat až do konce školního roku, tj. do
30. 6. 2020. Veškerá zrušená výuka bude na
konci školního roku (červen 2020) zohledně‑
na a bude se vracet poměrná část zápisného
za zájmové kroužky. Zápisné se bude vracet
na účty, ze kterých byla platba uhrazena.
Příležitostná činnost (Čarodějnice,
Dětský den, Legoland)
Všechny příležitostné akce jsou zrušeny. Bo‑
hužel i náš oblíbený Legoland, který budeme
přesouvat na příští školní rok 2020/2021.
Tábory
Zatím nevíme, jaká omezení přetrvají do prázd‑
ninových měsíců. Stále ale s letními tábory po‑
čítáme. Pokud by došlo k omezení letní činnos‑
ti, budou veškeré platby vráceny v plné výši a to
opět na účty, ze kterých platba proběhla.
Pokud dojde k jakékoli změně, budete o tom
včas informováni.

Ukaž, že jsi
UMĚLECKÉ DÍLO!
Vezmi foťák, telefon nebo tablet a nafoť
sebe, rodinu nebo cokoliv jako umělecké
dílo. Fotografie i s původní předlohou mů‑
žete zasílat na email ukazzejsi@email.cz do
29. května 2020. Vaše fotografie bude hod‑
notit komise sestavená ze studentů umě‑
leckých a uměnovědných oborů. V kreati‑
vitě se meze nekladou, ale nezapomeňte,
důležitá je MYŠLENKA.
Zasláním fotografie souhlasíte vy i foto‑
grafovaný objekt s umístěním fotografie
na webové a facebookové stránce Domu
dětí a mládeže Heřmanův Městec.
Jáchym Vacek

Přeji vám klidné dny v této nelehké době.
Za DDM Kateřina Vacková, ředitelka

strana 10

Aktivní přístup k životu

APŽ Květen 2020
Pravidelná pondělní cvičení
Začínáme v pondělí 4. května od 17.00
za sokolovnou. Roušku a karimatku
s sebou. Cvičíme za příznivého počasí.
středa 6. května
Informační schůzka se zájemci pobytu
v Českosaském Švýcarsku
ZRUŠENO. Turistický pobyt
v Krásném Buku u Krásné Lípy
je odložen na 12. září 2020.
čtvrtek 7. května
Vycházka s hůlkami a rouškami
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
nádraží v H. M.
čtvrtky 14. a 28. května
Hrajeme petanque s rouškami
Od 14.00 hrajeme u sokolovny.
sobota 16. května
Krátký cyklovýlet
Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového
nádraží v H. M. Ujedeme do 30 km.
čtvrtek 21. května
Vycházka s hůlkami a rouškami.
Sraz ve 14.00 u vchodu do parku
(u Holuba).
čtvrtek 21. května
Mobilní gramotnost aneb nebojme se
moderní technologie
Pokračujeme v ovládání notebooků,
chytrých telefonů a tabletů. Začátek
v 9.00 ve spol. energeia (nad cukrárnou,
vchod z boku). S sebou vlastní zařízení.
Konec ve 12.00. Hlaste se do 18. května.
Respektujeme vládní nařízení, proto
bude program přizpůsoben aktuální
situaci.

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

KLUB AKTIVNÍ
SENIOŘI – květen 2020
Klub aktivní senioři se i v měsíci květnu
nekoná. Pokud se nouzový stav uvolní,
budeme vás včas informovat. Přejeme
všem krásné dny, hodně zdraví a buďte
na sebe opatrní.
Na setkání se těší Jaroslava Koukalová
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Představujeme
naše sousedy
  Klešice
  Marie Stará / starostka obce

Můžete nám vaši obec stručně
představit?
K obci Klešice (první zmínka 1257) patří od
roku 1789 jižní část osady Nákle. V těchto
dvou místních částech obce žije 393 oby‑
vatel (319 + 74).
Samostatná byla obec do r. 1975. V roce 1976
byly Klešice v rámci integrace obcí slouče‑
ny s Heřmanovým Městcem, samostatnost
získaly opět k 1. 1. 1992 (242 obyv.). Od roku
1996 užívá obec Klešice vlastní znak, od roku
1998 také prapor.
Ve vsi s převážně zemědělskou produkcí byly
již v roce 1448 tři mlýny, z nichž dva praco‑
valy do konce 2. světové války. U „Korábo‑
va“ mlýna byla též varna povidel na vodní
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pohon a stupník na tlučení třísla z kůry. Obě
zařízení jsou dnes součástí skanzenu Veselý
Kopec.

ráda pracovala v Městské knihovně – bylo to
pro mne nejen zaměstnání, ale i můj velký
koníček.

Nositelem spolkového života v obci je sbor
dobrovolných hasičů, který od 80. let 20. stol.
pořádá jednou za dva roky Staročeskou krojo‑
vanou pomlázku (obchůzka s hudbou všech
domácností). Oblíbené jsou i v okolí známé
dětské karnevaly a Klešické peklo. O adventu
2019 byl na návsi v obci poprvé rozsvícen Kle‑
šický betlém.

Z pozice starostky sousední obce si velmi ce‑
ním možnosti získat odbornou radu v záleži‑
tostech, které jsou pro malé obce poměrně
obtížné.

Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Na sklonku minulého roku jsme dokončili za‑
síťování pozemků k zástavbě, volný máme
jeden poslední. Obyvatelům jsou k dispozici
všechny inženýrské sítě, průběžně budujeme
nové a opravujeme staré chodníky v obou
místních částech. Připravujeme další do‑
kumentace a projekty pro zvelebení obce.
A co nás trápí? Hlavně otázka školství a také
stupňující se rozsah povinností pro obce na
základě „rozhodnutí shora“, ne vždy smyslu‑
plných. S tím je leckdy spojeno i nepocho‑
pení občanů.
Ráda bych právě nyní, v době s řadou ome‑
zení pro všechny, využila možnosti hodně
a hodně poděkovat ženám a ostatním za
vstřícnost k obci a jejím obyvatelům – ať jde
o šití roušek, výrobu štítů či pomoc těm, kteří
pomoc potřebují. Opět jsme se přesvědčili,
že máme mezi sebou skvělé lidi, kteří nikdy
nezklamou a vždy pomohou (stále však ti
stejní). Ještě jednou – DÍKY!
Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěla
Městečáky pozvat.
Můj osobní vztah k Heřmanovu Městci je
velmi blízký – vždyť téměř 37 let jsem velmi

Nemáme kostel ani jinou významnou stav‑
bu, pouze drobné sakrální památky. Máme
ale řadu šikovných lidí – přijeďte se podívat –
třeba jen tak. Bude‑li příhodný čas, určitě
zveme všechny o adventu 2020 na rozsví‑
cení krásného Betlému, Adventní koncert,
Štědroodpolední setkání a někdy příště na
Krojovanou pomlázku – kterou jsme letos
museli odvolat – i Hasičskou soutěž.
Tomáš Plavec

RC RADOVÁNEK z.s.
KVĚTEN 2020
Vážení přátelé, myslím na vás, jak novou ži‑
votní situaci zvládáte? Asi každý podle svého,
že? Já někdy lépe, někdy hůře. Život je stálé
učení, děti to znají dobře, teď se musíme i my
rodiče učit o trochu víc, než jsme zvyklí, hlav‑
ně trpělivosti a pokoře. Nejlepší však je nebýt
na to nikdy sám a své zkušenosti moci sdílet
a předávat ostatním. Rádi bychom vám pro‑
to nabídli možnost společného setkávání
a učení pomocí on-line meetingů. Jako
vhodný čas jsme vybrali pátky v 16.00 ho‑
din. Téma setkání vždy upřesníme na webu
a fb. Zájemci o setkání neváhejte a napište
nám na rcradovanek@centrum.cz a my vám
pošleme pozvánku k připojení.
Po dobu uzavření našeho centra vám nabí‑
zíme také individuální konzultace pro tě‑
hotné a kojící maminky na tel.: 725 372 998
(Gábina).
Pro informace o programu Radovánku mi
můžete volat na 605 979 891. Zatím nevíme,
kdy bude možné naše rodičovské centrum
otevřít, možná 25. 5., možná 8. 6.? Pravdě‑
podobně však neotevřeme program hned
v plném rozsahu. Proto s námi buďte v kon‑
taktu i přes náš web www.rcradovanek.cz a
náš facebook.com/rcradovanek.
Buďte stateční, těšíme se na viděnou s vámi
i dětmi.
Lenka Balogová

www.hermanuv‑mestec.cz
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Poslední válečné měsíce…
Na začátku května si připomínáme půlkulaté výročí konce druhé světové vál‑
ky. Pro obyvatele protektorátu Čechy a Morava byly poslední válečné měsíce
nejnáročnějším obdobím během celé doby okupace.
Dávky přídělového sytému se každý měsíc
výrazně snižovaly a ve velkém se rozmoh‑
lo obchodování na černém trhu. Uhelná
krize zastavila výrobu v továrnách, omezila
železniční spojení a počátkem roku 1945
došlo k postupnému zavírání škol, které
byly vzápětí obsazeny německou armádou
nebo uprchlíky z okruhu východní fronty. Na
hlavních silnicích, např. v okolí Nasavrk, byly
budovány zátarasy.
Německá armáda a její spojenci ustupovali
na všech frontách, a tím se z území pro‑
tektorátu stalo skladiště vojenské techniky,
materiálu a munice. Na letištích v Chrudimi
a ve Skutči byla v létě 1944 odstavena šesti‑
motorová transportní letadla Me 323 Gigant.
V lesích u Rabštejnské Lhoty byla skryta le‑
tadla a munice. Letecká válka se přesunula
nad protektorát a během roku 1944 byly
provedeny tři nálety spojenců na Pardubice
s cílem zničit tamější rafinérii a letiště.
V oblasti Železných hor působil partyzánský
oddíl Mistr Jan Hus, jehož aktivita je dodnes
rozporuplná. Hlavním úkolem oddílu byla
politická činnost v duchu komunistické
ideologie spojená s přípravou ozbrojeného
povstání. Tento postup, který byl dozorova‑
ný politickým komisařem oddílu Miroslavem
Pichem‑Tůmou, přilákal pozornost kolínské‑
ho a pardubického gestapa. Brutální zásahy,
které si vyžádaly na 30 obětí, byly provedeny
19.–20. prosince 1944 v obcích Licoměřice
a Lipovec. Další vlna represí postihla Seč,
Horní Bradlo a přilehlé obce. V lednu 1945

proběhly zásahy gestapa v Trhové Kamenici
a Krucemburku.
Dne 14. prosince 1944 byl zřízen speciální
protipartyzánský útvar Sonderkommando
Chrudim, jehož velitelem byl jmenován
důstojník SS Paul Feustel. Útvar se skládal
z příslušníků gestapa, dvou rot policejního
pluku SS č. 20, roty celní pohraniční ochra‑
ny, oddílů protektorátní policie a oddílů
Vlasovců. Z těchto jednotek byly vytvořeny
stíhací oddíly – Jagdkommanda, která síd‑
lila na pomyslné ose vedoucí od Orlických
hor k Pelhřimovu a jejich úkolem bylo bránit
přechodu partyzánských oddílů přes Česko‑
moravskou vysočinu do Čech.
Obsazení protektorátu bylo pro Rudou ar‑
mádu z politického hlediska zásadním cílem.
Od jara 1945 probíhala Ostravsko‑opavská
a Bratislavsko‑brněnská operace s cílem ob‑
sadit území protektorátu, kde byla soustře‑
děna velká část armádní skupiny Mitte, které
od 20. 1. 1945 velel genplk. Ferdinand Schör‑
ner, a části arm. skupiny Ostmark, dohroma‑
dy čítající zhruba 900 tisíc vojáků. Ve většině
městech se tak nacházelo sídlo nějaké vojen‑
ské jednotky. Heřmanoměstecký zámek se
stal sídlem štábu VIII. leteckého sboru pod
velením Hanse Siedemanna. Až do začátku
května byly vedeny tvrdé boje a německá
armáda disciplinovaně ustupovala.
Článek byl zpracován na základě odborné literatury,
internetových zdrojů a pramenů SOkA Chrudim.

Josef Jodas

Vzpomínka na 1. máj v Heřmanově Městci
V květnu 2019 Český svaz žen zavzpomínal na průvod na 1. máje v Heřmanově Městci.
Chodily jsme v bílých halenkách a na hlavě jsme měly červené šátky.
Jiřina Tvrzická za výbor ČSŽ

Průvod na 1. máje v roce 1983

1. máj 2019

Hořící auta v heřmanoměsteckém
zámeckém parku 8. 5. 1945

Kuriózní podívaná
v zámeckém parku na
samém konci války
Při čtení knihy Michala Plavce Smr‑
tonosná oblaka jsem narazil na
str. 456 v kapitole „Luftwaffe proti
květnovému povstání“ na zajíma‑
vou událost, která se přihodila v na‑
šem městě.
Počátkem měsíce května dostal plukovník
Hans‑Ulrich Rudel rozkaz, aby se dostavil na
poradu k polnímu maršálovi Ferdinando‑
vi Schörnerovi do Lázní Velichovek. Spolu
s adjutantem majorem Beckerem odstarto‑
vali z letiště Hradčany ve spojovacím letounu
Fieseler Fi 156 Storch. Rudel se rozhodl nej‑
dříve navštívit štáb VIII. Fligerkorps sídlícím na
zámku v Heřmanově Městci. Protože letadlo
Storch nepotřebovalo pro přistání a start pří‑
liš dlouhou dráhu, zvolil Rudel pro přistání
přímo park v Heřmanově Městci. Ve štábu
nafasoval operační mapy. Park obklopovaly
vysoké stromy a Rudel nedokázal při startu
vystoupat dostatečně vysoko, aby je přele‑
těl a lehký spojovací letoun zůstal po nárazu
viset s odpadlým ocasem a bez části křídel
v koruně jednoho ze stromů. Oba důstojníci
zůstali uvězněni v kabině. Z této nedůstojné
pozice je nakonec museli vyprostit hasiči
pomocí výsuvného žebříku. Další porada
vyšších důstojníků Luftwaffe ve štábu velitele
Skupiny armád Střed v Lázních Velichovkách
se mohla uskutečnit až 7. května 1945.
Jan Mann
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75 let od konce druhé světové války v našem městě
Počátkem května vnímáme nejen probouzející se přírodu, ale toto období
spojujeme i v současné výjimečné době s pocity, které prožívali naši před‑
kové před 75 lety. Byla to těžká doba protektorátu, kdy se nezadržitelně blížil
konec války. Každý si ještě snad i dnes uvědomuje důležitost pospolitosti
společnosti, kterou semkla naděje a víra v lepší budoucnost.
Ta nejlepší zpráva pro obyvatele našeho
města o konci války a porážce Německa se
k nám dostala 5. května 1945. Přestože ve
městě ještě pobývala německá posádka,
začali obchodníci odstraňovat německo –
české nápisy a na domy byly vyvěšovány
státní prapory. Ovšem vlajku ze školní bu‑
dovy musel po zákroku německých vojáků
tehdejší školník sundat, protože zde byli
ubytováni němečtí vojáci. K udržování po‑
řádku ve městě se přihlásil hasičský sbor
a jeho hlídky byly rozmístěny ve všech čás‑
tech města.
Správu města převzal revoluční národní
výbor. Jeho předchůdce, ilegální revoluč‑
ní národní výbor, byl založen už v únoru
1945 a jeho členové se scházeli v lese za
Konopáčem. Po jednání s plukovníkem
německého generálního štábu na zámku
byl tento revoluční národní výbor uznán
jako představitel správy města a hlášení do

městského rozhlasu oznamovalo sjednané
podmínky shrnuté do sedmi bodů. Výbor se
staral o zajištění pořádku a klidu ve městě.
Následovaly další události. Na zdejším ná‑
draží došlo k zadržení německé vlakové
soupravy o 80 vozech a s moderní dílnou.
Měla být použita proti bojující Praze. Po‑
dařilo se porušit část trati, po které měla
odjet, a vlak zůstal na nádraží. 6. a 7. května
projížděli městem okupanti prchající před
Rudou armádou, byla to směsice nejrůz‑
nějších vozidel a povozů. Zdejší německá
posádka opouštěla město 8. května. Před
svým odchodem na školním dvoře, na škol‑
ní půdě, na náměstí před farou, v zámku,
v sokolovně pálili Němci dokumenty, vysíla‑
cí zařízení a jiné věci. V parku hořela zapále‑
ná auta, vybuchovaly miny. Při likvidaci této
pohromy nastala nebezpečná práce hasičů.
Byl zachráněn i podminovaný zámek.

Proud prchajících Němců západním smě‑
rem se zvyšoval a ve dnech 8. a 9. května
dosáhl vrcholu. Hned za ustupujícími Něm‑
ci v pět hodin odpoledne 9. května přijíž‑
děly první sovětské tanky, které radostně
a nadšeně vítali po obou stranách silnice
naši občané. Poté bylo město plné sovět‑
ských vojáků 4. ukrajinského frontu a nastaly
velké oslavy.
Němečtí vojáci zajatí v okolí byli soustřeďo‑
váni v noci z 9. na 10. května v zajateckém
táboře v Bažantnici. Ve škole a v sokolov‑
ně byli ubytovánI i další evakuovaní civilní
Němci a ocitli se tu i ti, kteří s Němci sympa‑
tizovali a spolupracovali. Městem směrem
na Prahu projížděli příslušníci Rudé armády
několik dní.
Květnovými dny konečně skončila tak těžká
doba nejen pro občany našeho města, lidé
se mohli radovat z nabyté svobody.
Eva Bočková

Zajatecký tábor v Bažantnici

Projíždějící Němci střílejí do vzduchu

Ruští dělostřelci projíždějí městem 11. 5. 1945

Němci prchají městem
různými směry

Vítání prvních tanků Rudé armády ve městě 9. 5. 1945

Radostné setkání

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

Komunitní zahrádka Lučněnka
Všichni už se pomalu loučíme se zimou a první jarní
sluníčko v nás vyvolává chuť udělat něco se zane‑
dbanou zahradou. Ti, co mají zahradu za domem,
popadnou náčiní, zbaví se zetlelého listí a sází zele‑
ninu. Ale co ti, kteří bydlí v bytech a musí se spokojit
s truhlíky na balkóně?
Na ty myslela Jana Lopourová (manželka
držitele titulu Vládce Mrdic) a Lenka No‑
váčková. Vedla je touha sdružovat kolem
sebe lidi podobného ražení, zábava a jako
bonus i nějaké plody ze zahrádky. Zahrád‑
ka se nachází na sídlišti V Lukách, záměrem
zakladatelek spolku není pouze scházet se
a zahradničit, ale i pořádat různé vzdělá‑
vací akce pro základní speciální školu atp.
Jak říká Jana Lopourová: „Naším cílem je
hlavně to, aby spolu lidé komunikovali, aby
se přibližovali v rámci sousedského vztahu
a samozřejmě abychom spolu taky něco
vypěstovali.“ Lučněnka je určena primárně
pro obyvatele sídliště V Lukách, ale zapojit
se může i kdokoliv jiný. Spolek si také stano‑
vil několik pravidel užívání zahrady:

1) Každý člen komunity má svou ohraniče‑
nou a označenou zahrádku, o kterou je
povinen řádně pečovat.
2) Zvířecí miláčky nechte za brankou, mezi
záhonky nepatří.
3) V prostoru zahrady se nekouří.
4) Zahrada slouží i pro děti, nebojte se je
zapojit do aktivit a pěstování. Dbejte ale
na jejich bezpečnost a ochranu ostatních
zahrádek.
5) V zahradě se chováme tak, abychom ne‑
omezovali a neničili majetek ostatních,
případně majetek komunity.
6) Veškeré nářadí je společné, využívejte ho.
Po skončení zahradničení ho uložte zpět
neponičené do chajdy. Poničení ihned
nahlaste vedení komunity, ať můžeme
zajistit co nejrychlejší nápravu.
7) Buďte k sobě milí a hodní, jde hlavně
o utužování lidských vztahů, trávení spo‑
lečného času a sdílení poznatků nejen
o zahrádkaření. Stresu a hádek máme
jistě dost jinde, do Komunitní zahrádky
Lučněnka nepatří.
Pokud byste se chtěli stát členy spolku či jak‑
koliv vypomoci, podívejte se na facebook:
Komunitní zahrádka Lučněnka nebo volejte
na tel. číslo 775 012 578.
Andrea Kudláčková

VZPOMÍNÁME
Dne 29. 5. 2020 tomu budou dva roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
„Oťas“, Petr Hlaváč.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Rodiče, děti Jakub a Edita, sestra Renata.
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VESELO (pro malé  
i velké) informuje

Jakýsi šotek – snad tiskový, informační
či redakční zasáhl při přípravě minulé‑
ho Leknínu a k soutěžní otázce „kde
v Heřmanově Městci roste STROM VE
SVÉM „VLASTNORUČNĚ VYROBENÉM
KVĚTINÁČI?“ přidal obrázek vyklíčené
lojové koule na zahradě paní Mirky.
Text ke kouli si šotek naopak dobře
uschoval, aby čtenáře zmátl. Nikdo
samozřejmě nehledal v H. Městci na‑
klíčenou kouli s nesmyslným textem.
Ale my se nevzdáváme! Znovu se ptáme
a oslovujeme hlavně děti, jistě si někdo
všiml zvláštně vyrostlého stromu (podo‑
týkám, že přímo ve městě, nikoli v par‑
ku), jež vypadá, jakoby vyrůstal z květi‑
náče, který si sám předem vyrobil?
Nápověda: projděte sídliště. Je to soutěž
o zdravou dobrotu a odměníme prvního,
kdo napíše správnou odpověď a další dva,
které vylosujeme.
Odpovědi pište na
jitka.rehakova@studiosorbi.cz do 7. 5. 2020.
Jitka
Vážení čtenáři. Nebyl to šotek, ale redakce
pokrátila příliš dlouhé příspěvky. Jsme velmi
rádi, když nám příspěvky posíláte, ale Leknín
není nafukovací a všechno se tam nevejde.
V minulém Leknínu jsme měli více stížností
pro neuveřejnění fotografií nebo textu, ale
pokud by každý do jednoho čísla poslal třeba tři články a pět fotek, opravdu se nám to
tam nevejde.
Takže dál pište a posílejte fotografie, ale
s mírou a buďte připraveni, že třeba všechny
fotky nebudou uveřejněny. Pokud redakční
úpravou přestal být text plně srozumitelný,
což se asi v daném případě stalo, autorce se
omlouváme.
redakce

Halda nám rozkvetla
žlutými tulipány.
A nějaký vandal už
přispěchal je poničit.
Ať mu ruka upadne
a smaží se v pekle
– ničit takovou jarní
krásu.
Tomáš Plavec

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 15

Přehlídka dravců v MŠ Jiráskova
Novinky ze SPOKULu v době koronavirové
Přehlídka dravců
Městská organizace SPOKUL
HMvám
i v době
uzavření
svých
budov pro
ve‑ některý
v MŠ
Jiráskova
Přistál
už někdy
na ruce
či dokonce
na hlavě
z volně
žijících dravců? Že ne? Dětem

řejnost chystá několik novinek a realizuje nebo se podílí na plánovaných
Přistál
vám
už někdystalo
na ruce
či dokonce V úterý
některým p.
učitelkám můžete
se byť malé
tuto
možnost
skutečností.
opravách a investicích. Naapřiložených
fotografiích
vidět pomyšlení
aktuální na
na hlavě některý z volně žijících dravců? Že
novinky a chystané akce. 10. března nás navštívil pan sokolník se svými
dravčími
svěřenci.
Všechna
ne? Dětem
a některým
p. učitelkám
se byťoddělen
malé pomyšlení na tuto možnost stalo sku‑

se v dopoledních hodinách přesunula na velkou tečností.
školní zahradu.
Viděli jsme přehlídku šest
V úterý 10. března nás navštívil pan
sokolník
se svými viděli,
dravčímijak
svěřenci.
dravců. Přítomné dravce nechal pan sokolník proletět,
abychom
rychleVšech‑
se pohybují
na oddělení se v dopoledních hodinách

přesunula
na velkou
školní
zahradu.
Viděliči hlavu
pozorují a loví svou kořist. Některé děti měly možnost
si nechat
posadit
dravce
na ruku
jsme přehlídku šesti dravců. Přítomné drav‑

I když na hlavě to nebylo tak úplně dobrovolné. Některé
dravce
nalákal proletět,
pan sokolník
na střechu
ce nechal
pan sokolník
abychom

rychle se pohybují, pozorují a loví
naší MŠ, aby se nám patřičně předvedli. Zpět byli viděli,
dravcijakpřivoláváni
vždy na pochoutku, která

svou kořist. Některé děti měly možnost si
Přehlídka
dravců
vM
nechat
na na
ruku
hlavu.
byla schovaná v sokolníkově brašně. Každý dravec měl
svéposadit
jméno,dravce
kterým
nějčisokolník
volal
I když na hlavě to nebylo tak úplně dobro‑
Pomáháme realizovat stavbu nového
Za sokolovnou
se realizuje
nová venkovní
ka- volné.
Vždy podia
na konci přehlídky
jsme
se potleskem
s každým
dravcem
Pro pan
některé
z nás byla
Některérozloučili.
dravce nalákal
sokolník
Přistál vám už někdy na ruce či dokonce na hlavě ně
v areálu letního kina v autokempu Konopáč, které
nalizace, která řeší časté problémy s ucpáváním
na střechu naší MŠ, aby se nám patřičně
by mělo v létě sloužit pro divadelní
představení
potrubí v restauraci.
Investorem
akcevelmi
je městooblíbenou. Těšíme se na další zajímavá setkán
tato
přehlídka premiérou.
U dětí
se stala
předvedli.
Zpět byli dravci
přivoláváni
vždy
některým
p. učitelkám
se byť
malé pomyšlení
n
a občasné koncerty. Stavba se provádí díky finančHeřmanův aMěstec.
na
pochoutku,
která
byla
schovaná
v
sokol‑
ní podpoře (grantu) města Heřmanův
Městec.dravci.
s těmito
10. března
navštívil
panmělsokolník
níkověnás
brašně.
Každý dravec
své jméno,se svým
kterým na něj sokolník volal. Vždy na konci
se v dopoledních
hodinách
přesunula
na Jiráskova
velkou š
Eliška
Vagenknechtová,
učitelka
přehlídky
jsme
se potleskem
s každýmMŠ
drav‑
cem rozloučili.
Pro některé
nás byla
tato prolet
dravců. Přítomné
dravce
nechalz pan
sokolník
přehlídka premiérou. U dětí se stala velmi
se Některé
na další zajímavá
se‑ možno
pozorují oblíbenou.
a loví svouTěšíme
kořist.
děti měly
tkání s těmito dravci.

I když na hlavě to nebylo tak úplně dobrovolné. Něk
Eliška Vagenknechtová, učitelka MŠ Jiráskova

naší MŠ, aby se nám patřičně předvedli. Zpět byli d
Velký sál sokolovny jsme vybavili závěsy, které
umožní zatemnění, zlepší akustiku sálu i jeho
celkové estetické vyznění při různých kulturních
a společenských akcích.

byla schovaná v sokolníkově brašně. Každý dravec m

Do šaten, kavárny a dalších prostor sportovní
haly díky investici města již brzo přestane zatékat.
Vždy na
Plochá střecha, jejíž povrch je v havarijním stavu,
projde v létě rekonstrukcí.

konci přehlídky jsme se potleskem s každým

tato přehlídka premiérou. U dětí se stala velmi oblí
s těmito dravci.

E

Přírodní zahrada u sokolovny, která byla nedávno otevřena veřejnosti, se ještě do léta dočká vybavení
několika dalšími zahradními prvky včetně vrbičkového iglú.

Děkujeme především našemu zřizovateli - městu Heřmanův Městec za finanční podporu,
díky které je možné realizovat postupné opravy a investice do budov a pozemků, které
SPOKUL HM spravuje či užívá při své činnosti. Těšíme se, že už brzo všichni osobně tyto no‑
vinky oceníte jako návštěvníci různých sportovních, kulturních nebo společenských akcí.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Nedílnou součástí života v židovské části měs‑
ta byla modlitebna – synagoga. Předpokládá‑
me, že úplně první modlitebna se nacházela
v bývalé Kostelecké ulici (dnešní Pokorného)
a podlehla požáru začátkem 17. století. Poté,
co se židé přestěhovali do dnešní Havlíčkovy
ulice, si na jejím jižním okraji blíže k náměstí
vybudovali další modlitebnu. Bylo to po roce
1661, kdy panství zakoupil Jan Karel Špork. Pod
vlivem nových nařízení došlo 1760 k dokonče‑
ní stavby nové barokní synagogy (na místě té
dnešní). Ovšem s rostoucím počtem obyvatel
začala být synagoga malá.
Náměstí u synagogy 1962, dvojdomek a čp. 44

Severní strana náměstí, směr do uličky,
bývalá židovské radnice čp. 37, vpravo čp. 35, rok 1970

1971 bývalý „Šulpac” u židovské školy

Synagoga v roce 1971

Zadní část domu čp.36 směřující
do náměstí k synagoze, 1980

Na náměsí u synagogy 1971

Stav synagogy v roce 1992

LEKNÍN
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Roku 1870 byla synagoga přestavěna do
dnešní novorománské podoby. Jejím pro‑
jektantem a stavitelem se stal slatiňanský ar‑
chitekt a stavitel František Schmoranz starší.
Původní plány počítaly s rozšířením a zvýše‑
ním synagogy osmibokou věží, ale katolické
duchovenstvo se postavilo proti, aby syna‑
goga nepřevyšovala chrám sv. Bartoloměje.
Vstup na ženskou galerii byl umožněn spojo‑
vací chodbou z prvního patra sousední školy.
Tato škola byla vybudována přestavbou dvou
malých domků a slavnostně otevřena v roce
1862 jako německá soukromá škola. V roce
1870 byla změněna na veřejnou a existovala
do roku 1908. Stala se sídlem krajského rabína.
Asi do 80. let 20. století zůstala památka po
německé škole v pojmenování pro uzavřené
prostranství za synagogou, tedy Šulplac, Šum‑
plac nebo Na plácku.
K bohoslužbám se synagoga používala do
roku 1940, kdy byly bohoslužby židům zaká‑
zány. Tragického roku 1942 byli příslušníci ži‑
dovské obce deportováni do Terezína, a obec
tak vlastně zanikla. Po válce obnovena nebyla,
synagogu a sousední školu koupila roku 1947
Českobratrská církev evangelická. Škola sloužila
jako modlitebna, také jako byt, synagoga jako
skladiště a velmi chátrala. V roce 1986 je vykou‑
pilo město a až po roce 1989 pro ně přišla zá‑
chrana. Město a vzniklá Společnost ochránců
židovské kultury se začaly věnovat jejich ob‑
nově. Slavnostní otevření opravené synagogy
a bývalé školy se konalo v roce 2001.
Eva Bočková

Uzávěrka zpravodaje:
čtvrtek 21. 5. 2020 ve 12.00
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