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Nastává čas adventu…
Pojďme si oddychnout od předvánočního šílení v nákupních centrech a zkusme se vrátit k původní podstatě Vánoc,
ke které neodmyslitelně patří období adventu.
Advent (z lat. adventus = příchod) je období čtyř neděl před vánočními svátky, je to doba
duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní
zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
S adventním obdobím je spojována celá řada lidových i moderních tradic. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec. Ten má v různých zemích různou podobu,
u nás nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové a jedna růžová. Tradice zapalování
svíček na věncích vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích chanuka.
Na svátek svaté Barbory, tzn. 4. prosince,
se vžila tradice řezání „barborek“, tj. větviček stromů a keřů, které mají do Vánoc
rozkvést. Kterému děvčeti rozkvetla, to se
do roka vdalo. Dnes se barborky neřežou
a děvčata se nevdávají.

V této době se připravuje také vánoční cukroví. Pečení cukroví je významné pro rodinný život, umožňuje rodině strávit čas spolu
v klidu domova, navozuje příjemnou atmosféru, díky aromatickým kořením dodává
domovu vůni, která věští blížící se vánoce.

V době adventu si lidé zdobí domovy jmelím, což přináší štěstí, požehnání a podle
Keltů také plodnost. Jmelí máme v parku
dost, tak snad budou i ty děti.

I ti z nás, kteří nejsou věřící, by mohli advent
přijmout jako dobu zklidnění. To odpovídalo
životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce od jara

do podzimu, kdy bylo nutno zvládnou veškeré zemědělské práce a odpočinek v zimě,
kdy se vykonávaly domácí práce jako draní
peří, šití, pletení, předení, tkaní apod.
Zákaz zábav a hodování by již dnes asi neprošel a vyzývat, abychom si se sousedy
sedli, drali peří, předli a tkali, by se také asi
nesetkalo s úspěchem. Ale co takhle si s rodinou nebo přáteli sednout, vypnout televizi, počítač a mobil, zapálit adventní svíčku
a povídat si? Přímo, ne přes satelit. Umíme
to ještě?
Trochu vážněji o adventu si ještě můžete přečíst uvnitř listu v rozhovoru s heřmanoměsteckým farářem Adrianem Sedlákem.
Tomáš Plavec
(použito textu z encyklopedie Wikipedie)
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 04. 11. 2019
usnesením č. R/2019/348 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 21. 10. 2019 do 4. 11. 2019,
usnesením č. R/2019/349 bere na vědomí
finanční vyhodnocení pouti 2019,
usnesením č. R/2019/350 doporučuje uzavření nájemní smlouvy na 1/4 pozemku parcelní číslo 1396 s panem Ing. Turkem,
usnesením č. R/2019/351 nedoporučuje
odprodej pozemků parcelní číslo 582/14 a st.
1879 v k.ú. Heřmanův Městec panu Václavu
Kutlvašrovi,
usnesením č. R/2019/352 nedoporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167
manželům Miluši a Pavlovi Jiráskovým,
usnesením č. R/2019/353 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017433/VB/3 mezi
společností ČEZ Distribuce, a. s. a městem
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/354 schvaluje uzavření smlouvy se společností GasNet, s. r. o.
zastoupenou společností GridServices, s. r. o.
o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci
stavby Chodník v ul. Podél Dráhy,
usnesením č. R/2019/355 schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120072328 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2019/356 doporučuje zajistit uzavření dodatku č. 1 SMLOUVY
Č. OSV/19/21909 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
usnesením č. R/2019/357 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt a zahradu ve Slavkovicích 71 s žadatelem panem
Mgr. Martinem Štědroněm na dobu určitou,
a to od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020 s nájemným
ve výši 6.410 Kč,
usnesením č. R/2019/358 schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 9, Masarykovo náměstí č. p. 33,
Heřmanův Městec Ludmile Müllerové, a to
od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020 za cenu 55 Kč/
m2 a prodloužení Smlouvy o nájmu bytu
na městský byt č. 6, Průhon č. p. 447, Heřmanův Městec Ladislavu Doležalovi, a to od
1. 12. 2019 do 30. 9. 2020 za cenu 65 Kč/m2.
usnesením č. R/2019/359 schvaluje přidělení bytové jednotky 2+kk, I. kategorie, číslo evidenční 11 v Domě s pečovatelskou službou,
Masarykovo náměstí č. p. 950 v Heřmanově
Městci od 6. 11. 2019 Evě Kápičkové.

ruch a propagaci města ze dne 15. 10. 2019,
usnesením č. R/2019/364 schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 2431 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Dětské
skupině Lištička pro účely zajištění provozu
dětské skupiny,
usnesením č. R/2019/365 nedoporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo
1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec panu Zdeňku Tetřevovi, Pod Nádražím 873, Heřmanův
Městec 538 03,
usnesením č. R/2019/366 nedoporučuje
odprodej částí pozemku parcelní číslo 158/12
a pozemku parcelní číslo st. 1007 o výměře
21 m2 panu Jindřichu Pruškovi, Tylova 381
Heřmanův Městec 538,
usnesením č. R/2019/367 schvaluje předložený záměr společnosti BONZO, s. r. o. Masarykovo náměstí 55, Chrudim 537 01, včetně
převodu komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení do majetku města pro výstavbu řadových domů v lokalitě V Lukách,
usnesením č. R/2019/368 doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku ze psů,
usnesením č. R/2019/369 doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku z pobytu,
usnesením č. R/2019/370 doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
usnesením č. R/2019/371 doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
usnesením č. R/2019/372 doporučuje schválit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejných místech v navrženém znění,
usnesením č. R/2019/373 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, činnost architekta
města Heřmanův Městec ze dne 19. 1. 2017,
který prodlužuje platnost smlouvy na období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.,
usnesením č. R/2019/374 schvaluje uzavření
kupní smlouvy na pořízení odpadových nádob s JRK Česká republika, s. r. o., Bolzanova
1615/1, Praha, veřejná zakázka „Nádoby k rodinným domům – město Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2019/375 uděluje souhlas
Základní škole Heřmanův Městec s aktualizací
projektů ve Strategickém rámci MAP a s návrhy projektů do MAP,

Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 18. 11. 2019
usnesením č. R/2019/360 bere na vědomí
informace společnosti AllRisk o možné makléřské spolupráci,
usnesením č. R/2019/361 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období od
4.112019 do 18. 11. 2019,
usnesením č. R/2019/362 bere na vědomí
zápis č. 05/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 24. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/363 bere na vědomí
zápis č. 7/2019 z jednání Komise pro cestovní

Otevřená kancelář starosty a místostarosty města je připravena i v prosinci. Máte‑li
připomínky, náměty či inspiraci jak a co ve
městě zlepšovat, využijte nabídky osobního
setkání se starostou či místostarostou města
v tomto termínu:
• pondělí 9. 12. 2019 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tento
veřejný termín, kontaktujte, prosím, sekretariát MěÚ. Těšíme se oba na setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta
Tomáš Plavec, místostarosta

Otevřená kancelář
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usnesením č. R/2019/376 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle seznamu MŠ
Jiráskova,
usnesením č. R/2019/377 schvaluje nové
ceníky platné od 1. 1. 2020 pro pronájem
sokolovny, kina, synagogy, galerie, dále pak
úpravy textace provozního řádu synagogy
a židovského dvojdomku,
usnesením č. R/2019/378 ukládá provést inventarizaci veškerého dlouhodobého majetku, zásob a prostředků k 30. 11. 2019, ostatního
majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019,
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
usnesením č. R/2019/379 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu VH k 30. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/380 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 30. 9. 2019,
usnesením č. R/2019/381 schvaluje zásady
pro poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec platné od 1. 1. 2018 a schvaluje Pravidla pro poskytování dotací – Program
podpory sportu 2020, Pravidla pro poskytování dotací – Program podpory kultury 2020,
Pravidla pro poskytování dotací – Program
podpory spolkové a komunitní činnosti 2020,
Pravidla pro poskytování dotací – Program
podpory volného času dětí a mládeže 2020
a Pravidla pro poskytování dotací – Program
podpory z rezervy rady a záštity starosty města 2020,
usnesením č. R/2019/382 schvaluje rámcový plán akce Rozsvěcení vánočního stromku
dne 1. 12. 2019, včetně předběžně vyčíslených
nákladů.

Městský úřad oznamuje, že
v době vánočních svátků bude pro
veřejnost uzavřen.
V pondělí 23. prosince 2019 do
12.00 hod. bude naposledy v tomto
roce k dispozici občanům.
Otevře se ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Ivana Jankovská,
tajemnice městského úřadu

RADA MĚSTA
•
•

pondělí 2. 12. 2019
středa 18. 12. 2019

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
•

pondělí 16. 12. 2019

17.00

Konzultace s architektem města
•
pondělí 2. 12. 14.00 – 16.00
•
pondělí 16. 12. 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte prosím přímo
architekta Ondřeje Teplého na 777 312 441
nebo architekt.hm@mixage.cz
Těším se na setkání s vámi.
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Návštěva z Gruzie
v Heřmanově
Městci
Ve čtvrtek 7. listopadu naše město
navštívila vzácná návštěva – delegace hostů z daleké Gruzie v čele
se starostou města Tianeti, panem
Tamazem Mechiauri.
Akce podpořená Pardubickým krajem
může mít do budoucna pro naše město
i obrysy spolupráce, protože Pardubický
kraj má uzavřeno partnerství právě s tímto
regionem, a tak po časech dopisování přišlo
na řadu i vzájemné osobní seznámení. Naše
město bylo v Gruzii představeno, tamní
obyvatele zaujalo a zástupci města Tianeti
projevili vůli nás i navštívit, což se podařilo
právě začátkem listopadu. Příjemné setkání
v našem městě bylo prvními kroky k možné
budoucí spolupráci. Město jsme představili
od historie po současnost, hosté si prohlídli nejen naše památky, ale i radnici a také
navštívili probíhající studium univerzity 3.
věku. Zajímali se jak o naše školství, kulturu,
sport, tak i o všeobecný společenský život.
Rozcházeli jsme se podáním ruky, které
nemusí být zdaleka poslední. I z vyjádření
zástupců Pardubického kraje panuje spokojenost s naší pohostinností a také příslib
podpory ze strany kraje pro možnou budoucí aktivní spolupráci.
Josef Kozel, starosta města
(foto: Vojtěch Kučera)

Správa majetku informuje
Novinky v Pokorného ulici
Rekonstrukce povrchů v Pokorného ulici byla velice náročná akce, ale stejně tak,
jako řidiči už mohou jezdit po nové silnici,
i chodci se mohou projít po novém povrchu
chodníků. Dokončena byla i rekonstrukce
veřejného osvětlení a pokud v Pokorného
ulici budete čekat na autobus, určitě přijde
vhod i nová čekárna.
Rekonstrukce chodníku na sídlišti
V Lukách
Pokorného ulice nebyla jedinou částí města,
kde pokročily práce na tom, aby procházka
po Heřmanově Městci byla pro chodce pohodlná. První etapa rekonstrukce chodníků
v sídlišti V Lukách včetně přístupů k bytovému domu 823–825 byla úspěšně dokončena. Další etapa je v případě, že bude
schválena jako součást rozpočtu, plánovaná
na rok 2020.
Nové povrchy v Jarkovského ulici
Chodník z betonové dlažby i asfaltová vozovka v části Jarkovského ulice u ZUŠ již
měly své nejlepší časy za sebou, a tak proběhla jejich rekonstrukce. Nový povrch je
zhotoven ze žulové dlažby, čímž došlo ke
sjednocení s povrchem komunikací na Masarykově náměstí a zbývající částí ulice Jarkovského. Současně došlo k osazení dvou
nových stožárů veřejného osvětlení.
Brány a chodník na městském
hřbitově
Brány městského hřbitova už mnohé pamatují – horní brána se svým unikátním
zavíráním je na svém místě od roku 1905,
dolní branou na hřbitov chodíme dokonce
od roku 1886. Aby na svém místě vydržely, proběhlo jejich odborné zrestaurování
a odstranění dřívějších neprofesionálně
provedených zásahů v případě dolní brány. Současně proběhla v dolní části hřbitova
výstavba nového chodníku, díky kterému
je další část hřbitova lépe přístupná třeba
i po dešti.
Zastávka v Chotěnicích
O nové čekárně na autobusové zastávce
v Chotěnicích jsme již informovali. V průběhu listopadu byla na protější straně silnice nainstalovaná i čekárna pro cestující,
kteří čekají na autobus mířící do Heřmanova
Městce.
Odbor správy majetku

www.hermanuv‑mestec.cz
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Prodej palivového dříví

POUŽIJ ZNOVU!

Re-Use centrum Heřmanův Městec

Re-Use neboli znovu použít
Odložené věci mohou sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny, nebo naopak na něco zcela
jiného. Cílem Centra Použij znovu je opětovně využít předměty, které původní majitel odložil,
minimalizovat tak vznik odpadů a prodloužit životní cykly již vzniklých výrobků.
Centrum Použij znovu je otevřeno v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu v době provozu sběrného dvora
V Lukách 963, Heřmanův Městec.

Jak to funguje?

Dovolujeme si připomenout možnost nákupu palivového dříví z lesů města Heřmanův Městec. Zájemci si mohou zakoupit
palivo vyrobené v délkách od 2 bm. Dále
je možno si objednat i pilařskou kulatinu na
vazby či řezivo.
Bližší informace na telefonním čísle
604 695 268.
Josef Jedlička, Správa lesů

Princip Centra Použij znovu spočívá v bezplatném odložení již použitých předmětů, které
Centrum Použij znovu prodá zájemci za symbolickou cenu. Pro konkrétní předmět tak zajistí jeho
znovuvyužití. Věci musí být předány čisté a funkční.
Všechny takto získané finanční prostředky budou použity k výsadbě zeleně v Heřmanově Městci.

Co lze odložit a zakoupit?
• Drobné, případně částečně poškozené předměty ..................................................................................10 Kč
příbory, drobné nádobí, hrnky, plechy, květináče, řemeslné nářadí, dekorace do domácnosti, drobnou bižuterii,
hračky, knihy

• Větší nebo drobné zachovalé předměty ....................................................................................................20 Kč
sportovní potřeby, nářadí, mechanické domácí spotřebiče hračky, knihy, CD, DVD

• Zachovalé funkční předměty menšího rozsahu ......................................................................................40 Kč
kabelky, kufry, hudební nástroje, hodiny, obrazy

• Zachovalé zařizovací předměty do domácnosti ......................................................................................50 Kč
osvětlovací tělesa, stoly, židle (ne čalouněné kusy nábytku)

• Zachovalé funkční předměty .........................................................................................................................60 Kč
kamna, šlapací šicí stroje, autosedačky, kočárky, jízdní kola, koloběžky, lyže, saně

• Kvalitní a zachovalé předměty ................................................................................................................. 100 Kč
kamna, šlapací šicí stroje, autosedačky, kočárky, jízdní kola

Co nelze odložit?

Zprávy z městské
knihovny
V měsíci listopadu jsme v knihovně přivítaly děti ze školní družiny. Společně jsme si
povídaly o strašidelném svátku Halloween.
Kde ho lidé slaví, čím se liší od našeho svátku, který nazýváme Dušičky. Nechyběla ani
strašidla chrudimská a známá pověst o heřmanoměsteckém strašidle Štěpánu Klepitkovi. Děti nám za odměnu nakreslily moc
hezké obrázky. Všem děkujeme a budeme
se těšit na další návštěvu.

Odložit nelze ektroniku, oblečení, obuv, čalouněné věci, peřiny, matrace apod. (z hygienických důvodů).
O zařazení věcí do projektu Re-Use rozhoduje odpovědná osoba a obsluha Centra Použij znovu.

Použij znovu! Re-Use centrum Heřmanův Městec

umístěno u sběrného dvora V Lukách 963, Heřmanův Městec
provozovatelem je Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, IČO 00270041, DIČ CZ00270041
e-mail: reuse@mesto-hm.cz, mesto.hm/reuse

Od 3. 12. 2019 bude v našem městě otevřeno CENTRUM POUŽIJ ZNOVU!
Do Centra Použij znovu, Re‑Use centra Heřmanův Městec lze bezplatně odložit zachovalé
a funkční nádobí, řemeslné náčiní, sportovní potřeby, knihy a podobně, více v letáčku.
Odložené věci si případní zájemci mohou v Centru Použij znovu pořídit za přijatelnou
cenu v rozmezí od 10 Kč do 100 Kč. Předměty, o které nebude zájem budou zlikvidovány
ve sběrném dvoře. Provoz centra je shodný s provozem Sběrného dvora V Lukách,
tedy úterý, čtvrtek a pátek od 15.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. Přijďte odložit funkční věci, které vám doma překáží, případně si vybrat vybavení,
které postrádáte.
Kateřina Florianová

KONEC ROKU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE
KNIHOVNA UZAVŘENA OD 23. 12. 2019
DO 01. 01. 2020.
Poslední možnost výpůjček knih bude v pátek 20. 12. 2019. Na své čtenáře se budeme
těšit opět v pátek 03. 01. 2020. Přejeme klidné prožití vánočních svátků, zdraví a spokojenost v roce 2020.
Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová
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Zimní údržba komunikací a chodníků
v Heřmanově Městci
Vážení občané, zimní údržba místních komunikací a chodníků v Heřmanově
Městci a jeho místních částech je prováděna každoročně podle schváleného
Plánu zimní údržby, v němž je uvedeno rozčlenění komunikací, technologické postupy, harmonogram prací a základní povinnosti uživatelů místních komunikací. Plán zimní údržby je k nahlédnutí na webových stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz.
Pro zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků má město Heřmanův Městec k dispozici 1 × traktor s tažným pluhem,
1 × nákladní vozidlo vybavené posypovou
nástavbou, 3 × zahradní traktůrek s čelní
radlicí na úklid chodníků a 2 × fréza na sníh
na úklid chodníků. V letošním roce město
Heřmanův Městec zakoupilo zametací zařízení WARI s radlicí, které lze použít i v případě
menší sněhové pokrývky tak, aby nedocházelo k mechanickému poškozování chodníků.
Toto zařízení bude využíváno při zimní údržbě
chodníků v místní části Chotěnice. V praxi to
znamená, že se komunikace na území města
a jeho místních částí udržují ve většině případů pluhováním a na komunikacích většího
dopravního významu se provádí i posyp.
Město Heřmanův Městec má mimo vlastní
stroje smluvně zajištěn úklid sněhu z místních komunikací jedním zahradním traktorem
s posypovým zařízením. Tímto dodavatelem
je především zajišťován úklid v místní části
Konopáč.
V minulých letech se čím dál více místo sněhu objevují mrznoucí srážky, které na rozdíl
od sněhové nadílky, jež jde uklízet postupně,
způsobují problémy ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací prakticky najednou.
Na tomto místě prosíme o pochopení, že
naše stroje a dopravní prostředky nemůžou
být vzhledem k počtu kilometrů komunikací

a chodníků v jeden okamžik na dvou a více
místech současně. Úkolem zimní údržby je
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích a průjezdných úsecích silnic nikoliv odstranění následků sněžení,
náledí či sněhové kalamity.
Rádi bychom také upozornili na základní povinnosti, které má uživatel místních komunikací a chodníků. Především se jedná o nutnost
přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací
v zimních měsících. Dbejte, prosím, zvýšené
pozornosti stavu komunikací, na chodnících
používejte tu část, která je posypána zdrsňujícím materiálem, zvolte vhodnou zimní
obuv. Vyhýbejte se také zamrzlým kalužím či
kluzkým místům např. ve stínu stromů apod.
Apelujeme především na naše starší občany,
aby v případě kalamitních stavů komunikací
jako je například ledovka, vycházeli jen v nejnutnějších případech, popř. v odpoledních
hodinách, kdy budou hlavní komunikační
trasy ošetřeny.

LEKNÍN.TV
Milí přátelé naší heřmanoměstecké
televize Leknín.TV, rádi bychom vám
poděkovali, že nás sledujete a žijete
s námi na našich kanálech.
Naším hlavním kanálem se stal facebook,
kde můžete sledovat nejen naše videa, ale
i novinky a aktuality z Heřmanova Městce a okolí. Naleznete ho pod odkazem
https://www.facebook.com/Leknin.TV/.
Na facebooku pro vás také od září každý
čtvrtek zveřejňujeme „Tipy na víkend“, tak
se můžete inspirovat
Náš YouTube kanál jednoduše otevřete,
když si do kteréhokoli internetového vyhledávače zadáte Leknín.TV. Poté vyberete
z nabízených odkazů Leknín.TV – YouTube.
Děkujeme, že se díváte! Což potvrzuje téměř 2 400 sledujících na facebooku a skoro 500 pravidelných odběratelů našeho
YouTube kanálu! Videa měla v posledním
měsíci na našich kanálech kolem 15 tisíc
zhlédnutí! Ve srovnání s dalšími lokálními televizemi v okolí si vedeme výborně
v poměru počtu potencionálních diváků,
na které cílíme a počtu lidí, kteří nás skutečně sledují.
A to vše díky vám!

Pro hladký průběh úklidu sněhu z komunikací a chodníku v našem městě bychom chtěli
požádat všechny řidiče, aby svá vozidla neparkovali na komunikacích a chodnících, a to
především v těch lokalitách, kde je úzký profil
komunikace. Zaparkováním vozidla, aniž by si
to uvědomovali, brání průjezdu naší úklidové
techniky. Věřte, i když se vám zdá ponechaná
mezera na průjezd dostatečně široká, je každý
zúžený prostor pro vozidlo s radlicí nebezpečným místem a znesnadňuje jeho práci.

Pokud máte jakékoli připomínky, návrhy na
reportáž či nápady na zlepšení naší činnosti,
budeme moc rádi, když nás kontaktujete
na: leknin.tv@seznam.cz.

Touto cestou chceme též poděkovat všem
občanům, kteří se zapojují do provádění zimní údržby a uklízí chodníky před svými domy.
Nejenom, že nám pomáháte zmírňovat závady ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací, ale
také se svou činností v neposlední řadě podílíte i na úspoře finančních prostředků našeho
města.

TIC Heřmanův
Městec – otevírací
doba během
vánočních svátků

Děkujeme za věrnost!
Za tým Leknín.TV
Jitka Řeháková

Ještě jednou děkujeme a věříme, že údržbu
komunikací v letošním zimním období společnými silami zvládneme.

V době vánočních svátků od 23. 12. 2019 do
1. 1. 2020 bude naše turistické informační
centrum uzavřeno. Těšit se na vás budeme
opět od 2. 1. 2020.

Odbor správy majetku

TIC Heřmanův Městec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Novinky z domu dětí a mládeže
O podzimních prázdninách s námi děti navštívily Muzeum kouzel v Pardubicích. Kouzelníci předvedli dětem různé triky, které si následně mohly samy
vyzkoušet. Velkému zájmu se těšil i výlet do Muzea Policie České republiky
v Praze. Děti si prošly historii od četnictva až po dnešní složky policie. Nahlédly, jak se vyšetřují zločiny dnes i v minulosti. Zjistily, co je daktyloskopie,
čím se dříve jezdilo, jaké se nosily uniformy a mnoho dalšího.
Před Vánocemi opět připravujeme nápadník pro děti z 1. až 5. tříd. Můžou se těšit na
netradiční tvoření. Samy si vyrobí a rovnou
odnesou domů originální dekorační předmět. Těšíme se na setkání s vámi 24. 11.
u Nebeské podatelny nebo 1. 12. u Rozsvícení vánočního stromu při našich tvořivých
dílničkách. Děti si budou moci vyrobit vánoční dekorace.
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ZUŠ zve na vánoční
koncert
Vážení čtenáři, rodiče a děti,

Děkujeme vám všem za podporu a přízeň.

přiblížilo se nám jedno z nejkrásnějších
období v roce a tím jsou Vánoce. Rádi bychom vás proto srdečně pozvali na vánoční koncert, který se bude konat ve středu
18. 12. 2019 od 17,00 hod. v heřmanoměstecké synagoze. Představí se vám poprvé
malý orchestr žáků ZUŠ, několik komorních
souborů a sólových nástrojů, které jako novinka v naší ZUŠ letos budou mít premiéru.
Přijďte nás podpořit svou účastí a načerpat
s námi pohodovou atmosféru plnou umění.

Na setkání v novém roce 2020 se těší
kolektiv DDM Heřmanův Městec

Příjemné prožití a pohodovou atmosféru
svátků vánočních, bohatou nadílku, veselou
sklenku na silvestra a šťastné vstoupení do
nového roku přeje

Za celý kolektiv domu dětí a mládeže vám
přejeme krásné prožití vánočních svátků
plné radosti a vánoční pohody.

ZUŠ Heřmanův Městec.

Návštěvy skautů a dalších dobrovolníků v Domově pro seniory
U Bažantnice
Na základě ochoty ke spolupráci ze strany pana Aleše Jelínka z místního skautského oddílu navázali naši senioři v letošním roce kontakt s nejmladšími skauty
místního střediska Leknín. Skauti nás v průběhu roku přišli navštívit třikrát –
zazpívali písničky, zatancovali, povídalo se a hrálo na kytaru. Velkou radost při
březnovém setkání vyvolalo, když klientky povozily některé zájemce na svých
chodítkách. Při další návštěvě si všichni dohromady na zahradě domova zahráli
hru s „padákem“. Při podzimním setkání si naši klienti pro skautíky přichystali
zajímavý program zaměřený na využití smyslů.
Setkání jsou doprovázena veselím, hravostí
a radostí z mezigeneračního setkání. Klienti
mají zážitek ze setkání s dětskou bezprostředností a zároveň osvěžení z veselých
vzpomínek na mládí (někteří z nich byli
v mládí sami členy stejné organizace). Skautíci si již na prostředí domova pro seniory zvykli a je znát, že kontakt se seniory se jim stává
přirozeným. Obecnou součástí skautského
programu je navazování nových přátelství
a rozvoj zodpovědnosti vůči společnosti
a druhým lidem. Jsme rádi, že se v letošním
roce podařilo toto realizovat i s našimi klienty. Děkujeme tímto dospělým vedoucím,
panu Aleši Jelínkovi a dalším, kteří malé
skautíky doprovází, této činnosti věnují část
své osobní energie a stejně jako my hodnotí
tuto spolupráci jako oboustranně podnětnou.
Opětovně bychom rádi poděkovali paní Miladě Svobodové z Klešic, která se k nám

znovu chystá v adventním období na návštěvu a spolu se skupinou dalších dárců
chce udělat každému klientovi radost drobným balíčkem s užitečným obsahem.
Také jsme po roce rádi uvítali nabídku paní
Králové z restaurace Maple. Ta je autorkou projektu Přání,
které vykouzlí úsměv,
a pod jejím vedením
před Vánocemi dárci
splní přání některým
našim klientům. DĚKUJEME!
V našem domově
stále vítáme dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří by měli
chuť a čas navštívit
některé z našich seniorů – popovídat si

s nimi, něco jim přečíst nebo je vzít třeba na
procházku. Kouzlit úsměv na rtech se dá totiž nejen hmotnými dárky pod stromečkem,
ale i v průběhu celého roku pouhou přítomností. Činí tak například paní M. Ostrčilová,
která do našeho domova dlouhodobě jako
dobrovolnice pravidelně dochází. Také jí
směřuje naše poděkování.
Ať se vám daří udržet si úsměv na rtech
v někdy hektickém předvánočním období
a to samé i v novém roce. My se o to v našem Domově pro seniory U Bažantnice také
snažíme. :-)
Mgr. Lenka Kellerová, sociální pracovnice
socialni.ddhm@seznam.cz
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Den turistických
Pečovatelská služba na konci roku 2019
informačních center Oznámení pro klienty pečovatelské služby o rozvrhu poskytování služby na konci roku
Naše TIC se zapojilo do „Dne turistických informačních center“, který
proběhl 24. 10. 2019. Pořadatelem
v České republice byla Asociace turistických informačních center.
Hlavním účelem bylo vysvětlit, proč u nás po
roce 1990 začala TIC vznikat. Po otevření hranic je naším hlavním úkolem podávat našim
i zahraničním turistům informace o turistických atraktivitách regionu, památkách, ubytování, stravování apod.
Kromě toho TIC poskytují průvodcovské služby, tvoří databáze zajímavostí a turistických
cílů ve městě a okolí, poskytují tipy na výlety,
informace o turistických trasách, cyklotrasách
a naučných stezkách. Kromě těchto informací
naše TIC např. zajišťuje publicitu významných
společenských akcí mikroregionu Heřmanoměstecko, připravuje a realizuje některé soutěže regionu, sledujeme periodika, vyhodnocujeme jejich přístup k vybraným tématům, včetně
zpracování statistických přehledů. Poskytujeme i doplňkové služby – internetový předprodej vstupenek v síti Ticketportal a Ticketmaster.
Pro občany města jsme zavedli internetový
předprodej vstupenek do kina (běžně se tato
služba v TIC neposkytuje) i na ostatní akce příspěvkové organizace Spokul. Spolupracujeme
při přípravě městského zpravodaje Leknín.
Nejsme ale informační středisko, které může
poskytovat např. informace o telefonních číslech, dopravní informace apod. Tyto instituce
mají samostatná informační střediska (1188,
autobusové, vlakové informace…) My nemáme přístup do jejich databází, jen přístup
k internetu jako každý běžný občan, takže
pomoci můžeme jen omezeně. Domluvíme
se těmito jazyky – anglický, ruský a německý.

2019 a na začátku roku 2020.

20. 12. 2019 – pátek: bude naposledy v tomto roce poskytnut rozvoz a donáška obědů,
ostatní služby poskytujeme v normálním rozsahu.
Pečovatelská služba bude poskytována dle předchozí individuální domluvy:

23. 12. 2019 – pondělí :

mobil 737 334 546, 720 447 508

27. 12. 2019 – pátek:

mobil 722 226 730

30. 12. 2019 – pondělí:

mobil 737 334 546

31. 12. 2019 – úterý:

mobil 720 447 508

Ve čtvrtek od 2. 1. 2020 se služba začne poskytovat v plném rozsahu.
Všem klientům pečovatelské služby i ostatním občanům města Heřmanův Městec a okolí
přejeme klidné prožití adventu, mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné
zdraví, potřebnou dávku štěstí a hodně lásky v novém roce 2020.
Jana Kopecká, Marie Musilová, Irena Poláková a Petra Flídrová

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOROČNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

L OV C I

P E R E L

2 0 1 9

se uskuteční 12. prosince 2019 od 16 hodin
v Městské knihovně v Heřmanově Městci
Srdečně zveme všechny účastníky soutěže, jejich rodinné příslušníky
i širokou veřejnost.
A možná přijde i kouzelník…
Těšíme se na setkání se všemi lovci.

Na naše návštěvníky čekal při dni TIC kvíz pro
děti, drobné dárky, nechybělo i občerstvení.
Dospělí návštěvníci nám vyplnili dotazník,
podle kterého jsme zjistili:
• největším lákadlem jsou u nás židovské památky a kostel sv. Bartoloměje
• ve městě jim nejvíce chybí stojany na kola,
předzahrádky u restaurací a přáli by si náměstí bez aut
Den TIC se u nás vydařil a těšíme se zase
za rok.
L. Jirásková a J. Novotná
www.hermanuv‑mestec.cz
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Podzimní výlet a noc ve školní družině
Ten, kdo by v pátek 1. listopadu šel do školní družiny, nikoho by nenašel.
Všude bylo prázdno. Děti vyrazily na výlet. Nestačily nám ani tři autobusy,
museli jsme objednat ještě mikrobus. A kam že jsme to všichni vyrazili? Do
„Dýňového světa“ v Nové Vsi u Leštiny.
Majitelé statku na svých pozemcích pěstují
mnoho druhů dýní a již tradičně na podzim připravují pro veřejnost expozici dýní,
které si můžete koupit na dekorace a nebo
na vaření. Pro dětské návštěvníky je atraktivnější zábavná část areálu, kde se mohou
vyřádit ve slámovém bazénu, projít bludiště z klád, prohlédnout si pyramidy z dýní,
vytvořit z dýní obrazce nebo si nějakou
namalovat. K vidění byla také hospodářská
zvířata chovaná na statku. Počasí nám přálo,
děti si odpoledne v areálu užily, a tak nás
nemrzelo, že se při návratu do autobusů zatáhlo a začalo foukat. Pro většinu dětí to byl
teprve začátek dobrodružné páteční noci.
Společně jsme ještě všichni absolvovali večeři ve školní jídelně. A potom…

na plastovém hřišti, ale i je vyrušila Bílá paní,
která obcházela „hrad Netopil“. Všichni se
uklidnili teprve, když zjistili, že Bílá paní byla
paní ředitelka Šindelářová a kat paní učitelka Beránková. Záhada halloweenského
strašení a místních strašidel byla pro letošní
rok vyřešena. Děti si v klidu ještě zahrály pár
her a potom je začala zmáhat únava z celého dne, tak honem do hajan. Ráno jsme
se probudili do zamračeného a deštivého
podzimního dne. Naštěstí jsme v Dýňovém
světě byli včera.

Každé oddělení prožilo halloweenskou
noc jinak. Děti z prvního oddělení si vyrobily v Domě dětí a mládeže v Heřmanově
Městci lucerničky, se kterými se statečně
pustily do parku. Děti ze čtvrtého oddělení prošly temnou školou, kde se potkaly
s Bílou paní a na zahradě s katem. Třetí
oddělení plnilo strašidelné úkoly v budově
Staré radnice. Prvňáčci z druhého a pátého
oddělení spojili síly a prošli stezku s úkoly

Vychovatelky školní družiny:
Mirka Kynclová, Jana Friedlová, Vlaďka Hůlková, Ivana Loudová, Natálka Chmelíková

A co podnikneme příště?
Závěrem chceme moc poděkovat všem,
kteří nám pomohli celou akci uskutečnit.

Vezměme děti a žáky ven a ukažme jim život,
třeba v době románské
Dne 6. 11. 2019 se zástupci škol zúčastnili
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II v ORP Přelouč, č. CZ.02. 3. 68/0
.0/0.0/17_047/0008593 (MAP II) další odborné exkurze pro pedagogy. Ing. arch. Tereza Šmídová jim představila možné nové
formy exkurzí pro děti a žáky, které lze
v našem regionu uskutečnit. Přítomní se
dozvěděli, jak využít nádherné přírody kolem nás a zaujmout děti i žáky nejenom
historií krajiny a sídel, ale především netradičním výkladem, který propojuje veškeré
aspekty života lidí určité doby, který rozvíjí
představivost a intuici.
Exkurze rozproudila zajímavou diskuzi
a podpořila velký zájem a chuť v nich pokračovat i nadále. Na základě tohoto požadavku budou týmem MAP II v ORP Přelouč
vypracovány typové exkurze, které budou

školy moci absolvovat od r. 2020. V rámci
partnerství budou poskytnuty připravené
itineráře exkurzí i školám na území MAP II
v ORP Chrudim.
Za tým MAP II v ORP Přelouč Petra Sotonová, MAS Železnohorský region
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Městská policie informuje
Dobrý den,
s potěšením mohu konstatovat, že kurz
první pomoci pořádaný strážníky se dobře ujal. Dvě desítky zájemců se dozvěděly
spoustu užitečných a nových informací. Na
místě si účastníci kurzu hodně věcí vyzkoušeli na figurantovi. Děkujeme za projevený
zájem i za podporu v Českém rozhlasu.
Jelikož se nám ozvalo několik dalších lidí,
hodláme v těchto kurzech pokračovat. Pro
některé opakováním toho základního a pro
ostatní pokračováním v dalších tématech
s možností vyzkoušení si získaných dovedností.
Od 1. prosince letošního roku budou
strážníci působit na základě veřejnoprávní smlouvy v obci Stojice. Podobně jako
v Rozhovicích i ve Stojicích budou dohlížet
na dodržování veřejného pořádku a na základě požadavků vedení obce budou kontrolovat dodržování rychlosti jízdy v obci.
Věřím, že působením hlídek v této lokalitě
dojde ke zklidnění situace.
Z naší činnosti v listopadu:
• Při noční službě se na MPHM obrátil muž
se žádostí o pomoc při řešení sousedského sporu. Hlídka na místě zjistila, že se
jedná o dlouhodobý stav. Při řešení situace došlo k dalšímu napadení a schválnosti vůči oznamovateli a hlídka byla
nucena použít hmatů a chvatů, přiložení
pout vůči agresorovi, který byl následně
převezen k vystřízlivění do Pardubic. Za
své jednání bude předvolán k přestupkové komisi.
• Styl jízdy řidiče Škody neušel pozornosti
strážníků, kteří tento vůz zastavili a řidiče
podrobili dechové zkoušce. Tato prokázala hodnotu alkoholu v dechu téměř
1,5 promile a řidiče si převzali kolegové
z Policie ČR k dořešení.
• Obsluha restaurace zavolala na pomoc
hlídku MP ve chvíli, kdy muž uvnitř nereagoval na její výzvu, aby šel kouřit ven.
Až za asistence MPHM muž pochopil vážnost situace, zaplatil útratu a z prostoru
restaurace odešel.
• Strážníkovi na pohotovosti oznámil
muž v nočních hodinách, že na náměstí
pod stromy leží nějaký muž a vzhledem
k chladnému počasí má obavy o jeho
život. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o známého opilce, který byl
probuzen a vykázán k odchodu domů.
Za celou MP Heřmanův Městec děkuji za
všechna oznámení a podněty k výkonu
služby strážníků v letošním roce, budeme
se těšit na další spolupráci. Užijte si krásné
svátky, hlavně přeji klid a pohodu a kouzelné Vánoce.
Roman Charvát, velitel MPHM

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 9

Mikuláš ztratil
plášť
Strašidelná bludička pro děti
i dospělé

V den následující po
mikulášské nadílce –
v pátek 6. prosince od
17.00 pořádá Běžecký
klub Heřmanův Městec v parku „strašidelnou“ procházku spojenou s orientační hrou/
závodem.
V areálu parku budou rozmístěny osvětlené
kontrolní body s mikulášskými a pohádkovými motivy a postavami. Účastníci se mohou
dostavit na start mezi 17.00 a 18.00. Startovat se bude průběžně od 17.00 do 18.00.
Hra/závod skončí v 19.00, či po posledním
účastníkovi v cíli. Start i cíl budou u vchodu
do parku z náměstí, kde každý účastník dostane kontrolní kartičku a mapu parku s vyznačenými kontrolami. Trať nebude značená,
pořadí kontrol a cestu si volí každý sám. Děti
(a dospělí slabší povahy) mohou být doprovázeny rodiči. Úkolem účastníků bude projít
co nejvíce kontrol – nejlépe všechny a nebát
se při tom. Pro označení kontrolní karty budou u každého stanoviště umístěny klasické
orientační kleště. Dětem bude u cíle vydán
pamětní list a malá odměna.
Běžci a sportovci se mohou nahlásit do
tzv. scorelaufu a bude jim měřen čas, jež
potřebovali k proběhnutí všech kontrol. Po
závodě proběhne krátké vyhlášení v kategorii muži a ženy. Doporučené vybavení: teplé
oblečení + baterka. Vstupné dobrovolné.
Kdo by chtěl pomoci s organizací a vytvořením strašidelného stanoviště, popř. na něm
během závodu „strašit“, kontaktujte prosím
organizátory na info@podbeh.cz.

Strom přání
O Vánocích má mnoho dětí i dospělých po celém světě svá tajná přání
a někde v nitru věří, že se vyplní. Taková spousta pozitivní energie má
jistě svou moc. Když si budete něco
opravdu přát, možná se to právě vám
splní. Stačí věřit ve své sny. Zní to jako
pohádka? Samozřejmě, ale pohádky
k Vánocům patří, bez nich by přece
nebyly tak kouzelné.
Přijďte snít a napsat svá přání na hvězdičku modré či bílé barvy, kterou zavěsíte na
Strom přání. Tato akce proběhne v neděli
1. 12. 2019 odpoledne společně s rozsvěcením vánočního stromu na náměstí Miru
v Heřmanově Městci. Strom bude poté součástí předvánoční výzdoby v základní škole. Přání budou v prvním lednovém týdnu
slosována.
Příjemné prožití adventního času vám přeje
Vlaďka Hůlková a Ivana Loudová,
školní družina

Sokolovna oslavovala 90 let
V pátek 1. 11. 2019 uspořádal SPOKUL HM spolu s tělocvičnou jednotou Sokol
Heřmanův Městec oslavy devadesáti let od otevření naší sokolovny.
Zaplněný velký sál byl svědkem impozantního nástupu sokolů a dále pak cvičebních
i kulturních ukázek, které předvedli sokolové z Heřmanova Městce i okolí. Největší
úspěch měli malí judisté a pak vtipná ukázka prostných předvedená cvičenci z Heřmanova Městce. Salto pana Štefla na závěr
bylo opravdu perfektní!
Večer uzavřel film o Miroslavu Bendovi,
který prožil celý život jako sokol, věrný so-

kolským myšlenkám a který byl oslavám
osobně přítomen.
V sobotu si mohli přijít děti i dospělí vyzkoušet jednotlivé sporty. Po oba dny byla k vidění v malém sále výstava k historii Sokola.
Je vidět, že Sokol v Heřmanově Městci stále
žije, a proto sokolům NAZDÁÁÁR!
Tomáš Plavec

Následně po akci proběhne také slavnostní
vyhlášení výsledků všesportovní celoroční
ligy VLÁDCE MRDIC, jíž je akce součástí.
Slavnostní večer a předání cen se bude konat v restauraci U Slunce od 20:00. Zajímavé
ceny budou předány účastníkům, kteří dosáhli kvóty bodů a účastí v seriálu.
Více na WWW.PODBEH.CZ
Běžecký klub Heřmanův Městec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Tip na výlet

Logická olympiáda

Klub aktivní senioři se sejde v klubovně
Domu s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí Heřmanův Městec.
středa 11. prosince 15.30
KERAMIKA doneste si pracovní triko a nůž
/ spoluúčast 50 Kč
pondělí 16. prosince 14.00
MASÁŽE
doneste s sebou ručník, hodinu masáže
objednejte na tel. 724 215 103 / spoluúčast
- členové STP 75 Kč, ostatní zájemci 150 Kč
úterý 17. prosince 15.30
VÁNOČNÍ ZVONEČKY ŠTĚSTÍ
doneste si bavlnku Perlovku, špendlíky s barevnou hlavičkou a několik mikrotenových
sáčků. Ostatní potřebný materiál je k dispozici. / spoluúčast 50 Kč
KLUB AKTIVNÍ SENOŘI PŘEJE RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
2020.
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Dne 1. 11. 2019 se účastnil krajského kola
Logické olympiády v kategorii B žák ZŠ
Heřmanův Městec Ondřej Chytil. V klání
s nejlepšími žáky 6. – 8. třídy resp. 1. – 4. třídy osmiletých gymnázií Pardubického kraje
obsadil 42. místo.

Vážená redakce, po přečtení článku o Švédově kameni mi bylo hned jasné, kam v brzké době uspořádám výpravu s manželem
a pětiletými vnučkami. Nikomu nevadilo,
že poprchávalo. Výprava přes podzimní
Bažantnici a blízký les, přes městeckou
Doubravu, pole (není cesta) a na rozhovickou Doubravu byla úspěšná (viz foto).
Zpět po travní cestě do Klešic, občerstvení
v restauraci U Jáji (děkuji vstřícné obsluze)
a zpět do Heřmanova Městce (pěšky či autobusem). Příjemná 5 km túra. Doporučuji!
Jana Plavcová

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale
o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování.
Zdeno Sekerák
MENSA ČR

Kouzelník a Mikuláš v sokolovně
Milé děti
a milí rodičové,
v předchozích letech
jste si, doufáme, užili
loutkové divadlo Vánoce s Kašpárkem,
letos jsme vymysleli
menší změnu, která,
jak věříme, se vám
bude líbit. Těšíme se,
že se uvidíme 10. prosince od 16.30 v sokolovně, kde nejprve
vystoupí kouzelník
a potom přijde Mikuláš
a rozdá vám drobnou
nadílku. Vstupné je
dobrovolné.
Za Spolek Heřmani
a T.J. Sokol
Jan Řehák

ÍK ÁŠ
KOUZELNIK
UL
ovolné,
Vstupné dobr
malou
děti dostanou
nadílku!

A M
ÚTERÝ

0

163

10. 12.OOLDOVNA
SOK

T.J. Sokol

STEC

NŮV MĚ

HEŘMA

Akce byla podpořena z grantu
města Heřmanův Městec.
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Konkurz na
novou píseň při
vánoční slavnosti
v Rytířském sále
Písně k Vánocům patří. Však už tehdy,
když se Ježíš v Betlémě narodil, zněly písně a chvály, a to přímo z andělských úst. Od té doby jsou Vánoce se
zpěvy, písněmi a koledami spojené,
protože písně snad nejlépe vyjadřují
radost i naději, kterou vánoční událost ztělesňuje. O téhle naději ale vyprávěly i písně, které si lidé zpívali už
dávno před těmi prvními betlémskými Vánocemi. Byly to písně prorocké
a byly plné doufání a těšení.
Jak to asi mohlo vypadat, když už dlouho
před betlémskou událostí dávní Izraelci hledali tu pravou píseň, která to vyjádří, bude
vyprávět letošní vánoční hra dětí nazvaná
„Konkurz na novou píseň“. Pro malé i velké
návštěvníky ji připravuje zdejší evangelický
sbor, který vás už po šesté zve na vánoční
slavnost v Rytířském sále, a to ve čtvrtou
adventní neděli 22. prosince od 10 hodin.
Hra dětí bude hlavní částí slavnosti, ke které
ale patří i písně, čtení vánočního příběhu
a také dárky.
Srdečně vás zvu, abyste v poslední adventní
neděli dopoledne přišli do Rytířského sálu
načerpat trochu z vánoční radosti, touhy
a naděje.
Jan Plecháček, evangelický farář

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Populární Rybovka zazní o Vánocích
v kostele sv. Bartoloměje
Již počtvrté díky velkému zájmu posluchačů připravil Pěvecký sbor Vlastislav bonusový vánoční koncert, který zpestří sváteční dny. Zároveň při tom
budou mít možnost zažít i vánoční atmosféru kostela s krásným heřmanoměsteckým betlémem.
Pěvecký sbor Vlastislav společně s Řk. farností Heřmanův Městec srdečně zve na
vánoční koncert, který se uskuteční v pátek
27. prosince od 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Těšit se můžete výhradně na
u nás tolik populární dílo Jakuba Jana Ryby
Českou mši vánoční „Hej, mistře!“. Rybovu
mši provedou Pěvecký sbor Vlastislav společně se sólisty a souborem ReBelcanto za
varhanního doprovodu Martina Kudrny.
Vstupné je dobrovolné. Přijďte společně
s námi obohatit atmosféru vánočních dní
ve vašich domovech i našem městě. Členové Pěveckého sboru Vlastislav děkují za
podporu i přízeň v letošním pro náš sbor
nelehkém roce a přejí všem spoluobčanům
klidné a radostné prožití vánočních svátků
a hudbou a zpěvem ozdobené dny roku

2020. K tomu se vynasnažíme i my přispět
a těšíme se na další nejen hudební setkání.
Marek Výborný

Vánoční koncert i s hudbou českých
pohádek
Pěvecký sbor Vlastislav připravuje pro všechny milovníky vánoční hudby
a zpěvů tradiční VÁNOČNÍ KONCERT. Půvabné vánoční koledy a zpěvy přednese PS Vlastislav a jeho hosté.
V rámci letošního koncertu zazní dvě zásadní skladby. Bude uvedena Missa pastoralis
„Alma nox!“, tedy „Tichá noc!“ slovenského
skladatele Mikuláše Schneidera – Trnavského. Zcela výjimečná bude potom suita českých pohádkových písní „Kouzelné vánoce“.
Suitu písní z pohádek Tři oříšky pro Popelku,
S čerty nejsou žerty, Princezna ze mlejna
a řady dalších upravil mladý sbormistr, dirigent a skladatel Jakub Pikla, a to právě pro
letošní vánoční koncert. U nás v Heřmanově
Městci tak zazní v podání Východočeského
akademického orchestru a pěveckých sborů

Doubravan Chotěboř a domácího Vlastislavu doslova ve světové premiéře a pod taktovkou autora suity Jakuba Pikly.
Dobře známé a oblíbené pohádkové melodie věrně spojené s Vánocemi mohou být
lákavou pozvánkou i pro vás. Koncert se
uskuteční v neděli 15. prosince v 16.30 hod.
v heřmanoměstecké sokolovně. Využijte
cenově zvýhodněný předprodej vstupenek
v TIC na náměstí Míru.
Marek Výborný

Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec z.s.
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
Neděle 15. prosince 2019 16.30
Sokolovna v Heřmanově Městci

www.hermanuv‑mestec.cz

Mikuláš Schneider-Trnavský
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L idé kolem nás
Adrian Jaroslav Sedlák
S ER I Á L

* 17. 3. 1970
farář Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec
je člověk opravdu povolán Bohem. To povolání Bohem je pro nevěřícího člověka něco
neuchopitelného a těžko se to vysvětluje.
Není to dílem jednoho okamžiku, v člověku
prostě nazrají určité věci. U mne se to stalo
na vojně, cítil jsem, že bych měl jít touto cestou a ta se pro mne otevřela právě studiem
na biskupském gymnáziu.

Pane faráři, můžete nám říci,
odkud pocházíte, a jaké bylo vaše
dětství a školní léta?
Pocházím z Černé za Bory, což tehdy byla
ještě vesnice. Do základní školy jsem chodil
do Pardubic a poté jsem absolvoval Zemědělskou školu a učiliště v Dolní Rovni. Pak
mne odvedli na vojnu. Po ní jsem absolvoval Biskupské gymnázium v Brně, a to už
byla příprava na bohosloveckou fakultu. Tu
jsem vystudoval v letech 1994–1999, nejprve v Olomouci a poté v Praze. V roce 1999
jsem byl vysvěcen na kněze.

A jak se po studiu vyvíjí profesní
kariéra kněze?
Již po maturitě se budoucí kněz musí rozhodnout, do které diecéze bude patřit,
většinou je to ta, ze které pochází, v mém
případě královéhradecká. Po ukončení studia dojde k vysvěcení, čímž se člověk stane
knězem. Pak je ustanoven do nějaké farnosti do pozice kaplana, který pracuje pod
vedením faráře. Já byl ustanoven kaplanem
ve farnosti Havlíčkův Brod a zároveň jsem
vedl farnost v České Bělé, kam jsem v roce
2005 přesídlil. V roce 2008 jsem byl požádán, abych se ujal farnosti v Poličce. K tomu
požádání: U nás v církvi, když biskup vydá
dekret, tak se o tom nediskutuje. Ale já jsem
si v České Bělé opravil faru a sotva jsem se
zabydlel, měl jsem se stěhovat. Proto se mě
představení ptali, zda s tím souhlasím a já
souhlasil.

Jak se to stane, že se člověk ve 20
letech rozhodne stát se knězem?
Já jsem z katolické rodiny, vždy jsem k víře
měl blízko, v rodině jsme měli několik kněží. Ale vyrůstal jsem se svými vrstevníky
na vesnici jako normální kluk, pouze jsem
s rodiči chodil do kostela. K povolání kněze

V Poličce byl v havarijním stavu kostel
sv. Jakuba, to je ten, v jehož věži se narodil skladatel Bohuslav Martinů. A hrozilo, že
právě tato věž se zřítí. Mně se podařilo rozběhnout opravu, ale po třech letech jsem
byl přeložen do Trutnova. Pro vysvětlení,
přeložení farářů se dělá z různých důvodů,
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např. nemoc, úmrtí apod. Když se místo
uvolní, biskup to musí řešit, zná své faráře
a rozhodne, kdo by se na toto místo nejlépe
hodil. V Trutnově jsem byl sedm let a obstarával tam 25 kostelů. A od roku 2018 sloužím
v Heřmanově Městci.
A jak se vám tady líbí?
Jistě neočekáváte, že řeknu nelíbí. Takže líbí.
Každá farnost má svoji specifičnost a Heřmanův Městec beru opět jako výzvu, jak
z hlediska opravy církevních objektů, tak
vytváření duchovních a kulturních aktivit.
Není život kněze v této velké
a studené budově fary osamělý?
Rozhodně není, těch činností je tolik, že
nemám čas být sám. Sloužím dvanáct bohoslužeb týdně, navštěvuji nemocné doma
i v obou domovech seniorů, připravuji na
svatby i křty, vyučuji náboženství a samozřejmě vyřizuji všechnu nezbytnou administrativu.
Čím byste pozval do kostela ty,
kteří tam pravidelně nechodí?
Kostel je místo, kde člověk může poznat
sám sebe a místem, kde se může setkat
s Bohem. To je moje pozvání.
Co byste chtěl vzkázat věřícím
i ateistům k nastupujícímu období
adventu a vánočních svátků?
Advent je předvánočním obdobím, které
lidé mohou naplnit buď symboly nebo
lépe krásou svého chování, tedy že k sobě
budou milí!
Advent je obdobím přípravy a pokud jsme
mu dali svým chováním náplň, můžeme
ji zužitkovat. Pokud jsme na sebe byli
o adventu hodní, můžeme se o Vánocích
radovat!
Otázky kladl Tomáš Plavec

Pozvání na tradiční „půlnoční“ i na vánoční bohoslužbu pro děti
Mnohaletá tradice půlnoční vánoční bohoslužby nebude přerušena ani letos. Přijměte tedy, milí přátelé, pozvání do kostela sv. Bartoloměje, kde se
na Štědrý večer ve 23.30 hod. rozezní vánoční zpěvy a nejznámější české
koledy v podání pěveckého sboru Vlastislav. Přesně o půlnoci potom začne
slavnostní vánoční bohoslužba.

ných bohoslužeb (pořad bude zveřejněn na
www.farnost‑hm.cz a ve vitríně pod věží).
Zvlášť potom 27. prosince od 16 hodin, od
17 hodin vás potom srdečně zveme na Rybovu Českou mši vánoční „Hej, mistře!“.

Pro koho je noční hodina méně vhodná,
může přijít již ve štědrovečerní předvečer
v 15 hodin na vánoční bohoslužbu pro rodi-

Aby pro vás čas vánoční byl dobou pokoje
a radosti, vám přeje

ny s dětmi, taktéž v kostele sv. Bartoloměje.
Heřmanoměstecké jesličky si budete moci
prohlédnout před či po skončení pravidel-

P. Adrian Jaroslav Sedlák
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ANKETA LEKNÍNU – žáci Heřmanův Městec
ANKETA: „Jaké dárky byste chtěli o letošních Vánocích najít pod stromečkem?“
Rozárka Sládková, 6 let: „Já bych chtěla autobus pro barbíny, domeček
pro petshopáky, to jsou taková malá zvířátka. A ještě pouzdro na flétnu.
Celý rok jsem byla hodná, tak myslím, že mi to Ježíšek přinese.“
Honzík Červenka, 5 let: „Já si strašně moc přeju od Ježíška
kostičky, ty jak jsou ve školce. Jsou tam čtverce, obdélníky a takové pícháčky a dál nevím, jak se to jmenuje, ale je to ze dřeva. Ještě si přeju
něco, ale musím si to rozmyslet. Ale jestli mi to Ježíšek přinese, se ještě uvidí.“
Terezka (4 roky) a Filda (7 let) Volejníkovi: Terezka: „Přála bych si koníčka,
mazlíčka králíčka, přívěsky, diskokouli, světelný projektor (maminka dodává:
„A nestačí to už?“). Přála bych si dráčka, Natchimals, Baby born, které umyješ
očička a ona na tebe koukne. Přeju si Baby born a časopis.“ Starší bráška
doplňuje: „Já bych chtěl drona, to je létací vrtulník, který má 4 vrtule, vznáší se
ve vzduchu a má to ovladač. Ještě bych chtěl podmořskou zahradu, to jsou experimenty.“
Beatka (5 let) a Anička (8 let) Petrákovy: Beatka: „Baby born vanu, Baby
born karavan a ještě Barbie domeček a ještě Baby born postýlku a ještě
Baby born vanu a ještě Baby born motorku a to je dost.“ Anička si přeje:
„Já bych chtěla Nerf pistoli a tavící pistoli, se kterou chci lepit různé věci.
A ještě vlastně hru Lovci duchů.“

Štědrovečerní
koledy zazní z věže
kostela
I o letošním Štědrém dni se budou moci
stovky občanů sejít v podvečer na náměstí Míru na tradičním (od roku 1958, máme
tedy malé šedesáté výročí) štědrovečerním
„troubení“ koled z věže kostela. Žesťový
kvintet pana Pecky z Turkovic zahraje všem
občanům z věže kostela sv. Bartoloměje na
Štědrý večer v 16.00 hod. Otevřen bude
i kostel, kde bude možné si prohlédnout
heřmanoměstecký vyřezávaný betlém.
Z tohoto zvyku se již stala pozoruhodná
tradice začátku Vánoc. Přijďte popřát svým
známým a přátelům krásné Vánoce, prohlédnout si betlém pana Cypriána u kostela
a zažít pohodu začátku Štědrého večera.
Marek Výborný

XV. výstava betlémů zpříjemní předvánoční čas
V čase adventním probíhá již XV. výstava betlémů v Heřmanově Městci. Expozice je umístěna v prostorách Galerie Dvojdomek vedle synagogy. Výstava
svým rozsahem zabírá veškeré výstavní prostory galerie. „V podkroví je opět
umístěna také jako zpestření výstavy aranžovaná ukázka vánočních tradic
před padesáti a více lety. Věříme, že mnozí návštěvníci rádi zavzpomínají
na svá dětská léta“, říká s potěšením Zdenka Sedláčková z týmu pořadatelů
heřmanoměsteckých křesťanských demokratů. Letos se děti mohou samy
podílet na vytvoření betlému přímo na výstavě, kde si mohou vybarvit některou z betlémských postaviček. Tento veliký betlém bude po skončení
výstavy přemístěn do kostela sv. Bartoloměje, kde bude vystaven po celou
dobu vánoční.

V přízemí potěší návštěvníky řada exponátů, které se podařilo zapůjčit z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Letos jsou vzácnými
exponáty betlémy ze sudetoněmeckého
pohraničí. Opět po čtyřech letech se vrací také pohyblivý vyřezávaný betlém pana
Abrahama i havířský betlém pana Plavce.
Svými exponáty se podílí na výstavě i známí

betlémáři – p. Bolek z Pardubic a p. Budínský z Přelouče, vystaveny budou betlémy
prakticky ze všech koutů východních Čech.
I letos bylo záměrem organizátorů zpestřit
výstavu soutěží. „Oslovili jsme školy, školky, mateřská centra i veřejnost s nabídkou
účasti v soutěži o nejkrásnější vánoční ozdobu tak, aby odpovídala názvu výstavy
’Vánoce v modrém’. Nápady a šikovnost
nejen našich dětí nás potěšily. Tyto tradiční
vánoční dekorace jsou součástí expozice
výstavy a ty nejlepší ocenila odborná porota“, doplňuje k celé výstavě Zdenka Sedláčková. Také vy – návštěvníci – máte možnost
ocenit svým hlasem ozdoby, které se vám
nejvíce líbí. Výsledky budou vyhlášeny po
skončení výstavy, zveřejněny v příštím čísle
Leknínu a vítěz „návštěvnické“ poroty obdrží zvláštní odměnu.

Výstavu pořádá KDU‑ČSL Heřmanův Městec
ve spolupráci se SPOKUL HM, p. o. Přístupná je denně od 9 do 17 hodin, a to až do
neděle 15. 12. V rámci výstavy je také možné zakoupit vánoční pohlednice, betlémy
a dekorační předměty. Věříme, že výstava
přispěje pokud možno k poklidné předvánoční atmosféře všech jejích návštěvníků.
Václava Výborná

www.hermanuv‑mestec.cz
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Vzpomínka na Markétu
Děkuji jménem našeho Domova pro seniory U Bažantnice paní Zdeně Sedláčkové za nádhernou vzpomínku
na nezapomenutelnou paní Markétu Štěpánovou – Výbornou, kterou uveřejnil poslední Leknín.
Připojím se vzpomínkou na malou Markétku, kdy už jako malá
holčička přišla s dětmi ze základní školy, které vedla v pěveckém
kroužku její maminka, paní Ludmila Štěpánová. Bylo to krátce po
otevření přístavby pavilonu. Markétku postavila na židli paní Štěpánová, abychom ji všichni dobře viděli, když začala s dětmi v bílých
šatičkách zpívat. To byl první potlesk, který malá Markétka od nás
všech v domově získala. Patřila se svojí maminkou k těm, kteří po
celé roky nás svým zpěvem a hudbou potěšovali a stali se našimi
nejlepšími přáteli a my jsme je měli všichni rádi. Otvírali nám svým
zpěvem srdce a my, pamětníci, na to vzpomínáme s úctou.
Vlastislav také často u nás zpíval a mnoho našich sestřiček a zaměstnanců prošlo celé roky tímto nádherným pěveckým sdružením, které paní Štěpánová vedla a nyní byla dirigentkou naše
milovaná Markétka.

Vážení, dne 27. 10. 2019 jsem se zúčastnila odpoledního
koncertu, na kterém zpívala paní Alena Tichá a na harfu
hrála paní Zbyňka Šolcová. Koncert se konal v Rytířském
sále našeho zámku a byl vzpomínkou na neobyčejnou
ženu, která v Heřmanově Městci byla hudební duší ve
výchově mládeže, zájmového pěveckého sboru Vlastislav
a hlavně byla dobrým člověkem.
Osobně jsem paní Výbornou neznala, ale z úvodního přivítání přítomných paní farářkou Alenou Tučkovou jsem pochopila, jakou
úctu paní Výborná měla v celém městě. Před vystoupením ještě
paní Tichá vzpomněla na obětavou činnost paní Výborné ve veřejném životě města, ale hlavně na tom, že byla dobrým člověkem.
Potom ten nádherný přednes písní a procítěná hra na harfu byly
až dojímavě krásné.
Hluboký dojem jsem měla, když po skončení koncertu všichni přítomní v sále vstali a dlouhým potleskem vzdali úctu paní Výborné.
Byl to pro mne zážitek překrásný – nezapomenutelný.

Jak nás zabolelo srdce, když jsme se dozvěděli, že paní Markétka
Výborná zemřela. Děkujeme také jí, za úsměvy a nadšení, které
kolem sebe rozdávala. Budeme s úctou na ni vzpomínat.

Ke 101. roku založení republiky zazpívali všichni oblíbenou píseň našeho 1. prezidenta republiky T. G. Masaryka píseň Ach synku, synku…

J. Rousková
bývalá zaměstnankyně DpS U Bažantnice, nyní klientka

Marie Naďová
uživatelka Domova pro seniory v Heřmanově Městci
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Kino Heřmanův Městec
program na prosinec 2019:
Úterý 3. 12. 19.30 Výjimeční
Středa 4. 12. 18.00 Valhalla: Říše bohů
Čtvrtek 5. 12. 17.30 Mikuláš v kině
Čtvrtek 5. 12. a pátek 6. 12. 19.30
Špindl 2 (HIT)
Pátek 6. 12. a sobota 7. 12. 17.15
Jumanji:
Další level (2D/3D)
Sobota 7. 12. 15.30 Pat a Mat:
Kutilské trampoty
Sobota 7. 12. 19.30 Poslední aristokratka
Středa 11. 12. 17.00 Přes prsty (Bio seniorů)
Středa 11. 12. 19.30 Terminátor:
Temný osud
Čtvrtek 12. 12. 19.30 První zrádce
Pátek 13. 12. a sobota 14. 12. 17.30
Ledové království II
(2D/3D) - HIT
Pátek 13. 12. 19.30 Last Christmas
Sobota 14. 12. 15.00 Vánoční pohádka
(divadlo)
Sobota 14. 12. 19.30 Ženská na vrcholu
Úterý 17. 12. 19.30 Černé Vánoce
Středa 18. 12. 18.30 Star Wars:
Vzestup Skywalkera 3D (předpremiéra) - HIT

Pátek 20. 12.

17.30 Trollové a kouzelný
les
19.30 a sobota 21. 12. 17.00

Pátek 20. 12.
Star Wars:
Vzestup Skywalkera (2D/3D) - HIT
Sobota 21. 12. 15.00 Sněžná mela
Sobota 21. 12. 20.00 Vlastníci
Úterý 24. 12. 14.00 Zakleté pírko
(předpremiéra) - HIT
Čtvrtek 26. 12. 17.30 Addamsova rodina
Čtvrtek 26. 12. 19.30 Le Mans 66
Pátek 27. 12. 17.00 Jumanji: Další level
Pátek 27. 12. 19.30 a sobota 28. 12. 17.30
Šťastný nový rok (HIT)
Sobota 28. 12. 15.30 Špioni v převleku
Sobota 28. 12. 19.30 Dokonalá lež
Na filmy označené HIT není možná rezervace míst.
Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.cz

Návštěva z Bechyně
V úterý 12. listopadu nás navštívili zástupci našeho partnerského města
Bechyně, kteří přijeli s krásným hudebním programem do synagogy.
V rámci vzájemné kulturní spolupráce vystoupil v naší synagoze barytonista Josef
Veselý v doprovodu klavíristy Miroslava Navrátila s programem operních árii a písní. Za
Kulturní středisko města Bechyně nás navštívil
jeho ředitel Mgr. Štěpán Ondřich, za bechyňský Spolek rodáků k nám zavítala paní Jiřina
Trčková. Delegaci přivítal pan starosta města
Heřmanův Městec Josef Kozel a ředitel městské organizace SPOKUL HM Dalimil Nevečeřal.
Za pěvecký sbor Vlastislav, který před časem
koncertoval v Bechyni, přijal pozvání Marek
Výborný. Připomněli jsme si také bývalou
sbormistryni Markétu Výbornou, jejíž památce byl koncert věnován. Večer se nesl v příjemném duchu a úžasné vystoupení Josefa
Veselého vzbudilo dlouhý aplaus. Návštěvu
zakončil příchod Martina na bílém koni, který zahalil město do tiché noci a cestu našich
hostů domů do bílého pláště.
Věříme, že se i v budoucnu budou naše města setkávat v dalších obdobných projektech.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.
Vážení spoluobčané partnerského města
Heřmanova Městce,
prožíváme čas adventu, čas zklidnění, usebrání se, ztišení a rekapitulace událostí končícího
roku. Rád bych vám za Kulturní středisko města Bechyně popřál, aby vám tento čas přinesl
klid a pohodu ve vašich rodinách a světlo,
které bude nejenom svítit, ale také hřát.
Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska města Bechyně

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.
Program na měsíc PROSINEC 2019

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00 HOD

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9.00 – 12.00 Volná herna (mimo program v herně)
10.00 – 11.00 Klub rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
15.00 – 17.00 Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 8 let (pouze pro předem přihlášené)
18.00 – 20.00 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu
rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
14.00 – 15.00 Cvičení pro seniory, APŽ
15.00 – 17.00 Volná herna (nutno předem domluvit)
18.00 – 20.00 Večery s meditací (1 × za měsíc)
9.00 – 12.00 Volná herna (nutno předem domluvit)
15.00 – 16.00 Keramika pro předškoláky (jen pro přihlášené)
18.00 – 20.00 Kreativní dílna pro dospělé, 1 × 14 dní
Klub rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
10.00 – 11.00 Klub rodičů s batolaty (cvičení, sdílení, poradenství)
16.30 – 17.30 Kroužek bubnování, 1 × za 14 dní
18.00 – 20.00 Jóga pro dospělé (pouze pro přihlášené)
17.00 – 19.00 Poradna pro těhotné ženy a rodiče s kojenci, 1 × za měsíc

16.–19. 12. od 9.00 do 12.00 hodin
RADOVÁNKŮV BLEŠÍ TRH
Zveme naše příznivce na náš bleší trh drobných dárkových předmětů, vánočních dekorací a mnohého dalšího. Naši činnost
můžete podpořit právě nákupem na trhu
či darováním hezkého oblečení pro děti do
3 let, knížek či hraček vhodných k prodeji,
děkujeme. Informace a kontakt: 724 042 304.
Úterý 17. 12. od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO NEJMENŠÍ
Zveme rodiče s nejmenšími dětmi na vánoční setkání. Budeme zpívat koledy, hrát
si, povídat si a mlsat. Kdo můžete, přineste
ochutnat cukroví či ovoce na společné pohoštění.
Čtvrtek 19. 12. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohádkovou babičkou Ivou Krbcovou.

Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz
nebo získáte na tel: 724 042 304. Není‑li uvedeno jinak, je jednorázové vstupné na
program Radovánku 50 Kč, půlroční předplatné na program 500 Kč.

20. 12. 2019 – 3. 1. 2020
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 3. 12. od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ POSELSTVÍ
Setkání pro rodiče s dětmi se sestrou Gratií z kláštera v Hoješíně, která nám povypráví příběh o Betlému
a betlémském světle. Herna je otevřena pro volnou hru.
Informace: 724 042 304. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 5. 12. od 9.30 a 10.30 hodin
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče spolu s dětmi
od 1 roku. Program probíhá ve dvou skupinách.
Úterý 10. 12. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče spolu s dětmi od 1 roku.
Úterý 10. 12. od 16.30 hodin
ŠTĚSTÍ PŘEJE AKTIVNÍM
a dobře připraveným. Hledáte zajímavou práci? Způsob, jak sladit rodinný a pracovní život? Chcete začít
podnikat? Přijďte na informační schůzku k projektu
bezplatného motivačního vzdělávání, rekvalifikací
a zprostředkovaného zaměstnání realizovaného organizací KONEP. Více informací a registraci na schůzku získáte na emailu HYPERLINK „mailto:konirova@konep.cz“
konirova@konep.cz, nebo tel: 607 230 051. Schůzka probíhá zdarma, děti možno vzít s sebou.
Pátek 13. 12. v 17.30 hodin
KRUH JAKO CESTA K SOBĚ
Setkání ženského kruhu na téma Zastavení a ztišení
se v době adventu. Vstupné 100 Kč, pro členy spolku
50 Kč. Informace a kontakt pro přihlášení: 725 372 998.

Chcete získat práci, co Vás bude bavit? Nebo
zahájit podnikání?

ŠTĚSTÍ PŘEJE
AKTIVNÍM
a dobře připraveným!

Nabízíme BEZPLATNÉ semináře s motivační
tématikou s hlídáním dětí, rekvalifikační kurzy,
zprostředkování zaměstnání nebo placené stáže.
Do projektu se mohou zapojit:

Chcete zjistit více?
Přijďte na informační
schůzku.

10. prosince 2019
od 16:30 hod.
RC Radovánek,
Heřmanův Městec

lidé mladší 30 let, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní
přípravě
osoby s kumulací handicapů na trhu práce
osoby vracející se na trh práce po návratu z
rodičovské dovolené
propuštění zaměstnanci
uchazeči a zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více let
Projekt je zaměřen na osoby, které se nemohou vrátit do
původního zaměstnání kvůli sladění rodinného a pracovního
života (např. kvůli práci na směny), nebo se nemají kam vrátit
(např. zaniklá pracovní pozice, přestěhování v době RD apod.)

Prosíme o registraci na informační schůzku na
emailu konirova@konep.cz, nebo na tel. čísle
607 230 051 do 5. prosince.
Pokud nemáte hlídání, děti vezměte sebou :)
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Aktivní přístup k životu

Perner

APŽ
Prosinec 2019

Se jménem Perner je zdejší kraj spjat především první českou železniční tratí
Praha – Olomouc, již vytyčil a posléze vybudoval v roce 1845 Jan Perner.
Pocházel z mlynářské rodiny a světe div se, navzdory dvěma staletím stále
s tímto řemeslem spojené.

Každé úterý cvičíme v pomalém tempu
od 14.00 v RC Radovánek. Zaměřujeme se
na dechová cvičení, klouby a páteř.
V úterý 17. prosince cvičíme v Levanduli.

Spolek přátel Heřmanova Městce (SPHM)
měl v úterý 12. listopadu 2019 právě tu čest
přivítat v místním Multifunkčním centru při
své první přednášce Daniela Pernera, majitele, nejen v evropském měřítku, nejmodernějšího mlýnu ve Svijanech. Doplnila ji
putovní výstavou na pěti dvoupanelech
a průvodním slovem o staviteli železnice
vedoucí Společnosti Jana Pernera z Pardubic Dáša Hykšová.

středy 4. a 18. prosince
Návštěva wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M., cena 158 Kč/2 hod.
čtvrtek 5. prosince
Mikulášská vycházka s hůlkami
Sraz ve 14.00 u vchodu do parku
(u Holuba). Ujdeme cca 6 km.
sobota 7. prosince
Pěšky za betlémem do Choltic
Sraz u kapličky u vlakového přejezdu
ve 13.00. Zpět pěšky nebo vlakem v 18.30.
čtvrtek 12. prosince
Vánoční hrátky s ochutnávkou cukroví
Od 14.00 hrajeme karetní hry v RC
Radovánek. Kdo napekl, přineste
na ochutnání.
neděle 15. prosince
Advent na zámku v Doudlebech
Odjezd v 9.30 z autobusového nádraží
v H. M., vánoční jarmark a divadelní
prohlídka zámku, návrat v 18.30. Nutné se
přihlásit do neděle 8. prosince.
čtvrtek 19. prosince
Vycházka s hůlkami
Sraz ve 14.00 u vchodu do parku
(u Holuba).
úterý 31. prosince
Zvesela do Veselí, je přece Silvestr
Odjezd do Veselí v 8.25 z vlakového
nádraží v H. M., zpět pěšky
přes Bezděkov, cca 12 km, návrat
do 13.00. Svačinku a něco na zahřátí
s sebou.
Divadelní sezóna 2020
ve Východočeském divadle Pardubice
Nabízíme abonentní předplatné
skupiny B. Zájemci, hlaste se
do 4. ledna 2020.

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

Když v roce 1992 Danielův otec Jan s bratrem Bohumilem převzali v restituci ve značně opotřebeném stavu svijanský mlýn, měl
kapacitu 80 t / 24 h, ovšem málo využívanou. Po následné přestavbě dnes vyrábí 150
tisíc tun ročně, což je patnáctinásobek, ale
hlavně úplně jiná jakost. „Jsme přibližně na
14 % výroby celé ČR, technologie je švýcarská
od firmy Bühler – prostě v současné době to
nejlepší,“ upřesnil Daniel.
Přednášející přítomným pětadvaceti zájemcům vysvětlil, že bez náročné a poctivé práce by jeho mlýn nemohl dosáhnout
světové špičky: „Byl jsem studovat na začátku
90. let ve Švýcarsku a v Německu u nejlepších
výrobců mouky.“
Na ochutnání přivezl pečivo ze své mouky
Pernerky, což mělo značný úspěch. „Vážně
jsme si pochutnali,“ pokyvovali svorně hlavou účastníci přednášky. Nakonec Daniel
vznesl velmi zajímavou nabídku: „Zvu vás
na prohlídku našeho mlýna, rád vás tam
provedu.“ Datum případného zájezdu se
upřesní v průběhu příštího roku na stránkách www.spolekpratelhm.cz, ale zájemci
se už mohou nezávazně přihlašovat na
info@sphm.cz. Je se na co těšit.

Jak se Pernerové z okolí
Železných hor dostali do
Svijan na Liberecku?
Začneme od železničáře Jana (1815–
1845). Narodil se v Bratčicích u Čáslavi,
kde se každých pět let pořádají velké
slavnosti na jeho počest. Příští rok –
v září 2020 – proběhnou další. Jeho
otec, též Jan (1792–1863) se do Bratčic
přestěhoval kolem roku 1813 ze Lhoty
pod Přeloučí, kde mlynařil jeho otec
František (nar. 1769). Ten pocházel z ne‑
dalekých Litošic, kde jeho dědeček –
pradědeček stavitele železnice – Ond‑
řej Perner, byl hospodským. Dokonce
se ještě v Litošicích otec Jan narodil
(1792), neboť teprve poté se František
odstěhoval do mlýna do Lhoty.
Otec Jan v Bratčicích dlouho nepobyl,
už v roce 1832 se přestěhoval do mlýna
Bezlejov u Chotěboře. Odtamtud roku
1841 opět odešel, tentokrát do par‑
dubického mlýna Valcha. Dnes už jen
pamětní deska na budově Chemingu
č. p. 168 připomíná onu někdejší stav‑
bu, neboť právě v ní jeho bezdětný syn
Jan naposledy vydechl 10. září 1845,
den po úrazu na své železnici u Choc‑
ně. Pochopitelně jde o Pernerovu ulici,
jež navazuje na třídu Míru.
Otec Jan měl ještě dva bratry, kterým
patřili mlýny v blízkém okolí: První
v Týnci nad Labem působil na Podskal‑
ském od roku 1836 Václav (1809–1877),
na Podměstském od roku 1878 Václa‑
vův syn Ferdinand (1840–1914).
Druhý Janův bratr František (1806–
1886) mlynařil od roku 1860 v Májově
u Chrudimi, od něhož odvíjí svůj původ
heřmanoměstecký host Daniel (1973).
Druhým májovským pokolením byl
Blahoslav (1846–1933), třetím Bohu‑
mil (1881–1938), čtvrtým také Bohumil
(1910–1964). A právě ten koupil, v roce
1933, mlýn ve Svijanech, který jeho
výše zmiňovaní synové Bohumil (1936)
a Jan (1942) získali v roce 1992 zpět.
Vlastimil Hloupý, člen SPHM
www.hermanuv‑mestec.cz
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Pozor, ať nepřijdete
o své oblíbené programy

Vážený diváku,
jak už možná víte, v brzké době dojde ve Vaší oblasti k vypnutí pozemního televizního vysílání
v současném formátu DVB-T a to z důvodu vynuceného přechodu na nový formát DVB-T2.
V praxi to znamená, že pokud Vaše domácnost přijímá televizní signál pomocí klasické televizní
antény, a pokud nevlastníte novou televizi nebo set-top box schopný přijímat signál ve standardu
DVB-T2, nebudete moci sledovat v televizi nic.
Nečekejte proto, až Vám zčerná obrazovka a pořiďte si Chytrou anténu – nejmodernější způsob,
jakým dnes můžete chytit TV signál a naladit Vaši současnou televizi. Zeptejte se nás, rádi Vám
poradíme.
Váš regionální technický partner pro TV vysílání

Martin Pavlíček
tel.: 774 129 617

Máme pro vás řešení

získejte až
70 programů

za 100 Kč
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Smaltovaný bažant byl promočený

12. listopadu zorganizoval Běžecký klub
Heřmanův Městec běžecký závod na 1500
metrů v Bažantnici nazvaný dle místa konání Smaltovaný bažant. Start závodu byl
v 18.00, a tedy vše probíhalo za tmy. Bohužel se k tomu přidal i silný déšť a zima blízko
bodu mrazu, a tedy jen nejodvážnější běžci
z Městce a okolí se dostavili na start. Odměnou jim byla promočená trať, kde na většině
plochy stály hluboké kaluže, ale zato byla

krásně romanticky osvětlena svíčkami. Drama závodu dodával souboj o Vládce Mrdic.
Jednalo se o poslední dle času bodovaný
závod této všesportovní ligy. Přestože seriál
obsahuje 12 závodů bodovaných 50 – 200
body, před startem Bažanta dělilo první tři
místa pouze několik bodů, a tedy vteřin
a stále byla možnost změnit pořadí. Nakonec k tomu skutečně došlo, když Pavel Lopour zvítězil poměrně přesvědčivě s náskokem 11 vteřin před dosud vedoucím Janem
Plavcem a průběžně třetím Vítem Řehákem.
S největší pravděpodobností tak bude po
mikulášské bludičce 6. prosince Pavel korunován prvním Vládcem Mrdic. V ženách
pak utvrdila své vítězství v závodě i seriálu
Andrea Ryčlová v souboji se svou sestrou
Kateřinou Nechvílovou. I ony se mohou těšit na prestižní trofeje a otitulování na slavnostním večeru. Více na WWW.PODBEH.CZ.
Jan Plavec

Halloween na Konopáči
První listopadová neděle patřila na Konopáči strašidlům, kterých se sešlo rovných 130.
Strašidelný rej začínal stezkou odvahy, která
její účastníky vedla známými i méně známými zákoutími autokempu, potom mohli navštívit dětskou diskotéku v Arabele, zahrát si
různé hry, vydlabat dýni a vysoutěžit si něco
dobrého na zub.
Stezku odvahy absolvovalo rovných 130
dětí a asi 150 dospělých, kteří se, jak to šlo
(a nešlo) střídali na diskotéce a při hrách
a soutěžích.

Vánoční masakr X
a první koncert !V.V.Ú.

Narodil se mesiáš, na, masakr tady
máš! Opět se na Boží hod (25. 12.)
otevřou brány Edenu a přijde čas nevánočních písní a tanců. Tentokrát již
po desáté.
Před lety deseti Koště založil tradici, aniž by
o tom tehdy věděl. Tenkrát se masakr konal ještě v Heřmanu a současně to taky byl
jeden z prvních koncertů (možná i první)
místních Johnny Stalk, když odehráli pár
songů na nástroje od Pavilon 9.
Letos slaví masakr deset let. A stejně jak
před deseti lety vznikl (a taky asi JS), tak
symbolicky bude možný na desátým masakru zažít první koncert nově vzniklý kapely.
!V.V.Ú. (vzato v úvahu) je nová kapela Štěpána Málka, který opouští po více než 30 letech legendární N.V.Ú. a vydává se na novou
cestu k punkovému spasení. Ty můžeš být
u úplně nejvíc prvního koncertu, kterej tahle grupa odehraje, a to právě na masakru.
A nebude to tentokrát na verky od P9.
V dalších rolích se představí Street Machine a Johnny Stalk. Asi netřeba nikoho
z nich představovat.
Začátek vevosum, zastopade.
Jenda, Johnny Stalk
#vanocnimasakr #vvu #streetmachine
#johnnystalk #eden #vevosum #zastopade

Poděkování patří všem dětem, které přišly v maskách, moc nás
potěšila především kvalita masek, bylo vidět, že
se děti a především asi
rodiče dost snažili. Dále
poděkování patří Autokempinku Konopáč za
poskytnutí areálu, Restauraci U Kesnerů za zázemí,
hry a diskotéku a členům
Spolku Heřmani za zorganizování této super akce.
Těšíme se na příští rok.
Jan Řehák, Spolek Heřmani
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 20

Zpackaná rekonstrukce
Nevím, zda je to chyba projektanta, nebo zhotovitele, ale rekonstrukce ulice
Pokorného se moc nepovedla.
Povrch komunikace vypadá hezky, osvětlení a chodníky také vypadají hezky, ale
musíte se na to dívat z dálky. Při bližším pohledu zjistíte zásadní nedostatky. Půjdete‑li
z restaurace Marina, dejte dobrý pozor na
sloupy veřejného osvětlení, jsou umístněné
uprostřed chodníku a šíře chodníku takřka
nedovoluje jít ve dvojici. Pokud by projektant před zahájením projektu tuto ulici
navštívil a seznámil se s konkrétní situací,
nemohl by před hotelem a restaurací, kde
je zvýšený provoz chodců, vyprojektovat
chodník o šířce 90 cm a do středu umístit
sloupy veřejného osvětlení. Pokud byste
chtěli po tomto chodníku jet s dětským

kočárkem, zřejmě neprojedete alespoň
u třech sloupů ani zprava, ani zleva, z jedné
strany sloupu barák, z druhé zaparkované
auto, nezbývá, než jet po silnici. Na opačné
straně silnice, kde je provoz minimální, je
chodník téměř dva metry široký. Pokud bylo
záměrem projektanta převést pěší provoz
na opačnou stranu, proč tedy není před
Marinou přechod pro chodce? Jestliže se
rozhodnete jít do města po levém chodníku a riskovat srážku se sloupem, dojdete
do místa, kde chodník končí a musíte přejít
na pravostranný chodník, bohužel přechod
opět chybí, navíc je toto místo za sice mírnou zatáčkou, ale nepřehledné. Kolaudace

prý ještě neproběhla, můžeme tedy alespoň doufat, že se ještě některé nedostatky
odstraní.
Připravuje se rekonstrukce ulice Jiráskova,
v části od sokolovny po křižovatku s Havlíčkovou ulicí, a v návaznosti i rekonstrukce
ulice Sokolské. Rekonstrukce má být v podobném rozsahu jako u Pokorného ulice.
Můžeme se pouze spoléhat, že podobné
závady se nebudou opakovat.
Jan Štěňha

Povedená rekonstrukce, nikoli zpackaná
Od května letošního roku do listopadu probíhala jedna z nejnáročnějších
rekonstrukcí ulic na území našeho města za poslední roky. Velice složitá rekonstrukce velmi dlouhého úseku Pokorného ulice od Edenu po výjezd na
Kostelec u Heřmanova Městce měla již několik článků v našem zpravodaji.
Dělali jsme setkání s majiteli nemovitostí, jednali s investory i stavebníky,
informovali prostřednictvím nejrůznějších médií včetně speciální strany
našeho webu. Jak Vodovody a kanalizace Chrudim, tak Správa a údržba silnic Pardubického kraje a jejich stavební firmy odvedli v našem městě velký
kus práce. Firma SWIETELSKY, která realizovala 2.etapu pak dokázala i stlačit
harmonogram prací téměř o měsíc a zprůjezdnit důležitou krajskou silnici Kdo by chtěl hledat normy a vyhlášky, tak
výrazně dříve. Přesto místo pochval a ocenění hýbe světem sociálních sítí, nabízím i to: dle ČSN 73 6110 musí stát sloup
a i tady ve zpravodaji vyjádření pana Štěňhy „Zpackaná rekonstrukce“.
VO minimálně 0,5 m od hrany komunikaNemohu s tím souhlasit a nesmířím se s tím.
Příběh veřejného osvětlení není tak černobílý,
jak jej popisuje. O problematických lampách
víme. V rámci projektu, uložených sítí, majetkoprávních vztahů majitelů pozemků a také
platných norem nebylo jiného řešení. A nebylo by ani chytré stavbu jakkoli zastavit či brzdit,
protože uzavírka silnice výrazně ovlivňovala
široké okolí města včetně divokých náhradních tras motoristů, se kterými se výspravou
účelových cest budeme prát ještě delší dobu.
Pro nejvíce zmiňované dva sloupy z celé
dlouhé ulice i nadále budeme hledat vhodné řešení. S ohledem na jejich specifika, však
není příliš snadné. Pro ty, kdo chtějí znát fakta,
a ne hned odsuzovat, tak si dovolím uvést:
• Sloup u restaurace Marina - je umístěn ve
stejné příčné pozici, jako byl. V daném místě došlo k zúžení chodníků z původních

cca 2,7 m na 1,7 m (co nejdelší parkovací
záliv, což byl projekt krajské komunikace).
Tím pádem musel být sloup posunut
směrem k RD, jinak by stál v parkovacím
zálivu. Vzhledem k trasám vedení inženýrských sítí nebylo možné umístit sloup blíž
k silniční obrubě, ale ani k domu. Průchod
mezi sloupem VO a RD je 90 cm, což je dle
vyhlášky průchod dostatečný
• Sloup u č. p. 407 – z důvodu trasy inženýrských sítí a projektu rekonstrukce silnice
musel být posunut blíž k RD a o cca 2 m
směrem ke Kostelci u Heřmanova Městce.
Vzhledem k trasám vedení inženýrských
sítí nebylo možné umístit sloup blíž k silniční obrubě, ale ani k domu (rovněž
přesah střechy nad chodník brání posunutí sloupu směrem k domu). Stejně jako
u sloupu výše je průchod mezi sloupem
VO a RD dle vyhlášky dostatečný.

ce (máme dodrženo). Mezi sloupem VO
a domem musí zůstat 0,9 m, viz vyhláška
č. 398/2009 (máme dodrženo). Ani jeden
předpis jsme si nestanovili my.
Na celém území města najdeme hodně příběhů, kdy nějaká ta značka, či lampa, či prostý úzký chodník neumožňují dokonalý komfort. Proto jsou i řešeny chodníky po obou
stranách ulice. Aby chodec měl alternativy
a možnosti. Já za sebe rekonstrukci chválím.
Jak Pardubický kraj, tak VAK našemu městu
z původní ulice dokázali udělat ulici novou
a pěknou. A zvládli to ve vzájemné koordinaci a skvělém čase. Že v tak obřím zásahu je
někdy třeba zkousnout nějakou tu mušku je
normální. Měli bychom se naučit nejen kritizovat a nadávat, ale také informace ověřovat
a také si je zjišťovat. Být generál po bitvě je
snadné, mít odvahu jít do bitvy už tolik ne.
Josef Kozel, starosta města
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Vánoční zpívání

Obec Hošťalovice srdečně zve i tento rok do
kostela sv. Havla v Hošťalovicích na tradiční
Vánoční zpívání. Přijďte si v pátek 27. prosince 2019 v 16 hodin společně zazpívat
vánoční koledy, posedět a povyprávět v atmosféře očekávání nového roku.
Vánoční koledy zahraje a zazpívá rodina
Kalendova.
Obec Hošťalovice

Tříkrálový Kostelecký Mariáš

Srdečně vás zveme na

DĚTSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
22. 12. 2019
OD 15 HODIN

Sobota 4.1.2020

v kostele sv. Petra a Pavla v Kostelci
u Heřmanova Městce

Místo: Kinosál v areálu bývalých kasáren v Kostelci u Heřmanova Městce

Program: Úvodní slovo
Proslov – Adrian Jaroslav Sedlák
Pásmo vánočních koled v podání dětského
sboru
Kosteláček pod vedením Romany Syrové
a povídání o vánočních zvycích a tradicích.

Startovné: 250 Kč (v ceně oběd)

Organizace: 50 hal. Mariáš, 4 kola po 45 minutách podle stanovených pravidel,
prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin

Přihlášky:

závazné přihlášky prosím na tel.č. : 776 118 272
606 726 355
p. Jablečník osobně na adrese: Kostelec č.p. 60
(z důvodu zabezpečení občerstvení)

Výhry: každý si něco odnese

Pořádá SDH Kostelec u Heřmanova Městce

Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obrazový
záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových
záznamů na internetových stránkách

VZPOMÍNÁME
Před 10 lety nás navždy opustil
Fanda Kotora.
Kdo jste ho měl rád, tak jako my,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Marie, děti Jana
a Petr s rodinami.

Dne 24. 12. 2019 uplyne
smutný rok, kdy nás opustil
pan Petr Horník.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka,
dcery a sestra s manželem

Dne 30. listopadu jsme si
připomněli 6. výročí úmrtí
pana Karla Kočího.
Vzpomínají manželka Soňa,
synové Jan s rodinou a Petr
s dětmi. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi

www.hermanuv‑mestec.cz
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AMATÉŘI S POTEM V TVÁŘI
V předvečer 30. výročí událostí 17. listopadu uspořádali místní neregistrování
hráči již 3. ročník Turnaje o přeborníka Heřmanoměstecka ve stolním tenisu.
Hlavním partnerem celého sportovního podniku, který proběhl předposlední listopadovou sobotu, pak byl Spokul HM, p. o.

Velmi dobře obsazený turnaj, který si již
vydobyl své pevné místo v kalendáři mnoha stolních tenistů, se naplnil až na maximální limit, a to organizátory určený strop
24 hráčů. Výjimkou zde již nejsou hráči
z Poličky, Chlumce nad Cidlinou či Prahy.
Z okolních obcí pak dorazili borci z Klešic,
Vyžic, Načešic, Starých Čívic nebo Třemošnice. Ozdobou sportovního klání byla účast
2 statečných žen a zkušeného hráče a zároveň místostarosty města p. JUDr. Tomáše
Plavce.

Po úvodních slovech ředitele Spokulu p. Dalimila Nevečeřala byli hráči rozlosováni do 4
základních skupin a „boje“ za zelenými stoly
mohly začít. Po zhruba 6 hodinách sportovního klání nám turnaj dospěl do finále. V něm
celkem jednoznačně dominoval Jirka Čížek,
pardubický hráč s velmi nepříjemným útokem. Stříbro pak bral chlumecký Václav Hampl. V utkání o 3. příčku se potkali další pardubický hráč Tomáš Rajman a čívický (teprve
čtrnáctiletý) junior František Černý. V tomto
zápase zvítězila zkušenost, takže i bronzový
pohár nakonec putoval do Pardubic.
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Městečtí borci v nabité konkurenci po příčkách nejvyšších bohužel nesahali. Přesto
hned 4 místní hráče v první desítce nelze
považovat za neúspěch. Do top ten se probojovali 9. Honza Jirout, 8. a 7. místo brali
velezkušení místní matadoři Pepa Levínský
a Jirka Crha. Konečné 5. místo pak obsadil
defenzivní Zbyněk Čermák. Že byl náš turnaj opravdu pro všechny generace, dokládá
to, že borec na druhém místě byl o šedesát
let starší než čtvrtý závodník. Velmi dobře
obsazený turnaj probíhal v přátelsky sportovní atmosféře, k čemuž zásadní měrou
přispělo gastronomické zázemí restaurace
Maple a obětavá práce organizátorů a zároveň místních hráčů Jana Jirouta a Jaroslava
Hemmra.
Co říci závěrem? Je vidět, že náš podzimní
turnaj se stává tradicí a je schopen přilákat
kvalitní stolní tenisty z velmi širokého okolí.
Je radostí dívat se na hráče všech věkových
kategorií, kterak svádějí své urputné boje
za stolem a zároveň si poté, po náročném
sportovním výkonu, utvrdí svá sportovní
přátelství u orosené sklenice.
Tak zase příště!
Za organizátory turnaje Zbyněk Čermák

Výsledkový servis od zelených stolů
Sezóna je v plném proudu a naše mládež nám dělá radost.
Výsledky mládeže
Doba stříbrná byla prodloužena na krajském turnaji starších žáků v Ústí nad Orlicí, kde 2. místo vybojoval Richard Wagner
a třetí byli Dan Volhejn a Mark Wagner. Na
následujícím krajském turnaji mladších žáků
v Josefově to již bylo zlato. Získal ho Mark
Wagner. Druhý den ho napodobil v kategorii dorost Dan Volhejn. Dále byl na pátém
místě Richard Wagner a 9. místo obsadili Patrik Skohoutil a Jan Černík.

BTM ČR Havířov: Vojta Jirout a Mark Wagner
s pohárem za 3. místo ve čtyřhře

Na republikovém turnaji mladších žáků
v Havířově získali Vojtěch Jirout a Mark Wagner již druhé stupně vítězů v této sezóně.
Tentokrát byli třetí. Následoval krajský turnaj
starších žáků v Dobrém, kde Mark Wagner
získal třetí místo a Jan Černík byl pátý. Třetí
republikový turnaj mladších žáků se konal
v Hluku. Tentokrát kluci skončili před branami semifinále na pátém místě ve čtyřhře. Ve
dvouhře byli Vojtěch Jirout a Mark Wagner
na devátém místě. Na turnaji starších žáků
v Hustopečích byl Dan Volhejn také na devátém místě a Richard Wagner 27.
Dospělí
V krajské soutěži dospělých je naše družstvo
A bez porážky a B družstvo se také drží v horní
části tabulky. V okresní soutěži první třídy vede
družstvo C složené z mládežníků bez ztráty
bodu tabulku a matadoři hrající za družstvo
D drží klidný střed tabulky zajišťující setrvání
v soutěži. Družstvo E v okresní soutěži třetí
třídy je prozatím také na prvním místě.

Pojd si s námi pinknout!
Chceš přijít mezi nás? Neváhej a přijď. Hledáme do svých řad nové naděje. Přijďte se
svými dítky mezi nás v úterý, čtvrtek nebo
pátek od 18 hodin do sportovní haly, rádi
vás uvidíme, pinknete si s námi a zodpovíme vaše případné dotazy.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

Krajský turnaj dorostu Josefov: zleva Luboš Šorm,
vítězný Dan Volhejn a Riccardo Tesolín

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

ZDRAVÝ POHYB S ÚSMĚVEM

Venku již panuje chladné počasí, deštníky jsou připravené v předsíni, ráno
sledujeme, zda rtuť na teploměru překročí nulu, a už během odpoledne
musíme rozsvítit všechna světla. Vytáhnout běžeckou obuv a proběhnout
se, případně si udělat cyklistickou vyjížďku, se téměř nikomu z nás už vůbec
nechce. A právě tehdy se nám naskytne ideální příležitost navštívit heřmanoměsteckou sportovní halu a udělat něco pro své zdraví.

Zdravý pohyb s úsměvem nabízí parta nadšených cvičitelek z oddílu rekreačních sportů TJ Jiskra Heřmanův Městec, které ve svém
volném čase vedou pravidelné hodiny cvičení. Cvičení je určeno pro ženy, muže, mládež i děti s různou fyzickou kondicí. A kdo
že jsou ty nadšené cvičitelky a jaké druhy
pohybu si pod jejich vedením můžeme
vyzkoušet? Lenka Ulrichová, služebně nejstarší cvičitelka, která v roce 1983 pravidelné cvičení v Heřmanově Městci obnovila, se

obsahuje jednoduchou zahřívací část a následují pomalé efektivní cviky na posílení
a rovnováhu celého těla. Zpevněním těchto
svalů získáte lepší koordinaci pohybů a větší stabilitu. Cvičení je vhodné pro každou
věkovou kategorii. Anna Minaříková se také
věnuje Józe, jež ve sportovní hale probíhá
každé úterý ráno od 8 hod a pomůže nám
nastartovat celý den. Radka Nekvindová se
ke cvičitelkám přidala v roce 2000, kdy začala vést hodiny aerobiku a kruhového trénin-

ku, nyní se věnuje lekcím Bosu Core, Body
Work - různorodé a vysoce účinné cvičení,
které je zaměřeno na zpevnění, protažení
a posílení problémových partií těla a Dance
Fitness. Lenka Malá působí jako cvičitelka
od roku 2005 a zaměřuje se především na
Bosu Core, Body Work a Chi-toning, což
je dynamické cvičení, které využívá prvků
z Power jógy, Pilates a pěti Tibeťanů. Zaměřuje se nejen na posilování a důkladné
protažení svalů celého těla, ale také na
psychické uvolnění a relaxaci. Veronika
Hamsová a Šárka Diblíková se specializují
na Jumping, tedy na ten správný sport pro
toho, kdo chce shodit nějaké kilo. Jumping
střídá rychlé sprinty, pomalejší skoky i silové
prvky, celá hodina končí posilováním břicha
a strečinkem, kromě toho po celou dobu
skákání posilujete hluboké zádové i břišní
svaly, což vede ke správnému držení těla.
Vendula Kachlíková dříve vedla hodiny
aerobiku, v současnosti se specializuje na
hodiny Chi – toningu, Jógy a Bosu Core.
Služebně nejmladší cvičitelkou je Radka
Petráková, která se dříve věnovala tanci
(Jazz Dance, Modern Dance), ve sportovní
hale nyní vede lekce Dance Fitness. V její
hodině jde o tanec plný energie, skvělou
náladu a neskutečně chytlavou hudbu, ve
které se kombinují latinsko‑americké tance
spolu s aerobními pohyby. Oddíl pracuje
taky s dětmi a mládeží, a to v tanečních
kroužcích Minidance, D.A.T a D.A.T. junior,
jejichž vedení převzala po Ivě Kotorové
Kateřina Čápová. Pokud si chcete také zacvičit s úsměvem, není nic jednoduššího,
než se podívat na rozvrh hodin na stránkách: https://zdravy‑pohyb‑s-usmevem.
webnode.cz/, případně na facebooku: Aerobik Heřmanův Městec, vybrat si to, co
vás nejvíce zaujme a přijít, protože jak říkají
všechny cvičitelky: „Zdravý pohyb a zdravé tělo jdou ruku v ruce.“
Andrea Kudláčková

v současné době věnuje především cvičení
na gymballech, tedy gymnastických míčích
o průměru až 85 cm a jako další pomůcku
využívá také overball. Anna Minaříková
vede kurzy Bosu Core, což je cvičení pomalého charakteru založené na principech posílení hlubokého stabilizačního svalového
systému těla s využitím balanční pomůcky
bosu. „Core“ jsou hluboké břišní a zádové
svaly, svaly pánevního dna a bránice. Lekce
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města

Pohlednice z roku 1940

Dnešní Havlíčkova ulice představovala hlavní tepnu bývalého „Židovského města“.
I ona si prošla svým vývojem. Původním názvem Pardubská, poté Židovská, od roku
1940 Klešická. V roce 1946 byl název Klešická změněn na ulici Havlíčkovu, kterou je
dodnes. Židovská obec vznikla na počátku 16. století, ale židé se ve městě usazovali již
dříve. Obec se rozšiřovala v 17. století, kdy panství vlastnil Jan Karel Špork. Ten umožnil
židovským obyvatelům přestěhovat se do ulice blíže k jejich hřbitovu, a to do domů,
které byly opuštěné po třicetileté válce. Poté se počet obyvatel zvyšoval povoláváním
židů z okolí. Nestačila už vymezená ulice, a proto přibyly domky a vzniklo „ Židovské
město“. Mělo vlastní číslování domů – římské číslo (později arabské) lomené římskou
dvojkou – vlastní samosprávu, purkmistra, policii, doktora, ponocného, košera. Z židovské části města se po roce 1726 stalo ghetto. Samospráva byla zrušena a židé
byli podřízeni vrchnosti. Na noc a ve svátky se ghetto uzavíralo na třech vstupních
místech. Židovská ulice byla označena nejen na začátku a na konci, ale přepažen byl
i okraj severní příčné uličky, a označen tak obvod „Židovského města“.
Největší počet židovských obyvatel zaznamenalo město v roce 1848. Tehdy bylo zrušeno omezení pohybu židovských obyvatel, a proto se mohli už usazovat i v jiných
částech města. Ale ještě v roce 1865, jak uvádí Městská kronika H. Městce, byla Židovská
ulice na svém začátku přepažena asi ve výši okapu dvěma silnými dráty. Na začátku 20. století bylo v této
části města asi 20 domů
jednopatrových, ovšem
většina domků byla přízemních, některé kryté
šindelem. Židovská část
města se postupně měnila, prošla požáry, přestavbami, bouráním. Se
Zavátými stopami se v ní
zastavíme.
Eva Bočková
Ulice v roce 1969 u dnešního MěÚ

Mapa čtvrti z roku 1907 s čísly popisnými

Havlíčkova ulice roku 1970

Domy před synagogou 1970
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