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Autobusové nádraží roste a brzy začne sloužit
Souběžně s výstavbou proběhne i rekonstrukce vlakového nádraží.
Autobusové nádraží bude střeženo kamerovým systémem a samozřejmostí bude
světelná informační tabule pro vlaky i autobusy.
Na pozemku, kde dříve býval autobazar
a poté skládka městského úřadu, bude parkoviště pro 37 automobilů. Dalších 6 parkovacích stání bude v prostoru u kapličky,
z toho 3 pro invalidy a 2 pro rychlý nástup
a výstup.
A nejdůležitější zpráva: Pokud nenastanou
neočekávané komplikace, měly by obě stavby, tedy autobusové i vlakové nádraží, být
dokončeny ještě v tomto roce a užívání by
mohlo začít počátkem roku následujícího.
Výstavba autobusového nádraží v Tylově
ulici započala a stavba postupuje podle
plánu. Proběhla již demolice starých nádražních budov, byly založeny základy
staveb, které budou na nádraží umístěny,
a probíhá pokládání inženýrských sítí, tedy
kanalizace, vodovodu, překládky kabelů
a další přípravné práce pro stavbu.
Pojďme si tedy budované autobusové
nádraží představit.
Podél obytných domů v Tylově ulici zůstane obslužná komunikace, která bude
sloužit pouze pro příchod a příjezd k těmto obytným domům. Bytový dům na rohu
Tylovy a Jiráskovy ulice bude chráněn proti
nadměrnému hluku vysokou skleněnou
protihlukovou stěnou.
Vedle obslužné komunikace bude umístěna
budova se zázemím pro autobusové nádraží, ve které bude čekárna, místnost pro řidiče, veřejné záchody a technická místnost.

Na budovu bude navazovat nástupiště,
které bude zastřešené, což zajistí komfort
cestujících a také snížení hlukové zátěže.
Před stávající budovou vlakového nádraží
bude točna pro autobusy, do které bude
napojen výjezd z Jiráskovy ulice. Za touto
otáčkou budou autobusy najíždět ke druhým autobusový stáním, umístěným v prostorách, kde dříve byly již vlakové koleje,
i toto nástupiště bude zastřešené.
Dobrou zprávou je, že se po dlouhých a obtížných jednáních podařilo sladit výstavbu
autobusového nádraží s rekonstrukcí nádraží vlakového, kterou bude provádět
Správa železnic. Na perón autobusového
nádraží bude navazovat nově vybudovaný
perón nádraží vlakového, který umožní bezbariérový přestup z autobusu na vlak a to
na prvé dvě koleje, bez nutnosti přebíhat
koleje, jak je tomu v současnosti, a s pohodlnějším nástupem do vlaku.

Stavba autobusového nádraží měla a má
své příznivce i zaryté odpůrce. Teprve čas
ukáže, kdo z nich měl pravdu. V každém
případě se však nevzhledná část města
u vlakového nádraží změní k lepšímu.

Stavba obchodního domu
Na Pankráci zatím nemá
pravomocné stavební povolení
Na četné dotazy občanů uvádíme, že místním stavebním úřadem bylo koncem února tohoto roku vydáno stavební povolení
pro stavbu obchodního domu Na Pankráci
proti obytnému domu ve vlastnictví města.
Toto stavební povolení však bylo napadeno
odvoláním vlastníků sousedních pozemků,
a proto nenabylo právní moci. Nyní je tedy
nutno vyčkat rozhodnutí odvolacího orgánu,
kterým je Krajský úřad Pardubického kraje.
Tomáš Plavec, místostarosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 30. 03. 2022
usnesením č. R/2022/118 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení rady města
s termínem splnění od 16. 3. do 30. 3. 2022,
usnesením č. R/2022/119 schvaluje provedení připojení domu č. p. 380 na splaškovou kanalizaci v rámci stavby autobusového terminálu na náklady města,
usnesením č. R/2022/120 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 01284/2022/05
ve věci zakázky malého rozsahu pro akci
"Veřejné osvětlení místní komunikace (dle
pasportu 8d) v Heřmanově Městci, ulice
Jarkovského, Heřmanův Městec" s firmou
Polák Vladimír, U Hřiště 967, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 63579928,
usnesením č. R/2022/121 schvaluje uzavření dohody se společností CETIN, a. s.
o převodu některých práv a povinností ze
správního rozhodnutí pro stavbu "SO 402
přeložka vedení a zařízení SEK" na náměstí
Míru,
usnesením č. R/2022/122 bere na vědomí Analýzu a vyhodnocení odpadového
hospodářství města Heřmanův Městec za
uplynulý rok 2021,
usnesením č. R/2022/123 schvaluje přidělení jednoho sociálního bytu o velikosti
2+kk (43 m2) od 1. 4. 2022 v domě č. p. 244
v Čáslavské ulici, Heřmanův Městec Ing. Natálii Rauchové na dobu 2 let,
usnesením č. R/2022/124 jmenuje Bc. Ivanu Benešovou na pracovní místo ředitele/
ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec,
Jonášova 726, s účinností od 1. 7. 2022,
usnesením č. R/2022/125 neschvaluje žádost ředitelky ZŠ Heřmanův Městec o udělení souhlasu s výmazem místa poskytovaných školských služeb – školní družina
náměstí Míru 22, Heřmanův Městec 53803
z rejstříku škol a školských zařízení,
usnesením č. R/2022/126 schvaluje žádost ředitelky ZŠ Heřmanův Městec o zadání přímé zakázky na dodání stolů do auditoria v budově č. p. 4 podnikateli Truhlářství
Velinský, Kostelec u Heřmanova Městce
a schvaluje čerpání rezervního fondu do
výše 150 000 Kč na realizaci zakázky,
usnesením č. R/2022/127 schvaluje přijetí věcných darů Domovem pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec elektrické boty v hodnotě 600 Kč od paní Soni
Staré a ledničky značky Kelvinátor v hodnotě 1 000 Kč od paní Daniely Novotné,
usnesením č. R/2022/128 schvaluje uzavření Smlouvy č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách Domovu pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec s Pardubickým krajem,
usnesením č. R/2022/129 schvaluje roční
účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací a schvaluje navržené rozdělení hospodářských výsledků za rok 2021,
usnesením č. R/2022/130 schvaluje

příspěvek na činnost Linky bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, IČO
61383198 ve výši 3.000 Kč,
usnesením č. R/2022/131 souhlasí s použitím veřejného prostranství pro účely
velikonoční soutěže o nejoriginálnější
velikonoční strom v lokalitě Haldy dne
10. 4. 2022 s tím, že stromky budou odstraněny dne 19. 4. 2022 a souhlasí s použitím
veřejného prostranství na Masarykově náměstí pro účely velikonočního jarmarku a to
dne 11. 4. 2022 od 9.00 do 12.30 hod.,
usnesením č. R/2022/132 souhlasí s přípravou a vydáváním obědů v MŠ Jiráskova
pro MŠ Načešice v měsících červen, září a říjen 2022 za úhradu dle zákonných předpisů,
usnesením č. R/2022/133 schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mgr. Janě Šindelářové
za aktivitu při zapojování ukrajinských dětí
do školní výuky podle návrhu JUDr. Plavce.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 11. 04. 2022
usnesením č. R/2022/134 bere na vědomí předloženou kontrolu plnění přijatých
usnesení s termínem splnění od 30. 3. 2022
do 11. 4. 2022,
usnesením č. R/2022/135 bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro propagaci města
a cestovní ruch,
usnesením č. R/2022/136 nedoporučuje
prodej části pozemkové parcely č. 1856/2
v kat. území Heřmanův Městec panu Vladimíru Novotnému,
usnesením č. R/2022/137 doporučuje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
směnné na část pozemkové parcely č. 562
za část pozemkové parcely č. 178 Chotěnice, mezi městem Heřmanův Městec a paní
Ing. Ludmilou Kabelovou,
usnesením č. R/2022/138 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na restaurování malby a nápisu v rámci obnovy
kaple sv. Kříže s Romanem Ševčíkem, ak. mal.,
usnesením č. R/2022/139 souhlasí se záměrem přestavby prostor v I. NP východního bloku budovy Mateřské školy Jiráskova
v Heřmanově Městci (doposud využívaných základní školou) a s následnou změnou užívání na jednu třídu se zázemím pro
mateřskou školu,
usnesením č. R/2022/140 doporučuje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace
MPZ na rok 2022 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec v celkové
výši 491.000 Kč, z toho 409.000 Kč z finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a 82.000 Kč
z rozpočtu města Heřmanův Městec na akci
Fara č. p. 26 – oprava fasády, 2. etapa,
usnesením č. R/2022/140 doporučuje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace
MPZ na rok 2022 Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec v celkové
výši 196.000 Kč, z toho 196.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 0 Kč
z rozpočtu města Heřmanův Městec na akci
Varhany v kostele sv. Bartoloměje – 1. etapa,
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usnesením č. R/2022/141 souhlasí s udělením souhlasu pro umístění kabelového
vedení, kamerových stožárů a elektro rozvaděčů pro umístnění zařízení kamerového
systému pro železniční přejezd v Čáslavské
ulici,
usnesením č. R/2022/142 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s p. Michalem Žákem,
Licomělice 2, 538 03 Heřmanův Městec, na
práce v městských lesích,
usnesením č. R/2022/143 schvaluje podpis smlouvy s firmou SVOL, se sídlem K Silu
1980, 393 01 Pelhřimov, IČ: 45035652 na
zprostředkování prodeje dřeva,
usnesením č. R/2022/144 schvaluje
podpis Dodatku č. 1 ke KS č. WF-20220035 s firmou Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice, IČO:
26060701 na prodej dřeva,
usnesením č. R/2022/145 schvaluje podpis smlouvy s firmou Stora Enso Wood
Products Ždírec, s. r. o., Nádražní 66, 582 63
Ždírec nad Doubravou, IČO: 25264605 na
prodej dřeva,
usnesením č. R/2022/146 schvaluje uspořádání koncertu – setkání pěveckých sborů na zahradě Multifukčního centra dne
28. 05. 2022 včetně použití prostor v Multifunkčním centru dle obsahu žádosti,
usnesením č. R/2022/147 schvaluje platový výměr pro p. Žanetu Trojanovou, pověřenou vedením MŠ Jonášova,
usnesením č. R/2022/148 schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu MŠ
Jiráskova v přibližné částce 15.000 Kč na
nákup varné plotny,
usnesením č. R/2022/149 souhlasí s pokračováním vzdělávání žačky posledního
ročníku SZŠ Heřmanův Městec, ve školním
roce 2022/2023,
usnesením č. R/2022/150 schvaluje přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení
na Bartolomějské pouti konané ve dnech
26.–29. 8. 2022 celkem 34 prodejcům,
usnesením č. R/2022/151 souhlasí s použitím veřejného prostranství pro účely tradičních ukázek činnosti SDH dne 29. 4. 2022
v čase od 7.00 do 13.00 hod. a pro účely tradičních hasičské soutěže v požárním útoku
"O pohár starosty města a "O putovní pohár Ondry Sachse" dne 14. 5. 2022 v čase od
8.00 do 16.00 hod.

RADA MĚSTA
• středa 11. 5. 2022
• středa 25. 5. 2022

ARCHITEKT MĚSTA
• pondělí 2. 5. 2022 14–16.00
• pondělí 16. 5. 2022 14–16.00
• pondělí 30. 5. 2022 14–16.00
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Bechyňské keramické trhy dne 18. 6. 2022
v Heřmanově Městci
Naše město oslovil Spolek tradičních keramických řemesel z partnerského
města Bechyně. Tento spolek pořádá již řadu let keramické trhy v Bechyni.
Jedná se o velkou akci, které se účastí až stovky prodejců a tisíce návštěvníků
a je velmi populární nejen v Jihočeském kraji.

Spolek by rád obdobnou akci uspořádal i v Heřmanově Městci. Rada města se rozhodla
tomuto návrhu vyjít vstříc a odsouhlasila pořádání „Keramických trhů Bechyně v Heřmanově Městci. Akce se uskuteční v sobotu dne 18. 6. 2022 od 9.00 na náměstí Míru. Bude
mít obdobný průběh jako naše městské slavnosti, tedy stánkový prodej v severní části
náměstí, občerstvení pod lipami a podium s kulturním programem u kostela. Kulturní
program zajišťuje z větší část město Bechyně ve spolupráci s naším SPOKULEM.
Připojujeme fotografii z Bechyňských keramických trhů, detailní program trhů u nás přineseme v příštím čísle. Přijďte se všichni podívat a třeba i něco nakoupit 18. 6. na náměstí!
Tomáš Plavec

Velikonoce na Ježkovce

Pět statečných

V sobotu 2. 4. 2022 se naši florbalisté z Prachovic a Heřmanova Městce zúčastnili turnaje v Pardubicích. Pro hráče z florbalového kroužku v Prachovicích to byla první turnajová zkušenost. Náš tým získal 3 výhry z 5 zápasů.
Hráčům a trenérce Kláře Čulíkové gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěšných turnajů.

Dne 10. 4. 2022 spolek Živé město
připravil soutěž o velikonoční výzdobu zábradlí v Havlíčkově ulici, zvané
též na Haldách.

Období Velikonoc nám už tradičně přineslo
období jarního nápadníku pro děti z prvního stupně základní školy. Pro děti jsme si připravili tvoření ubrouskovou technikou, která
je vhodná pro mladší i starší děti. Ubrousky
jsme zdobili krabičky z překližky. Nejprve si
děti krabičku natřely barvou, poté nalepily
ubrousky a nakonec zalakovaly bezbarvým
lakem. Díky zalakování se sjednotil povrch
a motivy na krabičce vypadaly jako namalované. Celkem nás navštívilo 324 žáků. Všem

dětem i učitelům ze Základní školy Heřmanův Městec děkujeme za návštěvu.
O velikonočních prázdninách jsme s dětmi
navštívili muzeum filmového tvůrce Karla Zemana. Interaktivní výstava ve stylu filmového
ateliéru děti ohromila. Vše si hned vyzkoušely
a nafotily. Po prohlídce nás čekala projížďka na
lodičce po Vltavě a procházka Prahou, která
byla díky krásnému počasí velice příjemná.
Kolektiv zaměstnanců DDM

Pět statečných společně s námi ve velmi aprílovém počasí ozdobili připravené stromky. My
jim všem děkujeme a odměnili jsem je kytičkou a poukázkou do Cukrárny a kavárny Levandule, třeba na horkou čokoládu. Doufáme,
že se vám výzdoba líbila a můžete si na příští
rok připravit i vy originální výzdobu. A kdo ozdobil pět soutěžních stromků? Alena Jandová,
děti z Radovánku pod vedením Jiřiny Peckové, sestry Slavíkovy, Emilka Dostálová a Táňa
Aišmanová s Nelou Růžičkovou z Chotěnic.
Děkujeme za účast a na příští Velikonoce se
již chystáme i s výstavou a jarmarkem.
Samé krásné a slunečné dny přeje spolek
Živé město Heřmanův Městec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Vítání občánků
– 9. dubna 2022
Tato krásná tradice „Vítání občánků“ byla v našem městě
po letech obnovena v roce
2007. Starostové města mezi
nové občánky Heřmanova
Městce postupně přivítali 552
dětí. Z prvně vítaných miminek jsou dnes již pomalu dospěláci, končí základní školu
a čeká je další životní krok.
V sobotu 9. dubna 2022 to bylo již
35. setkání, kdy se společně sešli
rodiče se svými nově narozenými
dětmi, rodinou a přáteli na malé
slavnosti – vítání do života. V prostorách krásné místní synagogy
mezi nové občany našeho města
přivítal pan starosta Josef Kozel
12 chlapců – Tomáše Dvořáčka,
Marka Honse, Jana Křičenského,
Dominika Langra, Petra Malinského, Martina a Milana Motoškovy,
Nikolase Nepovíma, Viktora Nováčka, Jakuba Procházku, Matěje
Svobodu, Leoše Tatíčka a 9 malých slečen – Kláru Čermákovou,
Annu Gryczovou, Ellu Joštovou,
Valentýnu Kmoníčkovou, Veroniku Korečkovou, Natálii Kučerovou,
Marii Minářovou, Bětu Pitra a Sáru
Táborskou. Věříme, že jsme společně příjemně strávili sobotní
dopoledne, o hudební doprovod
se postarala paní učitelka Klára
Kopecká a až si poletech budeme
prohlížet fotografie, na tento den
si vzpomeneme.
Již nyní se těšíme, že budoucí rodiče přijmou naše pozvání a další
vítání občánků se uskuteční opět
v hojném počtu.
Všem přejeme krásné slunečné
dny, pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
Josef Kozel,
Vlaďka Dlouhá a Pavla Kozlová
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ZUŠ Heřmanův Městec
Vážení a milí čtenáři, již tradičně se ke konci školního roku můžete těšit na
akce, které pro vás naše škola pořádá.
Vernisáž
Výtvarný obor ZUŠ HM připravuje výstavu s názvem "Kruh aneb Od Archiméda po pizzu".
Po dvouleté pauze se budeme moci opět
potěšit s výtvarnými díly našich žáků naživo. Tématem letošního projektu je kruh jako
základní tvar a princip světa. Zkoumáme jej
ze všech možných stran. Návštěvníci budou
možná překvapeni, kde všude se s tímto ma-

gickým tvarem setkáme. Zahájení výstavy se
bude konat 4. 5. 2022 v 16.00 v synagoze,
výstava pak bude k vidění v židovském
dvojdomku v Heřmanově Městci.
Jana Pirklová

Koncert české tvorby Pro radost i poučení
Pedagogové Základní umělecké školy zvou heřmanoměsteckou veřejnost
na další díl z cyklu tematických koncertů.
Radost nám určitě udělají naši žáci svými
výkony, podloženými dlouhodobou přípravou. To druhé – poučení – nalezneme
v jednotícím tématu koncertu, kterým se
letos stala hudba předklasicismu, tvořící
přechod od barokní hudby k hudebnímu
klasicismu. Ten vyústil do své vrcholné formy v osobách vídeňských velikánů Haydna,
Mozarta a Beethovena.
Podstatnou roli ve vývoji tohoto nového slohu v 18. století hráli čeští skladatelé a instrumentalisté. Čechy byly nazývány v té době
„konzervatoří Evropy“, a to zcela právem.
Čeští muzikanti žili a tvořili jednak doma, ale
hlavně po celé Evropě, kde v šlechtických
a církevních službách a u panovnických
dvorů zastávali významné posty. Cestovali, koncertovali a komponovali v hlavních

hudebních střediscích v Německu, Francii,
Anglii, Itálii, Španělsku, Portugalsku či Rusku. Svým talentem, především nesmírnou
pílí – tvůrčími novátorskými počiny nevyjímaje – přispěli k přechodu dosavadního
barokního slohu v nový klasicistní.
Přidáme‑li k znějící hudbě fundované
a vždy poutavé průvodní slovo našeho kolegy Radka Menouška, který má hudební
vědu tak říkajíc v malíčku a zaujme navíc vytříbeným projevem, lze očekávat, že koncert
přinese nevšední zážitek.

Úspěchy

Dále bychom rádi zmínili úspěchy našich
žáků z předchozích týdnů. V březnu se konalo okresní kolo soutěže základních uměleckých škol, kde získaly 1. cenu Pavlína Stará
ve hře na klarinet, 2. cenu Monika Jelínková
ve hře na příčnou flétnu a 3. cenu Natálie
Dvořáková taktéž ve hře na příčnou flétnu.
Taneční obor se zúčastnil mnoha celorepublikových soutěží, kde získal čtyři 1. místa,
pět 2. míst, jedno 3. místo a jedno 4. místo.
Všem soutěžícím a jejich pedagogům moc
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Talentové zkoušky nových
žáků pro školní rok 2022/2023

Talentové zkoušky do ZUŠ Heřmanův Městec budou probíhat vždy
13.00 – 17.00 a to v:
Pondělí 30. 05. 2022
– OBOR TANEČNÍ A HUDEBNÍ
Úterý 31. 05. 2022
	 – OBOR TANEČNÍ A HUDEBNÍ
Středa 01. 06. 2022
– OBOR VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ
Čtvrtek 02. 06. 2022
– OBOR VÝTVARNÝ
Vedení ZUŠ Heřmanův Městec

Koncert se koná v úterý
17. května 2022 od 17.00 v synagoze v Heřmanově Městci.
Věra Zbořilová

Závěrečný a absolventský koncert

A na konec bychom vás rádi pozvali na koncert absolventů školy, který se bude
konat ve středu 15. 6. 2022 od 17.00 v synagoze Heřmanův Městec.

Mírový běh proběhne Heřm. Městcem
Ve čtvrtek 19. května bude Heřmanovým Městcem probíhat Mírový běh.
Jedná se o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, který od svého založení
roku 1987 proběhl přes více než 140 zemí světa. Setkání s běžci Mírového
běhu se uskuteční od 13.30 na náměstí Míru pod lipami. Přijďte se pozdravit
s běžci Mírového běhu a poběžte s pochodní alespoň několik kroků. Zažijte
atmosféru přátelství, dobré vůle a porozumění. Součástí setkání je i program
pro děti a vystoupení dětí z Heřmanova Městce. Mírový běh letos ve střední
Evropě začíná v Maďarsku a propojuje Slovensko, Česko, Polsko a Rakousko.
Za organizátory Vladimír Lepič
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vyhlášení soutěží Lovci perel
a výtvarné soutěže
V pondělí 6. 6. 2022 od 16.30 srdečně zveme do knihovny všechny lovce perel a všechny děti, které se zúčastnily
výtvarné soutěže. Proběhne slavnostní vyhlášení vítězů.
Můžete se těšit na českého ilustrátora dětských knížek
Adolfa Dudka, který si pro vás připravil zajímavý program.
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Taneční soutěž
Dne 19. 3. se nejstarší tanečnice ze ZUŠ účastnily po
dlouhé pauze první taneční soutěže ve Slaném.
Ve velké konkurenci získaly 1. a 2. místo v Art dance. Dne 3. 4.
si nejstarší tanečníci vytancovali 1. místo s choreografií You Say
a postup na Mistrovství Čech v Hobby freestyle, který se uskuteční 30. 4. Czech dance tour Chrudim.

Lenka Jablečníková, Jana Šmídová
9. 4. proběhla taneční soutěž v Bystřici nad Pernštejnem, kde si
menší tanečnice ze skupiny Mini vytancovaly 1. místo, skupina
Mega 2. místo, Maxi s choreografii "Hold On" 2. místo a s choreografií Rebel 3. místo. Nejstarší tanečníci v HVK Art dance 1. místo.
Až do června se bude celý taneční obor prezentovat na soutěžích a veřejných akcích ZUŠ.

mavou citací z
čové body.
uše umístit na
ením myší.]

18.5. 2022 oslaví Městská knihovna
v Heřmanově Městci 120. výročí založení

V týdnu od 16.5 do 20.5. 2022 bude v knihovně
probíhat výstava výtvarných prací dětí na téma
KNIHOVNA, MÁ OBLÍBENÁ KNIHA, KNIŽNÍ HRDINA, dále
budou vystaveny k nahlédnutí kroniky knihovny,
staré fotografie...

pondělí 16.5. 2022

Den otevřených dveří
komentované prohlídky knihovny, nahlédnete i
do neveřejných prostor knihovny (9.00, 10.00,
12.00, 13.00)

čtvrtek 19.5.2022

•
•
•
•

Den otevřených dveří
8.00-11.00 dopoledne pro děti – výtvarná dílna
(výroba záložky do knihy, omalovánky…)
12.00, 13.00 Čteme dětem pohádku
12.00-16.00 výtvarná dílna a herní odpoledne,
přijďte vyzkoušet společenské hry z našeho
fondu
17.30 beseda RUDOLF II. HABSBURSKÝ –
Císařem v čase hvězd a mandragor
přednáší lékař se zájmem o historii, kulturu a
rockovou hudbu MUDr. Petr Minařík
Čtenářská amnestie po celý týden

Tímto žákům gratuluji a přeji mnoho štěstí a radosti z tance.
Za ZUŠ TO Tereza Hluchníková

Od 30. 5.–3. 6. budou probíhat talentové zkoušky
do ZUŠ Heřmanův Městec/Třemošnice a další
pobočky. Více na web.zushm.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Heřmanův Městec bude hostit XV. setkání
pěveckých sborů
V sobotu 28. května bude naše město žít sborovým zpěvem. Více jak 300
zpěváků, osm hostujících sborů, velký symfonický orchestr, na to vše se můžete těšit.
Tradice setkání pěveckých sborů má svůj
počátek v roce 1992. PS Vlastislav chtěl navázat na bohatou historii sborového zpěvu
a rozhodl se pořádat pravidelná setkávání
sborů. Od roku 2005 se setkání rozšířilo
o dva samostatné dopolední koncerty
sborů v kostele sv. Bartoloměje a v synagoze a odpolední přehlídková vystoupení
na nádvoří heřmanoměsteckého zámku.
Tato společná provedení v počtu několika
set zpěváků a orchestru jsou vždy velkolepým zakončením celého setkání. Setkání se
mělo uskutečnit v loňském roce, kdy ho ale
zhatil covid. Jsme rádi, že se letos po třech
letech k tradici vracíme, a to jubilejním XV.
ročníkem.
Ten bude zase trochu odlišný od těch předchozích. Pojali jsme ho jako oslavu 160. výročí založení našeho PS Vlastislav (*1862).
A protože v tomto roce vznikla i řada dalších

sborových těles, pokusili jsme se pozvat
právě je a oslavit toto výročí společně. Z důvodů dozvuků pandemie se odpolední část
setkání neuskuteční na zámeckém nádvoří,
ale na nové zahradě za Multifunkčním centrem. Pokusíme se tak vyzkoušet nevšední
oživení tohoto prostoru. Můžete se těšit nejen na sborovou tvorbu, ale i na výborná
francouzská vína a příjemné sobotní odpoledne. A přitom v centru města!
Vůbec poprvé přivítáme např. sbor Orlice
z Kostelce nad Orlicí. Po několika letech
k nám zavítají sbory z blízkého okolí jako
Foerster Přelouč nebo Pernštýn – Ludmila – Suk z Pardubic. Kraj Vysočina budou
reprezentovat sbory Záboj Pelhřimov, Čech
a Lech Humpolec a nám řadou společných
projektů blízký Doubravan z Chotěboře.
Pardubický kraj potom budou reprezentovat sbor Slavoj Chrudim a Žerotín z Brandý-

sa nad Labem. Jsme rádi, že se nám také
podařilo přizvat ke spolupráci opět po pěti
letech Symfonický orchestr Konzervatoře
Pardubice s dirigentem Tomášem Židkem.
Součástí závěrečného společného vystoupení nebude jen zlaté smetanovské dědictví sborové tvorby v podobě kantáty Česká píseň, ale také proslulý sbor Květiny bílé
z opery Rusalka Antonína Dvořáka.
Srdečně zveme jak na dopolední koncerty,
které začínají v 10 hodin v synagoze a v kostele sv. Bartoloměje (vstupné je dobrovolné), tak na odpolední přehlídku na zahradě
MFC (vstupenky na místě). Těšíme se oslavu
nejen sborového zpěvu.
Marek Výborný
Pěvecký sbor Vlastislav

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA VE SPOLUPRÁCI
S DDM HEŘMANŮV MĚSTEC POŘÁDÁ VZDĚLÁVACÍ AKCI

S HUBERTEM
DO LESA
POJĎ A POZNÁVEJ PŘÍRODU

14. 5. – 4. 6. 2022

NEVÁHEJ
A ZAPOJ SE I TY!

BROŽURA S INFORMACEMI BUDE
K DOSTÁNÍ V INFOCENTRU POHŮDKA

D

SV. HUBE
A
RT

ŘÁ

VÍCE INFO NA FACEBOOK PROFILU:
S HUBERTEM DO LESA

KUKS

Akce je pod záštitou Ministerstva zemědělství

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 8

Běžecký klub informuje
9. 4. 2022 Smrt krásných běžců

Za velice aprílového počasí proběhla naše další letošní akce. Jednalo se o velice zajímavý běžecký závod, kdy účastníci probíhají okruh po cestičkách
a stezkách v Paláci o délce 6,4 km.
Okruh musí být ukončen do jedné hodiny, poté se vbíhá do dalšího kola. Celkem
se běží 10 kol, přičemž ten, kdo nestihne
nastoupit do dalšího okruhu, vypadá. Do
prvního kola odstartovalo téměř 50 závodníků a všichni dokončili do stanoveného časového limitu, i přestože ráno pršelo a trať
byla značně rozbahněná. V dalších kolech již
začali někteří účastníci mít problémy s dokončením do jedné hodiny, zejména když
začalo sněžit. Nicméně počasí se střídalo
velice rychle, takže během jednoho okruhu
nebyl problém zažít déšť, kroupy, sníh, sluníčko, hromy a blesky a opět slunce. Pokud
závodník dokončil kolo s dostatečným časovým předstihem, tak se mohl zrelaxovat
ve startovním prostoru, kde bylo k dispozici
občerstvení a přístřešek. Děkujeme za podporu, jak našemu sponzorovi LEND‑CZ, tak
městu Heřmanův Městec, domu dětí a mládeže a hokejbalovému oddílu Ježci, kteří
nám poskytli zázemí. Do 10. kola vybíhalo již
pouze 14 nejvytrvalejších, kteří tedy celkem

uběhli téměř 70 km. Poslední kolo se běželo
na čas a nejrychlejší závodník byl prohlášen
za vítěze celé akce. Jakkoliv vítězstvím bylo
i samotné dokončení všech deseti kol. Nejrychleji poslední kolo doběhl Vítězslav Plavec z našeho klubu, a to ve skvělém čase
29:30 minut. Z žen do posledního kola vydržela Kateřina Stránská a zvítězila tedy s tím,
že poslední kolo proběhla za 55:44 minut.
19. 4. 2022 Železná klika
V úterý 19. 4. 2022 se uskutečnil závod horských kol z Městce přes Březinku, Krkaňku
a Míčov zpět do Městce v délce 27 km. Přestože v daný den pršelo i sněžilo, nakonec
závod proběhl za krásného slunečného
podvečeru a všichni závodníci si ho velice
užili. Trať je náročná, jak svým převýšením
téměř 500 m, tak terénem, kdy se většinou
jede po nezpevněných cestách, které byly
na jaře správně bahnité. Nicméně to k horským kolům patří. Nejrychleji trať projel
Martin Šindelář z MTB Chrudim v čase 1:18 h

Další akce:
Obě shora uvedené akce byly součástí
celoročního seriálu O Vládce Mrdic, který
dále pokračuje 7. 5. 2022 velkolepým vytrvalostním závodem 50 mil železnohorských. Hlavní závod je běh na 80 km přes
Železné hory, nicméně trasu lze také absolvovat na kole či ve štafetě, popř. je možné
pouze sbírat vybrané kontroly rozmístěné
na trase.
Dne 25. 5. 2022 probíhá Pančavův běh,
běžecký závod ze Škrovádu do Městce
a zpět pořádaný horolezeckým oddílem
Škrovád. I tento běh je součástí seriálu, přičemž je ho možné absolvovat i jako štafetu
či poloviční vzdálenost z Městce či ze Škrovádu.

REVITALIZUJEME

BYTOVÉ
DOMY

Dne 31. 5. 2022 pořádáme závod Městecká střela – cyklistickou silniční časovku z Městce (Nového dvora) do Kovářova
v délce 12 km. Absolvovat lze na jakémkoliv typu kola. Používáme časomíru pomocí
elektronických čipů, tedy je to příležitost
pro každého nechat si změřit svůj výkon
a porovnat se s dalšími sportovci.

S DOTACÍ

Projekt
Stavební povolení
Žádost o dotaci
Realizace
Konzultace zdarma
+420 702 168 046

a Petra Kučerová z Mikulovic v čase 1:38 h.
Všem účastníkům gratulujeme ke skvělým
výkonům.

Veškeré informace lze nalézt na našich
webových stránkách www.podbeh.cz,
popř. na našem Facebooku a ve skupině
Vládce Mrdic.

www.enerevit.cz

Jan Plavec
Běžecký klub Heřmanův Městec
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V našem „Íčku“ se pořád něco děje
V dubnu jsme přivítali v našem týmu novou kolegyni. Je jí Markéta Pleskotová. Pochází z Heřmanova Městce a potkávat jste se
s ní v našem infocentru mohli již dříve, neboť sem tři roky chodila
v létě na brigádu. Doufáme, že se Markétě u nás bude líbit, že
bude spokojená a práce ji bude bavit. Její předchůdkyni Thee Palmer, která se
vrátila do Prahy, děkujeme za vše, co pro rozvoj našeho Íčka udělala (a nebylo
toho málo) a přejeme jí v jejím „novém“ životě jen vše dobré.
V sobotu 28. 5. 2022 se na naší zahradě za
multifunkčním centrem bude konat XV. Setkání pěveckých sborů. Z tohoto důvodu
bude mimořádně otevřené i naše infocentrum, a to v době od 9.00 do 15.00.
Na konci dubna jsme se rozloučily s obrazy

Ludmily Sadílkové. Umělkyni děkujeme za
zapůjčení svých výtvorů.
Před Velikonocemi jsme pořádaly jarní
workshop. Vyráběly jsme různé jarní dekorace. Atmosféra byla jako vždy pohodová,
výrobky, jak je z fotografií patrné, se opravdu povedly! K jarnímu období patří rovněž
nová výstava věnečků Jeanette Fanderlíkové a jejího květinového studia, které
pro nás pořádá i další workshop. Tentokrát
budeme tvořit velké květinové věnce. Stejné, jaké jsou k vidění u nás. Pro velký zájem
vypisujeme hned od začátku dva termíny –
středu 4. května a čtvrtek 5. května vždy
od 16 hodin. Pokud si chcete vyrobit svůj
vlastní věnec snů, rezervujte si své místo na
tel. 778 888 772. Kurzovné činí 800 Kč a za-

DEN JÓGY
TJ Jiskra Heřmanův Městec ve spolupráci s městskou organizací SPOKUL HM
vás srdečně zve na již TŘETÍ ročník Dne jógy. Odpoledním jógovým "maratonem" vás provedou zkušené lektorky Anna Minaříková, Veronika Haklová
a Markéta Szumowská. Přijďte si zacvičit a užít si páteční odpoledne plné
dechu, jemného plynutí v pohybu a relaxace.
DEN JÓGY – PÁTEK 6. 5. 2022 v sokolovně
17.00–17.45
Jóga na pohodu (hatha jóga) Markéta Szumowská
18.00–18.45
Jemné otvírání kyčlí a záklony (vinyása jóga) Veronika Haklová
18.55–19.40
Neurovasculární dynamické protažení (fasciální jóga)
Anna Minaříková
JÓGA NA POHODU
Plynulá jemná dynamická hatha jóga s využitím pránájámy, variant pozdravu Slunce
a s relaxací na závěr. Lekcí vás provede Markéta Szumowská.
JEMNÉ OTEVÍRÁNÍ KYČLÍ A ZÁKLONY
Jemná vyniása jóga zaměřená na práci
v oblasti pánve, oblastí první a druhé čakry.
Přidáme záklonové pozice, kde otevřeme
čtvrtou, srdeční čakru. Lekci si pro vás připravila Veronika Haklová.
NEUROVASCULÁRNÍ DYNAMICKÉ
PROTAŽENÍ Fasciální jóga zaměřená na

protažení nervově cévních svazků hlavně
v oblasti krku a horních končetin. Společně
proplujeme až do závěrečné šavásány. Světem fascií vás provede Anna Minaříková.
Vstupné dobrovolné. S sebou podložku, pití,
pohodlné oblečení, příp. deku.
Anna Minaříková

hrnuje materiál, kterého je opravdu velký
výběr, i rady a triky profesionálních floristek.
Oslavte u nás den dětí a ozdobte si tričko
Klub aktivních seniorů pořádá v naší Pohůdce výtvarnou dílnu k Mezinárodnímu
dni dětí. Dílna je určená pro děti ve věku od
4 do 16 let, každé dítě si za pomoci členek
klubu vytvoří potisk na bavlněné tričko, které si po dokončení zdarma odnese domů.
Tak neváhejte, vezměte své děti a přijďte
k nám – od středy 1. 6. do pátku 3. 6. , vždy
od 13–17 hodin. Zároveň si u nás budete
moci prohlédnout výstavu výrobků členů
této organizace, která je součástí Svazu tělesně postižených v ČR od roku 2006. Tato
výstava bude k vidění v průběhu celého
června. Těšíme se na vás.
Za SPOKUL tým
Olga Čížková a Markéta Pleskotová

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
Vás zve na

Výtvarnou dílnu
k Mezinárodnímu dni dětí
s výstavou svých prací

Výtvarná dílna je pro děti od 4 do 16 let. Každé dítě si za pomoci
členek Klubu vytvoří potisk na bavlněné triko, které si po
dokončení zdarma odnese domů.

Termín konání: 1.6. - 3.6.2022
Turistické informační centrum Pohůdka H. Městec
Otevřeno: 13 – 17 hodin
Srdečně zvou členky Klubu aktivní senioři. Klub aktivní senioři je součástí Svazu
tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Heřmanův Městec. Klub pracuje
od roku 2006.
Akce se koná za podpory města Heřmanův Městec a SPOKUL HM, p.o.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc květen 2022
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Aktivní přístup k životu

APŽ Květen 2022

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program

10.00 – 11.00 je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Poplatek 70 Kč/rodina.

PONDĚLÍ

Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek (Multifunkční centrum). Cvičení
nebude 17. května.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu k porodu.

17.30 – 19.30 Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely na tel: 725 372 998.
Poplatek 150 Kč.

9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Poplatek 50 Kč/rodina.
ÚTERÝ

STŘEDA

SPOLU. Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s říkadly, písničkami
10.00 – 11.00 LADÍME
a pohybem. Kapacita programu 6 rodin. Poplatek 70 Kč/rodina.

10.00 – 12.00 кімната для зустрічей, обмін, граючи, навчання, няня
16.00 – 17.00 Чеська для іноземців
9.30 – 12.00 HERNA PRO RODIČE S DĚTMI. Poplatek 50 Kč/rodina.

ČTVRTEK

PÁTEK

SPOLU. Program výtvarného kroužku pro děti od 6 let či děti s rodiči od
14.45 – 16.15 TVOŘÍME
3 let. Program je určen pro předem přihlášené děti. Poplatek 70 Kč/dítě.

10.00 – 12.00 кімната для зустрічей, обмін, граючи, навчання, няня

Naše rodičovské centrum vám nabízí také službu tzv. Family pointu, místa, kam můžete při svých cestách městem
zajít a v klidu nakrmit či přebalit své dítě, nebo se poradit o službách pro rodiny v našem regionu. Tato služba je
nabízena rodičům s nejmenšími dětmi v otvírací době centra zdarma. Kontakt: 724 042 304.
Aktuální program sledujte na našich webových stránkách či FB www.facebook.com/rcradovanek. Děkujeme.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
CHVILKA S POHÁDKOU / момент із казкою
Čtvrtek 12. 5. od 10.00 hodin
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Příspěvek na
program 50 Kč/rodina.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /
bідкритий день

Neděle 15. 5. od 14.00 do 16.00
U příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE RODINY si vás dovolujeme pozvat na návštěvu do
našich prostor na náměstí Míru 288. Přijďte
se k nám podívat a popovídat si o tom, jaké
služby naše centrum rodinám s dětmi nabízí, či co od nás sami potřebujete.
PROJEKCE FILMU „MOUDROST
TRAUMATU“
Neděle 15. 5. od 16.30 do 19.00
Zveme vás do kina na projekci filmu s následnou besedou. Hlavní protagonista filmu
Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského
původu, ve filmu nabízí nový pohled na náš
svět i na nás samotné. Trauma se dotýká
každého z nás. Po filmu bude prostor pro
sdílení pod vedením psycholožky a psychoterapeutky Mgr. Zuzany Říhové.
RIVALITA MEZI SOUROZENCI
Čtvrtek 19. 5. od 10.00
Rivalita mezi sourozenci je běžná věc
a vzniká z přirozené touhy dítěte být milováno svými rodiči „plně“. Vztah sourozenců

je ale zároveň celoživotní a silně formující
osobnost člověka. Co vše ovlivňuje komunikaci mezi sourozenci? Jak přistupovat ke
konfliktům mezi nimi? Co dobrým vztahům
mezi dětmi pomáhá a co jim naopak škodí?
Přijďte si k nám popovídat a dozvědět se,
co potřebujete na besedě pro rodiče s pedagožkou a pracovnicí centra Mgr. Lenkou
Balogovou. Na besedu je možné přijít s malými dětmi. Není nutné se předem hlásit.
Příspěvek na program 50 Kč.
SWAP V RADOVÁNKU 25. – 26. 5. 2022
Přijďte si k nám zaSWAPovat. SWAP funguje
na principu nepřímé výměny toho, co jeden
už nepotřebuje a druhému by se mohlo hodit. Oblečení i jiné věci k darování můžete
nosit do Radovánku 24. a 25. 5. od 9.30 do
12.30, případně volejte na 724 219 353. Samotná akce, kdy můžete přijít a cokoliv si
zdarma odnést, začne ve středu 25. 5. ve
13.00 a bude ukončena ve čtvrtek ve 12.00.
Nosit věci na SWAP můžete v průběhu celé
akce. Vstup na akci je 30 Kč. Přinesení věci
není podmínkou, můžete si věci pouze odnést.

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
podporováno městem Heřmanův Městec,
MPSV, Pardubickým krajem a společností
energeia, o. p. s. Kontakt: nám. Míru 288, 538
03 Heřmanův Městec, www.rcradovanek.cz,
724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

pondělí 2. května
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.
úterý 3. května
Informační schůzka k pobytu v Šatově
Schůzka od 14.00 v RC Radovánek.
středa 4. května
Wellness Pardubice
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.
sobota 7. května
Na kole z Chocně do Vysokého Mýta a
přes Luže zpět do H. M.
Sraz v 7.30 u kapličky u vlakového
přejezdu. Ujedeme cca 65 km.
středa 11. května
Rychnov nad Kněžnou
Odjezd v 7.30 z autobusového nádraží.
Po stezce “Bylo nás pět” a na zámek.
čtvrtek 12. května
Zdravotní vycházka – projdeme Palác
Sraz ve 14.00 u vstupu do parku
(u Holuba).
neděle 15. května až pátek 20. května
Turistický pobyt v Šatově u Znojma
Pobyt pouze pro přihlášené.
čtvrtek 19. května
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Zdravý nemocný. Odjezd
v 18.00 z náměstí Míru.
pondělí 23. května
Karetní hry
Hrajeme si v RC Radovánek od 14.00.
středa 25. května
Jedeme za krásou Průhonic
Odjezd v 6.50 z vlakového nádraží.
čtvrtek 26. května
Lovětínskou roklí do Třemošnice
Odjezd ve 13.15 z autobusového nádraží.
sobota 28. května
Šlapeme na Seník
Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového
přejezdu.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Teď musí přijít otázka,
jak to všechno zvládáte?
Když k nám někdo přijde, diví
se, že máme uklizeno a napečeno, ale ono se to dá. Děti jsou
hodné, i když je to také někdy
blázinec. V Městci nebydlí žádný
z prarodičů, takže pravidelnou
pomoc od nich nemáme, ale
vím, že kdyby to bylo nutné, tak
nám pomohou.

SER I Á L

Lidé kolem nás
Ester Kabátová
* 1989
Houslistka, matka pěti dětí

8. května oslavíme Den matek.
Požádali jsme proto o rozhovor paní
Ester Kabátovou, matku pěti dětí.

A co manžel, pomáhá?
Snaží se pomáhat, jak mu to
jeho práce ředitele ZUŠ umožní. Jsme taková tradiční rodina,
manžel nás zajišťuje finančně
a já teď pečuji o děti a domácnost. Ale každé ráno vozí tři
nejstarší děti do školy a školky
NOE v Pardubicích, doma se
stará o zahradu a dům. S dětmi si hraje, divočí a výletuje. Já
jsem s tímto tradičním rozdělením rolí v rodině spokojená.

Nemohu si na úvod odpustit
takovou chlapskou otázku. Jak to
děláte, že jste po pěti dětech štíhlá
jako proutek?
Za prvé je to dáno geneticky, moje mamka
je také drobná. Ale je také pravdou, že se celý
den nezastavím, sednu si většinou až večer.
Teď již vážněji. Můžete nám něco
říct o sobě, odkud pocházíte a jak
jste se dostala do Heřmanova
Městce?
Pocházím z Vysočiny, z polosamoty Malochýně u Chotěboře. V Chotěboři jsem
chodila do základní školy a do základní
umělecké školy. V patnácti letech jsem
odešla studovat konzervatoř do Pardubic.
Tam jsem bydlela na internátu a později
na privátu. Na konzervatoři jsem studovala hru na housle a začala hrát v komorním
souboru Barocco sempre giovane, kde jsem
poznala svého manžela. V roce 2011 jsme se
vzali a bydleli jsme v Praze, kde jsem studovala Hudební fakultu Akademie múzických
umění. Již za studií se nám narodily dvě
děti. Potom manžel začal učit na Konzervatoři v Pardubicích. V Mikulovicích jsme
postavili domek, ale byl to takový panelák
na ležato, to nebylo bydlení pro nás, chtěli
jsme více prostoru a soukromí. Proto jsme si
našli dům v Heřmanově Městci Na Průhoně,
který nás okouzlil. Máme výhled na rybník,
velkou terasu a krásný pozemek s potokem.
V Heřmanově Městci tedy žijeme od roku
2018. Tehdy jsme měli tři děti a tady se nám
narodily další dvě.
Můžete nám vaše děti představit?
Každé dítě je úplně jiné. Nejstarší je syn Samuel Michael, narozený 2013. Je hloubavý,
na všechno se ptá, často mu ani nedokážu
odpovědět. Ve škole je to takový dobrák,
nepere se, všichni ho tam mají rádi. Hraje
na klavír a chodí do výtvarky, chtěl by být
architektem. Potom je Apolena Magdalé-

na, té bude sedm let. Je to diblík, nejradši
běhá a hraje si. Na učení zatím moc není, ale
do školy půjde až v září. Přesto už hraje na
violoncello v ZUŠ. Třetí je Timotej Metoděj,
pět let. Ten je opak Samuela, do všeho jde
po hlavě, vymýšlí opičárny. Zatím chodí do
školky a vybral si, že bude hrát na kontrabas.
Další v řadě je Anastázie Marie, budou jí dva
roky. Ta je strašně svéhlavá a všechny nás
řídí, děti jí přezdívají "mimi šéfka". Přitom je
to ale náš smíšek, ráda baví celou rodinu
a napodobuje starší sourozence, jak jen dovede. Nemladší je Benedikt Marek, šest měsíců. Tomu s láskou říkáme „Pan problém“.
Pořád ho něco trápí, bříško, ekzém, chce
chovat… už půl roku kvůli němu nespím.
Ale když má náladu, krásně se směje. Ten
zatím nehraje na nic.
Tolik dětí jste plánovali nebo to
přišlo samo?
Vždy jsme s manželem chtěli velkou rodinu, uvažovali jsme o čtyřech dětech a toho
daru se nám dostalo. Benedikt přišel poněkud nečekaně, ale máme z něj velkou
radost. Dovedu si představit i další děti –
máme devítimístné auto, ale řidičák na autobus si fakt dělat nechci. :-)

Jak to vypadá s vaším
profesním uplatněním, co
housle?
Nikdy jsem nebyla zaměstnaná, pouze "volná noha". Hrála
jsem ještě při studiu v různých
orchestrech, asi to nebylo tak zlé, protože
jsem měla i nabídky z České filharmonie.
Ale vyhrály děti a nelituji toho. Do budoucna vidím jako ideální příležitost učit na ZUŠ,
ráda si opět někdy zahraju v "našem" Barocco sempre giovane.
Chybí vám něco jako matce dětí
u nás ve městě?
Nechybí. Jsme tady v Heřmanově Městci
maximálně spokojení, chodíme s dětmi
na dětská hřiště, v létě do Levandule na
zmrzlinu a krásnou procházkou od nás na
Konopáč na pivo.
A co byste chtěla vzkázat matkám,
které přemýšlí, zda druhé dítě by
na ně nebylo už moc?
Nikomu radit ani nic vzkazovat nechci,
kolik chce kdo dětí, je vždy jeho osobním
rozhodnutím. Mohu jen předat svoji zkušenost, že mít pět zdravých dětí je požehnání. Péče o ně mne naplňuje, a i když toho
samozřejmě mám někdy dost, tak radost
vždy převažuje. Žít pro rodinu je pro mne
smysl života.
Otázky kladl Tomáš Plavec

www.hermanuv‑mestec.cz
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Heřmanův Městec pokračuje
v boji s odpady?
V Leknínu č. 10/21 jste nám oznámili, že „V našem městě dojde od
1. ledna 2022 k navýšení místního
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z 600 na 660 Kč.“
A položili jste otázku „Proč?“.
Já jsem si z toho ve stručnosti odnesla – vyhazujeme moc odpadků do směsného komunálního odpadu, tedy málo třídíme. Něco se
sice zlepšilo, ale stále je to málo. A já si myslím,
že existují způsoby, jak situaci dále zlepšovat.
V Heřmanově Městci totiž lidé bydlí nejen
v rodinných domech, kde dle článku pěkně
funguje sběr odpadu „dům od domu“, ale
také v bytových domech na sídlištích.
Takto vypadalo „hnízdo“ tříděného odpadu
pro sídliště U Bažantnice – foto z 13. 02. 2022

la zaplněn? To přeci po nikom nemůžeme
chtít, na to nemá nikdo ani čas, ani energii
a lidé žijící v bytě ani prostor. A tak ten svůj
odpad dost možná vyloží vedle a také se
možná zamyslí, jestli to za to úsilí vůbec
stojí.
Dovolím si citaci z několika zdrojů:
Průměrná vzdálenost k nádobám na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 90 metrů, ale podle
průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným
kontejnerům o dalších čtyřicet metrů dál.
(https://www.jaktridit.cz/cz/rady-‑a‑tipy/
myty-‑v‑oblasti-‑odpadu/kontejnery-‑na-‑trideny-‑odpad-‑jsou-‑malokde?&detail=1)
Donášková vzdálenost má na míru třídění velký vliv. Jako psychologická hranice se udává
100 m. Snahou je však eliminovat alespoň oblasti, kde je donášková vzdálenost nad 200 m.
(https://nasregion.cz/lepsimu-‑trideni-‑odpadu‑napomahaji-‑i‑analyzy-‑sberne-‑site-‑a
‑kratsi-‑donaskove-‑vzdalenosti-240246/)
Vzdálenost od našeho místa bydliště? 250 m,
tedy tam i zpět výlet 0,5 km. Udělejte si výlet
s cílem vytřídit odpad, dojděte ke kontejnerům a zjistěte, že si odpad můžete zase odnést zpět…

Takto to vypadalo 3. 5. 2018

Moc se nezměnilo, že?
Co na těchto fotografiích vidíte vy? Někdo vidí neukázněné občany, kteří hází
odpadky mimo popelnice. Já vidím pravý
opak – spořádané občany, kteří CHTĚJÍ třídit odpad, kterým to dává smysl, chtějí toto
nutné minimum pro životní prostředí udělat, ale nemají KAM již vytříděný odpad vyhodit. Zkuste se na chvilku vžít do člověka,
který doma v bytě – v malém omezeném
prostoru – poctivě třídí odpad. Tašky nebo
jiné nádoby se naplní, tak je čapne a jde je
vynést. Udělá si procházku, protože popelnice nejsou zrovna za rohem, ale budiž, dá si
tu práci. Dojde na místo a ejhle – popelnice
jsou zase plné. Co takový člověk má v tuto
chvíli dělat? Má si sebrat všechny ty poctivě
roztříděné odpadky zpátky domů a opakovat procházku tak dlouho, dokud se zrovna
netrefí do termínu, kdy není kontejner zce-

Můj návrh řešení? Kontejner na plasty v každém hnízdě na komunální odpad, kontejner
na papír alespoň v každém druhém. Sklo
a oblečení může zůstat v aktuálních hnízdech
na tříděný odpad, tam problém přeplněnosti
nevnímám. Dále alespoň nějaký čas sledovat zaplněnost kontejnerů a příslušně měnit
množství kontejnerů nebo frekvenci svozů.
Pokud je sada kontejnerů většinu času beznadějně zaplněná, tak toto zřejmě není správně
nastaveno.
Jsem ráda, že Heřmanův Městec bojuje s odpady, jen by bylo dobré bojovat na všech
frontách. A na závěr ještě jeden dotaz nebo
námět na článek – kde končí tříděný odpad
a jak je s ním naloženo? Doufám, že by odpověď mohla ujistit váhavé, že třídění za to úsilí
opravdu stojí.
L. Nováčková
Odpověď na článek L. Nováčkové
Se zájmem jsem si přečetl reakci L. Nováčkové na článek uveřejněný v Leknínu č. 04/2022
pod názvem „Heřmanův Městec pokračuje
v boji s odpady“. Musím uznat, že pisatelka
má v mnohém naprostou pravdu a určitě

nebudu hledat liché výmluvy a co bylo pí
L. Nováčkovou napsané kritizovat.
Následně bych se raději soustředil na seznámení s dalšími kroky, které má město Heřmanův Městec připravené pro zlepšení v oblasti
třídění a nakládání s odpady v letošním roce.
Je mi jasné, že pisatelka paní Lenka Nováčková
v okamžiku předání svého příspěvku redakci
měsíčníku Leknín o těchto krocích nemohla
mít informaci a z mé strany to jistě není myšleno jako její kritika.
• V první polovině dubna bylo do skladu
technické skupiny města Heřmanův Městec
dodáno 29 kontejnerů na plast a 10 kontejnerů na papír včetně 21 ks velkých popelnic
na plast a 20 ks velkých popelnic na papír.
Postupně budou sběrná místa, především
u bytových domů, těmito nádobami doplněna.
• V pololetí letošního roku bude dokončeno
výběrové řízení (VŘ) na „nového“ provozovatele svozu odpadů a provozovatele sběrného dvora (SD). V zadávacích podmínkách
pro VŘ jsou již uvedeny všechny získané poznatky od obyvatel, které by měly zlepšit
stávající stav.
• S vybraným provozovatelem bude řešen
i svoz bioodpadu včetně kuchyňského odpadu (BRKO) ze sídlišť a od bytových domů.
• Provoz SD bude směřován k vyšší efektivitě,
včetně změny pracovní doby, aby lépe vyhovovala obyvatelům města, ale i místním živnostníkům a podnikatelům, kteří v mnoha
případech využívají (zneužívají) kontejnery
ve sběrných místech k ukládání odpadů
vzniklých při jejich podnikatelské činnosti
a ubírají místo v kontejnerech právě pro
obyvatele, kteří poctivě třídí a následně si
kladou „nerudovskou otázku – kam s ním?“
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří poctivě třídí a věřím, že popsané kroky pomohou
v „boji Heřmanova Městce s odpadem.“
Zdeněk Ryčl, místostarosta města

Co se ve skutečnosti
skrývá za snahou radnice
oddalovat řešení kanalizace
v Chotěnicích?
Vybudování kanalizace, po desítkách let jejího neřešení, se stalo
i "díky" zákonodárcům zásadním
požadavkem občanů Chotěnic vůči
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radnici. Před její realizací nelze ani
mimo jiné zrekonstruovat komunikace, které jsou již nyní v některých
částech vesnice ve stavu oraniště
a je již nemožné čekat další roky na
jejich generální opravy.
Avšak místo urychlení výstavby kanalizace
koalice Živé město a KDU‑ČSL prosadila
v zastupitelstvu i přes odpor Chotěnic zadání Koncepční studie odkanalizování města,
která má řešit šest neodkanalizovaných lokalit včetně Chotěnic. Studie je ale jen zástěrkou. Ve skutečnosti radnice nemá potřebné
finanční prostředky na kanalizaci, která je pro
ni velkou finanční zátěží. Proto vedení radnice vymyslelo studii, jejímž hlavním cílem
je oddálit přípravu realizace do doby, kdy už
dotace nebudou poskytovány anebo velmi
omezeně. Pak opět bude používat svůj argument, že jen z vlastních peněz není možné
kanalizaci realizovat.
Chotěnice nepotřebují zbytečnou studii,
která se bude zpracovávat a vyhodnocovat nejméně tento rok, a přitom k žádosti
o dotaci není potřeba. V minulosti byla již
vyprojektována prováděcí dokumentace,
kterou by stačilo v letošním roce zrevidovat
a použít k žádosti o subvenci okamžitě po
obnovení stavebního povolení a územního
rozhodnutí.
Nedostatek vlastních finančních zdrojů je
způsobený neúměrným zadlužením města zejména na akci nového autobusového
nádraží. Každá sebemenší obec ví, že po
obdržení dotace musí co nejdříve zajistit
realizaci stavby. Protože dopravní terminál
z nevysvětlitelných důvodů se začal stavět až
3 roky po obdržení dotace, došlo mezi tím ke
zbytečnému navýšení nákladů o 62,5 mil. Kč,
které musí město uhradit z vlastních zdrojů.
Přitom dotace zůstala v původní výši. Kdyby
se terminál realizoval v roce 2019, kdy byla
subvence z Evropského fondu přidělena,
byl by doplatek města pouhých 8,7 mil Kč
a mohl tak být bez problému proveden.
V případě, že by radnice obdržela dotaci i na
kanalizace, pak za zbytečně vyhozených
54 mil. Kč by bylo možné provést nejen kanalizaci v Chotěnicích, ale i na Konopáči, Průhonu a k tomu i dopravní terminál. Případně
jiné potřebné akce ve městě. Takhle budou
muset být v příštích letech investice všeobecně omezeny pro celé město.
Nutná výjimka je ale u dotovaných akcí.
Využívání subvencí je základním předpokla-

dem úspěšného rozvíjejícího se města. Proto radnice musí vždy najít potřebné finanční
prostředky k dofinancování dotovaných investic, o to více u akcí zajišťujících základní
funkce obce jako je kanalizace. Ministerstvo
zemědělství ještě v loňském roce poskytovalo na kanalizace pobídku ve výši 60 %. Trend
výše dotací se však s časem neustále snižuje.
Před 10 lety stát dával až 95 %. Město neumí
s dotacemi pracovat a způsobuje si samo
sobě, potažmo nám občanům, velké škody.
Realizace kanalizace je pro občany Chotěnic,
zejména z finančních důvodů, nezbytná.
V roce 2018 byl poslanci schválen " vodní
zákon", který bezohledným způsobem pro
lokality, které nemají kanalizaci napojenou
na ČOV, zpřísnil podmínky pro likvidaci odpadních vod. Domovními čistírnami nelze
řešit celou místní část Chotěnic. Pokud se
obyvatelé chtějí vyhnout sankcím až ve výši
100 000 Kč, nezbývá jim nic jiného, než řešit
likvidaci odpadních vod vyvážecími jímkami,
které čtyřčlennou rodinu přijdou ročně až na
60 000 Kč. V porovnání s občany H. Městce,
kde stejně početná rodina zaplatí za stočné
cca 5 000 Kč, to je obrovsky diskriminující.
Mnozí obyvatelé Chotěnic při dodržování
zákona by se dostali do neřešitelné finanční
situace. Rovněž ekologická zátěž území není
zanedbatelná. Proto vznikla podpisová akce
občanů k podpoře radnicí dlouhodobě neřešené výstavby kanalizace.
Při hlasování zastupitelstva o vyjmutí Chotěnic ze studie jsme byli podpořeni nejen
všemi opozičními zastupiteli, ale i více jak
třetinou přítomných koaličních zastupitelů
tím, že se zdrželi hlasování (3 za Živé město,
1 za KDU‑ČSL). Přesto ale hlasování neprošlo
o jediný hlas. Mohli jsme se k prosazení kanalizace v Chotěnicích daleko více přiblížit.
Pak už by vlastní realizace záležela jen na přístupu nového zastupitelstva v příštím roce.
O to více je zarážející, že zastupitel za KDU
‑ČSL a zároveň poslanec PS PČR pan Výborný
se nepřidal ke svým koaličím zastupitelům ve
zdržení se hlasování, ale hlasoval v zastupitelstvu města pro zbytečnou studii, a tím i k oddálení podání žádosti o dotaci na kanalizaci
v Chotěnicích s důsledky výše uvedenými.
Asi naivně jsem si myslel, že k práci poslance hlavně patří lidem pomáhat v řešení jejich
nelehké situace, kterou si ještě ke všemu ani
sami nezavinili a kterou především způsobili
poslanci nepromyšleným přijetím "vodního
zákona". Už jen proto, že pro "vodní zákon",
který zbytečně drastickým způsobem zdra-

žil likvidaci odpadních vod v lokalitách, jako
jsou Chotěnice, hlasovali ve sněmovně i poslanci KDU‑ČSL.
Dostál Bohumír, Chotěnice
Radnice ve skutečnosti neskrývá vůbec nic
Pan Bohumír Dostál, který mě oslovil i jako
poslance a s kterým jsem opakovaně a doložitelně komunikoval, pokládá otázku navozující
dojem, že radnice nechce Chotěnickým dopřát
potřebnou kanalizaci. Není bohužel větší prostor na reakci na řadu zavádějících či ne vždy
přesných tvrzení. Proto jen stručně v několika
bodech:
1. Město si je vědomo potřebnosti řešení odpadních vod nejen v Chotěnicích, ale i na
Konopáči či v lokalitě Pankrác. Zároveň ale
musí hospodařit se svěřenými prostředky
s péčí řádného hospodáře. Je to jako v rodině. Buď na něco teď mám, nebo nemám.
2. Řešení tak rozsáhlého a finančně nákladného projektu jako je odkanalizování Chotěnic
(hrubým odhadem se dnes náklady mohou
blížit možná ke 2/3 ročního rozpočtu celého
města) není možné bez dotační spoluúčasti
státu.
3. Hlasitá připomínka z Chotěnic přišla až tento
rok. Město logicky plánuje investice ve střednědobém výhledu (není to jen o dopravním
terminálu). Jeho realizace se posunula právě
proto, aby město ušetřilo vlastní prostředky a část nákladů převzala Správa železnic
(sám jsem se s panem starostou o to opakovaně zasazoval). To je přece správně, nebo ne?
4. I z podnětu pana Dostála jsem jednal s náměstkem ministra zemědělství pro vodní
hospodářství Alešem Kendíkem. Mohu tedy
vyvrátit tvrzení, že město naší velikosti mohlo
letos získat dotaci na kanalizaci z Chotěnic.
Ani MZE ani SFŽP žádnou dotační výzvu nevypsalo a zřejmě ani nevypíše. Pomíjím fakt,
že podobný projekt a vše související nepřipravíte v řádu dnů či týdnů. To je snad také jasné.
5. Pozitivní zprávu snad ale mohu pro pana
Dostála a Chotěnické mít. V příštích letech
bude MZE usilovat o obnovení těchto dotačních titulů. Jednal jsem s panem náměstkem
i t tom, aby se to vztahovalo na místní části
měst naší velikosti a budu možnosti i nadále sledovat. A potom bude na novém zastupitelstvu, aby rozhodlo o dalším postupu.
Proto jsem podpořil aktualizaci staré studie
na odkanalizování zbývajících částí města,
protože nové zastupitelstvo se bude mít od
www.hermanuv‑mestec.cz
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čeho odrazit. Když zadám studii, mám zájem
problém řešit.
A pokud jde o novelu vodního zákona, tak tu jsme
skutečně podpořili stejně jako většina poslanců,
protože dlouhodobě máme usilovat o snižování
znečišťování vod a příznivý vliv na životní prostředí. A právě o tom novela byla. A do Chotěnic
i na Konopáč ujištění: řešení k co nejbližší realizaci
odkanalizování bude snad hledat jakékoli vedení
města. Logicky ale ruku v ruce s tím, aby to nevedlo k jeho bankrotu.
Marek Výborný, poslanec a zastupitel města

Infrastruktura v H. M.
Dobrý den pane místostarosto, obracím se na vás jako majitel firmy
s kancelářemi v Heřmanově Městci,
jako občan a jako otec dětí navštěvujících místní základní školu a využívajících infrastrukturu Heřmanova
Městce a veřejnou dopravu zde.
Dlouhodobě se zajímám o osud tratě Heřmanův Městec – Chrudim město, u které,
jak vím, usilujete o proměnu na cyklostezku,
což je podle mého názoru nejenom hloupý nápad, ale přímo zločin na budoucích
generacích.
Nyní se stavbou nového termínu u nádraží
můj zájem dále roste. Terminál má usnadnit
přestup mezi vlakem a autobusem. Tomu
samozřejmě tleskám. Smutné ale je, že minimálně na straně vlaků nastává postupný
útlum a vedení Heřmanova Městce tomu
nejen nebrání, ale mám pocit, že mu tento
stav dokonce vyhovuje. Přitom vedení městyse by mělo především usilovat o rozvoj
veřejné dopravy (oproti dopravě individuální) a to i proto, aby se vysoká investice
do autobusového terminálu alespoň trochu vyplatila. Jaký smysl má budování přestupního terminálu vlak – bus, pokud vlaky
nejezdí ve 2 ze 3 možných směrů (Prachovice, Chrudim) a v tom třetím, zbývajícím
(Přelouč) městys dle mého názoru nijak
nespolupracuje s krajem, jako objednavatelem veřejné dopravy na lepším časovém
vedení spojů. Jaký smysl má vlak z Přelouče
s příjezdem v 8.05, když škola začíná v 7.45
(předchozí spoj přijíždí v 6.50)?
Když chcete jet během ranní špičky autobusem z Heřmanova Městce do Chrudimi
(Zkusil jste si to někdy? Doporučuji!), budete v autobuse stát namačkaný jako sardinka
v krabičce. Školní výlet v tuto dobu prak-

ticky nepřipadá v úvahu. A to existuje trať,
která prakticky kopíruje hlavní silnici a vlaky
po ní přestaly jezdit s argumentem malého vytížení (což mělo za následek zastavení objednávky dopravy krajem, zastavení
osobní dopravy a začátek chátrání). Trochu
podezřívám vedení Heřmanova Městce, že
se ani nesnažil vytížení vlaků v této relaci
zvýšit, třeba nastavením vhodných časů
spojů. Kdo jiný než městys Heřmanův Městec má mít zájem na tom, aby vlaky jezdily
co nejvíce a do co největšího počtu směrů?
Na jednu stranu vás trápí auta parkující celý
den na náměstí a na druhou stranu lidem
nedáváte alternativu. Vlakem se jet nedá,
protože pokud jezdí, tak v nevhodný čas
a jet autobusem znamená buď se mačkat
ve zcela přeplněném spoji (s výhledem na
opuštěné koleje), nebo jet rovnou autem.
Zrušení tratě do Chrudimi a zánik osobní
dopravy do Prachovic znamená, že se zde
železniční doprava už nikdy neobnoví, protože postavit nebo znovuobnovit železniční
trať je za současných podmínek prakticky
nemožné. Zatímco v Polsku nebo Německu
se některé tratě dříve uzavřené revitalizují, my stále preferujeme méně ekologické
a méně kapacitní dopravní systémy. A až
prozřeme i u nás, bude už pozdě, protože
nebude co obnovovat. Přitom tlak na ekologii v dopravě a využívání veřejné dopravy
v co největší míře bude jenom sílit. Heřmanův Městec tak bude mít skvělý terminál,
kam však nebudou jezdit prakticky žádné
vlaky, přestup mezi jednotlivými formami dopravy se nebude konat, u terminálu
nebude kde zaparkovat (těch pár míst, co
tam vznikne, zaberou místní), takže auta
na náměstí budou pořád, lidi do veřejné
dopravy nepřesednou, jenom město získá
velmi drahé obratiště autobusů u nádraží
a umožní mu zrušit jeden nástupní ostrůvek
na „autobusovém nádrží“ na náměstí. A to
je za desítky milionů korun podle mého
poněkud nemoudrá investice.
Děkuji a přeji pevné zdraví a hodně úspěchů.
Jan Petrus
Odpověď na článek Jana Petruse
Protože jsem byl panem Petrusem osloven,
musím na jeho článek reagovat.
Skutečně jsem usiloval a usiluji o přeměnu léta
neužívané železniční trati Heřmanův Městec –
Chrudim na cyklostezku. Tato snaha zatím

nebyla, i díky nevstřícnému postoji zastupitelstev obcí Klešice a Rozhovice, úspěšná. Nesdílím však stanovisko, že by se jednalo o hloupý
nápad nebo dokonce o zločin na budoucích
generacích. Za zločin naopak považuji nutit
jezdit naše děti i dospělé na kolech do Chrudimi po frekventovaných silnicích a modlím se,
aby nedošlo k tragickým úrazům. Já sám jsem
příznivcem vlakové dopravy, ale tam, kde to
má smysl, tedy na střední vzdálenosti. Například do Prahy jezdím výlučně vlakem z našeho nádraží. Ale železnice, která nás doveze na
periferii Chrudimi za dvacet pět minut, když
autobus je v centru za deset minut, opravdu
nemá perspektivu. Já pamatuji, když vlaky
do Chrudimi ještě jezdily, buď prázdné nebo
s jedním cestujícím. Levnější by bylo pro tohoto
cestujícího vypravit taxík nebo snad i vrtulník.
V Německu je hned za hranicemi cyklostezka
po bývalé trati cca 80 km dlouhá a kolem ní
rostou penziony a láká turisty. Naše trať zřejmě zrušena nebude, ale chtěl bych s panem
Petrusem uzavřít sázku, že po ní dalších deset
let žádný vlak nepřejede. A ještě P. S. Heřmanův
Městec není městys, ale město.
Tomáš Plavec
Odkládaná řešení nepomáhají
občanům ani městu

Občané přehlížených lokalit se vyjadřují k problémům veřejného zájmu, podávají podněty a argumenty k řešením, která by neměla být
odsouvána na další období a do let
méně příznivých pro získání dotačních titulů. Lidé svoji vůli k realizaci
projektů podpořili písemně a zatím
bez kladné odezvy u zastupitelů.
Vedlejším efektem odkladů mohou
být vyšší budoucí výdaje na realizaci
projektů, tak i škody na majetku občanů, podnikatelů a institucí a rostoucí zátěže na životním prostředí.
Dne 14. června 2022 to budou dva roky po
povodních na Podolském potoce a Konopce.
Město Heřmanův Městec nedoplnilo územní plán o zmapování záplavového území
Konopky. Nevyužilo jedinečnou příležitost
ke koncepčnímu řešení poddimenzovaných
propustků v záplavové lokalitě ulic Konopáčská, Čáslavská, Jiráskova, které se nabízelo
s výstavbou autobusového terminálu v ulici
Tylova. Bylo možné a je možné jednat o řešení
s autoritami /Správa železnic, Ředitelství silnic
a dálnic, ministerstva, aj./ před rekonstrukcí
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vlakového kolejiště a plánovanou opravou silnice I. třídy – a předložit argumenty pro získání
zdrojů. Zamítavé ne ke koncepčnímu řešení
propustků v okolí železničního přejezdu bylo
vysloveno na březnovém veřejném zasedání
zastupitelstva. Na další desítky let má zůstat
starost s následky záplav na majitelích domů
a na investorech povolené bytové výstavby
v intravilánu, kde protéká Konopka? Tak se
píše historie pro příští generace?
Na veřejném zasedání zastupitelstva byla
projednána žádost občanů Chotěnic. Jedním z bodů žádosti bylo odmítnutí domácích ČOV a vybudování splaškové kanalizace
v místní části Chotěnice propojené s ČOV
Klešice dle projektu z r. 2009 a stavebního
povolení z r. 2011, které by mohly být ve
zrychleném režimu revidovány podle platného stavebního zákona a umožnit přístup
k dotačním titulům. K argumentům pan starosta upozornil, že jsou možná i jiná řešení
např. společná ČOV s Morašicemi, ale vše
je na rozhodnutí zastupitelstva (ze zápisu).
Existuje stavební povolení pro kanalizaci Konopáč a Průhon. Zastupitelé hlasovali o pořízení koncepční studie odkanalizování města
Heřmanův Městec v lokalitě Průhon, Ježkovka, Nová Doubrava a místních částí Konopáč,
Chotěnice a Radlín. Kam oko dohlédne, ráj
pro srdce developerské.
Zaspali jsme dobu pro odkanalizování míst
s vybudovanými vodovodními řady. Heřmanoměstecko patří k regionům, které na-

pomohly Pardubickému kraji umístit se až
na předposlední příčce mezi kraji podílem
74,7 % domů–obyvatel v r. 2020 napojených
na kanalizaci. Občanům Chotěnic počtem
300 obyvatel by nemělo být odepřeno právo
na plnění usnesení příslušných orgánů kraje
k odkanalizování této části Heřmanova Městce. V porovnání obce Kostelec u Heřmanova
Městce s 361 obyvateli a Vyžice s 200 obyvateli využijí jednotlivě dotace v řádu 75-90 mil.
Kč a budou připojeny na kanalizaci města
a kapacitu ČOV Klešice.
Odkládaná a špatná řešení dokládají vztah
města k občanům, vnitřní dluh města narůstá. Bohužel, najdeme zanedbané lokality s kanalizací v havarijním stavu nebo nefunkčními kanály. Dešťové i splaškové vody
zatékají pod základy domů a na soukromé
pozemky. Obcházení předpisů a technických norem, stavební zásahy na místních
komunikacích bez stavebního povolení, zavážky v záplavovém území, navýšení terénu
pro výstavbu zpravidla zhoršují situaci pro
stávající okolní zástavbu, nevyjímaje památkově chráněné objekty.
Témata volebních programů jsou na dosah.
Předpokládám, že kandidáti demokratické
samosprávy se sejdou nad společnými
i nepopulárními tématy a seznámí občany
s programy a záměry reálného zvládnutí
odkládaných a neřešených problémů.
Jaroslav Heřmánek

Voda z Konopky si cestu najde (14. 6. 2020,
snímky TV Leknín).

Vodaz zKonopky
Konopkysisicestu
cestunajde
najde(14.
(14.6.6.2020,
2020,snímky
snímkyTVTVLeknín).
Leknín).
Voda

Přes to jede vlak, aneb Pro město zástupný
problém – to není naše.

Přestotojede
jedevlak,
vlak,aneb
anebpro
proměsto
městozástupný
zástupnýproblém
problém– –totonení
nenínaše.
naše.
Přes

Odpověď na článek Jaroslava Heřmánka
Pan Heřmánek se pasoval na experta přes povodně, kanalizace, finance a další. Již tři roky
nás na radnici kritizuje a radí, jak to máme
dělat. Tak teď má šanci. Na podzim jsou komunální volby. Ať si zkusí získat pro své názory
podporu občanů, postaví kandidátku, vyhraje volby a ukáže nám, jak to dělat správně. To
platí i pro další pravidelné dopisovatele.
Kandidátky se podávají do poloviny července.
Tomáš Plavec
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Hudební léto je tu co nevidět!
Poté, co nám Covid-19 „ořezal“ minulé ročníky festivalu na pouhý jeden, resp.
čtyři koncerty, se letos již XVIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci vrací s plnou parádou. Ba co víc, dokonce jsme si
pro vás přichystali i jednu bonusovou akci, takže náš festival bude mít letos
sedm skvělých koncertů!
Podtitul tohoto ročníku je „Hvězdné léto”
a opravdu taková koncentrace těch nejlepších interpretů všech žánrů nebývá zvykem
ani na festivalech mnohem většího rozsahu. Zahajovací koncert obstará 12. června
v 17.00 Missa Solemnis op. 81 (slavnostní
mše) slavného skutečského rodáka Jana Václava Tomáška. Vystoupí Symfonický orchestr
konzervatoře Pardubice, pěvečtí sólisté
a smíšené sbory, mezi jinými i náš Vlastislav.
O čtrnáct dní později, tedy 26. června, taktéž tradičně od 17.00 zavítá do Heřmanova
Městce soubor, který v Česku vystupuje jen
výjimečně – slavné Talichovo kvarteto. Na
programu bude převážně tradiční český repertoár. Určitě si nenechte tuto výjimečnou
událost ujít. 10. července v 17.00 dostane
slovo novinka letošní dramaturgie – koncert
v „klubovém“ prostředí farní zahrady, kde vystoupí fantastické S.V.A. Trio se svým novým
oceňovaným projektem "Urban Fusion". Mokrá varianta počítá s produkcí v synagoze. Na
dalším koncertě se ovšem vrátíme do velmi
tradičních vod, 24. července v 17.00 opanu-

je pódium v kostele sv. Bartoloměje houslová legenda Václav Hudeček za klavírního
doprovodu Lukáše Klánského. Bonusem
bude zapůjčení koncertního křídla Bechstein
exkluzivně pro tento festivalový koncert. V mimořádném termínu ve čtvrtek 4. srpna a mimořádně v heřmanoměstecké synagoze
v 17.00 se vrátí oblíbený koncert „Mládí par
excelence“. Vystoupí na něm nejlepší studenti houslových kurzů v Litomyšli, kteří se sjíždějí
doslova z celého světa, aby se zdokonalovali
ve svém umění pod dohledem zkušených pedagogů Milana Vítka a Michaela Malmgreena.
Přijďte i vy podpořit mladé houslové naděje
v jejich snažení!
První srpnová neděle bude patřit externímu
koncertu v přírodním amfiteátru zámeckého parku. 7. srpna v 17.00 zde představí
jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí
Dan Bárta spolu s kapelou Illustratosphere svou poslední desku „Kráska a zvířený prach“. Užijete si nezaměnitelný hlas

s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní
hudebníky a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby… Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače
napříč generacemi i hudebními žánry již
dvacet let a okouzlí i vás!
Festival zakončíme opět v kostele sv. Bartoloměje, a to 21. srpna v 17 hodin. Po letech
se konečně podařilo sladit nabitý program
souboru Collegium Marianum s termíny
našich festivalových koncertů, a tak svým
programem nazvaným „Boemo virtuoso“,
představujícím věhlasný Morzinův orchestr
a hudební život v barokní Praze, tento špičkový soubor celé „hvězdné léto“ uzavře.
Rád bych zdůraznil, že se díky osobnímu nasazení celého festivalového výboru a také
štědrosti sponzorů podařilo zachovat ojedinělý formát vstupného. Kromě externího
koncertu, kde předprodej začne v síti Ticket
Portal již 9. května, jsou všechny koncerty
přístupné za dobrovolné vstupné. Opravdové hudební hvězdy si tak v Heřmanově
Městci může poslechnout na vlastní uši
opravdu každý. Těšíme se na vás!
Za festivalový výbor Hudebního léta
– Jiří Kabát (dramaturg festivalu)

Příběh našeho občana v boji proti fašismu
Karel Svoboda narozený 3. 11. 1902 v Chrudimi. Svoje dětsví a mládí prožil
v Heřmanově Městci v domě číslo 21 – bývalá kavárna Kamarád. V dospělosti
se stal vojenským pilotem a žil v pohraničí. Potom se přestěhoval do Miřetic,
kde žil se svojí manželkou a dcerou v domě číslo 58.
Po začátku okupace německými vojsky
se stal členem odbojové skupiny nazvané
Čenda. Členy byli vrchní četnický strážmistr z Vrbatova Kostelce Karel Kněz a ležácký
mlynář Jindřich Švanda.
V noci ze dne 28. na 29. 12. 1942 seskočili do
prostoru protektorátu u Poděbrad parašutisté skupiny Silver A, Silver B a Anthropoid.
Předtím byl pokus vysadit Silver A u Heřmanova Městce. Tento pro silnou sněhovou bouři nemohl býti proveden. Členy
výsadku byli nadporučík Bartoš, velitel,
rotmistr Valčík a radista Potůček s vysílačkou Libuše. Po navázání styku s místními
odbojáři z Pardubic, Mikulovic a Dražkovic
bylo rozhodnuto ukrýt vysílačku Libuše ve
strojovně lomu Hluboká u Ležáků. Radista
Potůček nalezl ubytování u strojníka lomu

Hluboká Karla Svobody v Miřeticích. Karel
se stal velmi platným pomocníkem Jirky
Potůčka při vysílání. V noci spolu s radistou vysílali šifrované zprávy do Anglie a ve
dne Svoboda normálně pracoval v lomu.
Budovu strojovny v noci při vysílání hlídal
strážmistr Karel Kněz.
Bohužel gestapo přišlo na stopu vysílání Libuše a tato se musela několikrát přestěhovat, například vysílali ze Švandova mlýna,
ze školy v Bohdanči, nakonec ze vsi Končiny. Tam byl Potůček obklíčen gestapem
a četníky. Podařilo se mu však z obklíčení
prostřílet a uprchnout směrem na Pardubice. Po strastiplném útěku v lesíku u Trnové usnul a byl zastřelen českým četníkem
Pulpánem.

21. 6. byli v Ležákách zatčeni správce lomu
Hluboká Jindřich Vaško a strojník Karel Svoboda. 22. 6. se v lese zastřelil strážmistr
Karel Kněz, aby ho gestapo tvrdými výslechy nedonutilo vypovídat.Byli zatčeni
obyvatelé mlýna. Všichni zatčení byli vyslýcháni v mučírně donucovací pracovny
v Pardubicích. 24. 6. byli všichni obyvatelé
Ležáků odvezeni na pardubický zámeček,
zavřeni do sklepení a večer všichni muži
i ženy postříleni na popravišti. Osada Ležáky byla vypálena.
2. července byli na stejném místě popraveni všichni, kteří věděli o činnosti radisty v Ležákách. Mezi nimi okolo deváté
hodiny večerní i náš bývalý občan Karel
Svoboda.
Vzdejme čest památce všech těchto hrdinů.
Josef Stehlík
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Klub aktivní
Modelářský klub Heřmanův Městec
senioři – květen 2022 Velikonoční víkend
pondělí 9. května 15.30
VÁZANÁ BATIKA
doneste si bavlněná trika pastelové nebo
bílé barvy. Ostatní materiál doveze lektorka
spoluúčast 50 Kč
úterý 17. května 15.30
KERAMIKA
doneste si pracovní hadr a nůž / spoluúčast 50 Kč
pondělí 30. května 14.00
MASÁŽE
doneste s sebou ručník, objednávky
hodiny masáže na tel 724 215 103 /
spoluúčast – členové STP 100 Kč, ostatní
200 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Letovou sezónu odstartovali naši kolegové na Velký pátek soutěží historických modelů na letišti v Hořicích. Václav Kalhous a Jaroslav Chlad
vylétali první a druhé místo. Soutěž provázelo větrné počasí, piloti si
užili dešťové přeháňky a celý den byl doslova a do písmene aprílový.
V sobotu se létaly dvě soutěže. Do Neratovic na elektrovětroně kategorie F5L vyrazil tým ve složení Ondřej Chytil, Vojtěch
Kalenda, Martin Chytil, Oldřich Formánek,
Jaroslav Chlad a Miloš Minařík. Celou cestu
do Neratovic pršelo, naštěstí Neratovicím
se déšť vyhnul a letiště bylo suché. Vítr
byl stabilní okolo 6 m/s a nárazy větru až
10 m/s. Pro soutěžní speciály o rozpětí 2 m
a hmotnosti 600 g to bylo na hraně pravidel. Odlétali jsme všechna kola, modely
přežily, i když přistání v takovém větru bylo
opravdu náročné. Vítr si s modely pohrával
jak s listem papíru. Naši piloti prokázali, že
mají natrénováno a počasí jim problémy
nedělalo. Po sečtení výsledků jsme v kategorii juniorů vyhráli díky Ondřeji Chytilovi
a v kategorii seniorů Miloš Minařík vylétal
třetí místo. Ostatní kolegové se umístili
v rozmezí sedmého až třináctého místa.
Start do sezóny vyšel nad očekávání velmi

dobře. Na druhé sobotní soutěži V Týnci
nad Sázavou náš kolega Víťa Štěrba hájil
klubové barvy v kategorii F5J, kde vylétal
krásné šesté místo.
Pozvánka na závody:
V sobotu 30. 4. 2022 pořádáme Mistrovství
České republiky modelů kategorie F3L na
letišti v Podhořanech.
Miloš Minařík, předseda klubu

Neratovice tým MKHM

ZA DOBROU PRÁCI
DOBRÉ PENÍZE A JISTÁ BUDOUCNOST

Právě hledáme

výrobní dělníky
do třísměnného provozu
NÁSTUPN

✓ Nástupní bonus 10 000 Kč
✓ Fyzicky nenáročná práce vhodná
pro ženy i muže
✓ Možnost volby práce vestoje
nebo vsedě
✓ Okamžitý nástup jako kmenový
zaměstnanec
✓ Moderní klimatizované pracoviště

468 888 888

✓ Možnost karierního růstu
✓ Příspěvky na dopravu
a stravování
✓ Týden dovolené navíc
✓ Zkušenosti nejsou podmínkou,
vše Vás rádi naučíme
✓ Výhodné telefonní tarify
pro Vás i Vaši rodinu

prace@kiekert.com

BONUS

10 000 Kč
Í

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ KIEKERT?

✓ Nadstandardní příspěvek
na penzijní připojištění
✓ Atraktivní akce pro
zaměstnance (Kiekert Fest,
příměstský tábor Kiekertek,
Dětský den a další)
✓ Jistota zázemí nadnárodní
firmy dodávající všem světovým
automobilkám

kiekert.jobs.cz

Jaselská 593, 535 01 Přelouč

(pondělí–pátek 7:00–16:00 h.)

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 18

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

BOWLING – herna o ploše 370 m² s oficiálním
závodním čtyřdráhovým bowlingem Qubica z USA
s americkým barem a s možností jídla a pití
PŘIJĎTE SE ODREAGOVAT

3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

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

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

zároveň nabízíme ubytování v ***HOTELU
pronájem salónku / hotelové restaurace
pronájem kongresového sálu – 200 m² pro cca 120 lidí

Letní příměstské tábory na Konopáči
25.7-29.7.

1.-5.8.

8.-12.8.

Na ostrově pokladů - Koňský - Sportovní - Dance of summer Nerf La Familia - English camp - Rybářský tábor

www.port-aktivity.cz
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Cvičme v rytme
Taneční skupina Téčko HM pod vedením
Terezy Hluchníkové, která trénuje v místní
tělocvičně ZŠ, se zúčastnila celorepublikové pohárové soutěže a sklízí veliké úspěchy. Show dance choreografie "Cvičme
v rytme"
19. 3. taneční soutěž ve Slaném v senior
kategorii 1. místo, 9. 4. taneční soutěž Bystřice n/Pernštejnem ve velké konkurenci
1. místo. Jako další veliký úspěch bereme
standing ovation od poroty a já všem tanečníkům velice gratuluji a děkuji jim za
úžasné zážitky.
Vaše Terka <3

Informace
Na parkovišti u prodejny potravin Koloniál Holub je nově umístěno
výdejní místo Z‑BOX Zásilkovna. Přístup je nepřetržitý.
Koloniál Holub

Z-BOX nově i u nás!

VZPOMÍNÁME

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Dne 29. 5. 2022 uplynou již čtyři roky, co nás
navždy opustil náš milovaný
"Oťas", Petr Hlaváč.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Rodiče, děti Jakub a Edita, sestra Renata.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Dne 17. 4. 2022 uplynul rok, co nás opustila
paní Božena Dobrovská.
Vzpomíná syn Standa

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Jiráskova ulice

Proti hlavní nádražní budově vznikala v letech 1922–23 rovnoběžně s ulicí Čáslavskou nová ulice, později pojmenovaná ulicí Jiráskovou.
Zpočátku tu stálo 22 domků, z nichž 9 dvojdomků a jeden samostatný
postavilo Stavební družstvo rodinných domků v H. Městci. Další domy
byly většinou vybudovány v 30. letech 20. století. Na mapě je vidět,
že zpočátku dosahovala zhruba do poloviny současné části vedoucí
k sokolovně.

Začátky budování ulice

Nejstarší část Jiráskovy ulice, 20. léta 20. století

V místech kolem dnešní sokolovny stával kdysi ovčinec. Představovala
ho jednoduchá stavba z pískovcových kvádrů s místností pro ovčáka,
se šindelovým krytem a patrem pro ukládání píce na zimu. Ovčák
denně vyháněl ovce na pastvu širokým travnatým pruhem pozemků
po takzvané „Rasovské cestě“ ke kapličce sv. Jiří u nádraží, kolem mlýna
Na Průhoně do Konopáče a odtud kolem dnešního koupaliště po
cestě směrem ke Kostelci na pastviny, kde se nyní nachází hřbitov.
Cesta měla vést z rasovny za městem stále podle potoka za Průhon.
Původně byla vyhrazena pro pohodného. U nás se rasovně říkalo také
katovna. Snad byla tato dvě řemesla na jednom místě. Není možné to
ale doložit. Ovšem dodnes jsou pole ke Klešicím v katastrální mapě
zapsána pod názvem Za katovnou. Při parcelování Jiráskovy ulice se
přišlo na to, že se cesta uchýlila od potoka a vedla kolmo od Jiráskovy
ulice do polí v místech dnešního druhého domu od sokolovny vpravo
a asi po 250 metrech končila. Tehdy bylo nutné požádat o její zrušení,
ačkoli už nikdo nevěděl, že tudy pověstná „Rasovská cesta“ vedla.

Pohled přes ulici do luk, 2. pol. 20. století

V době protektorátu se na základě nařízení musela ulice přejmenovat
na Nádražní. V roce 1949 opět podle nařízení, aby se podle jména ulic
nedalo usoudit, jaký objekt se v ní nalézá, byla přejmenována zpět
na Jiráskovu. V roce 1939 byla prodloužena Jiráskova ulice až k ulici
Klešické. Tato druhá část Jiráskovy ulice směřující od sokolovny k ulici
Havlíčkově prošla v nedávné době zdařilou rekonstrukcí.

Jiráskova ulice naproti
Löwitově vile,
50. léta 20. století

Eva Bočková

Uzávěrka zpravodaje:
pondělí 23. 5. 2022 ve 12.00
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Pohled z hotelu Heřman k Jiráskově ulici
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