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Udělejme dobrý skutek

Udělejme ve vánočním čase každý alespoň jeden dobrý skutek! Mnoho lidí
nyní uvažuje, že by se zapojilo do nějaké dobročinné akce. Existuje plno celostátních sbírek pro potřebné, ale pojďme se podívat, jaké charitativní akce
probíhají přímo v našem městě. U nich můžeme totiž přímo vidět výsledek.
Jak nápad vznikl a jak dlouho už pomá‑
háte?
Pomáháme třetím rokem a vždy se nám
podařilo všechna přání vyplnit a vykouzlit
úsměvy i u těch, kteří jsou tak skromní, že
si ani o nic neřekli. První rok jsme za úspěch
vděčili hodně našim zaměstnancům, kteří se ve velkém zapojili. Druhý rok už byl
zájem veliký a vybrali jsme opět i dárečky
navíc a nyní – třetí rok – je vracení úsměvu
víc potřeba než kdy dřív. A proto, i když to
možná bude nejnáročnější rok, nic nevzdáváme a do akce se opět pouštíme.

Vraťme úsměv / Lenka Králová
Můžete nám představit váš projekt?
Udělejme spolu dobrou věc a vraťme
úsměv tam, kde obzvláště v letošním roce
chybí snad nejvíce. Senioři v našem městě
v Domově pro seniory U Bažantnice, kteří
opravdu nikoho nemají, si sepsali vánoční
přání a my máme jedinečnou možnost jim
je vyplnit.
Jak konkrétně se lidé mohou zapojit?
Vracet úsměv je jednoduché – stačí se
podívat na náš web Maple restaurant (maplerestaurant.webnode.cz) nebo náš facebookový profil, kde je odkaz na rezervační
systém dárečků. Pak už jen stačí vybrat
přání, kliknout na rezervaci, dáreček koupit a nejpozději do 15. 12. 2020 ho doručit
do restaurace Maple. V případě jakýchkoliv
nejasností se stačí obrátit na naši restauraci
a rádi se vším pomůžeme.

Nápad na pomáhání se rodil docela dlouho,
něco jsme chtěli udělat, ale nevěděli jsme
jak. Jelikož žijeme ve městě, kde je seniorů
dost, tak nás to přivedlo na nápad Vracení
úsměvu. Mnozí z nich byli třeba kdysi naši
pošťáci, oblíbené prodavačky nebo třeba
sousedi a nyní jsou opuštění v domově
a nikoho nemají. Nemají, kdo by je překvapil dárkem a rozzářil jim den. Třeba oni dřív
vykouzlili úsměv na tváři nám nebo našim
rodičům… Tak proč jim ho teď nevrátit?
Nákupy seniorům / Julie Kučerová,
Vojtěch Bartoníček, Amálie
Výborná, Valentýna Víšková
„Maminka se zná s paní Merclovou, která pracuje v Domově seniorů na zámku,
a ta jí již na jaře říkala, že senioři nemohou
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chodit ven a obstarat si nákupy. Školy jsme
měli zavřené, a tak jsme se nabídli, že nákupy budeme zajišťovat”, říká Julie Kučerová.
Chodíme na nákupy jednou týdně a pěkně
se to rozběhlo, nosíme plné tašky nákupů
z potravin, drogerie a další. Nabídli jsme
v Leknínu pomoc též dalším seniorům, ale
ozvěna nebyla velká, jenom pomáháme
s venčením psa. Kdo by pomoc potřeboval,
stále se může přihlásit.
A Eva Merclová, sociální pracovnice pražského Domova pro seniory, dodává: „Tato
služba našim klientům moc pomáhá, jsou
za ni vděční a hojně ji využívají. Studenti
každý týden přinesou nákupy za několik
tisíc korun pro asi padesát seniorů. Chtěla
bych těmto mladým lidem poděkovat, a to
i Valentýně Víškové, která každý den, včetně
sobot a nedělí, donáší domů oběd naší bývalé zaměstnankyni, dnes již důchodkyni.”
Krabice od bot / Denisa Korečková
Můžete nám představit váš projekt?
Krabice od bot je jedním z projektů Diakonie na podporu dětí z dětských a azylových
domů nebo chudších rodin. Pro tyto děti
sbíráme vánoční dárky. Po celé ČR je letos
přes 100 sběrných míst, kam lidé mohou
vytvořený balíček přinést. Krabice od bot
proto, že dárky balíme do pevných krabic,
nejlépe třeba od bot, aby se při shromažďování a převozech neponičily.
Jak konkrétně se lidé mohou zapojit?
Do tohoto krásného projektu se můžete
přidat na www.krabiceodbot.cz, kde v sekci
„Sběrná místa“ najdete heřmanoměsteckou
cukrárnu Levandule a u ní rezervační systém. Jsou zde věkové kategorie dětí a počty,
které sbíráme. Stačí si vybrat, komu dárek
připravíte a rezervujete si ho. Na stránkách
najdete i inspiraci na dárky, pokud nevíte,
co by třeba třináctiletou slečnu nebo šestiletého chlapce potěšilo. Sbíráme hezké
čisté dárky, nemusí být nutně nové, ale ať
...pokračování na straně 3
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 12. 11. 2020
usnesením č. R/2020/300 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 23. 10. 2020 do 9. 11. 2020 a ruší
usnesení č. R/2020/200 – Pronájem nebytových prostor – kavárna v hale,
usnesením č. R/2020/301 schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. 8800094554_1/
VB/P mezi společností GasNet, s. r. o. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/302 schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021374/1 mezi společností ČEZ
Distribuce, a. s. a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/303 schvaluje přidělení městského bytu č. 4, I. kategorie, o velikosti
1+1 na adrese Pod Pankrácí č. p. 448, Heřmanův Městec od 16. 11. 2020 do 30. 9. 2021 za
cenu 70 Kč/m2 Stanislavě Grundové, Průhon
č. p. 843, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/304 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5495/202
na prodej dříví se společností WOOD & PAPER, a. s.,
usnesením č. R/2020/305 doporučuje poskytnutí půjčky z FRB v souladu se zápisem
komise ze dne 5. 11. 2020 ve výši 70.000 Kč,
a to paní Danuši Sojkové,
usnesením č. R/2020/306 ukládá provést inventarizaci veškerého dlouhodobého majetku, zásob a prostředků k 30. 11. 2020, ostatního
majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020,
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
usnesením č. R/2020/307 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 30. 9. 2020,
usnesením č. R/2020/308 bere na vědomí plnění a čerpání vedlejšího hospodářství města
Heřmanův Městec k 30. 9. 2020,
usnesením č. R/2020/309 schvaluje přijetí
věcného daru Domovem pro seniory, televizor
zn. GOGEN v hodnotě 3000 Kč od p. Petráně,
usnesením č. R/2020/310 schvaluje nový
Organizační řád MěÚ Heřmanův Městec
s účinností od 24. 11. 2020. Tato účinnost je
podmíněna schválením nové podoby řízení
města a příslušných pověření místostarostů
zastupitelstvem města,
usnesením č. R/2020/311 bere na vědomí
stanovisko spolku Heřmani zaslané městu dne
10. 11. 2020 a schvaluje na základě vyhlášeného záměru provozování městských kotelen
od 1. 1. 2021 prostřednictvím společnosti ČEZ
a ukládá svolat setkání zástupců odběratelů
z městských kotelen s novým provozovatelem
tepelného hospodářství města,
usnesením č. R/2020/312 schvaluje zařazení bodu Organizační změna řízení města po
krajských volbách 2020 na program jednání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec na
pondělí 14. 12. 2020.
Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 23. 11. 2020
usnesením č. R/2020/313 bere na vědomí
kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění
12. 11. 2020 až 23. 11. 2020,

usnesením č. R/2020/314 schvaluje ukončení
nájemního vztahu na městský byt č. 1 (1+přísl.) na adrese Průhon č. p. 447, Heřmanův Městec s Nelou Nagyovou, a to dohodou ke dni
30. 11. 2020,
usnesením č. R/2020/315 schvaluje smlouvu
o dílo s firmou Vladimír Polák, U hřiště 967, Heřmanův Městec na údržbu a opravu veřejného
osvětlení v Heřmanově Městci a jeho místních
částech na rok 2021,
usnesením č. R/2020/316 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
VIKTORSTAV, s. r. o. na realizaci zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec“,
usnesením č. R/2020/317 schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
MIROS Pardubice, a. s. na realizaci zakázky „Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec“
s termínem prodloužení stavby do 15. 1. 2021,
usnesením č. R/2020/318 schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
sportovního hřiště v areálu ZŠ Heřmanův Městec“ na Ministerstvo pro místní rozvoj,
usnesením č. R/2020/319 schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na
prodej dříví se společností Wotan Forest, a. s.,
usnesením č. R/2020/319 schvaluje uzavření
dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na
prodej dříví se společností Wotan Forest, a. s.,
usnesením č. R/2020/320 schvaluje podání
žádosti SPOKULem HM, p. o. o poskytnutí dotace z Fondu kinematografie,
usnesením č. R/2020/321 bere na vědomí poskytnutí dotace Domovu pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec od MPSV
na financování zvýšených provozních výdajů
a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových
opatření v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID 19,
usnesením č. R/2020/322 schvaluje vyřazení
a likvidaci nepotřebného majetku Domova pro
seniory Heřmanův Městec dle návrhu v zápisu
z jednání likvidační komise ze dne 11. 11. 2020,
usnesením č. R/2020/323 schvaluje přijetí
věcného daru - mobilního telefonu CPA Halo
11 Domovem pro seniory Heřmanův Městec
od pana Petra Krejčího,
usnesením č. R/2020/323 ukládá dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/324 schvaluje přijetí
věcného daru - televizoru zn. GOGEN Domovem pro seniory Heřmanův Městec od pana
Vladimíra Petráně,
usnesením č. R/2020/325 neschvaluje čerpání Fondu investic SPOKUL HM, p. o. ve výši
54.990 Kč na pořízení infrasauny do prostoru
sauny ve sportovní hale,
usnesením č. R/2020/326 doporučuje zastupitelstvu města přijmout rozpočtovou
změnu, kterou by byl navýšen neinvestiční
příspěvek pro SPOKUL HM na rok 2020 o částku 400.000 Kč,
usnesením č. R/2020/327 schvaluje udělení
mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací za druhé pololetí roku 2020
dle připojeného návrhu,
usnesením č. R/2020/328 doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s obcí Prachovice veřejnoprávní smlouvu na zajištění služeb Městské
policie Heřmanův Městec na jejich území,
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usnesením č. R/2020/329 doporučuje zastupitelstvu města zvolit p. Mgr. Alenu Novotnou
a Elišku Volmutovou přísedícími Okresního
soudu v Chrudimi na volební období 2021–
2025,
usnesením č. R/2020/330 schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka/
pracovnici pečovatelské služby od 01. 01. 2021,
usnesením č. R/2020/331 doporučuje zastupitelstvu města udělit mimořádnou dotaci hokejbalovému klubu SK Ježci Heřmanův Městec,
z.s. ve výši 250.000 Kč, coby částečný příspěvek
k rekonstrukci osvětlení hokejbalového stadionu na Ježkovce,
usnesením č. R/2020/332 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 4/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. R/2020/333 bere na vědomí
návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2021 a doporučuje jejich schválení
zastupitelstvu města,
usnesením č. R/2020/334 schvaluje program
jednání zastupitelstva města Heřmanův Městec, které proběhne dne 14. 12. 2020 od 17.00
hod. v jednacím sále městského úřadu.

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
V PROSINCI
Vzhledem k nařízeným karanténním
opatřením nebude v měsíci prosinci
probíhat otevřená kancelář starosty
a místostarosty města ani konzultace
s architektem města.
Občané však mohou jmenované
kontaktovat kdykoliv na e‑mailových
adresách:
starosta města
josef.kozel@mesto‑hm.cz
místostarosta města
tomas.plavec@mesto‑hm.cz
architekt města
architekt.hm@mixage.cz
Josef Kozel, starosta města
Tomáš Plavec, místostarosta města

RADA MĚSTA
• Pondělí 21. 12. 2020 od 16.00

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA
• Pondělí 14. 12. 2020 od 17.00
jednací sál městského úřadu

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
• Středa 16. 12. 2020 od 16.00
jednací sál městského úřadu
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tak aspoň vypadají. Aby dárek pod stromečkem udělal radost třeba jako vašim dětem
doma. Dárek poté zabalíte do pevné krabice do vánočního papíru, označíte a donesete do Levandule. Pokud byste chtěli
udělat menší balíček i pro nějakou maminku z azylového domu, můžete také přinést
do Levandule, příjemce pro něj v azylovém
domě najdeme.

bicích a Vysokém Mýtě. Loni jsme vybrali
přes 150 dárků. Měla jsem z toho obrovskou
radost, děkuji všem dárcům. Letos projekt již
běží, rezervace se plní, doufám, že i letos se
podaří všem dětem zpříjemnit Vánoce. Sbírka trvá do 6. 12., ale pokud ještě nebudeme mít všechny dárky, budeme chvíli čekat
a tvořit dárky sami, takže se určitě stihnete
zapojit. Moc děkuji!

Jak jste se jako cukrárna dostali k tomu‑
to projektu?
Cukrárna Levandule se letos zapojuje již potřetí, z toho podruhé oficiálně. Projekt se mi
moc líbil, také mám děti a vím, jak se těší každý rok na Vánoce. Tak proto jsem naši Levanduli také přihlásila a oslovila dětské domovy
v okolí. Letos, stejně jako loni, sbíráme dárky
pro Dětský domov v Pardubicích, Chrudimi
a azylové domy pro matky s dětmi v Pardu-

Další možnosti jak prospět:
Sbírka na léčbu a rehabilitaci Eriky Bera‑
nové – příspěvky můžete poslat na účet
č. 115-2340410267/0100
Sbírka na léčení a rehabilitaci Aleše Pil‑
ného – příspěvky můžete poslat na účet
č. 123-1289090207/0100
Alena Jílková, Tomáš Plavec

Krajské volby změní organizaci řízení našeho města
Říjnové krajské volby nabídly souboj více než 600 kandidátů do krajského zastupitelstva. Mezi nimi byly i známé tváře z našeho města, včetně mne samotného – tedy starosty města Josefa Kozla a mého kolegy na radnici – místostarosty
města JUDr. Tomáše Plavce. V záplavě jmen byste našli i další. Mezi 45 zastupitelů
Pardubického kraje však volební výsledky poslaly heřmanoměstecké jméno jediné – Josef Kozel.
V následných koaličních jednáních pak mé
jméno získalo podporu pro pozici radního Pardubického kraje, a tak jsem byl mezi devět „vyvolených“ z nejvyššího vedení kraje v pondělí
26. 10. zvolen a byla mi přidělena oblast školství.
Osobně to považuji za obrovské ocenění více
než desetileté práce v městském zastupitelstvu
a také za uplynulých šest let na radnici, kde se
nám s kolegy dařilo město řídit bez skandálů
a afér, slušně a zodpovědně. A troufám si tvrdit,
že je to na našem městě znát.

tedy již nikoliv na plný úvazek. Zvolen bude
druhý místostarosta, který bude rovněž neuvolněný a převezme část mé operativní
agendy, kterou jsem vykonával při plném
úvazku. Rozdělením těchto kompetencí tak
zvládneme spoluřídit město, aniž by bylo na
jeho chodu znát, že starosta je radní kraje.
Příznivým efektem pak bude, že budeme
mít takto i levnější provoz o více než 20 tisíc
Kč měsíčně.

Od té doby jsem však konfrontován s jednoduchou, a přesto naprosto oprávněnou
otázkou: půjde obě pozice souběžně zvládat?
Pro Leknín TV jsem se vyjádřil obratem a zde
i potvrzuji: pokud by nedošlo ke změně v řízení města, lhal bych, kdybych tvrdil, že to jde.
Ostatně byla to i moje podmínku pro souhlas
s přijmutím významné krajské funkce. Tedy –
rád bych tímto poděkoval za velkou podporu
všech kolegů v radě města i pana místostarosty. S jejich přispěním a nasazením jsem přesvědčen, že tuto kapitolu města zvládneme.
A že ji zvládnu i já osobně.

V tuto chvíli již není tajemstvím, že koaliční dohoda na obsazení funkce druhého místostarosty obsahuje jméno dosavadního radního
města pana Zdeňka Ryčla. Považuji ho za velkou osobnost a posilu našeho týmu ve vedení
města a pevně věřím, že získá silnou podporu
od ostatních zastupitelů. S ohledem na velkou
složitost budoucích měsíců, kdy nejen pandemie, ale především ekonomické dopady na
rozpočty měst a obcí, přináší velké obavy, je
nyní pro město důležitá jednota a společný
zájem zodpovědně město řídit a zodpovědně
k jeho rozhodování přistupovat. Touto organizační změnou vše zvládneme.

Na prosincovém jednání zastupitelstva se
změní má role na starostu neuvolněného,

Dařilo se to uplynulých šest let, věřím, že se
bude vše dařit i po nejbližší dva roky, na které

má současné vedení města mandát. A věřím,
že k tomu přispěji i nadále aktivně i já osobně,
i když pozice radního Pardubického kraje mne
jistě náležitě zaměstná.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Lednový Leknín dostanete
do schránek o něco později
Vážení čtenáři!
Vzhledem k tomu, že vánoční a novoroční svátky letos končí až 3. 1., nestihneme
lednový Leknín zpracovat, vytisknout
a roznést dříve než 11. 1. 2021.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Leknínu

Městský úřad
informuje
Městský úřad oznamuje, že v době vánočních svátků bude pro veřejnost uzavřen.
S ohledem na dosud platná mimořádná
opatření vlády bude občanům naposledy
k dispozici ve středu 23. prosince 2020
od 8.00 do 12.00 hod. Otevře se
v pondělí 4. ledna 2021.
Ivana Jankovská
tajemnice městského úřadu

www.hermanuv‑mestec.cz
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Pečovatelská služba Heřmanův Městec
Možná jste zaznamenali, že pečovatelská služba v Heřmanově Městci v uplynulých dnech byla nucena přejít na omezený provoz, a to z důvodu karantény všech 3 pečovatelek. Službu zajišťovaly kvalifikované pracovnice přijaté
na dohodu o provedení práce, a to tak, aby se dostalo péče všem, kteří ji
bezprostředně potřebují. Upřednostněny byly především úkony zajištující
sebeobsluhu, osobní hygienu, nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři. Další
činnosti jako např. úklid byly upozaděny a prováděly se dle časových možností pečovatelek – brigádnic.
V současné době se již do sociální služ‑
by vrátily „kmenové“ pečovatelky, a tu‑
díž byl obnoven plný provoz.
Pečovatelky jsou při své práci vybaveny
ochrannými prostředky jako jsou respirátory, jednorázové rukavice, návleky a desinfekce. V případě, že pečují o klienta
s podezřením či diagnózou onemocnění
COVID-19, mají k dispozici ochranné obleky. Z nařízení vlády ČR vyplývají i povinnosti
pro uživatele sociální služby, a to v podobě
nošení roušky v kontaktu s pečovatelkou
a povinnost nahlásit pečovatelce či vedoucí
pečovatelské služby onemocnění COVID-19
u klienta nebo jeho rodinného příslušníka.

Služba samozřejmě bude nadále pokračovat, nedojde k jejímu přerušení či omezení,
ale pečovatelky budou při své práci používat ochranné obleky, aby zamezily dalšímu
šíření nákazy.
Pečovatelky každý den docházejí do domácností k lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nejsou
schopni fungovat, tak jak byli zvyklí v době
předkoronavirové. O službu žádají i lidé,
kteří dosud nebyli uživateli soc. služby,
dlouhodobě neztratili svou soběstačnost,
ale z důvodu karantény či obavy z nákazy
potřebují pomoc druhé osoby. V těchto
případech pečovatelky zajištují pochůzky-

nejčastěji do lékárny, nákupy, výjimkou není
ani doprava a doprovod k lékaři. Tato služba
je v našem městě stále více využívaná.
Další skupinou nových klientů jsou senioři, kteří žijí sami a vzhledem ke karanténě
svých blízkých nemohou využívat jejich pomoci. Rodina je nemůže navštívit a zajistit
jim vše potřebné.
V porovnání s loňským rokem došlo ke znatelnému nárůstu uživatelů. Loni za celý rok
bylo uzavřeno celkem 9 nových smluv s klienty, nyní v polovině listopadu je nových
uživatelů již 17. Pečovatelky se samozřejmě
věnují i dlouhodobým klientům, kterých je
v současné době celkem 56.
V případě, že potřebujete pomoc nebo víte
o někom, kdo pomoc potřebuje, neváhejte
se s jakýmkoliv dotazem či prosbou obrátit
na sociální pracovnici Mgr. Janu Kopeckou,
a to emailem jana.kopecka@mesto‑hm.cz
či na tel.: 778 754 891.
Jana Kopecká

Dům dětí a mládeže H.Městec
V měsíci říjnu jsme se u kroužků moc neohřáli. Sotva jsme zahájili nový školní rok, už jsme ho pozastavili.
Ministerstvo školství zveřejnilo Matici pes pro školství,
která rozdělila omezení do 5 stupňů. Pro náš DDM platí zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a jiných
účastníků na zájmovém vzdělávání. O změně situace
vás budeme informovat na našich webových stránkách
– www.jezkovka.cz, Facebooku nebo Instagramu.
Na našich stránkách vás zásobujeme i inspirací logických, tvořivých
nebo sportovních činností. Místo akce Rodinné sportovní hry jsme
vyhlásili video soutěž rodinných dvojic, kterých jste se mohli zúčastnit. Na základě zaslaných videí si od nás účastníci odnesli některou
z deskových her.
Do 13. 12. 2020 se můžete zapojit do akce Putování s Ježkovkou. Připravili jsme pro vás procházkovou trasu s úkoly. Za správné vyplnění
od nás získáte balíček od firmy Albi a následně budete zařazeni do
losování o výhru z našich deskových her.
Na prosinec pro vás chystáme vánoční soutěž. Více informací najdete na našich webových stránkách DDM. Přejeme vám klid, pohodu
a hezké svátky, hodně zdraví do nového roku 2021 a pevně věříme,
že se v tom novém roce sejdeme u nás na Ježkovce.
Kolektiv zaměstnanců DDM
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Městská policie informuje
Dobrý den,
od tohoto vydání bychom otevřeli seriál článků o zásadách a způsobech poskytování první pomoci. Všechny
díly tohoto školení poskytne kolega, který je školitelem
v této oblasti a vede i kurzy první pomoci pro různé školy
a další subjekty. V prvním článku se dozvíte o zásadách
bezpečnosti na místě události a postupně budeme uveřejňovat další postupy a způsoby konání při nehodě či
náhlé příhodě.
Poskytování první pomoci – část prvá
Důležitou zásadou u poskytování první pomoci je důraz
na bezpečnost– jak záchranáře, tak zachraňovaného.
Je velmi důležité zjistit základní informace ještě předtím, než vůbec dojde k prvnímu kontaktu. Znamená to
se na pár vteřin zastavit a zodpovědět si otázky, podle kterých budeme dál postupovat: „Jak se ten člověk
zranil, nemůže se mi to stát také?“ To zahrnuje kontrolu
okolí, která se zaměřuje na specifika místa. V domácnosti kontrolujeme například možné zranění elektrickým
proudem, otravu kysličníkem uhelnatým či plynem.
U autonehody stav vozidla (požár, samovolný pohyb
vozidla), vzdálenost od vozovky, zajištění místa nehody
(trojúhelník za vozidlem, reflexní vesty, výstražná světla, vypnutí zapalování, dostatek místa pro vozidla IZS).
Pokud se jedná o zranění na ulici, tak sledovat, zda se
nejedná o nějakou rvačku a agresor není stále na místě.
A samozřejmě platí obecná pravidla u každé záchrany–
základem jsou ochranné rukavice. Pokud je na místě
krev nebo jiná tělní tekutina, rozhodně se bez rukavic
zraněného nedotýkat. Vzhledem k současným okolnostem je samozřejmostí i rouška. A zavolat na tísňovou linku (155 nebo 112) a předat jim veškeré potřebné
informace. Pokud jsme takto zajistili svou bezpečnost,
je načase přistoupit k dalším krokům, které se dozvíte
v dalším pokračování.
Z naší činnosti:
- Při kontrole autobusového nádraží zjistili strážníci dvě
osoby, které kouřily na nástupišti. Nevadilo jim, že kouřem z cigaret obtěžují ostatní, kteří čekali na autobus. Za
kouření na místě zakázaných jim byla udělena pokuta.
- Noční hlídka byla přivolána ženou do prostor bývalého
Heřmanu, kde mělo docházet k násilnostem ze strany
partnera. Situace na rodinné oslavě byla zklidněna, ale
při dalších kontrolách bylo zjištěno výrazné opětovné
narušování nočního klidu. Po dalším napomenutí za
strany MPHM pomohla ke klidu v domě až uložená
pokuta.
- Při kontrole rychlosti v Rozhovicích zastavili strážníci
dodávku a vyzvali řidiče k předložení dokladů. Řidič
u sebe měl jen občanský průkaz. Lustrací bylo zjištěno, že muž za volantem neměl co pohledávat, jelikož
měl uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Aby
prohřešků neměl málo, zjistili strážníci provedenou dechovou zkouškou v dechu muže půl promile alkoholu.
- Znečištěním veřejného prostranství na náměstí Míru
nedopalky a kousky pizzy začala několikaminutová
debata opilého muže s hlídkou, která byla plná urážek
a vyhrožování na stranu zasahujících strážníků. Muž
nakonec vše uklidil a bude muset zaplatit blokovou
pokutu.
Přeji hezký den
Roman Charvát
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Oceňování sportovců 2020
– ODLOŽENO
Vážení sportovní přátelé, rád bych velmi poděkoval všem, kdo
jste zaslali nominace na již šestý ročník oceňování sportovců
našeho města. Zažíváme velmi specifický a složitý rok, ve kterém je i sport značně poznamenán. Přesto se mi do rukou dostaly opět velmi cenné a zajímavé nominace. Nezapadnou, ale
s ohledem na platná opatření a prodloužení nouzového stavu
do 12. 12. 2020, jsem nucen letošní slavnostní podvečer zrušit.
Podle vývoje pandemie a jednotlivých opatření pak budou následovat
dva možné scénáře. Jeden je, že se slavnostní vyhlášení uskuteční zkraje
roku 2021, druhý pak, že bude vyhlášení oceněných spojeno s rokem 2021,
coby jakási pomyslná dvouletka.
Vámi zaslané nominace si tak pečlivě uschovám, ještě jednou za ně velmi
děkuji, jejich čas tedy přijde o něco později, než bylo v letech minulých
zvykem. I přesto věřím, že si společně řekneme brzo na sportovištích SPORTU ZDAR!
Josef Kozel, starosta města Heřmanův Městec

Vánoční sen
Umíte si představit, že by se na naše nádraží začaly o štědrovečerní noci najednou hrnout zástupy lidí? Sotva, že? To by se
tam asi musel objevit opravdu mimořádný vlak, aby se právě
tam přišlo podívat aspoň pár lidí. O tom, jak se to na jednom
takovém nádraží přece přihodilo, se můžete dozvědět z vánoční hry nazvané „Vánoční sen o vlaku do Betléma“.
Hra bude součástí vánoční slavnosti, kterou pro všechny, kdo mají chuť
vstoupit do vánoční touhy a radosti, pořádá zdejší sbor evangelické církve
v neděli 20. prosince od 10 hodin. Protože letos nemůže být v Rytířském
sále, bude vánoční slavnost ve velkém přednáškovém sále v 1. patře městského multifunkčního centra na náměstí.
Srdečně vás všechny – dospělé i děti – zvu, abyste si v poslední adventní
neděli dopoledne dopřáli trochu snění při vánoční slavnosti, kterou pro vás
připravujeme navzdory nejistotě, jak to o Vánocích bude. I my ale máme
sen, že se budeme moci sejít a hrou, písničkami i biblickým vánočním příběhem vám dokážeme zprostředkovat krásnou vánoční touhu. A věříme,
že v neděli 20. prosince dopoledne se ten náš sen naplní a budeme se
s vámi moci setkat.
Jan Plecháček

www.hermanuv‑mestec.cz
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Oprava hřebčína
Národní hřebčín Kladruby nad Labem již brzy zahájí realizační část obnovy
areálu stájí Heřmanův Městec. Svým rozsahem a zároveň citlivým přístupem
k historickému odkazu chovu koní v Heřmanově Městci se jedná o náročnou
a komplexní obnovu nemovité kulturní památky.
Výjimečně zachovalý soubor budov byl
postaven v letech 1874–1875 na objednávku knížete Ferdinanda Kinského stavitelem
Adamcem z Vídně. Od té doby je komplex
budov využíván k původnímu účelu navzdory rozšiřující se okolní zástavbě. Jedinou významnou opravou byla výměna
střešní krytiny v 70. letech 20. století spolu
s drobnými dispozičními úpravami tzv. svobodárny. Objekty tedy nabízí historickou
hodnotu nejen svým stářím, ale právě
svým původním stavem s jen minimálními
zásahy, které by významně narušily vzhled
a funkci souboru budov. Vzhledem k silné
degradaci zdobných fasád vlhkostí a dále
značně degradovaným krovům vlivem zatékání plánovaná rekonstrukce představuje
jedinou možnost k uchování historické hodnoty a kontinuity užívání stájí k původnímu
účelu. Veškeré stavební práce jsou koncipovány jako památková obnova, projekt byl
navržen na základě stavebně historické-

ho průzkumu, většina navržených oprav
je repasí či replikou stávajících prvků. Pro
výcvik až 35 ustájených starokladrubských
koní pak bude sloužit také nové rozložení
parteru budov respektující potřeby a nejmodernější poznatky chovu koní. V těchto
dnech probíhá poslední fáze výběru zhotovitele stavby, jejíž předpokládaná hodnota
byla 67 milionů Kč bez DPH. Obnova bude
financována z finančních prostředků národního hřebčína, které mu je poskytl jeho zřizovatel Ministerstvo zemědělství. Samotné
práce by měly být zahájeny začátkem roku
2021 a budou trvat dva roky. Po jejich realizaci bude areál včetně galasedlovny opět
zpřístupněn veřejnosti formou komentovaných prohlídek. Národní hřebčín si váží
velmi dobrých vztahů s městem Heřmanův
Městec a rád tak přispěje k obnově této části města.
Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína
Kladruby nad Labem

Fotografie hřebčína
Vzhledem k připravovaným rekonstrukcím hřebčína a kaple sv. Kříže prosím všechny, kdo
mají doma nějaké fotografie hřebčína (hlavně interiéry) a kapličky sv. Kříže o jejich zapůjčení
za účelem zhotovení reprodukcí pro výše uvedené účely. Všechny zapůjčené materiály
obratem a bez poškození vrátím. Za pomoc předem děkuji.
František Pleskot
Čáslavská 567, 538 03 Heřmanův Městec
telefon 728 073 058

strana 6

V Chrudimi vzniklo
Centrum duševního
zdraví
Organizace Péče o duševní zdraví, z. s. v listopadu otevřela v Chrudimi Centrum duševního zdraví (CDZ). Centrum vzniklo na
současné adrese střediska Péče o duševní
zdraví v ulici Městský park 828 a rozšířilo
služby střediska, které každoročně poskytuje sociální podporu více než 100 klientům,
o zdravotní péči. Cílem Centra je poskytovat
komplexní zdravotní i sociální pomoc lidem
s duševním onemocněním jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese v místě
potřeby a snižovat počet či zkracovat délku
hospitalizací v psychiatrických nemocnicích.
Služby CDZ jsou určeny jak lidem, kteří potřebují podporu dlouhodobou, tak osobám
v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi či s rizikem rozvoje duševního
onemocnění. Na centrum se mohou obrátit
sami pacienti, jejich příbuzní, ale také lékaři, zástupci obcí nebo IZS. Pomoc v CDZ
klientům nabízí tým složený ze sociálních
pracovníků, zdravotních sester, psychiatra,
psychologa a peer konzultanta neboli člověka s vlastní zkušeností s nemocí. Spolupráce několika odborníků různých profesí na
jednom pracovišti přináší lidem s duševním
onemocněním nesčetné výhody. Zdravotníci řeší aktuální zdravotní stav klientů, dávkování léků či terapii a sociální pracovníci věci
jako vztahy v rodině, práci, bydlení, naplnění
volného času atd. Tým CDZ pracuje převážně v terénu a působí po celém chrudimském okrese. Za klientem přijede tam, kam
potřebuje, např. domů či do nemocnice.
Vznik této flexibilní a mobilní služby v Chrudimi podporuje změnu systému péče o lidi
s duševním onemocněním. Chrudimské
CDZ se přidalo k již 21 fungujícím centrům
v ČR a stalo se druhým CDZ v Pardubickém
kraji. Národní akční plán pro duševní zdraví
2020–2030 schválený vládou ČR předpokládá vznik 100 CDZ po celém území ČR v horizontu příštích 10 let. Vznik sítě CDZ je motivován snahou vytvořit podmínky pro to,
aby se předcházelo situaci, kdy většina péče
lidem s vážným duševním onemocněním
probíhá v psychiatrických nemocnicích daleko od jejich domova. Hlavním cílem péče
CDZ je zotavení, tedy posílení smysluplného
života, samostatného fungování a znovu začlenění do společnosti.
Tým CDZ
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Aktivní přístup k životu

APŽ Prosinec 2020
Úterní cvičení od 14.00 v RC Radovánek.
Zaměřujeme se na dech, klouby a páteř.
úterý 1. prosince
Zdravotní vycházka Palácem
Sraz ve 13.30 u myslivny za pekárnou
Dymák směrem k DDM.
čtvrtek 3. prosince
Jdeme na Barborku pro barborku
Sraz ve 13.30 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
středa 9. prosince
Týnec nad Labem - Kolín
Odjezd v 7.00 z vlakového nádraží
v H. M. Ujdeme cca 13 km.
čtvrtek 17. prosince
Jdeme na Vlastějov ke studánce
Sraz ve 13.30 u kapličky u vlakového
přejezdu v H. M.
čtvrtek 31. prosince
Tajná silvestrovská vycházka
Čas odjezdu bude upřesněn dle nového
jízdního řádu, předpokládáme mezi
8.00 a 9.00.

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

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
Vážení členové Klubu aktivní senioři a členové místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., nouzový stav nám neumožnil setkávat se při našich činnostech,
a proto nám dovolte vyjádřit vám všem
podporu a přání hlavně hodně zdraví.
Přejeme všem členům i jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků, v novém
roce 2021 pohodu a úsměv pro každý den,
hodně štěstí, hodně splněných přání a hlavně pevné zdraví.
Těšíme se na spolupráci a setkávání se
v příštím roce
Jaroslava Koukalová

Což takhle svatba?

Chystáte se učinit krok do společné budoucnosti? Svatební den by měl patřit
mezi nezapomenutelné dny v našem životě. Na tento den se snoubenci mnohdy již dlouhodobě připravuji a plánují jej. Chystáte se učinit tento zásadní životní
krok i vy? Vítejte na matrice v Heřmanově Městci.
K uzavření manželství nabídneme snoubencům „Obřadní síň“, která se nachází
v historické budově Staré radnice. Na Staré
radnici probíhají svatební obřady od ledna 1950. Největší a zásadní rekonstrukcí
prošly tyto prostory v roce 1980, a to dle návrhu akad. arch. Miroslava Stejskala, rodáka
z Heřmanova Městce a prací Uměleckých
řemesel Praha. Pýchou naší obřadní síně
jsou vitrážová okna, jejichž předlohu vytvořil ak. malíř Jan Hlína, rodák z nedalekého
Kostelce. Ve skleněných vitrínách dávají na
další důstojnosti této místnosti historické
předměty, která nám zapůjčuje Regionální
muzeum v Chrudimi. I s menšími úpravami
jako byla výměna podlahové krytiny za dřevěné parkety, nové čalounění sedaček, obřadní síň nepozbývá svého kouzla a nabízí
krásný zážitek, na který si stovky manželů
alespoň 1× za rok vzpomenou.
V listopadu r. 2001 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované budovy bývalé synagogy a židovské školy určeny ke kulturním
účelům našeho města. Již od června roku
2002 jsou tyto prostory místní synagogy
využívány jako jiné vhodné místo k uzavření manželství. Když se uvnitř synagogy rozezní hudba, vstupuje ženich s maminkou
a hrdý otec mu přivádí svoji dceru, nelze se
mnohdy ubránit slzám dojetí z intenzivního prožitku umocněného tímto prostředím. Za příznivého počasí může svatební
obřad proběhnout v zahradě u synagogy,
využít lze nově vzniklou zahradu u sokolovny.
Matriční zákon umožňuje snoubencům
uzavřít manželství téměř kdekoli. V roce
2007 vstoupili snoubenci do stavu manželského poprvé v Rytířském sálu na zámku,
v červnu r. 2008 se svatební obřad konal
poprvé doma na zahradě a v roce 2009 si
první snoubenci řekli své „ANO“ na louce
v zámeckém parku. Od té doby se svatby konají v amfiteátru bývalého letního
kina, nad rybníkem, u památného dubu.
Na zámku lze svatební obřad uskutečnit
uvnitř historické části – v Rytířském sálu,
v Besedě nebo v zámecké kapli. Vlastníkem zámku a zámeckého parku je Hlavní
město Praha, o pronájmu těchto prostor
musí snoubenci jednat s ředitelkou domova pro seniory.

Snoubenci si pro své „ANO“ volí různá místa
jako les, louku, zahradu, ale i letiště. Obřad
začíná příjezdem snoubenců i netradičně na
traktoru, kamionem, na motorce či na koni.
Také v horkovzdušnému balónu snoubenci v oblacích dopluli ke společnému „ANO“
a bezpečně přistáli do manželského života.
Každý má své představy o svém svatební
dnu, doba se mění, mění se místa a nápady. Za matrikářky i za naše oddávající mohu
říci, že snoubencům vycházíme v maximální
míře vstříc v plnění jejich přání.
Pro zajímavost přidáváme pár čísel: za posledních 10 let bylo v našem matričním obvodu uzavřeno 400 manželství. Z toho bylo
23 církevních sňatků, 97 obřadů se konalo na
Staré radnici, 71 na zámku a v parku, 82 v synagoze a přilehlé zahradě. Pro zbývající obřady si snoubenci zvolili jiné místo, např. doma
na zahradě, u chaty na louce, apod. Ačkoli
v důsledku červnové povodně musely být
zrušeny některé plánované obřady v parku
a na zámku, musíme říci, že počet svateb
oproti předchozím rokům vzrostl na 47
(r. 2019 – 39, 2018 – 37, 2017 – 44, 2016 – 43,
2015 – 42)
Budeme rádi, když si ke svému souhlasnému
prohlášení, kterým manželství vzniká, vyberete právě náš úřad.
(pozn. – vzhledem k následkům červnové povodně zámek prozatím nepřijímá žádosti ke
konání svatebních obřadů, čímž snoubencům
děkujeme za pochopení a trpělivost)
Vladimíra Dlouhá, matrikářka

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

Modelářský klub Heřmanův Městec

Na přelomu roku 2019–2020 jsme dokončili vývoj klubového modelu BALU pro novou kategorii RC modelů RES.
Cílem bylo s našimi dvanácti juniory postavit několik
kusů modelů a začít létat soutěžně. Poslední lednový
den byl prototyp modelu BALU dokončen a zalétán.
Kolega Václav Kalhous vyrobil přípravky k hromadné
stavbě a první týden v březnu byl na světě druhý kus,
ale zalétán a dokončen byl až o několik měsíců později, v červnu, společně
s ostatními modely.
Nastalo to, co nikdo nečekal, zavření škol,
kroužků, zrušení soutěží, karantény, každého z nás se doba koronavirová nějak dotkla.
Týden před zavřením škol jsme dostali od
SMČR stavebnice modelů STARMADE, ale
co s nimi, když většina našich juniorů nikdy
tak velké modely nestavěla. Pár jich mělo
zkušenost s Vosou, Sambou a házedlem.
Nováčci měli za sebou jen model házedla
s papírovým potahem.

Ale vznikl nápad začít stavět modely on
‑line, prostřednictvím návodů, fotografií
a video návodů ze stavby, kterou zrychleně realizovali kolegové Martin Pecina, Michal Blažek a Zdeněk Knop. Miloš Minařík
vše kompletoval, doplňoval komentáře
a e‑mailem rozesílal všem stavitelům podklady. Stavbu modelů zahájilo jedenáct juniorů a čtyři dospělí.
V den vyhlášení karantény začal náš ojedinělý experiment, stavba patnácti modelů
STARMADE. Tajně jsem doufal, že karanténa skončí za měsíc a modely dokončíme
na kroužku, ale nic takového se nestalo
a všechny modely byly dokončené až na
konci školního roku. První úkol pro stavitele byl on‑line nákup lepidel, skalpelů, pilek
a dalšího minimálního nářadí. Někteří neměli doma ani kus rovné desky na stavbu,
a tak jsme jim poskytli pracovní desky díky
našemu kolegovi Zdeňkovi Zavřelovi. První
instrukce pro stavbu jsem odeslali v pátek
20. 3. 2020 ve 20 hod. s cílem postavit mo-

dely za 41 dnů (do konce dubna), což byl
velmi ambiciózní plán, který se podařil jen
dospělým.
Ne všechno šlo tak, jak jsme plánovali, školy zahájily on‑line výuku, stavitelé se museli
věnovat studiu, a tak jsme termín posunuli
na konec května, kdy byla dokončena více
jak polovina modelů. A všechny modely se
podařilo dokončit v neděli 28. 6. 2020, tedy
rovných 100 dnů od zahájení stavby. Neskutečné se stalo skutečností a jedenáct juniorů s minimální samostatnou zkušeností ze
stavby zvládlo postavit své modely STARMADE COR samostatně.
Měsíc po dokončení stavby jsme zorganizovali na Letišti v Podhořanech soustředění talentované mládeže v kategorii RES, což
bylo vyvrcholením stavby našich modelů
STARMADE v době coronavirové. Je neuvěřitelné, že se modely podařilo postavit juniorům doma, bez přímé podpory vedoucích
kroužků a bez předchozích zkušeností se
stavbou obdobných modelů.
Program soustředění byl velice jednoduchý
pro nás zkušené, ale pro juniory náročný.
Znáte to, postavit model je nádhera, seřídit ho je náročnější a vyžaduje to odborné
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znalosti. Ale odhodlat se k prvnímu letu
trvá i starším modelářům pěknou chvilku,
a zejména těm, co nikdy neletěli s rádiákem.
Začali jsme teorií létání, postupem stavby
a předání si zkušeností. Modely jsme vyvážili a vyrazili jsme k prvním letům. Kupodivu se nic nerozbilo, jen bylo potřeba udělat
několik drobných korekcí v seřízení. První
samostatný úkol zněl, „rozeběhni se, hoď
model a řiď jej tak, aby doletěl co nejdále”.
Obvykle vyhrál pilot, co model vůbec neřídil. Druhý úkol zněl stejně, jen co nejdále
se změnilo na „otoč model o 360° a přistaň
k sobě”. To je úkol náročnější a zabral celé
odpoledne. Večer proběhlo vyhodnocení
a těšili jsme se na další zážitky.
Druhý den následovaly vzlety na gumicuku,
což díky modelům nebyl problém, ale létaní odpovídalo minimálním zkušenostem
pilota začátečníka. Problém s levou a pravou, model houpe díky zásahům do řízení
a přistání i za horizont někde v dáli. Naštěstí
jsme měli jen pár menších oprav. Večer jsme
udělali opět vyhodnocení a zabrousili jsme
do teorie létaní v termice, na svahu a vysvětlením, co je to rozpočet na přistání.
Výhodou byly i ukázky skutečných letadel
aktuálně brázdící nebe nad Podhořany.
Den třetí byli všichni schopni odstartovat
a přistát, ale cíl byl vybrat maximum nejlepších, kteří nás budou reprezentovat na soutěži RES MARATON Podhořany 2020. Den to
byl náročný, ale šestice juniorů s přehledem
dokázala odstartovat, letět a bezpečně přistát. Kluci přišli jako vrhači házedel a odcházeli jako piloti rádiem řízeného modelu RES.
V průběhu soustředění nás navštívil předseda KLeM ČR Ing. Petr Cejnar, hezky si s námi
zalétal, ve svém projevu nás seznámil s organizaci SMČR, ocenil náš modelářský klub
a zejména povzbudil naše juniory k dalším
modelářským zážitkům. Jak říkáme u nás
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v Heřmanově Městci, od modeláře k reprezentantovi nebo
k pilotovi dopravního letadla. A u nás to platí na 100%, vychovali jsme dva reprezentanty v kategorii F3J Jana Votoupala a Petra Švadlenku. A naši vrstevníci z Podhořan, kteří nás
v průběhu soustředění navštívili, se stali z modelářů úspěšní
piloti, Richard Santus, firma Aeropartner a Ing. Jiří Havlíger,
pilot dopravního letadla B737.
Závěrem si dovolím poděkovat těm, kteří nám v době koronavirové pomohli a vyšli vstříc: město Heřmanův Městec,
dům dětí a mládeže, Svaz modelářů České republiky, Letiště
Podhořany, všichni naši klubáci i rodiče našich juniorů stavitelů a dnes pilotů modelů STARMADE.
Informace pro rekreační piloty rádiem řízených modelů letadel, vrtulníku a dronů. Všechny modely, které mají kameru,
nebo váží více jak 250 g spadají do kategorie bezpilotních
letadel a od 1. 1. 2021 se na ně vztahuje: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech
a postupech pro provoz bezpilotních letadel. Jednoduše
řečeno od 1. 1. 2021 se může legálně létat jen s modely bez
kamery, do hmotnosti 250 g a do výšky maximálně 100 m.
Příště se dozvíte, jak jsme v roce 2020 létali a jak jsme uspěli.
Miloš Minařík, předseda klubu

Přání pro paní Ivu Zitovou k životnímu jubileu
Přání
pro paní
K narozeninám
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Ti Zitovou k životnímu jubileu
Přání
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spoustu malých zázraků,
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barevné listí, déšť, duhu
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bývalé kolegyně ze školní družiny.
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nesmí chybět zdraví, protože je vzácné.
Ještě mnoho hezkých let Ti přejí bývalé kolegyně ze školní družiny.
Ještě mnoho hezkých let Ti přejí bývalé kolegyně ze školní družiny.

VZPOMÍNÁME
Dne 30. listopadu uplynulo 7 let od úmrtí
pana Karla Kočího.
Odešel bez slůvka rozloučení.
Vzpomínají manželka Soňa,
syn Jan s rodinou a syn Petr s dětmi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Opravy v zámeckém parku již započaly
V parku se začalo s opravou cest a luk po povodních. Opravy cest by měly
být dokončeny do Vánoc
a vedení domova pro seniory zvažuje, zda by pak
již nebylo možné park pro
veřejnost alespoň z části
otevřít. Park by však měl
absolvovat ještě rozsáhlou a náročnou obnovu
porostů a pokud k ní
bude přistoupeno, nelze
vyloučit, že by pak musel
být opět na nějakou dobu
uzavřen.
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Tak několik věcí, které si vidící neuvědomují a nám způsobují potíže: Když jdeme po chodníku, potřebujeme nějakou
vodící linku. Nejlépe přímo v chodníku,
ale může jí být třeba obrubník nebo zeď
domu. Když ale auto zaparkuje předkem
nebo zádí do chodníku, je po lince. Nebo
vystavené zboží na chodníku. Mělo by
být ohrazené pevnou ohrádkou, na kterou hůl narazí. Když není, je to na nás
past. Nebo když čekám na autobus a on
zastaví třeba 5 m před zastávkou. Pro jiného banalita, ale pro mne problém, nevím, kde má autobus dveře a kudy mám
nastoupit. Takže zkuste s těmito věcmi
na nás myslet.

S ER I Á L

Lidé kolem nás

Vlastimil
Kühr
*Nar. r. 1943

Učitel hudby, nevidomý
Tématem našeho rozhovoru by
mělo být, jak se žije nevidomým
v Heřmanově Městci. Takže prvá
otázka: Vidíte alespoň něco?
Ne, teď už vůbec nic. Jsem úplně nevidomý. Už nerozeznám ani světlo a tmu,
ani pohyb, nic.
A zrak nemáte od narození, nebo
jste o něj přišel až časem?
V dětství jsem normálně viděl, běhal
jsem s klukama po venku. Až ve škole,
když jsem jednou na chodbě, kde bylo
méně světla, vrazil do učitele, zjistili, že
něco není v pořádku, a informovali rodiče. Začal jsem chodit po vyšetřeních, ale
zrak se mi stále zhoršoval, už jsem neviděl na tabuli. Proto jsem od páté třídy
nastoupil do Prahy na osmiletou střední
školu pro slabozraké.

vozoval atletiku, byl jsem i v reprezentaci zrakově postižených. Třeba oštěpem
jsem hodil 42 m, do dálky skočil 650 cm.
Říká se, že nevidomí mají jako
náhradu za zrak vyvinutý
hudební sluch. Je to pravda?
Není. Jsme na tom stejně jako ostatní.
Sluch jenom musíme cvičit a používat
pro orientaci v prostoru.

Ve čtrnácti letech jsem se musel rozhodnout, co dál. Pokud jsem nechtěl do učení na košíkáře, zbývala prakticky jediná
možnost, a to Střední hudební škola internátní pro mládež s vadami zraku. Tam
jsem se začal učit na ladiče klavírů, ale
učitelé poznali, že mám na víc, a přešel
jsem na učitelský obor. Vystudoval jsem
hru na příčnou flétnu a akordeon, přitom byl povinný i klavír. Tím jsem získal
aprobaci pro výuku na lidové škole umění, jak se tenkrát hudebka jmenovala.

A teď už jak jste se dostal do
Heřmanova Městce?
Narodil jsem se v obci Svatá Sidónie na
moravsko-slovenské hranici. Po válce
rodiče odešli za prací do Liberce a tam
jsem začal chodit do školy. Potom jsem
šel do Prahy a po maturitě mi v roce
1964 nabídli místo v LŠÚ v Chrudimi. No
a v roce 1966 jsem se přiženil do Heřmanova Městce. Od té doby tady s manželkou žijeme, máme tři děti, radost máme
z vnoučat i pravnoučat.

Zrak se mi ale stále zhoršoval, na noty
jsem viděl, jen když jsem ryl nosem do
papíru.

Hudbu jsem učil nejprve v Chrudimi
a potom v Městci celkem 47 let. Za tu
dobu jsem naučil hrát skoro tisíc žáků,
někteří z nich se uplatnili i na profesionální úrovni.

Jaké to je v mládí přijít o zrak a
jak jste se s tím vyrovnával?
Jako dítě jsem o tom nepřemýšlel, ale na
střední škole jsem si začal uvědomovat
problémy, které mne čekají. Trochu vyčítám škole, že mi nikdo neřekl, že má vada
má progresi a že mne na to nepřipravili.
Třeba Braillovo písmo jsem se musel naučit sám až na střední škole. Ale nemyslete si, že jsem se trápil někde v koutku.
Měl jsem rád sport a aktivně jsem pro-
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A jak se tedy žije nevidomým
v Heřmanově Městci?
Já mám tu výhodu, že většinou nemusím
chodit sám, většinou mám doprovod.
Dříve nebyly žádné bezbariérové chodníky ani vodící pruhy, teď se to postupně
zlepšuje. Ale přejít sám od průchodu vedle školy přes náměstí do Beránku bych
si netroufnul.

A co ještě byste chtěl vzkázat
našim čtenářům?
Lidé často ne že by nechtěli, ale neumějí
pomáhat. Pominu, že když jsem chodil
bez hůlky a občas do někoho vrazil, někdy se chtěl prát. Ale třeba mne někdo
potká a řekne mi ahoj a je uražený, že mu
neodpovím. Nechápe, že vůbec nevím,
jestli to ahoj patřilo mně, nebo někomu jinému, kdo to ahoj řekl a že sluch
musím napínat na orientaci v prostoru.
Takže prosím, kdo mne chce pozdravit, ať
přijde, řekne já jsem ten a ten a zdravím
tě, Vlasto. A já budu moc rád a dám se
s ním do řeči.
Zkuste si na chvíli zavřít oči a poznáte,
jaké to je.
Otázky kladl Tomáš Plavec
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Pro každého
několik slov

Koledy na Štědrý večer z věže kostela
snad zazní

Každý, kdo má člověka, který ho miluje,
má úžasný dar, poklad nejdražší a štěstí.
Hledáme štěstí a máme ho doma. Jen si
ho neumíme považovat a neustále zapomínáme, že je třeba o něj pečovat. Že
nemůžeme toho člověka, jenž nám je oddán, pouze využívat, ale je nutné mu také
poděkovat a dát najevo, že si vážíme jeho
práce, jeho pozornosti, jeho pomoci, jeho
lásky. A to samé i my dáme jemu. Je krásné,
jsou‑li tím uznáním činy, ale mnohdy stačí
i slova, ba dokonce ženy to mnohdy ocení i více. Nám, ženám, totiž chybějí slova,
která bychom měly slyšet od svých mužů.
A mužům zase často chybí milá slova od
jejich žen.

Je to doba nelehká a velmi těžko se
odhaduje, jaká epidemiologická situace bude za měsíc a jaká budou platit
omezení a opatření. Nicméně pokud
to jen trochu bude možné, máme přislíbeno, že v 16 hodin na Štědrý den
koledy z věže kostela sv. Bartoloměje
zazní. Snad tedy vše dobře dopadne, muzikanti žesťového kvintetu pana
Pecky z Turkovic budou zdraví a tradice sahající až do roku 1958 nebude
přerušena. Byla by to škoda.

Pojďte, přátelé, pojďte to napravit, uvědomme si a řekněme, jak jsme šťastní, že
máme právě sebe…

Štědrovečerní „troubení“ koled z věže kostela se pro mnohé stalo součástí celého
vánočního Štědrého dne. Vše se ale bude
odvíjet od aktuální situace a platných
opatření. Sledujte prosím tedy sociální sítě
města, řk. farnosti či LeknínTV, kde budeme
zveřejňovat aktuální informace. Současně
již předem žádáme, aby všichni přítomní
měli i na náměstí roušky a pokud možno

Jitka Řeháková

O ŽENÁCH A MUŽÍCH
Muž, protože má silnější zásady a je více
nohama na zemi, chápe výborně cenu jak
peněz, tak i přátelství a lásky. Jeho myšlení není zatíženo srdečním objetím. Proto
i jeho duchovní růst je jiný, nikoho s sebou nevláčí, jde a učí se. Muž prostě jde
zachraňovat svět. Žena tam spěje také, ale
cestou ještě musí porodit, nakrmit, obléci,
podat ruku… Není divu, že muž vyleze na
tu vysokou pyramidu jako první. Rukama
se může dobře přichytit a vytáhnout na
další a další schod.
Je vítěz.
Žena má plné ruce, takže její práce je ztížena. Srdečné objetí je to, co ženu svazuje.
Postupuje obezřetněji, pomaleji, protože
nese dítě, pecen chleba, teplou deku,
obvaz… Je plná obav, zda jde správným
směrem, zda na ni tam nahoře muž čeká,
zda vše donese v pořádku. Když konečně
stane nahoře, ví, že tato cesta je ta správná,
šla dlouho a měla přitom čas na přemýšlení.Ví, že to, co našla, je to správné, protože
to hledala dlouho a tvrdě pracovala.
Je vítěz.
Jitka Řeháková

dodržovali přiměřené rozestupy. Bude‑li to
možné, bude otevřen i kostel, kde si můžete
prohlédnout heřmanoměstecký vyřezávaný betlém. I přes tyto komplikace vás srdečně zveme. Přijďte popřát svým známým
a přátelům krásné Vánoce, prohlédnout si
betlém pana Cypriána u kostela a zažít pohodu začátku Štědrého večera.
Marek Výborný

Spolupráce se „Stonožkou“ trvá už 30 let!
Jedná se o mezinárodní projekt „Hnutí na vlastních nohou“, jehož cílem je
vydělat peníze na věci, které jsou opravdu potřebné (invalidní vozíky, vybavení sanitek, peníze na výcvik asistenčních psů, pomoc oblastem zasažených
válkou atd.).
Naše škola přispívá svojí pomocí už od
prvopočátku. Minulý týden jsme obdrželi
poděkování a diplom za naši pomoc přímo
od prezidentky nadace paní Běly Jensen.
V současné době je v Plzni výstava týkající se tohoto projektu. Výstava by v dubnu
měla putovat až do Izraele.

Tuto charitativní činnost začala na naší škole
paní učitelka Ludmila Táborská, která je už
v důchodu. Nyní v tom pokračuji já,
Jana Beránková,
ZŠ Heřmanův Městec

A jak jsme se vlastně zapojili? Kreslili jsme vánoční přání, která se pak posílala a prodávala
v různých zemích světa. Možná i vaše přání
pomohlo dobré věci. Na zadní straně přání je
jméno autora a název školy, odkud pochází.
Dříve tam mohlo být i příjmení a adresa, a tak
se stávalo, že přišlo poděkování od někoho,
kdo si přání třeba v Norsku, kde to všechno
začalo, koupil. To byla moc pěkná odezva. Teď
už se to bohužel nestává, protože kvůli ochraně osobních údajů se smí psát jen jméno.
Nevynecháme ani letošní rok, i když jsou
školy zavřené. Už jsme se s žáky domluvili.
Kdo bude chtít, může přání nakreslit doma
a přinést do školní jídelny. Možná si někteří
starší sourozenci nebo i rodiče vzpomenou,
že taková přání také kreslili.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Cukroví tradičně i zdravě
Mezi tradiční vánoční cukroví patří ořechy.
Jsou slepené krémem a máčené v čokoládě. A znáte ořechy vyfouklé? Díky jedlé
sodě krásně ve formičce nabydou a uvnitř
jsou duté a křupavé. Tady je recept.

Jeden recept na zdravé cukroví

Vyfouklé ořechy
Suroviny:
500 g cukr moučka
150 g hladké mouky
250 g strouhaných vlašských ořechů
250 g másla
1 lžička jedlé sody

Suroviny:
100 g mandlové mouky
60 g mletých vlašských ořechů
1 lžička kypřícího prášku
60 g erythritolu či jiného přírodního sladidla
80 g másla
4 žloutky
½ lžičky vanilkového extraktu

Nadrtíme vlašské ořechy, přidáme ostatní
suroviny a vytvoříme hladké těsto. Uložíme do lednice vychladit. Plníme do formiček ořechů (možno použít i jiné tvary),
vysypeme hladkou moukou, vtlačíme do
půlky formičky, těsto nám vyskočí. Pečeme
dozlatova při 170 °C. Vyklepeme z formiček
a můžeme ještě vlažné obalit v cukru (vanilkový cukr + cukr moučka).

Vanilkové rohlíčky patří k Vánocům a tady
je jeden recept vhodný pro diabetiky a pro
bezlepkovou dietu.

Troubu rozehřejeme na 170 °C. Smícháme
mandlovou mouku s ořechy, kypřící prášek, erythyritol a vanilkový extrakt. Přidáme žloutky s máslem a vše promícháme
v hladké těsto. Tvarujeme rohlíčky a pečeme dozlatova.
Michaela Dyčková

Strom přání

Vánoce jsou časem splněných snů a přání. Každý
z nás má jen tento život. Život, který žijeme
právě tady a teď, proto musíme dbát na to, aby
každý den stál za prožití. Svá přání bychom
neměli odkládat na „ Až někdy…“, mohli bychom
totiž tu chvíli promeškat. Plňme si naše sny, malé
i velké. Navzdory koronaviru přijďte snít a
napsat své přání, které zavěsíte na Strom přání.
Vánoce mají kouzelnou moc a kdoví, právě Vaše
přání se vyplní. Akce bude zahájena v neděli 29.
11. 2020 a ukončena v pátek 11. 12. 2020. Strom
a vše potřebné bude připraveno před přístavbou
základní školy. Branka bude otevřená každý den
do 16hodin.
Výzva pro děti „Nakresli obrázek s vánoční
tematikou a přines ho ke Stromu přání“.
Nezapomeň připsat své jméno a věk. Nejzdařilejší
výtvarná dílka budou vystavena v městské
knihovně. Budeme moc rády, když stromek
nebude zahálet a obrázky potěší návštěvníky
knihovny.

Klidné a šťastné prožití adventního času přeje kolektiv vychovatelek školní družiny.
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Poděkování
Ráda bych poděkovala ženám
z prodejny Heřmánek za jejich
skvělou práci pro zákazníky. Mimo
velmi milou obsluhu, která je pohlazením po duši, poskytují i své
znalosti v oboru zdravé výživy
a též alernativní medicíny. Jsou
ochotné sehnat cokoliv si zákazník žádá. Pro naše děti a vnoučata
vyhledávají kreativní a vzdělávací
zábavu, není to obyčejné hračkářství. A třešničkou na dortu je pro
nás zákazníky Zásilkovna, rychlá,
levná, spolehlivá. Dámy, děkuji
a přeji Vám hodně spokojených
zákazníků a hodně štěstí.
Semerádová Zdenka

Tímto bych chtěla poděkovat
Mgr. Janě Kopecké, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu
Heřmanův Městec za to, jak ve
stavu nouze zvládá se spolupracovníky péči o seniory.
Marie Formanová

Tříkrálová sbírka se uskuteční – začněte
s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Důležitost pomoci potřebným a význam dobrovolnictví zažíváme v posledním koronavirovém roce více, než bychom si asi sami přáli. I za těchto okolností,
pokud se nějak dramaticky nezhorší situace okolo COVID-19, se uskuteční v ČR
Tříkrálová sbírka Charity ČR.
U nás se již podvacáté objeví tříkráloví koledníci. Moc si vážím jejich ochoty pomoci.
V loňském roce byli obdarováni rekordní
částkou přesahující 136 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme
vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých z Vás. Díky vašim darům byly
podpořeny projekty chrudimské charity:
pečovatelská a ošetřovatelská služba včetně
osobní asistence v celém chrudimském regionu i podpora projektu Občanské poradny,
která zajišťuje bezplatné porady klientům
v právních i ostatních životních situacích.
Část výtěžku podpořila také humanitární
projekty v zahraničí. Obdobný účel bude
sbírka plnit i letos včetně zakoupení dalšího
automobilu pro rozšíření domácí zdravotní péče. Chrudimská charita svojí pomocí
pokrývá i region Heřmanoměstecka. Proto
se v případě potřeby nebojte na ní obrátit
a využít její služby http://chrudim.charita.cz.

ku a vedoucího staršího 15 let, který bude
vlastnit průkazku s pověřením generálního
sekretáře SCHČR. Pokud by vás navštívily
v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí
či jinak podezřelé, oznamte toto ihned městské či státní Policii ČR nebo na telefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci (732 789 248).
Pomůžete tak zabránit zneužití sbírky.
U nás v Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat vaše domácnosti
v sobotu 9. ledna. Předem vám děkujeme,
že nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale
budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi
jak v České republice, tak ve světě. Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít
také pro vás připravenou koledu a malou
pozornost. Na viděnou s třemi králi!
Marek Výborný, koordinátor TKS

Posláním Sdružení Charita ČR je pomáhat
těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez
ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Sbírka je řádně povolena, u nás spolupracujeme při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček s městským úřadem. Každá
skupinka bude mít zapečetěnou pokladnič-

Hvězdy v oknech
Tento rok se opět v adventním čase rozzáří hvězdy v oknech našeho krásného města.
Předvánoční čas si tak můžete zpříjemnit procházkou s rodinou či s kamarády a objevovat
místa, kde se hvězdičky rozsvítily. V okně najdete kromě hvězdičky i čislo a písmenko, které
zapíšete do tajenky. Pak jen stačí vyplněnou tajenku odevzdat v květince na náměstí do
připraveného vánočního boxu, a to nejpozději do 6. ledna 2021. Tajenka je součásti tohoto
vydání časopisu a dále bude ke stažení na stránkách ZŠ Heřmanův Městec. V lednu se
můžete těšit na malou odměnu pro šikovné řešitele a větší dary pro pár vylosovaných
šťastlivců. Přejeme vám šťastný lov a klidné prožití vánočních svátků!

www.hermanuv‑mestec.cz
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Představujeme
naše sousedy
Vyžice
David Holub
* 4. 4. 1976, starosta obce

Můžete nám vaši obec stručně
představit?
Obec Vyžice je podhorská vesnice a tvoří
ji dvě části Vyžice a Slavkovice, leží v nadmořské výšce 380 metrů n.m. Pokud chcete vstoupit do našeho katastrálního území,
které má 341 ha, musíte vždy projít, či projet lesem. V současné době má obec 199
obyvatel.

První zmínka o Vyžicích je vztahována již
k roku 1229, samotná historie obce pak sahá
k roku 1382. I přes tuto dlouhou historii nám
naši předkové nezanechali mnoho architektonického dědictví, a tak dominantu návsí
v obou jejích částech tvoří křížek ve Vyžicích
s dřevěnou sloupovou zvonicí, ve Slavkovicích je zvonice umístěna v koruně stromu.

cí obcí, v příštím roce postavíme pro naše
občany multifunkční sportoviště.

Co se vám v poslední době v obci
povedlo a co vás naopak trápí?
Za minulého režimu panovala v obci stavební uzávěra, v obci se mohli realizovat
pouze rekreační objekty, s odstupem času
můžeme říci, že to byl krok, který narušil přirozený vývoj obce a vedl ke stárnutí populace i zástavby hojně využívané pouze jako
rekreační chalupy. I proto se v roce 2010
obec rozhodla schválit územní plán, který podporuje výstavbu nových rodinných
domů. Cesta k realizaci trvala téměř deset
let, v současných dnech se již na pozemcích staví a obec se do budoucna rozroste
až o tři desítky domů.

Jaký je váš vztah k Heřmanovu
Městci a na co byste k vám chtěl
Městečáky pozvat?
Jak jinak lze nazvat náš vztah k Heřmanovu
Městci než přímým a osobním, Městec je již
historicky nedílnou součástí našich životů,
chodíme k vám nakupovat, na poštu, k lékaři, za kulturou i na úřady, mnozí z nás mají
dětství spojené z docházkou do Základní
školy v HM, já o to víc, protože při pohledu
na ni hned vidím moji maminku, která zde
víc než 30 let pracovala jako vedoucí školní
jídelny. V obci se tradičně konají akce jako
mikulášská besídka, srazy seniorů, MDŽ,pálení čarodějnic nebo myslivecký ples. V příštím roce 19. 6. 2021 se uskuteční, doufám,
že v době „pocovidové“ další oblíbený rockový festival spojený s legendární kapelou
Odyssea „Odyssfest“.

Snažíme se udržovat svěřený obecní majetek, v předešlých letech jsme renovovali
budovu obecního úřadu a obchodu, rozhlas, veřejné osvětlení, opravili komunikace,
postavili jsme nejen našim dětem v obou
našich částech krásná dětská hřiště, máme
stavební povolení na splaškovou kanalizaci, jejíž realizace je vázána odkanalizováním
Konopáče, povolení máme i na stavbu
chodníků podle silnice 3. třídy procházejí-

V zdravém těle zdravý duch
Sportovci, kteří přicházejí do sokolovny a do
sportovní haly po levostranném chodníku
ulice Sokolská, mají obrovskou výhodu. Pod
přerostlými a ohnutými tisy u kontejnerů
na tříděný odpad si dobře rozcvičí zádové
svalstvo. Kdo zde likviduje tříděný plastový
odpad za deště, je zdarma i osprchován. Za
vděčné, osvěžené a čisté občany města patří naší radnici veliký dík.
Mám nesmělý návrh. Stříkejme tisy pravidelně desinfekcí a máme „kocourkovskou“
desinfekční zónu. Pak dejme patentovat
a výpadek rozpočtu, který nás v příštím
roce čeká, je doma. A můžeme dál utrácet.
Možná se mýlím. Třeba je to jenom nová
výuka klanění se vrchnosti. Nevím jak vy, ale
já se klaním nerad. Raději se rozcvičím jinde
a v přehledné dopravní situaci ulice Sokolská přecházím na druhý chodník.
Aleš Jiroutek, zastupitel města
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Nelehká situace nás čeká při rekonstrukci
požární nádrže ve Vyžicích a horního rybníka ve Slavkovicích, musíme také znovu vysázet les, který nám doslova „sežral“ kůrovec
a ošidil jako všechny vlastníky na zisku.

Rád bych využil této příležitosti a veřejně
velmi poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí, či podíleli na řízení
a chodu naší obce. Také přeji čtenářům
Leknínu krásné Vánoce a šťastný nový rok
2021 plný pohody a zdraví.
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
PROGRAM NA MĚSÍC prosinec 2020

Milí příznivci Radovánku,
ráda bych vám za náš spolek popřála hlavně příjemné prožití nadcházejícího adventního
času. Času, kdy se kolo roku chýlí ke svému závěru a svého žezla se chopila tma a chlad.
Noci se prodlužují, sluníčko nám mává jen občas a z dálky, příroda se uložila k spánku.
V tomto čase, víc než kdy jindy, potřebujeme zažehnout světlo v každém z nás. Rozsvítit
tu jiskřičku, kterou mají děti ve svých očích když…a co by vlastně rozsvítilo právě ty vaše
dětské oči, kdyby vám znovu bylo pět?
I toto je posláním a vizí našeho rodičovské- je k tomu ideálním časem, časem usebrání,
ho centra: být účinnou podporou rodičům klidu a rozjímání, třeba i u té svíčky a vůně
v tom nejzodpovědnějším úkolu na světě, hřebíčku či čerstvě upečeného cukroví.
výchově další generace lidských bytos- Radovánek je tady pro vás i v prosinci se svojí
tí, která bude umět svítit na cestu sobě nabídkou mimořádných akcí koncipovaných
i všem zbloudilým, vzájemně se podržet s ohledem na aktuální opatření. Těšíme se
i v nesnadných časech a vytvářet vzkvé- na vás!
tající lidskou společnost. A jak nejlépe to
Radka Jelínková,
své děti naučíme? Když ty nejpodstatnějmístopředsedkyně
spolku
RC
Radovánek, z.s.
ší hodnoty objevíme sami v sobě. Advent
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 1. 12. od 19.00 hodin
ZASTAVENÍ S PŘÍBĚHEM O ČERTOVI
Zveme vás na společné on‑line čtení a zastavení se s příběhem „O čertovi“ od Pavla
Čecha. Příběh je vhodný jak pro všechny
rodiče, tak pro děti cca od 5 let a proběhne přes aplikaci Facebook ve skupině RC
Radovánek on‑line. Dobrovolný příspěvek
na aktivitu je možné uhradit na náš účet.
Děkujeme.
Pondělí 7. 12. od 19.00 hodin
JAK SI V DNEŠNÍ DOBĚ ZACHOVAT DU‑
ŠEVNÍ ZDRAVÍ
On‑line beseda pro rodiče s Radkou Jelínkovou, tentokrát na téma hledání a posilování vnitřní svobody člověka, skutečných

hodnot v životě a ve vztazích v adventním
čase. Zájemce prosíme o přihlášení na
rcradovanek@centrum.cz. Dobrovolný příspěvek na aktivitu je možné uhradit na náš
účet. Děkujeme.
Úterý 8. 12. od 15.30 do 16.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ STEZKA
Rodičovské centrum Radovánek z.s. a T. J.
Sokol HM srdečně zvou rodiče a malé děti
do 6 let na setkání s Mikulášem. Zájemci se
mohou v čase od 15.30 do 16.00 vydat hledat Mikuláše po jeho stezce, kde na ně čeká
procházka s malým předvánočním kvízem.
První indicii hledejte u kašny na Masaryko-

vě náměstí! Další informace o konání akce
najdete na www.rcradovanek.cz a na tel:
723 152 866. Vstupné dobrovolné.
Úterý 15. 12. od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
Zveme rodiče s nejmenšími dětmi na předvánoční setkání. Nebude‑li stále možné
potkat se v Radovánku, potkáme se venku.
Zazpíváme si koledy a ozdobíme stromek
zvířátkům. Ozdoby pro zvířátka, teplý čaj
a cukroví si vezměte s sebou. Informaci
o místě konání najdete na našem webu a FB
před konáním akce. Vstupné dobrovolné.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o náš program, aby sledovali aktuální informace na
www.rcradovanek.cz, www.facebook.com/
rcradovanek či ve facebookové skupině RC
Radovánek on‑line. Nově je možné hradit
poplatky za program či členské příspěvky
na účet Radovánku 15-4952140287/0100.
Uhrazené a nevyčerpané předplatné vám
bude na požádání vráceno na konci kalendářního roku. Děkujeme za pochopení.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je podporováno městem Heřmanův Městec, MPSV, Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s.
Kontakt: Jonášova 726, Heřmanův Městec 538 03,
724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

Gratulace

Dne 1. 12. se dožívá věku 95 let
pan Vladislav Tomiška z Chotěnic.
K jeho výročí přejí hlavně zdraví od dětí po
pravnoučata a chotěničtí hasiči.

www.hermanuv‑mestec.cz
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Ve Chvaleticích učíme pro život
Kam na střední školu? Pro žáky 9. tříd a pro jejich rodiče nabírá tato otázka
navzdory předvánočnímu času na naléhavosti. Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice nabízí učební i maturitní obor.
V učebním oboru vzděláváme a vychováváme široce zaměřené odborníky. Absolventi se
orientují na trhu práce a nacházejí uplatnění
ve firmách, u živnostníků nebo jako soukromí
podnikatelé. Chceme, aby od nás odcházeli
profesně zdatní a společensky odpovědní lidé.
Dbáme na zdravé školní klima, poskytujeme
žákům příjemné prostředí, komplexní soubor služeb a individuální přístup. Jsme škola
s dlouhou tradicí, která do života i do praxe
vyslala nepřebernou řadu absolventů. Nabízíme tříletý učební obor Opravář zemědělských
strojů, který je svojí náplní velice univerzálním
technickým oborem a poskytuje široké uplatnění na trhu práce v profesích opraváře strojů
i automobilů, ale i řidiče, svářeče, a to jak v zemědělském provozu, tak i – navzdory názvu
oboru – v autodílnách, dílnách strojního či
stavebního zaměření, v dopravě a skladovém
hospodářství. Součástí studia je získání svářečských oprávnění (plamen, el. oblouk) a řidičských průkazů B, T, C (os. automobil, nákl. auto-

mobil a traktor), a to zcela zdarma jako součást
výuky. Zajímavá je i možnost získání záučních
listů v oborech klempíř, kovář a soustružník či
podíl žáků na produktivní práci, za niž jsou finančně odměňováni. Za zvýhodněnou cenu
je možné získat další kvalifikační průkazy pro
obsluhu sklízecí mlátičky a vysokozdvižného
vozíku. Tento obor je současně zařazen do stipendijního programu Pardubického kraje, což
představuje další finanční bonus pro žáky. Po
složení závěrečné zkoušky je možné pokračovat ve studiu zakončeném maturitní zkouškou.
Pro žáky se zájmem zakončit studium maturitou nabízíme obor Mechanizace a služby.
Absolventi získají uplatnění v pozici technika
provozu a služeb v oblasti zemědělství, opravárenství, stavebního a strojního průmyslu,
v dopravě. Jedná o zajímavou kombinaci teoretické výuky s praktickým vyučováním v provozu. Stejně jako u učebního oboru je součástí
studia zdarma získání svářečského oprávnění,
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řidičských průkazů B, T, C (os. automobil, nákl.
automobil a traktor), a to zcela zdarma jako
součást výuky. A dalších kvalifikační průkazů
za zvýhodněnou cenu. Tento obor je vhodný
i pro budoucí soukromé podnikání nebo studium na VŠ.
Nespornou výhodou je vlastní, plně vybavený areál, který zahrnuje školu, dílny odborného
výcviku, školní jídelnu, domov mládeže a sportoviště. Jsme školou rodinného typu, ve které
se všichni vzájemně známe a setkáváme. Tím
se nám daří eliminovat anonymitu a budovat
otevřené školní klima pro žáky i jejich rodiče.
Nejrůznější projekty, workshopy, sportovní
soutěže, volnočasové činnosti a výlety přinášejí žákům i jejich učitelům zážitky, na které se
nezapomíná. Vzhledem k tomu, že Chvaletice
jsou na hlavní železniční trati, jsme současně
dobře dopravně dostupní.
Rádi vás přivítáme na našem webu www.
souzchvaletice.cz, nebo i osobně přímo ve
škole.
Naděžda Kovářová, ředitelka školy
nkovarova@souzchvaletice.cz

Do roka a do dne – v Heřmanově Městci i dříve
Jak v Leknínu 1/2020 řekl pan starosta „… nelibě vnímám snahu neustále ve
městě něco bořit…“, no a než se rok s rokem sešel, začal s tím on sám. Máme
štěstí, že se zatím nic neboří, jen výrazně opadává. A bude hůř. Voda umí pozlobit.
Teď jí začne ještě pomáhat mráz. Na titulní
straně citovaného čísla se vedení města chválí
a slavnostně přestřihává pásku při otevření díla
„Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova“, pro nás – místní Haldy. Předpokládaná cena díla byla 9 miliónů korun bez DPH.
Soutěž určila cenu 16 869 699,67 korun s DPH.
Ano, jsme v památkové zóně, chceme kvalitu
a tak rádi připlatíme. Dodavatel díla odvedl, jak
je u něj zvykem, kvalitní řemeslo. Na dlažbu
a kamenické práce je radost pohledět.
Horší je to, co předvedla radnice. Stavební dozor bez výběrového řízení, který dle sdělení dvou na sobě nezávislých
výpovědí pracovníků odboru
správy majetku, se na stavbě staví, jen když jede kolem.
Tomu odpovídá i jeho odměna.
Pouhých 16 200,00 Kč měsíčně.
Promineme‑li chyby v projektové dokumentaci, které radnice „přehlédla“ (výměna již

osazených nových stožárů veřejného osvětlení, opakované rozebírání nové žulové dlažby
a zábradlí, které nesplňuje platné normy), tak
neprovedení odvodnění pláně, rozhodně prominout nelze. Již podruhé opravená omítka na
opěrné zdi, bude znovu opadávat a opěrná
zeď bude ztrácet svou pevnost, bude praskat
a přestávat plnit svojí funkci. Omítka zatím opadává v místech, kde jsou ve zdi praskliny, kterými vytéká vsakující se dešťová voda z cesty za
zdí. Projektová dokumentace přitom problém
řeší a uvádí: odvodnění zemní
pláně skrz opěrnou zeď, včetně vyspádování směrem k odvodnění sklonem 3%. Nebylo
provedeno. Zásadní věc pro
celou stavbu. Ani v rozpočtu,
který byl přílohou smlouvy
o dílo, tato práce zahrnuta nebyla, projektant ji však
v dokumentaci, ve výkresové
části uvedl. Město mělo toto
odvodnění vyžadovat a zrealizovat i za cenu víceprací.

Proč odbor správy majetku ani stavební dozor toto nenavrhli? Že by to nebyli odborníci?
Mzda, kterou pobírají, tomu rozhodně neodpovídá. Co bude dál? Opakované opravy,
rozebrání dlažby včetně odstranění podkladních vrstev až na pláň a dodatečné provedení odvodnění, nebo řešení s předsazeným
kamenným obkladem a odvětrávanou mezerou? Při realizaci díla by všechna tato řešení
byla mnohem jednodušší a hlavně mnohem,
mnohem levnější. Smutný závěr na konec. I na
této stavbě radnice vyplatila naše peníze nad
dohodnutou cenu, v rozporu se smlouvou –
objednávkou (tentokrát za kvalitně odvedenou práci stavebnímu dozoru). Bohužel to není
poprvé. Že by nová tradice? Otevřená radnice
= otevřená pokladna?

Aleš Jiroutek, zastupitel města
Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že
tento článek byl zaslán jen několik minut
před uzávěrkou tohoto čísla, neměly se
dotčené osoby z vedení nebo pracovníků
města možnost k jeho obsahu vyjádřit.
Pokud tak budou chtít učinit, umožníme jim
to v lednovém čísle.
redakce
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Sauna ve sportovní hale vás zve také do
nové vířivky
Díky participativnímu rozpočtu a úspěšné realizaci projektu vám od prosince
městská organizace SPOKUL HM nabízí možnost využít ve sportovní hale
také novou nerezovou vířivku.
Věříme, že aktuální epidemiologický vývoj
a opatření vlády nám již od prosince umožní znovu otevřít provoz sauny ve sportovní
hale. Nejen, že si návštěvníci budou moci
opět zlepšit svou imunitu ve finské sauně, ale nově jim nabídneme také vířivou
vanu. Nerezová vířivka nabízí plný komfort
pro 4 osoby a silnou masáž mnoha trysek
umístěných v zádech, v lavici i v oblasti
nohou. Moderní technologie umožňuje nejen automaticky hlídat a regulovat
všechny potřebné vlastnosti vody, ale také
nastavit požadovanou teplotu (optimální
je cca 36 stupňů) a sílu masáže. Vířivka je
umístěna v prostoru sprch v sauně a bude
možné ji využít i samostatně. Vstupné do
samotné vířivky bude 60 Kč pro dospělé,

pro děti pouze 30 Kč a bude možné využít také zvýhodněnou permanentku nebo
skupinové slevy.
Na našem webu www.spokul.cz najdete
aktuální informace o provozu sportovní
haly i sauny.

SPOKUL HM zahajuje předprodej na vybrané akce v roce 2021
Městská organizace SPOKUL HM oznamuje, že v první polovině prosince bude zahájen předprodej na vybrané
koncerty, které připravuje v městské sokolovně.
Klímu. Tato velmi očekávaná
talk show Františka Mifka se
uskuteční v náhradním termínu ve středu 27. ledna 2021 od
18 hodin.
Tradičně před Vánoci vám nabídneme i prodej dárkových
poukazů do městského kina
a nově také permanentky
do sauny a vířivky. Prodejním místem bude Turistické
informační centrum, příp. je

možné využít k objednání náš e‑mail:
spokul@seznam.cz
Na našem webu www.spokul.cz, příp.
www.kinohm.cz najdete aktuální informace o našich akcích a instrukce k předprodeji
vstupenek jak on‑line tak i v našem turistickém informačním centru.
Přeji vám klidné předvánoční období plné
optimismu a naděje, že už bude líp.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Na jaro 2021 jsme pro vás připravili několik
zajímavých kulturních akcí, které by se měly
uskutečnit v sále městské sokolovny. Mezi
nejatraktivnější určitě patří koncert skupiny
Čechomor (pátek 9. 4. 2021) a koncert velmi populárního písničkáře Pokáče (pátek
16. 4. 2021). Budeme rádi, pokud využijete
zahájení předprodeje v předvánočním
čase a vstupenkou na některou z našich
plánovaných akcí obdarujete své příbuzné
či známé.
Známý je také nový termín Večeru pod lampou v kině, do kterého jsme už na podzim
pozvali investigativního novináře Josefa
www.hermanuv‑mestec.cz
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PLACENÁ INZERCE

Pivařovy stesky v době
koronavirové
Eliška Volmutová
Pohroma se na nás chystá,
omezení jsou tu jistá,
v našich řadách vir zas řádí.
Je mi smutno, kamarádi.
Po hospodě se mi stýská.
Žena je jak odaliska,
když jde ráno nakoupit.
S kamarády chtěl bych pít!
Zakázali bar i tanec.
Sedím jako ztroskotanec
u rybníku nad oborou,
ryby, mrchy, nezaberou.
Žena doma sedí, vzlyká,
zavřeli mi kadeřníka.
Děti mají ponorku,
rvou se jak psi na dvorku.
Fotbal není, obchoďáky,
školu zavřeli nám taky.
S dětmi se teď učím sám,
jak blbec si připadám.
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do 12 hodinového provozu

Lisař
Tavič
Manipulační dělník, řidič VZV
Technik – Seřizovač CNC
Obsluha CNC
Elektronik

Nástrojař
Zámečník
Dělník kontroly
Hrotař/hrotařka
Technik kontroly
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách a na Facebooku.

Smutek mě teď táhne ke dnu,
vakcína je v nedohlednu,
když štamgast ve mě zapláče,
dám si doma lahváče.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a domluvte si osobní schůzku:

PLACENÁ INZERCE

K. Altmannová, tel: 773 771 217, email: k.altmannova@kovolis-hedvikov.cz

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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Vánoční koncert PS Vlastislav se
neuskuteční, ohrožena je i tradiční
Rybovka v kostele sv. Bartoloměje
Koronavirus zasáhl i do činnosti spolků a PS Vlastislav. V letošní sezóně jsme
stihli pouze tři zářijové zkoušky a od té doby nám bohužel nařízená opatření
nedovoluji jakkoli zkoušet. A sborový zpěv se bohužel distančně provozovat
nedá, a tak i my čekáme, až nám to situace dovolí a opět se budeme moci
vrátit k tomu, co máme rádi, a to je společné zpívání v kolektivu přátel.
Vzhledem k tomu jsme byli nuceni postupně rušit naplánovaný program včetně
výjezdů na festivaly. Na začátku listopadu
bylo zrušeno i vystoupení s Komorní filharmonií Pardubice plánované jako „Requiem
pro Markétu“, kde jsme chtěli připomenout
rok od nečekaného odchodu naší sbormistryně. Stejně tak musíme zrušit tradiční vánoční koncert plánovaný na 20. prosince do
sokolovny. I kdyby se opatření uvolnila, jak
si všichni přejeme, nedokážeme v tak krátké
době nacvičit celý program, kterým měla
být mimo jiné vánoční mše F. X. Brixiho s orchestrem. Snad se tedy tohoto programu
dočkáme v roce 2021.
Pokud by o Vánocích platil stupeň 2 aktuálních opatření tzv. PSA, bylo by možné
uskutečnit jako náhradu vánoční koncert
v kostele sv. Bartoloměje, při kterém by bylo
uvedeno u nás tolik populární dílo Jakuba

Jana Ryby Česká mše vánoční „Hej, mistře!“.
Rybovu mši by uvedl Pěvecký sbor Vlastislav
společně se sólisty a souborem ReBelcanto
a možná i s malým orchestrem. Koncert by
se uskutečnil v neděli 27. prosince v 17 hodin. Prosíme, sledujte aktuální informace na
sociálních sítích, případně na plakátech. Vše
bude upřesněno dle platných opatření.
Členové pěveckého sboru Vlastislav v každém případě děkují za podporu i přízeň
i v koronavirovém čase. Zda se 6. února 2021 uskuteční tradiční ples PS Vlastislav
je také bohužel nejisté. I tak přejeme všem
spoluobčanům klidné a radostné prožití
vánočních svátků a hlavně zdraví a návrat
klidné doby v roce 2021. K tomu se vynasnažíme i my přispět a těšíme se na další nejen
hudební setkání.
Marek Výborný

Poděkování z Domova
pro seniory U Bažantnice
V letošním roce se obzvláště ukázalo, jak je
důležité, aby různé instituce i lidé navzájem
spolupracovali a pomáhali si. Jsme rádi, že
se opět potvrdilo, že atmosféra vzájemné
pomoci v Heřmanově Městci opravdu panuje a funguje. Děkujeme panu starostovi
Kozlovi za podporu a pomoc při obstarávání ochranných pomůcek a dalších záležitostí. Vedoucímu skautského oddílu panu
Jelínkovi za to, že spolu s ostatními přinášel
našim klientům nová přátelství a v době zákazu návštěv zůstal s námi i formou online
spojení. Našim klientům v předvánočním
čase opět udělají radost balíčky ze sbírky
zorganizované paní Svobodovou z Klešic.
A i letos je jistě potěší dárky z projektu Restaurace Maple – paní Králová. DĚKUJEME
i všem ostatním, které nelze zde všechny
konkrétně jmenovat.
Bohužel ani naše zařízení se přes veškerou
snahu nákaze nevyhnulo. Pevně věříme, že
se nám podaří situaci zdárně zvládnout a že
se životy nás všech brzy vrátí k normálnějšímu fungování.
Petr Mazura, ředitel DPS

Osmisměrka

Najdi a vyškrtej slova
betlém
jesličky
kadidlo
velbloud
myrha
stromeček
zvon
purpura
kometa
půst
advent
pastýř
hvězda
Jeruzalém
zvěstovatel
svíce

osel
roráty
půlnoční
Marie
Nazaret
králové
ovečka
stáj
zlato
Herodes
koleda
anděl
poušť
stádo
sníh
poselství

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 3. část
V místech, kde se křižuje Čáslavská ulice se Sokolskou, stával
dům č. p. 268 s hostincem „ Na Dláždění“. Sem vedl z náměstí nejstarší dlážděný chodník, a proto se tu vžil tento
název.

Brachtlův dům (zbořen 1973) – dnes křižovatka k sokolovně

Čáslavská kolem roku 1900

Po zrušení hostince roku 1882 zde byla umístěna do roku 1901 pošta a pojmenování zaniklo. Později byl známý jako „Brachtlův dům“,
v němž bydlel a ordinoval MUDr. Václav Brachtl. Dům byl zbořen
v roce 1973 a tím rozšířena Sokolská ulice, původní Vondráčkova ulička. V domě s č. p. 263 a 264 sídlilo cukrářství a perníkářství Jana Havlíka, jehož počátek se váže k roku 1864, jak napovídá reklama. V roce
Odhaleni pamětní desky PhDr. Josefu Plavcovi – 1986
1920 tu založili Karel Havlík a Břetislav Maťocha továrnu na čokoládu
s názvem Vega. Ta byla roku 1926 přestěhována do domu č. p. 502 sídlila na jiném místě v Čáslavské
v Tylově ulici (pamětníci znají – pozdějšího objektu podniku Botana). ulici č. p. 252. V tomto rohovém
Jejím nástupcem se stala ve 40. letech 20. století čokoládovna Emir. domě prožil své dětství i PhDr. Josef Plavec se svými sourozenci.
V místech dnešní křižovatky, kde ústí do Čáslavské ulice nynější Bará- Generačně třetí Josef, muzikolog,
kova ulice, stojí rohový patrový dům s č. p. 198. Podle jeho majitelů skladatel, sbormistr, pedagog půbyla ulice, kdysi užší ulička než dnes, dlouhá léta nazývána „Plavcova“. sobil v Praze a na léta odpočinku
V polovině 19. století tu ve svém domě založil Jan Plavec obuvnickou se vrátil zpět do našeho města. Na
firmu, která se nadále za syna Josefa Plavce (starosty města v letech domě mu byla v roce 1986 odhale1888–1894) a vnuka Josefa Plavce ml. (starosty města v letech 1909– na pamětní deska. Další generace
1919) rozvíjela. Když vnuk zakladatele Josef Plavec ml. musel odejít do rodiny žijí v domě dodnes.
války, výroba byla přerušena a po jeho návratu už obnovena nebyla.
Roku 1919 založil se společníkem novou obuvnickou firmu, která
Eva Bočková
Reklama cukrářství a pekařství
Jana Havlíka

Rohový Plavcův dům a levá strana Čáslavské ulice
v 80. letech 20. století

Jan Masaryk projíždí Čáslavskou ulicí před
Brachtlovým domem – 1947

Uzávěrka zpravodaje: pondělí 21. 12. 2020 ve 12.00
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Pohled z Barákovy ulice ke křižovatce – 1958
– vlevo Plavcův a Brachtlův dům.,
na sáňkách sedí nynější místostarosta Tomáš Plavec
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