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Jaká by měla být nová podoba velkého náměstí?
Když navštěvujeme města na našich dovolených či výletech, ať u nás či v zahraničí, vždy hledáme centrum, kterým je většinou náměstí. Náměstí jsou
hlavním veřejným prostorem měst, mají svou nezaměnitelnou atmosféru
a jsou poznávacím znakem každého města.

podoby náměstí. Jak jistě víte, chystá se
přesun autobusového terminálu a náměstí
se bude moci po letech nadechnout a jeho
ryze dopravní charakter se může stát minulostí. Architektonickou soutěží vyvrcholí
proces, kdy vznikne návrh a bude vybrán
partner na cestu přeměny tohoto nejdůležitějšího veřejného prostoru. Aby soutěž měla
smysl a vznikl ne jen architektonicky zajímavý návrh, je důležité vytvořit kvalitní podklady pro soutěžící týmy architektů. Kromě
technických podkladů jako jsou inženýrské
sítě, geodetické zaměření a stavebně historické průzkumy, bychom rádi shromáždili
i podněty ze stran širší veřejnosti, hlavně
obyvatel a residentů.
Každému je asi jasné, že jakýkoli veřejný prostor je místem, kde se střetávají různí lidé
s rozdílnými představami o užívání prostoru, a ne jinak tomu bude i u náměstí Míru.

I centrem Heřmanova Městce je náměstí,
možná dokonce náměstí dvě. Naše náměstí
jsou srdcem každodenního života obyvatel
města, jsou to dvojčata, každé jiné, každé
má svůj charakter a své tempo života.
Velké náměstí, náměstí Míru, je živé obchodní náměstí s velkým prostorem a dominantou kostela sv. Bartoloměje. Bohužel, náměstí
je brutálně rozděleno hlavní silnicí, která tu
historicky byla, ale z důležité cesty se stala
průtahem skrz město. Velkoryse dimenzovaná komunikace vytvořila bariéru pro plynulý pohyb lidí a dopravní charakter náměstí
umocnilo umístění autobusového nádraží.
Právě umístění autobusového terminálu
vedle kostela degradovalo jeho symbolický
význam ne jen městské dominanty.
Malé náměstí, Masarykovo náměstí, je klidné zarostlé místo, kde je pár provozoven

a jemuž dominuje „zakletá“ budova Medova a v centru umístěná kašna. Silnice se
přimyká k jižní straně a odděluje uzavřený
areál zámeckého domova důchodců. Díky
uzavřenosti zámku není silniční průtah tak
citelně vnímaný jako u velkého náměstí.
Jestliže jsou náměstí pro místní obyvatele
srdcem města, pro cizí návštěvníky jsou tváří
a poznávacím znamením. Náměstí podvědomě vytváří v lidech první dojem o městu
a mají sílu, kterou mohou návštěvníky chvíli
zdržet a vzbudit touhu po poznání města.
Proto, když přijede návštěva, začínáme procházku po městě většinou na náměstí.
Důvod, proč jsem se tak zeširoka rozepsal
o náměstích, je, že bychom rádi v příštím
roce vypsali architektonickou soutěž, která
by se soustředila na podobu náměstí Míru.
Soutěž, ze které by měl vzejít návrh nové

Proto je nyní čas si pokládat otázky a hledat na ně odpovědi. Rádi bychom znali vaše
názory a podněty, které bychom zapracovali jako součást zadávacích podkladů pro
architekty.
Měli bychom si klást základní otázky:
Co se nám na náměstí líbí a co ne? Co je pro
nás důležité na náměstí? Chceme mít na
náměstí velké množství stromů? Má zůstat
stejný počet parkovacích míst, nebo je snad
navýšit? Má mít parkování nějaký režim? Co
náměstí chybí? Co nesmí z náměstí zmizet?
Můžeme pokračovat v otázkách typu:
Jak chceme náměstí využívat? Bude to
místo trhů, kulturních akcí, shromáždění?
Chceme mít posezení na předzahrádkách?
Chceme vytvořit klidnou zónu pro relaxaci
a odpočinek? Jak komfortní infrastrukturu
vytvořit pro cyklisty? Patří na náměstí vodní
prvek? Jak by měl vypadat, co má umět?
...pokračování na straně 3
www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém jednání
dne 07. 09. 2020
usnesením č. R/2020/229 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
24. 8. 2020 do 7. 9. 2020 a schvaluje prodloužení
termínu pro splnění usnesení č. R/2020/134 –
Opakovaná žádost o prodej pozemku p. č. 582/14
a st. 1879 – Kutlvašrovi, do 30. 9. 2020 a schvaluje prodloužení termínu pro splnění usnesení
č. R/2020/200 – Pronájem nebytových prostor –
kavárna v hale, do 10. 10. 2020,
usnesením č. R/2020/230 bere na vědomí Zápis
z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci
města č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020 a ukládá informovat komisi o detailech řešení návrhů vzešlých ze
zápisů komise č. 1-3/2020,
usnesením č. R/2020/231 schvaluje ukončení
nájmu na část pozemku parcelní číslo 1628/1 v k.ú.
Heřmanův Městec s paní Miloslavou Weisovou,
Sokolská 673, Heřmanův Městec 538 03 a schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 1628//1 v k.ú. Heřmanův Městec s paní
Silvií Krotilovou, Hradištní 1194, 537 05 Chrudim 4,
usnesením č. R/2020/232 nedoporučuje odprodej pozemku parcelní číslo 2092/3 v k.ú. Heřmanův
Městec paní Anně Markové, Havlíčkova 9, Heřmanův
Městec 538 03,
usnesením č. R/2020/233 schvaluje předloženou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE–12-2007963/
VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. a Městem Heřmanův Městec a schvaluje předložené
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE–12-2007963/
SIS/02 až 04 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.,
městem Heřmanův Městec a rodinou Pochobradských, Jarkovského 56, Heřmanův Městec 538 03,
usnesením č. R/2020/234 schvaluje předloženou
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi panem
Jaromírem Davidem, Valčíkova 327, Pardubice 53 09
a městem Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/235 doporučuje směnu
části pozemku v majetku města parcelní číslo 860/2
v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní
číslo 246/1 v k.ú. Heřmanův Městec se společností
ČECHOVY ZAHRÁDKY, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/236 doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh na pořízení změny č. 2 ÚP
Heřmanův Městec v souladu se zněním § 46 odst. 3
stavebního zákona. Změna č. 2 ÚP Heřmanův Městec bude pořizována v souladu se zněním § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (tzv. zkráceným postupem) a doporučuje stanovit určeného
zastupitele pro pořizování změny č. 2 ÚP Heřmanův
Městec pana Josefa Kozla, starostu města,
usnesením č. R/2020/237 souhlasí s předloženým
návrhem na Stavební úpravy MŠ Jonášova,
usnesením č. R/2020/237 ukládá zahrnout náklady na Stavební úpravy v MŠ Jonášova do návrhu
rozpočtu na rok 2021,
usnesením č. R/2020/238 schvaluje uzavření
smlouvy č. 20_SOP_01_4121687979 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/239 schvaluje uzavření
smlouvy č. 20_SOP_01_4121691150 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2020/240 schvaluje uzavření
Smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb se společností ARLES, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/240 ukládá zajistit uzavření
Smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb se společností ARLES, s. r. o.,
usnesením č. R/2020/241 schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800091698/3/BVB/P se společností
GasNet, s. r. o. k plynovodu na pozemcích města

Heřmanův Městec, který bude umístěn v rámci jeho
přeložky při stavbě „PREL A STL plynovod, Heřmanův Městec, Město HM, číslo stavby: 8800091698“,
usnesením č. R/2020/242 schvaluje předložený
Souhlas s provedením prací na domě pana Pavla
Cejpka, Rozsypalova 924, Heřmanův Městec 538 03,
usnesením č. R/2020/243 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY Č. OSV/20/20391 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
usnesením č. R/2020/244 schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova
726 z původních 90 na 114 žáků. Po schválení žádosti
na KÚ bude kapacita MŠ navýšena od září roku 2021,
usnesením č. R/2020/245 bere na vědomí Poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo:
53/2020SOC/OKD a poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 Domovu pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2020/246 schvaluje přijetí věcného daru od dárce KELLEROVÁ Marie. Jedná se o toaletní křeslo v hodnotě 1000 Kč a čtyřkolové chodítko
v hodnotě 3000 Kč,
usnesením č. R/2020/247 doporučuje návrh na organizační změnu spočívající ve zrušení organizační
složky města - Turistické a informační centrum města a její zařazení pod SPOKUL HM, p. o. k 1. 1. 2021,
usnesením č. R/2020/248 schvaluje záměr na
pronájem kavárny ve sportovní hale od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2021 za nájemné 4.000 Kč měsíčně a od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za 6.000 Kč měsíčně,
usnesením č. R/2020/249 doporučuje zastupitelstvu města schválit zakoupení stavební parcely
č. 196/1 v k.ú. Heřmanův Městec, jejíž součástí je
dům č. p. 177 Heřmanův Městec za kupní cenu
7.000.000 Kč rozloženou do 4 ročních splátek,
usnesením č. R/2020/250 schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora
činnosti a provozu turistických informačních center
v Pardubickém kraji“ ve výši 14.455 Kč,
usnesením č. R/2020/251 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
z prostředků nadačního fondu CEMEX ve výši
58.781,80 Kč,
usnesením č. R/2020/252 schvaluje vypsání
záměru města na pronájem městských kotelen
s možnou investicí úprav provozu kotelen na období 1. 1. 2021–31. 12. 2035,
usnesením č. R/2020/253 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2020
dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení,
usnesením č. R/2020/254 doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města v pozici člena do
Sdružení místních samospráv ČR,
usnesením č. R/2020/255 schvaluje Návrh programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 21. 9. 2020: 1) Zahájení, určení zapisovatele,
volba ověřovatelů, schválení programu 2) Kontrola
usnesení 3) Zpráva o činnosti Rady města 4) Zpráva
o činnosti Finančního výboru 5) Zpráva o činnosti
Kontrolního výboru 6) Zpráva o činnosti Osadního
výboru pro Konopáč 7) Zpráva o činnosti Osadního
výboru pro Chotěnice a Radlín 8) Zpráva o činnosti
Městské policie 9) Pozemky (odprodej) 10) Zakoupení hotelu Bílý beránek - městské kino 11) Návrh
na pořízení změny č. 2 Územního plánu Heřmanův
Městec 12) Změna organizačního řádu - zařazení TIC
pod SPOKUL HM, p. o. 13) Členství města ve Sdružení místních samospráv ČR 14) Hospodaření města 2020 - stav k 30. 6. 2020 15) Rozpočtové opatření
ZM/2020/03 16) Diskuse 17) Závěr.
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 21. 09. 2020
usnesením č. Z/2020/035 schvaluje navržený program jednání, ověřovatele zápisu Ing. Lenku Ulrichovou a Otakara Volejníka a bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská,
usnesením č. Z/2020/036 bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení za období od 22. 6. 2020
do 21. 9. 2020,
usnesením č. Z/2020/037 bere na vědomí Zprávu
o činnosti rady města za období od 11. 6. 2020 do
11. 9. 2020,
usnesením č. Z/2020/038 bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru za období od
22. 6. 2020 pro jednání zastupitelstva města konané dne 21. 9. 2020 a ukládá radě města zabývat se
doporučením FV ze „Zápisu o provedené kontrole
pronájmu městských pozemků“ a učinit nezbytné
kroky pro co nejefektivnější a zároveň nejhospodárnější vedení této agendy,
usnesením č. Z/2020/039 bere na vědomí Zprávu
o činnosti Kontrolního výboru ZM za období červen,
červenec a srpen 2020,
usnesením č. Z/2020/040 bere na vědomí Zprávu
o činnosti OV pro Konopáč za období od 22. 6. 2020
do 8. 9. 2020,
usnesením č. Z/2020/041 bere na vědomí Zápis
z jednání OV pro Chotěnice a Radlín ze dne 7. 9. 2020,
usnesením č. Z/2020/042 bere na vědomí Zprávu
o činnosti městské policie za období od 1. 6. 2020
do dne 31. 8. 2020,
usnesením č. Z/2020/043 neschvaluje odprodej
pozemku parcelní číslo 2092/3 v k.ú. Heřmanův
Městec paní Anně Markové,
usnesením č. Z/2020/044 neschvaluje odprodej
pozemků parcelní číslo 856/24 a st. 1637 v k.ú. Heřmanův Městec panu Petru Kohoutovi,
usnesením č. Z/2020/045 schvaluje odprodej části
pozemku parcelní číslo 2259 v k.ú. Heřmanův Městec
o výměře cca 6 m2 manželům Janě a Jiřímu Bendovým za cenu 281 Kč/m2,
usnesením č. Z/2020/046 schvaluje zakoupení pozemku parcelní číslo st. 196/1 k.ú. Heřmanův Městec
jehož součástí je stavba č. p. 177, Heřmanův Městec
(hotel Bílý beránek), za kupní cenu 7.000.000 Kč rozloženou do 4 stejných splátek ročně,
usnesením č. Z/2020/047 bere na vědomí v souladu se zněním § 46 odst. 3 stavebního zákona Návrh
na pořízení změny č. 2 ÚP Heřmanův Městec, schvaluje v souladu se zněním § 55a zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon (tzv. zkrácený postup) pořízení změny č. 2 ÚP Heřmanův Městec, schvaluje
Ing. arch. Martina Dobiáše jako zpracovatele změny
č. 2 ÚP, schvaluje MěÚ Chrudim, odd. Územního plánování jako pořizovatele změny č. 2 ÚP a jmenuje
pro proces pořizování změny č. 2 ÚP starostu města
Josefa Kozla coby určeného zastupitele,
usnesením č. Z/2020/048 schvaluje zrušení oraganizační složky města – turistické informační centrum města a její zařazení pod SPOKUL HM, p. o.
k 01. 01. 2021,
usnesením č. Z/2020/049 schvaluje přistoupení
obce Heřmanův Městec do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky,
usnesením č. Z/2020/050 bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec
k 30. 6. 2020, včetně plnění rozpočtu vedlejšího
hospodářství k 30. 6. 2020,
usnesením č. Z/2020/051 schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2020 dle položkového znění,
usnesením č. Z/2020/052 rozhoduje o zrušení
Heřmanoměsteckých podzimních slavností plánovaných na 26. září 2020 a ukládá radě města ušetřenou částku převést do kapitoly 2. 1. 2 Krizové řízení
– rezerva pro krizové stavy.
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Jak uzpůsobit náměstí starším lidem, jak dětem a dospívajícím? Budeme vytvářet
speciální mobiliář pro různé akce? Asi bychom mohli položit takových otázek
desítky a ještě více by bylo a já doufám, že bude, odpovědí.
Nyní jsme se vydali na cestu obnovy, revitalizace náměstí a je jen na nás, jakým
směrem se bude život na tomto nejdůležitějším veřejném prostoru ubírat, a jak
ho my a generace po nás bude vnímat. Myslím si, že bychom měli společně vytvořit něco, na co budeme hrdí a za co se nebudeme muset stydět. Možná to
bude ukázka, kam jsme za více jak 30 let svobody dospěli. Ukázka, jak dokáže
naše společnost najít konsenzus a jak jako jedinci dokážeme respektovat názory
a pohled ostatních.
Ondřej Teplý, městský architekt
Svoje náměty na budoucí podobu velkého náměstí můžete posílat městskému archi‑
tektovi na e‑mailovou adresu architekt.hm@mixage.cz nebo ho můžete navštívit na
pravidelných konzultačních hodinách na městském úřadu.

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ
SE VRACÍ – STAROSTA

I MÍSTOSTAROSTA MAJÍ
DVEŘE OTEVŘENÉ!

Otevřená kancelář je již zaběhlou a tradiční příležitostí k řešení nejednoho
problému či nedostatků v našem městě.
Opatření, nouzový stav a změny v souvislosti s nákazou COVID–19 ji v roce letošním od jara pozastavily. Teď se oblíbený projekt vrací, můžete v pravidelných
termínech bez nutnosti ohlášení navštívit kancelář starosty, místostarosty a souběžně také městského architekta. Máte‑li
připomínky, náměty či inspiraci jak a co
ve městě zlepšovat, využijte nabídky
osobního setkání v těchto termínech:
• Pondělí 12. 10. 2020
• Pondělí 19. 10. 2020
• Pondělí 2. 11. 2020
• Pondělí 16. 11. 2020

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo
tyto veřejné termíny, kontaktujte, prosím, sekretariát MěÚ. Těšíme se oba na
setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta města

RADA MĚSTA
• Pondělí 5. 10. 2020
• Pondělí 26. 10. 2020

Program regenerace městské památkové
zóny – výzva vlastníkům nemovitých památek
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón připravuje město Heřmanův Městec každoročně
anketní dotazník, který je podkladem pro stanovení výše finanční podpory
od Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek na
území městské památkové zóny v Heřmanově Městci v příštím roce.
Tímto vyzýváme vlastníky památkových
objektů, kteří na příští rok plánují jejich obnovu a mají zájem o zařazení do anketního
dotazníku, k podání žádosti na MěÚ Heřmanův Městec. V žádosti uveďte identifikační
údaje vlastníka památky a žadatele (včetně
telefonického kontaktu a e‑mailu), název
a rejstříkové číslo památky, stručný popis
prací a předpokládanou výši nákladů. Do
anketního dotazníku mohou být zařazené
pouze řádně připravené akce, ke kterým je
vydané závazné stanovisko MěÚ Chrudim
k obnově kulturní památky, příslušné povolení stavebního úřadu, je zpracovaný rozpočet a jsou připravené pro realizaci v příštím

roce. Veškeré dokumenty je nutné doložit
v průběhu října. Zařazené mohou být pouze zapsané nemovité kulturní památky, které leží v městské památkové zóně.
Pro bližší informace můžete kontaktovat MěÚ,
správu majetku – Petr Novák, tel.: 464603512,
e‑mail: petr.novak@mesto‑hm.cz.
Podrobnosti o Programu regenerace
jsou uvedené na internetových stránkách Ministerstva kultury (viz adresa
https://mesto.hm/bJO).
Správa majetku

Půjčování deskových her v Městské knihovně
v Heřmanově Městci
Městská knihovna nabízí svým registrovaným uživatelům novou službu – půjčování
deskových, karetních, společenských her
domů. Seznam her a pravidla půjčování
naleznete na stránkách knihovny.
Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

www.hermanuv‑mestec.cz
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Oceňování sportovců 2020
– NÁVRHY NOMINACÍ

Uzavření SUDOPKY

Vážení sportovní přátelé, již pětkrát proběhlo pod záštitou starosty města
oceňování sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů reprezentujících
naše město. Vždy se podařilo touto symbolickou formou poděkovat těm,
kdo ve sportu v uplynulém roce dosáhli na úspěchy, ale i těm, bez kterých
by samotní sportovci nemohli k těmto metám ani dohlédnout. Populární
se stává kategorie „Mimořádné zásluhy o sport v Heřmanově Městci“, která
není o roce samotném, ale ohlédnutím za dlouholetou činností.

z důvodu dočasného uzavření obchodu
se smíšeným zbožím SUDOPKA v ulici Barákova si vám dovoluje město Heřmanův
Městec prostřednictvím pečovatelské služby nabídnout možnost zajištění nákupu
a pochůzek. V případě, že je pro vás náročné docházet na nákupy do centra města,
je možné využít za nízký poplatek služeb
pečovatelek. V případě zájmu se obracejte
na vedoucí pečovatelské služby Mgr. Janu
Kopeckou, tel. č. 464 603 520, 778 754 891.

nulosti nejde o poměřování sportovních
výkonů mezi jednotlivými sporty, má jasná
teze je: SPORT JE JEN JEDEN a každý, kdo
se mu věnuje má mou úctu bez ohledu na
odvětví. Rád bych proto zapojil co nejširší
veřejnost do nominací na možné ocenění
kohokoliv z oblasti sportu za rok 2020. Předem Vám děkuji za pomoc a náměty.

Tento rok je velmi specifický, a i sportu se
nevyhnuly omezení, zrušené sezóny, závody či významné sportovní vrcholy. Přesto
stojí za to se pokusit další oceňování sportovců vyhlásit. Pro všechny ty, kdo sportovním výkonem či svou neúnavnou prací
reprezentují naše město a dělají mu dobré
jméno za „jeho hranicemi“. Stejně jako v mi-

Své nominace na kolektivy, jednotlivce, trenéry, funkcionáře za rok 2020
a také dlouholeté sportovce či funkcionáře zasílejte e‑mailem na mou adresu
josef.kozel@mesto‑hm.cz a to nejpozději
do 20. 11. 2020. Samotný podvečer s oceňovanými proběhne v prosinci a o jeho termínu a místě konání Vás budeme informovat.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Odpadové karty jsou připravené na podatelně MěÚ a obyvatelé si je tam mohou v
úředních hodinách bezplatně vyzvedávat.
Pro její vydání postačí doklad totožnosti. Odpadová karta slouží k identifikaci domácnosti
na sběrném dvoře při odevzdání jakéhokoliv
odpadu. Při příjezdu na sběrný dvůr jednoduše předložíte zaměstnanci SD tuto kartu
(již nikoliv občanský průkaz). On ji pomocí
speciální čtečky jednoduše načte do evidenčního systému a tím automaticky propojí
obyvatele s množstvím a druhem odevzdaného odpadu. Tento systém městu v mnoha

ohledech ušetří administraci a zrychlí provoz
SD. V rámci testovacího provozu v měsíci září
se ukázalo, že většina návštěvníků sběrného
dvora měla svou kartu již s sebou, přesto
zbývá vydat téměř polovina všech karet.
Rádi bychom tak upozornili, že nyní je možné odpad na sběrný dvůr odevzdat pouze
s odpadovou kartou. Ta je přenosná pouze
v rámci domácnosti. Bez odpadové karty
uložení odpadu na sběrný dvůr nemusí být
umožněno. Prosíme všechny občany, kteří si
ještě novou odpadovou kartu nevyzvedli, ať
tak neprodleně učiní.

Městská policie informuje

Vážení občané, vážení čtenáři,
Dobrý den,
po odmlce, která byla způsobena
stěhováním služebny se opět vrátím
k pravidelnému krátkému informování
o činnosti MPHM v časopise Leknín. Na
začátek tedy to podstatné – od 1. září působí strážníci v nových prostorách, které
se nacházejí na nám. Míru č. p. 22 (budova Staré radnice), kde se o budovu dělí
se školní družinou. Prostory má městská
policie vyhrazeny hned v přízemí vpravo.
Zvonek na strážníky je umístěn na vstupních dveřích do budovy.

Jana Kopecká, odbor sociální

Poděkování bývalým
pedagogům z MŠ Jiráskova
Jménem celého kolektivu naší mateřské
školy bych chtěla touto cestou poděkovat paní učitelce Daně Mazurové a Miroslavě Spálenské za vynikající celoživotní
práci s našimi dětmi.
Do další etapy života jim přejeme jen to
nejlepší.
Za kolektiv MŠ Jiráskova, Irma Celundová

Na sběrný dvůr už jen s odpadovou kartou
V předchozích vydáních časopisu Leknín jsme informovali o změnách v odpadovém hospodářství města. Jednou ze zaváděných změn je i povinnost
vyzvednutí odpadové karty pro využívání sběrného dvora. V září došlo ke
spuštění systému na sběrném dvoře a první obyvatelé mohli novinku vyzkoušet. Odpadové karty občana jsou určeny pro jednotlivé domácnosti.
Od října bude obsluha sběrného dvora pro uložení odpadu odpadové karty
vyžadovat. Obyvatelé, kteří si svou kartu zatím nevyzvedli, by tak měli co
nejdříve učinit.
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Děkujeme, že se s námi do nového systému zapojujete, pevně věříme že společně
dosáhneme předem nastavených cílů, které
před nás nová legislativa staví.
Kateřina Floriánová, odbor finanční

Na jaře letošního roku jsme měli pokračovat v kurzu první pomoci pro veřejnost.
Vzhledem k tomu, že situaci komplikovala a stále komplikuje pandemie koronaviru, od příštího čísla zkusíme základní
znalosti první pomoci zveřejňovat alespoň v tomto sloupku časopisu. S praktickou ukázkou a možností vyzkoušení si
poskytnutí 1. pomoci se setkáte až okolnosti dovolí se sejít v prostorách MFC.
Z činnosti MPHM:
– Noční hlídka strážníků v ul. Pokorného
zastavila v půlce září automobil Ford,
který nebyl řádně osvětlen. Při kontrole posádky vozidla vyšlo najevo, že
řidič, který byl držitelem řidičského
oprávnění teprve 8 měsíců, užil před
jízdou pervitin a marihuanu.
– Při couvání z řady vozidel poškodila
řidička jiný zaparkovaný automobil
a z místa nehody ujela. Svědci události zavolali strážníky, kteří podle
registrační značky ustanovili řidičku,
na místo přivolali policisty se skupiny
dopravních nehod, kteří si celou věc
převzali a s řidičkou věc dořešili.
– Na služební mobil MPHM bylo oznámeno, že v sídlišti U Bažantnice pobíhá téměř nahý asi tříletý hošíček po
domě a před ním. Hlídka se spojila
s oznamovatelkou, hošíček označil
byt, kde bydlí s maminkou, ale na
bouchání na dveře nikdo nereagoval. Až po delší době matka otevřela
a následnou dechovou zkouškou byla
naměřena hodnota přes tři promile
alkoholu v dechu. Vzhledem ke skutečnosti, že se žena o dítě dostatečně
nestará, celou záležitostí se zabývá
OSPOD.
Přeji hezký den
Roman Charvát, velitel MPHM
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Očekávání, akce, napětí, radosti
i starosti…
To vše rezonovalo v autokempu Konopáč v Heřmanově Městci ve dnech
14. až 15. září 2020, když sem zavítali žáci kvarty z Gymnázia Suverénního
řádu maltézských rytířů ve Skutči v doprovodu svých učitelů, kteří pro ně
připravili rozmanitý program.
Během něho se ocitli uprostřed scén jako
vystřižených z akčního filmu díky oddělení
Městské policie HM v jeho částečné sestavě
Petr Čapek, Matěj Hyksa a Jan Nevole, jež
jim nabídli ukázky sebeobrany, airsoftovou
střelnici, seznámili je s vybavením, které
je pro jejich výkon práce důležité a děti si
mohly také na vlastní kůži vyzkoušet, jak
probíhá policejní zátah při dopadení zločince v autě. Během celé ukázky měli žáci možnost sledovat profesionální výkony všech tří
členů MP, kteří si hravě poradili s každou zví-

davou otázkou. Celý program skvěle doplnili i místní dobrovolní hasiči. A jakožto další
důležitý článek místního záchranného systému seznámili všechny přítomné s náplní
jejich práce. Za předvedené ukázky a čas,
který žákům SDH i MP věnovali, a podělili
se tak o své cenné zkušenosti, jim tímto
velmi děkujeme a budeme se v budoucnu
těšit na případnou další spolupráci s naším
gymnáziem.
Monika Modráčková

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI – ZÁŘÍ 2020
Klub aktivní senioři se opět po prázdninách sejde v klubovně Domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí Heřmanův Městec.
Úterý 13. října 15.30 KERAMIKA
doneste si pracovní hadr a nůž
spoluúčast 50 Kč
Pondělí 19. října 15.30 ŠABLONOVÁNÍ
doneste si bavlněné triko pastelové barvy
spoluúčast 50 Kč

Pondělí 26. října 14.00 MASÁŽE
objednávejte se na tel.: 724 215 103.
doneste si ručník / spoluúčast – členové
STP 80 Kč, ostatní 160 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel.: 724 215 103
Jaroslava Koukalová
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Na kroužek jedině s námi
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Nový rok jsme zahájili novým logem a spuštěním kroužků na rok 2020/2021

608 FLORBAL III.
Pro děti roč. narození 2008–2005
schůzky: pondělí a čtvrtek 16.30–18 hod.
609 JÓGA PRO NEJMENŠÍ
Pro děti z 1. – 3. tříd
schůzky: úterý 15.30–16.30 hod.
610 JÓGA PRO DĚTI
Pro děti ze 4. – 6. třídy
schůzky: pátek 14.30–15.30 hod.
611 TEEN JÓGA
Pro děti od 7. třídy, SŠ
schůzky: pátek 15.45–16.45 hod.
612 SPORTOVNÍ HRÁTKY
Pro děti od 1. třídy/schůzky: úterý 16.30–18 hod.
613 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA
Pro děti od 1. třídy
614 KRUHOVÝ TRÉNINK
Pro děti od 10 let/schůzky: středa 16.30–18 hod.

1. ESTETIKA

7. VZDĚLÁVAJÍCÍ

S prázdninami jsme se rozloučili i u nás na Ježkovce, celkem jsme pro děti o letních
prázdninách uspořádali 8 táborů. Na pobytový tábor jsme se vydali s cirkusem CIRQUE
DE HÉRISSON do města Miletín. Děti si během tábora zkusily, jaký je život cirkusových
rodin a užily si u toho spoustu zábavy. Florbalový tábor vyrazil zdokonalit své dovednosti do blízkého města Dobruška, poslední pobytový tábor byl tábor turistický v krásném
městě Olomouc, navštívili jsme nejen spoustu zajímavých památek, ale i místní zoo.
Děti se mohly zúčastnit i příměstských táborů v rámci Operačního programu Zaměstnanost, MĚSTO, LÉTO, ZÁBAVA. Projekt byl nazván Podpora rodičů při DDM Heřmanův
Městec. Příměstský tábor byl pro děti pečujících osob (rodičů), navštěvující první stupeň
základního vzdělávání. Novinkou byl příměstský tábor JÓGA KEMP, kde si děti mohly vyzkoušet i taneční jógu a power jógu. Prázdniny jsme začali i ukončili pobytovými tábory
plných her a zábavy u nás v Ježkovce.

101 KERAMIKA PRO MLADŠÍ DĚTI
Pro děti od 1. třídy
schůzky: čtvrtek 15.30–17.30 hod.
102 KERAMIKA
Pro děti od 6. třídy/schůzky: úterý 16.30–18 hod.
103 KRESBA A MALBA
Pro děti od 1. třídy/ schůzky: středa: 15–17 hod.
104 VÝTVARNÁ TVORBA / PŘÍPRAVA NA
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Pro děti od 3. třídy, SŠ
105 VÝTVARNÝ KROUŽEK S PRVKY
ARTETERAPIE
Pro děti od 1. třídy/schůzky: pondělí 16–18 hod.
106 TVOŘIVÁ DÍLNA NÁPADŮ
Pro děti od 1. třídy/schůzky: středa 16–17.30 hod.

405 TS MINIENZEE
Pro stávající/schůzky: pátek 15.30–17 hod.
406 TS ENE BENE
Pro stávající/schůzky: čtvrtek 18–19.30 hod.
407 MAŽORETKY
Pro děti od 1. třídy
408 KYTARA
Pro děti od 1. třídy

5. DIVADLO A SPOLEČNOST

201 RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Pro děti od 2. třídy/schůzky: úterý 16–18 hod.

501 DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro děti od 1. třídy
502 HISTORICKÝ ŠERM
Pro děti od 2. třídy
503 VAŘENÍ
Pro děti z 2. – 6. třídy
504 DESKOVÉ A KARETNÍ HRY
Pro děti od 2. třídy
schůzky: středa 13.30–15 hod.

3. TECHNIKA

6. SPORT

301 LÉTÁNÍ S RC MODELY
Pro děti od 1. třídy/schůzky: sobota 8–10 hod.
302 PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
Pro děti od 1. třídy/schůzky: úterý 17.30–19 hod.
303 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK ZAČÁTEČNÍCI
Pro děti od 2. třídy
304 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK POKROČILÍ
Pro děti od 3. třídy

601 AIRSOFT ÚTERÝ
Pro děti od 10 let/schůzky: úterý 15–17 hod.
602 AIRSOFT STŘEDA
Pro děti od 10 letschůzky: středa 15–17 hod.
603 KONĚ ÚTERÝ
Pro děti od 1. třídy
schůzky: úterý – stáje Úherčice
604 KONĚ STŘEDA
Pro děti od 1. třídy
schůzky: středa – stáje Úherčice
605 KONĚ ČTVRTEK
Pro děti od 1. třídy
schůzky: čtvrtek – stáje Úherčice
606 FLORBAL I.
Pro děti roč. narození 2014–2012
schůzky: pondělí a čtvrtek 15–16.30 hod.
607 FLORBAL II.
Pro děti roč. narození 2011–2009
schůzky: pondělí a čtvrtek 15–16.30 hod.

2. PŘÍRODA

4. TANEC A HUDBA
401 TANEČNÍ KROUŽEK S PÁŤOU
Pro děti z 1. – 3. třídy
402 TANEČNÍ KROUŽEK S VLÁĎOU
Pro děti stávající + nové z 2.–3. třídy
schůzky: pondělí 15.30 –17.00 hod.
403 TS COOKIES
Pro děti stávající + nové z 4.–6. třídy
schůzky: čtvrtek: 16.30–18 hod.
404 TS TRIGGERS
Pro děti od 7. třídy/schůzky: 18–20 hod.

701 HOKUS POKUS
Pro děti z 1. – 3. třídy
schůzky: pondělí 16– 17 hod.
702 ANGLIČTINA I.
Pro děti z 1. – 3. třídy
schůzky: čtvrtek 16.15–17.15 hod.
703 ANGLIČTINA II.
Pro děti ze 4. – 6. třídy
schůzky: čtvrtek 17.15–18.15 hod.
704 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Pro děti od 5. třídy
705 NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Pro děti od 7. třídy
706 RUŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Pro děti od 6. třídy
707 MATEMATIKA DOUČOVÁNÍ I.
Pro děti z 3. – 5. třídy
schůzky: čtvrtek 13.30–15 hod.
708 MATEMATIKA DOUČOVÁNÍ II.
Pro děti z 6. – 9. třídy
schůzky: čtvrtek 13.30–15 hod.
709 MALÝ VĚDEC
Pro děti ze 4. – 7. třídy
schůzky: čtvrtek 15.15–16.15 hod.
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Evangelický sbor v Heřmanově Městci zve na divadlo pro malé i velké

V pondělí 12. října 2020
v 17.00 v sokolovně
v Heřmanově Městci

Z Českého Těšína připluje
Noemova archa
Loutkový soubor Bajka divadla z Českého Těšína se chystá ve druhé říjnové pondělí v sokolovně převyprávět
zdejšímu publiku prastarý příběh, o kterém každý z nás
už slyšel, ale málokdy jsme našli příležitost ho vyslechnout celý. Bude to vyprávění:
O potopě světa, co kdysi stala se.
O Bohu, který rozplakal se.
O hadu a jeho touze po moci.
O Noemovi, jeho ženě a jejich synech Chamovi, Šemovi a Jefetovi,
ale i o nás všech.
O arše a její stavbě a také o zvířatech, co kdysi v ráji byla.
O slepotě, strachu a tísni.
O dešti a vodě.
O naději a touze po svobodě.
Ale hlavně o Lásce a Odpuštění.
Divadelní představení je určeno pro všechny, zvlášť ale cílí na menší
i větší děti a na rodiny s takovými dětmi. Scénář a režie inscenace
jsou dílem Vítězslava Marčíka, jehož dvě kouzelná představení jsme
již v Heřmanově Městci zhlédli v uplynulých letech.

vstupné dospěli 120,- / děti 70,- Kč
představení se koná
s podporou města Heřmanův Městec

Jménem evangelického sboru vás proto srdečně zvu na pondělí
12. 10. od 17.00 do sokolovny na plavbu na Noemově arše, jejíž
uspořádání umožnila i finanční podpora města Heřmanův Městec.
Přijďte si prožít příběh naší naděje.
Jan Plecháček, evangelický farář

8. KROUŽKY PRO DĚTI Z MŠ
801 TS KOŤATA
Pro děti od 4 let
802 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Pro děti od 5 let/schůzky: pondělí 16–17.30 hod.

9. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
RUSKÝ JAZYK PRO DOSPĚLÉ

Pokud není u kroužku den a čas konání, neproběhla do doby uzávěrky Leknínu informační schůzka. Více informací se dozvíte na
www.jezkovka.cz, na našem Facebooku,
Instagramu, nebo na telefonu 469 695 632.
kolektiv pracovníků DDM
www.hermanuv‑mestec.cz
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zultant v oblasti informačních systémů pro
zdravotnictví. Velmi zajímavá práce, která mi
dala opravdu hodně zkušeností a dovedností, ale díky různým změnám ve firmě mě
přestala naplňovat. Měl jsem k tomu stále
jako dohodář svůj koníček – kino. A když se
vedení města dozvědělo, že bych měl zájem
dělat pro naše město naplno, dohodli jsme
se, že to zkusíme. Na zelené louce vznikla
k 1. 3. 2016 městská příspěvková organizace
SPOKUL HM a je na každém občanovi, aby
posoudil, jestli se od té doby něco změnilo
k lepšímu, nebo ne.

S ER I Á L

Lidé kolem nás

Dalimil
Nevečeřal

* 14. 9. 1976 v Pardubicích
Ředitel SPOKUL HM, p. o.
K Heřmanovu Městci nyní již
neoddělitelně patříte, ale pokud
vím, ani původem, ani nynějším
bydlištěm z Městce nejste?
To máte pravdu, narodil jsem se a žil do
svých 12 let v Pardubicích, pak jsem bydlel
skoro 20 let v Heřmanově Městci a v současné době bydlím v Cholticích, kde mám
postavený domek. Myslím ale, že je úplně
jedno, kde má člověk trvalý pobyt, moje
srdce patří Heřmaňáku a asi to tak už bude
napořád. Trávím zde většinu dne a díky mé
práci a zájmům i řadu večerů.
Jaké máte na Městec vzpomínky
z dětství a jak jste se dostal
k heřmanoměsteckému kinu?
Moje dětství je úzce spojené s městeckým
kinem, kde jsem s tátou od 12 let promítal
a poté ho ještě při střední škole převzal jako
vedoucí. 90. léta byla těžká doba pro kulturu
a kino obzvlášť. Zažil jsem konec zlaté éry
před revolucí, rušení letního kina v zámeckém parku. Stálé kino na náměstí bylo pár
let v soukromých rukou, poté ho poprvé
zachránilo město, když si ho vzalo do své
péče a podruhé tím, že investovalo nemalé
částky do nutné digitalizace i rekonstrukce
sálu. Za to jsem moc rád, protože kino nejen přežilo, ale také si našlo mnohem více
diváků.
Pamatujete ještě staré kino
s dřevěnými sklápěcími sedadly
a kamny na uhlí?
Za mě už byl kinosál vybaven ústředním topením, ale z vyprávění pamětníků vím, že
v sále nejen byla skutečně kamna, ale vedlo
do něj také několik dalších vchodů z chodby. Křesla byla v sále od 70. let dřevěná s koženkovým potahem. Já jsem postupně vybavil kino tzv. VIP křesly v posledních dvou
řadách a při rekonstrukci sálu se mi podařilo
sehnat z druhé ruky stávající moderní a pohodlná křesla ze zrušeného multikina.
Kdy jste začal v kině pracovat, na
jaké spolupracovníky vzpomínáte
a jak se kino postupně měnilo?
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Já jsem takový „kinodítě“, ale oficiálně jsem
v kině začal pracovat někdy v 19 letech
a hned jako vedoucí po paní Pavlíkové, která se rozhodla odejít. Kino ale bylo mnoho
let mým velkým koníčkem při zaměstnání.
Teda spíš koněm, protože jsem tam byl skoro všechen svůj volný čas, jak mi moje práce
a další povinnosti dovolovaly.
Městecké kino se stalo fenoménem
pro město i široké okolí. Jak se
vám to podařilo?
Na to se mě ptá spousta lidí i kolegů z branže, ale je to vlastně hrozně jednoduché.
Když máte svou práci rád a rád pracujete
pro lidi, vždy se snažíte to dělat naplno
a pořádně. Někdy je to až sebezničující, ale
zároveň je to velké uspokojení, když se vám
vrací pozitivní reakce. Obstát v konkurenci
velkých multikin nebylo nikdy jednoduché,
ale naše kino má úplně jinou, rodinnou atmosféru. A to se nedá nahradit žádným
marketingem. Co mě velmi těší, že po digitalizaci a rekonstrukci sálu má naše kino
stejné nebo spíš lepší vybavení než většina sálů multikin. I nabídku filmů a pořadů
máme pestřejší. Nemůžeme samozřejmě
konkurovat počtem sálů, a tím i výběrem
filmů v jednu chvíli.
A kdy jste se rozhodl věnovat se
kultuře a sportu
ve městě na plný
úvazek? A jak
vznikl SPOKUL?
SPOKUL HM a moje angažmá pro Městec na
plný úvazek spolu úzce
souvisí. Když město
v roce 2015 uvažovalo
o vzniku nové městské
organizace, pracoval
jsem už 17 let jako obchodní manažer a kon-

Pod vaším vedením sokolovna
prokoukla a zejména začala žít. Co
ještě by potřebovala?
Když jsem přebíral budovu sokolovny, kde
mělo být i naše sídlo, byl jsem nadšen, jak
zvenku vypadá hezky. Nová okna, venkovní
dveře, fasáda, kotelna atd. Horší už to bylo
uvnitř. Podlahy, elektroinstalace i další sítě,
vlhké zdi v suterénu, zanedbaná zahrada
s divokou skládkou dávaly hned tušit, že
tohle bude velká výzva na mnoho let. Sokolovnu jsme myslím velmi oživili, ty nejhorší a nejviditelnější věci dali postupně do
pořádku, ale zdaleka není hotovo. Interiér
by si zasloužil pořádnou rekonstrukci, aby
mohla být sokolovna opravdu reprezentativním sálem našeho města s technickým
vybavením, které je v dnešní době potřeba.
Vše by mělo ale zachovat ráz a účel budovy,
pro který byla sokolovna postavena – kulturní a společenský sál s možností aktivního
pohybu především ve formě různých typů
cvičení, tance apod. Míčové sporty podle
mého názoru patří do sportovní haly, která
je pro tyto účely mnohem lépe vybavená.
Někteří vám vyčítají, že se
věnujete více kultuře, která je vám
bližší, než sportu. Mají pravdu?
Tyto názory občas slýchám a mají i nemají
pravdu. Pravdou je, že mě osobně je kultura
o trochu bližší, než sport, ale v posledních
letech se mu věnuji podstatně více i aktivně. Věnuji se turistice, běhám, chodím do
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posilovny, občas si jdu zaplavat atd. Vnímám, že obzvlášť po čtyřicítce bychom
se měli svému tělu a zvýšení kondice víc
věnovat. Pracovně spravuji více budov,
které nabízejí kulturu, přičemž sokolovna
je obojetná a sportovní hala je převážně
budovou, kterou obsazují různé sportovní oddíly a spolky formou pronájmu. Není
mým cílem ani ambicí nějak rozšiřovat nabídku sportů. Podle mého názoru má každý,
kdo se chce hýbat nebo věnovat nějakému
sportu, možnost výběru z velmi pestré nabídky s ohledem na velikost našeho města.
Pro mě je důležité starat se o městské budovy, které mi byly svěřeny tak, abych se
za ně nemusel stydět. Za poslední roky se
mi podařilo např. prosadit vybudování nové
palubovky v hale, opravu či výměnu střechy
na sokolovně i sportovní hale. Díky finanční
podpoře města a vstřícnosti místních firem
i mnoha mých kolegů jsme zrekonstruovali
podlahy v malém i velkém sále sokolovny,
zlepšili její vybavení, vyřešili několik problémů s kanalizací uvnitř i vně budov, vybudovali přírodní zahradu u sokolovny, investovali do sauny i posilovny ve sportovní hale
a mnoho dalšího. Myslím, že pro sport jako
takový děláme poměrně dost. Jsem rád, že
sportovcům už nekape na hlavu, mají dobré podmínky pro provozování své činnosti,
a to vše za velmi vstřícných finančních podmínek, kde provozní ztrátu nese SPOKUL,
potažmo město.
A jaké jsou vaše plány do
budoucna? Co takhle kulturní
dům, krytý bazén, zimní stadion
a rychlobruslařská dráha?
Moje plány se drží více při zemi. To, co jste
vyjmenoval jako příklady, jsou velmi pěkné
představy, které budou ale z většiny narážet
na reálné finanční možnosti našeho městečka. Město má už dnes poměrně hodně
budov, o které se musí starat, což přináší
nemalé finanční náklady. Mým cílem a věřím, že i cílem města je lépe využít potenciál
toho, co město má. Zatím to ale naráží na
problémy s infrastrukturou (např. chybějící
ubytování pro sportovce), poměrně malou
podporu turistického ruchu a omezené finanční možnosti města naší velikosti. Když
se tedy podaří zachovat vše, co už máme,
budeme budovy postupně modernizovat
a podaří se vybudovat rozumně a funkčně
pojatý plánovaný sportovní areál za halou,
budu úplně spokojen. Hlavně bych si moc
přál, aby i v souvislosti s událostmi posledních měsíců naše město dále aktivně žilo
kulturou i sportem a bylo stále příjemným
místem pro život.
Tomáš Plavec
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RUBRIKA: Představujeme spolky v Heřmanově Městci

PS VLASTISLAV

Pěvecký sbor Vlastislav znají obyvatelé Heřmanova Městce
velmi dobře, s životem v našem městě je již neodmyslitelně spjat, vždyť také patří mezi nejstarší sbory ve východočeském regionu. Konkrétně mužský zpěvácký spolek, který
přijal název Vlastislav, vznikl 11. května 1862. Poté, stejně jako
mnoho dalších heřmanoměsteckých spolků, procházel obdobími naší historie se vzestupy, ale i omezením činnosti.

V současné době zpívají nadšení zpěváci
písně nejrůznějších žánrů i období. V repertoáru nalezneme skladby duchovní,
klasické, spirituály a lidové písně. PS Vlastislav neustále spolupracuje s řadou dalších sborů a orchestrů v regionu. V řadách
členů je možné spatřit zpěváky několika
generací. V loňském roce na konci září však
sbor náhle opustila sbormistryně, umělecká vedoucí a duše celého sboru Markéta
Výborná. Všichni sboristé se shodli na tom,
že je důležité pokračovat, Markéta by si to
nepřála jinak, a půl roku působili pod dočasným vedením sbormistra Jakuba Pikly
a jeho maminky Renáty Piklové z Chotěboře. Během podzimu 2019 členové Vlastislavu oslovili několik potenciálních sbormistrů, na spolupráci se nakonec domluvili
s Ondřejem Mejsnarem.
Ondřej Mejsnar je rodákem z Vrchlabí. Na
pardubické konzervatoři studoval hru na
varhany ve třídě Václava Uhlíře a dirigování
u Tomáše Židka. Pedagogicky působí na
pardubické ZUŠ Havlíčkova. Kromě sólové
činnosti se věnuje též korepeticím sborů
a sólistů, za klavírní doprovody obdržel
mnohá ocenění. V současnosti vede ženský pěvecký sbor Donatio Artis v Golčově
Jeníkově a od roku 2018 převzal po Josefu
Línkovi vedení pardubického komorního

smíšeného sboru Orfeus. Jako sbormistr PS
Vlastislav působí od ledna 2020. V současné době plánuje sbor mimo jiné profilový
Jarní koncert, který se letos stane „podzimním“, a to v neděli 25. října v 17 hodin
v synagoze. Zde se poprvé díky COVIDu se
sborem představí i nový sbormistr Ondřej
Mejsnar. A na jaře by mělo proběhnout
také odložené nahrávání CD, kde by měla
zaznít Missa Pastoralis „Alma Nox“ Mikuláše Schneidera – Trnavského a pohádkové
Kouzelné Vánoce Jakuby Pikly, tedy celý
úžasný loňský vánoční koncert. Přejme novému sbormistrovi i členům sboru mnoho
úspěchů a radosti ze společného zpívání.
Andrea Kudláčková

sbormistr Ondřej Mejsnar

www.hermanuv‑mestec.cz
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Stavitel František Schmoranz starší
a rod Schmoranzů ze Slatiňan

Turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách 27. 6. 2020
V sobotu 27. 6. 2020 se hrál za krásného slunečného počasí na kurtech za
sportovní halou jubilejní 15. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhře
„O pohár starosty Heřmanova Městce“.

Schmoranz starší začal působit v době, kdy
se většina středověkých kostelů, pokud se
nedočkaly zásadní přestavby v barokním
období, ocitla v katastrofálním technickém
stavu hrozícím jejich rychlou destrukcí. Nutnost radikálního zásahu s cílem zachování
jejich užitné funkce ve spojení s obratem
celé evropské společnosti ke středověké
minulosti jako k ideálnímu období nezkažených hodnot, pravé víry a vznešené
krásy, vedly k mohutné vlně rekonstrukcí
románských a především gotických staveb, jež měly být nejen zachovány prostou
konzervací dochovaného stavu, ale měla
jim být navrácena předpokládaná původní
vznešenost.
František Schmoranz starší se plně zapojil
do tohoto „restauračního“ procesu a řada
východočeských městských chrámů
i menších gotických kostelíků nese jeho
více či méně výraznou pečeť. Jen v okolí

ANKETA LEKNÍNU – NÁMĚSTÍ
ANKETA: „Jak by podle vás mělo po rekonstrukci vypadat hlavní náměstí?
Měla by převažovat zeleň a odpočinkové zóny, nebo se snažit o vytvoření co
nejvíce parkovacích míst?“
Kamila Davidová: „Doufám v zeleň, odpočinkové zóny a zodpovědný pří‑
stup k otázce zasakování dešťové vody. Je to velká plocha, která si zaslou‑
ží chytrá a zároveň odvážná řešení. Městský architekt bude mít možnost
vytvořit prostor sloužící lidem, který bude dávat ráz celému městu, takže
snad to nebude monolit asfaltu a betonu.“
Kristýna Hamsová: „Určitě by měla převažovat zeleň a odpočinková zóna,
a to jak na velkém, tak i na malém náměstí, kde asfaltová plocha okolo
fontány není také nic pěkného. Obecně si myslím, že Heřmanův Městec,
co se zeleně týče, zaostává a závěsné zavlažovací truhlíky na lampách
to moc nezachrání. Je mnoho druhů okrasných trav a květin, které jsou
bezúdržbové a některá místa by krásně zaplnila a nemuselo by se ani tolik
sekat na náměstí.“
Miroslav Pilný: „Určitě odpočinková zóna, ale nějaká parkovací místa také
být musí. Myslím, že by měla být placená. Mohla by se obnovit pumpa,
která tam bývala, náměstí bez vodního prvku není náměstí!“
Ludmila Šebková: „To je těžká otázka. Město má zeleně
hodně, avšak nikdy jí není dost. Ale když mámy vozí děti do školy, také musí
někde zastavit. Je třeba najít nějaké vyvážené řešení.“
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TURNAJE TENISOVÉHO ODDÍLU V ROCE 2020

Za necelé dva roky uplyne 120 let ode dne, kdy v domě č. p. 21 ve Slatiňanech zemřel architekt František Schmoranz starší (1814–1902).

V té době měl za sebou více než 70 let intenzivní stavitelské praxe, jeho postupně
budované kanceláři dnes připisujeme více
než 400 projektů, od drobných úprav venkovských domů až po rozsáhlé, mnoho let
probíhající přestavby městských chrámů či
šlechtických sídel. Jeho osobnost máme
nejvýrazněji spojenou s rekonstrukcemi
historických sakrálních staveb. František
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Turnaje se letos zúčastnilo 8 párů z Heřmanova Městce a okolí. 4 nejlepší páry
z turnaje roku 2019 postoupily do turnaje
automaticky, čtyři páry si musely vybojovat
účast, z důvodu velkého hráčského zájmu,
v kvalifikačním turnaji.
Do finále turnaje se nakonec probojovala
dvojice Pavlíček, Karabec, kteří v semifinále
porazili dvojici Pilař, Meduna. Druhou finálovou dvojici tvořil pár Dvořák, Chytil, kteří
přehráli dvojici Šindelář, Kadlec. Vítězem tur-

LAVER CUP 12. 9. 2020

Heřmanova Městce můžeme jmenovat kostely v Kostelci u Heřmanova Městce, Morašicích, Pouchobradech, Kočí, Stojicích, Třech
Bubnech, Slatiňanech či všechny čtyři chrudimské středověké kostely – Nanebevzetí
Panny Marie, sv. Kateřiny, Povýšení sv. Kříže
či sv. Michaela. Jeho stavitelské portfolio
však bylo mnohem širší, jak dokládají realizace přímo v Heřmanově Městci – radikální
přestavba drobné, původně barokní kapličky sv. Kříže v roce 1884, jednoduchý obytný
dům č. p. 274 v Čáslavské ulici a především
židovská synagoga (kolem r. 1870). Při této
realizaci sice navazoval na starší stavbu z 18.
století, dnes viditelná podoba je však zcela
Schmoranzova. Ač se prozatím nepodařilo
nalézt žádné jednoznačné doklady, alespoň v případě interiéru je možné uvažovat
o konzultacích stavitele s jeho nejstarším
synem Františkem (1845–1892). Tento významný architekt se stal po svém působení
pro egyptského místokrále největším středoevropským znalcem orientální architektury, jejíž motivy často uplatňoval ve svých
realizacích. Je autorem přestavby chrudimské Wiesnerovy vily či loveckého zámečku
pod Kunětickou horou, v němž je dnes
známé Muzeum perníku. Tvorba Františka
Schmoranze staršího i mladšího, stejně jako
dalších čtyř jeho synů, je od 18. září tohoto
roku do 31. ledna 2021 prezentována na
výstavě v Regionálním muzeu v Chrudimi
i v rozsáhlé publikaci vydané při příležitosti
této akce.
Kristina Uhlíková

V sobotu 12. 9. 2020 se na kurtech za sportovní halou uskutečnil již třetí ročník tenisové soutěže mezi týmy Chotěnic a Heřmanova Městce. Tým Chotěnic, který obhajoval
loňské vítězství, nastoupil v tomto složení:
hrající kapitán – Václav Pravda, hráči – Miloš
Pavlíček, Marek Pavlíček, Aleš Petráň, František Meduna a kustod Miloš Pilař. Heřmanův
Městec nastoupil ve složení: hrající kapitán
– Vladislav Táborský, hráči – Jan Kachlík, Dušan Buchal, Vladimír Polák a Tomáš Celunda.
Celkově se odehrálo 11 zápasů (dvouhry,
čtyřhry). Za vítězství v každém zápase dostal tým jeden, dva nebo tři body. Všechny
zápasy byly vyrovnané a bojovné.
Vítězství a pohár v letošním ročníku Laver
Cupu vybojoval zaslouženě tým z Heřmanova Městce a vrátil tak soupeřům z Chotěnic loňskou prohru.

naje se nakonec stala dvojice Pavlíček, Karabec po výsledku 6-4, 6-4. Poháry vítězům
předal pan místostarosta Tomáš Plavec.
Celý turnaj se hrál za velkého diváckého
zájmu. Atmosféra byla velmi přátelská, ale
zároveň bojovná.
Dík patří všem sponzorům, kteří vítězům
připravili pěkné a hodnotné ceny.
František Dvořák

Turnaj veteránů
v losovaných čtyřhrách
Krása všech losovaných turnajů spočívá
v tom, že dopředu nevíš, s kým budeš hrát.
To se potvrdilo i při letošním turnaji veteránů v Heřmanově Městci.
V sobotu 5. 9. 2020 se na kurtech za sportovní halou sešlo 12 hráčů, kteří se následně
rozlosovali do šesti dvojic. Hrálo se systémem každý s každým na jeden set a po
druhé hodině odpoledne bylo jasné, že
letošním vítězem se stala dvojice Dušan
Čukan – Vladimír Polák, na druhém místě
se umístila dvojice Dušan Buchal – Josef
Bohatý a na třetím Zdeněk Kadlec – Miloš
Pilař, kterého v polovině turnaje pro zranění nahradil jeho syn Jan Pilař. Své role se ve
čtrnácti letech zhostil na jedničku.
Velký dík patří Jardovi Ulrichovi a Vláďovi
Táborskému za přípravu tohoto turnaje.
Tomáš Celunda, předseda oddílu tenisu

Českosaské
Švýcarsko s APŽ
Konečně jedeme na týdenní pobyt – Krásný
Buk, penzion na Bělidle. Je nás 22 a hned
druhý den vyrážíme do Jetřichovských skal.
Čeká nás krásná krajina, výhledy, ale také výstupy do kopců a žebříky. Funíme, bolí nás
celý člověk, ale ta krása stojí za to. Druhý
den je odpočinkový, vyrážíme do Rumburku a pak přes kopec Dymník zpět do Buku.
Další den si plánujeme Kyjovské údolí, opět
nás čekají výstupy, schody a krásné výhledy. A to ještě nevíme, že půjdeme bažinou
a někteří z nás se vykoupou v přehradě.
Navštívíme samoobslužný Luční bar, kde je
vše založeno na důvěře. Dalším naším cílem
je Vlčí hora – botanická zahrada a rozhledna. Po celý týden nám přeje počasí a dobrá
nálada. Trochu statistiky – nachodili jsme
70 km, vyšli 1000 schodů a náš věk je 60 až
78 let.
Chceme poděkovat našemu organizátorovi
Energeia, o. p. s. a už se těšíme, kam vyrazíme příště.
senioři z Heřmanova Městce

www.hermanuv‑mestec.cz
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RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020
PONDĚLÍ

15.00 – 17.00 Keramika pro rodiče s dětmi od 4 do 7 let (pouze pro předem přihlášené)
17.30 – 19.30 Cvičení pro těhotné a profylaxe k porodu

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

rodičů s batolaty (sdílení, poradenství),
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu
rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin cvičení rodičů s kojenci
rodičů s batolaty (sdílení, poradenství)
9.00 – 12.00 Klub
od 10.00 hodin řízená aktivita dle programu

Vzhledem k celkové zdravotní situaci prosíme rodiče, kteří mají zájem o náš program, aby sledo‑
vali aktuální informace na www.rcradovanek.cz, www.facebook.com/rcradovanek. Děkujeme
za pochopení. Na besedy pro rodiče je nutná rezervace z důvodu dodržení kapacity prostor.
Rodiny mají možnost využít předplatného na program.
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Čtvrtek 1. 10. od 18.00 hodin
SPONTÁNNÍ TANEC
Spontánní tanec s Broňou Burdovou, lektorkou spontánního tance a instruktorkou Jógy
smíchu. Setkání zahrnuje tanec, zpěv, rozcvičku na meridiány, práci s Osho Zen Tarotem i jógu smíchu. „Spontánní tanec je mnohem více než jen tanec, je to cesta k sobě“.
Kontakt: Broňa Burdová, tel: 776 835 250.
Cena 150 Kč.

PLACENÁ INZERCE

Pondělí 5. 10. od 18.30 hodin
POROD JAKO PŘECHOD
Setkání kruhu žen na téma Porod jako
přechod s průvodkyní těhotenstvím Gabrielou Jirouskovou. Přijďte sdílet s dalšími
ženami, co pro vás zkušenost s porodem
znamená a zkoumat souvislosti tohoto
významného okamžiku v životě ženy.
Jednorázové vstupné 100 Kč. Informace
a kontakt: 725 372 998.

Čtvrtek 8. 10. od 10.30 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohádkovou babičkou Ivou. Jednorázové
vstupné 50 Kč.
Pátek 16. 10. od 17.00 do 20.30 hodin
VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH – P. E. T.
(Parent Effectiveness Training)
Ochutnávka s lektorkou Helenou Novákovou z Gordon Training International. P. E. T.
je osvědčená výchovná metoda Thomase
Gordona, ověřená rodiči na celém světě,
vhodná pro rodiče jakéhokoliv věku jejich
i jejich dětí. Na úvodní besedu bude dle
zájmu rodičů navazovat kurz v rozsahu
24 hodin. Cena 100 Kč/osobu. Rezervace
místa nutná, platba na místě. Přihlášení
na e-mail rcradovanek@centrum.cz nebo
telefon 724 042 304.
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Čtvrtek 22. 10. od 10.00 hodin
DÍTĚ A JEHO TEMPERAMENT
Beseda pro rodiče o čtyřech temperamentech dle Teorie typů s Michaelou Juškovou,
která nás seznámení s typologií, vrozenými
potřebami a efektivními způsoby komunikace dle jednotlivých temperamentů. Jednorázové vstupné 50 Kč. Rezervace místa nutná
z důvodu dodržení kapacity prostor Radovánku. Informace a kontakt: 724 042 304.
10. – 11. 10. a 24. – 25. 10. 2020
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Kurz pro rodiče a pedagogy o komunikaci
a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost, sebeúctu a budují
dobré vztahy. Více na www.respektovani.
com. Informace a kontakt: 724 042 304

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Městské kino navštíví KAM v HM v nové grafice a program
známý novinář Josef kina už jen na 2 týdny
Klíma
Městská organizace SPOKUL HM, která nejen provozuje městské kino, ale
Městské kino Heřmanův Městec vás zve na
další pořad z cyklu talkshow Večer pod lampou, který se koná ve středu 21. října od
18 hodin. Hostem moderátora Františka
Mifka bude známý investigativní novinář,
spisovatel a televizní reportér Josef Klíma.
Nositel novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky, který získal také 5 cen Týtý za osobnost
televizní publicistiky, bude vyprávět o své
práci v týdeníku Reflex, o zákulisí TV pořadů Na vlastní oči, Očima Josefa Klímy nebo
také o spolupráci
na scénáři k filmu
Šarlatán. Diváci budou mít možnost
také položit našemu hostu dotazy.
Těšíme se na vaši
návštěvu.

Kino Heřmanův Městec
Čtvrtek 1. 10. 19.00 	
		
Pátek 2. 10.
17.30
Pátek 2. 10.
20.00 	
Sobota 3. 10. 17.00 	
Sobota 3. 10. 19.30 	
Úterý 6. 10.
19.30 	
Středa 7. 10.
19.30 	
Čtvrtek 8. 10. 18.00 	
		
Pátek 9. 10.
17.30 	
		
Pátek 9. 10.
19.30 	
Sobota 10. 10. 17.00 	
		
Sobota 10. 10. 19.30 	
Úterý 13. 10.
19.30 	
Středa 14. 10. 17.00 	
Středa 14. 10. 19.30 	
Čtvrtek 15. 10. 18.00 	
Pátek 16. 10.
17.30 	
Pátek 16. 10.
19.30 	
		
Sobota 17. 10. 15.30 	
		
Sobota 17. 10. 17.30 	
Sobota 17. 10. 19.30 	

Boys 1970
(host Marek Holeček)
Pinocchio
Ženská pomsta
Mulan
Naděje
Postiženi muzikou
Léto 85
Jarda Šíma na motorce
(cest. večer)
Máša a Medvěd:
Mášiny písničky
Tenet
Princezna zakletá
v čase
Šarlatán
Smečka
Havel (Bio seniorů)
Corpus Christi
Karel
Léto patří rebelům
Králové videa
(+ beseda s tvůrci)
Červený střevíček
a 7 statečných
Děda, postrach rodiny
Karel

také pořádá většinu kulturních akcí v našem městě, přechází od října na
jiný koncept programu kina a novou grafickou podobu přehledu akcí KAM
v H.M.

Od října se mohou občané i návštěvníci Heřmanova Městce setkat s novým
plakátem a brožurkou, která v sobě
nese přehled všech akcí v našem městě.

KAM v H.M. nyní bude mít podobu velkého A1 plakátu s reklamou sponzorů
a partnerů SPOKUL HM, na kterou byli
lidé řadu let zvyklí z plakátu kina. Program
kina v něm bude zastoupený také, ale již
pouze informativně a „závazně“ pouze na
nejbližší dva týdny. Samostatný podrobnější program kina bude nadále vydáván
pouze jako čtrnáctideník. Důvodem je
především možnost rychlejší reakce na
divácký zájem o různé filmové tituly, častější reprízování filmů a v poslední době
také nutnost změn z důvodu přesunu
premiér filmů apod.
Doporučujeme všem občanům sledovat
programové aktuality na našem webu
www.spokul.cz, příp. www.kinohm.cz,
kde najdete vždy aktuální informace
o akcích v našich budovách i zmiňované
přehledy.
Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Dále připravujeme:
Josef Klíma – Večer pod lampou (středa
21. 10.), Velké Safari a malé surikaty – cest.
diashow Motani (čtvrtek 22. 10.), Smrt na
Nilu (pátek 23. 10.) a další program.
Více informací na oficiální webové
stránce kina: www.kinohm.cz
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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VZPOMÍNÁME
Aktivní přístup k životu

APŽ Říjen 2020
Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dech,
klouby a páteř.

Dne 23. 10. to budou 2 roky,
co nás navždy opustila naše
drahá maminka, dětská
zdravotní sestřička
paní Marie Brychtová.
S láskou vzpomínají dcery
a manžel

Dne 25. 10. 2020
uplynou dva roky,
co navždy odešel
Ing. Vlastimil Koukal.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jaroslava,
zarmoucená rodina a přátelé

Scuk Heřm an ův Městec





Znáte už komunitní
farmářské tržiště Scuk.cz?

Můžeme tam společně nakupovat dobroty přímo od
menších lokálních farmářů za férové ceny.

Můžeme tam společně nakupovat dobroty přímo od
menších lokálních farmářů za férové ceny.

PLACENÁ INZERCE

Sledujte skupinu na Facebooku
facebook.com/groups/scuk.hermanuv.mestec

HEŘMANŮV MĚSTEC

Znáte už komunitní
farmářské tržiště Scuk.cz?

Jak to funguje?

drobný dárek a zajímavé informace k tomu

Jak to funguje?

1

Připojte se k mé online Nákupní skupině na www.scuk.cz/hermanuvmestec, kde pravidelně pořádám společné nákupy přímo od farmářů

1

Připojte se k mé online Nákupní skupině na
www.scuk.cz/hermanuv-mestec, kde pravidelně pořádám společné
nákupy přímo od farmářů

2

Nakupte si online, na co máte chuť a těšte se z dopravy zdarma

2

Nakupte si online, na co máte chuť a těšte se z dopravy zdarma

3

Vyzvedněte si u mě v daném termínu svou objednávku na adrese
Průhon 835, Heřmanův Městec

3

Vyzvedněte si u mě v daném termínu svou objednávku na adrese
Průhon 835, Heřmanův Městec

4

Vychutnejte si lokální dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře

4

Vychutnejte si lokální dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře

středa 7. října
Návštěva wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. Cena cca 200 Kč/2 hodiny.
čtvrtek 8. října
Vycházka s hůlkami
Sraz na autobusovém nádraží v H. M.
ve 14.00. Půjdeme ze Stojic
na rozhlednu Barborku.
středa 14. října
Cvičení a plavání ve vodě
Odjezd ve 13.00 z autobusového
nádraží v H. M. Hodinové cvičení
v plaveckém bazénu v Chrudimi. Cena
cca 40 Kč.
středa 14. října
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Audience u královny.
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
středa 21. října
Pěšky z Týnce nad Labem do Kolína
Odjezd z vlakového nádraží v H. M.
v 7.10. Pěšky cca 13 km. Příjezd do 19.00.

Těším se na vás!
Veronika Horakova

Těším se na vás!
Veronika Horakova

čtvrtek 22. října
Vycházka s hůlkami okolo H. M.
Sraz u vchodu do parku (u Holuba)
ve 14.00.
Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

PLACENÁ INZERCE

Česká křesťanská akademie zve na
připomenutí bitvy na Bílé hoře
Po jarním covidovém a následně i povodňovém omezení pevně doufáme,
že budeme moci opět navázat na programy a besedy pořádané místní skupinou České křesťanské akademie.
ná stavovská armáda zdolána. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání a na
dalších 300 let ovlivnila osud českého státu.

sobota 3. října
Čachnov – Karlštejn – Svratka
Pěší výlet cca 13 km. Odjezd
z autobusového nádraží v H. M. v 7.00.
Prohlídka zámku. Příjezd do 19.00.

Scuk Heřm an ův Městec
Sledujte skupinu na Facebooku
facebook.com/groups/scuk.hermanuv.mestec
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RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

V neděli 8. listopadu uplyne 400 let od jedné z nejznámějších bitev na našem území,
bitvy na Bílé hoře, která ukončila české stavovské povstání a stála na počátku třicetiletého konfliktu, který zásadně ovlivnil celou
Evropu. V bitvě či spíše větší šarvátce se
střetly česká stavovská armáda s armádou
císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a vojsky německé Katolické ligy. Po
jedné až dvou hodinách byla méně počet-

O jisté kontroverznosti bitvy vypovídá i název, který jsme pro naši panelovou besedu
zvolili: „Bílá hora – věčné zranění českého
národa?“. V panelu usednou evangelický teolog, kazatel Jednoty bratrské a bývalý děkan Evangelické teologické fakulty Jindřich
Halama a katolický teolog a historik vyučující na Univerzitě Karlově Tomáš Petráček.
Panelová beseda se uskuteční mimořádně
v pátek 23. října od 18 hodin ve velkém sále
Multifunkčního centra v Heřmanově Městci.
Přijďte si připomenout Bílou horu s námi.
Těšíme se na vás!
Marek Výborný a Jan Plecháček
Místní skupina ČKA Heřmanův Městec

Vlastislav zve na „Jarní“ profilový
koncert na podzim
Lze uskutečnit jarní koncert na podzim? Vzhledem k dopadům pandemie
COVID–19 si již umíme představit téměř vše. I proto vás můžeme již počtvrté
pozvat na profilový koncert pěveckého sboru Vlastislav v heřmanoměstecké
synagoze.
Původně se měl uskutečnit v květnu, přesunut byl na říjen a pevně doufáme, že
i přes problémy s druhou vlnou pandemie
se koncert uskuteční. Chceme posluchačům představit vlastní pestrý repertoár.
Zazní tedy úpravy lidových písní stejně
jako spirituály, skladby duchovní i sborová
tvorba významných českých i světových
autorů. Poprvé se při samostatném koncertu také heřmanoměsteckým posluchačům představí náš nový sbormistr Ondřej
Mejsnar.
Každoročně chceme také posluchačům
nabídnout malou hudební lahůdku v podobě zajímavého instrumentálního tělesa.
Po zdařilém vystoupení Escualo Quintet
s argentinským tangem, souboru Chanson
Trio COUCOU přijalo letos naše pozvání
instrumentální Duo Pavel Fischer & Jakub
Jedlinský (housle – akordeon). Chystáme

společné vystoupení a v druhé polovině
večera i samostatné strhující spojení world
music, klasické hudby a jazzu. Tato energická dvojice překračuje s lehkostí hranice
hudebních žánrů. V jedinečných barvách
zvuku houslí a akordeonu uslyšíte vlivy
balkánské, židovské, irské, skotské, romské
i mnohé další hudby. Oba instrumentalisty svedlo dohromady společné působení
v uskupení Bardolino music (crossover - lidová a etno hudba, klasická hudba). A během pandemie spolu organizovali koncerty ve vnitroblocích pražských domů.
Koncert se uskuteční v neděli 25. října
v 17 hodin v synagoze. Vstupenky bude
možné zakoupit na místě.
Těšíme se na vás.
Marek Výborný
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Z náměstí směrem na Čáslav vstupujeme do nejdelší ulice města. I ta v průběhu let prošla změnami a měnilo se také její pojmenování. Z původní Čáslavské ulice se stala Jungmannovou třídou, poté třídou Dr. Edvarda Beneše.
V roce 1950 byla přejmenována na třídu Františka Šimonky po roce 1990 se
navrátila ke svému původnímu pojmenování Čáslavská.

Janatův dům (dnes Policie ČR),
dům vlevo – dnešní Koloniál Holub – drogerie, obuv

Pohled k náměstí, na rohu dnešní Sokolské ulice krajový dům postavený v roce 1887

Foto z věže kostela z počátku 20. století dokládá, jak bylo náměstí uzavřenější a začátek
ulice užší. Na chvíli se tu zastavíme a prohlédneme si nyní její první část. Po pravé straně
od náměstí vedle dnešní České spořitelny
býval do roku 1983 dům (pamětníci znají –
Janatův), na jehož místě dnes stojí nový se
sídlem obvodního oddělení Policie ČR. Sousední dům (dnešní Koloniál Holub – drogerie, obuv) prošel radikální přestavbou ve 30.
letech 20. století. Oslava 1. máje roku 1919 zachycuje následující domy s obchody v řadě
k uličce Vondráčkově (dnešní Sokolské ulici),
nazývané podle majitelů krajového patrového domu (č. p. 270) postaveného roku 1887.
A podíváme‑li se na fotografii odtud směrem do náměstí, shledáme, že na počátku

Uzávěrka zpravodaje:
čtvrtek 22. 10. 2020 ve 12.00

LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

20. století tu bývaly domy
nižší. V jednom z nich byl
umístěn hostinec (U Karlíčka Klause či U Zlaté
paní). Objekt byl přestavěn
v roce 1934 a pamětníci ví,
že tu poté bývalo známé
knihkupectví Josefa Johna
(dnes prodejna s oděvy).
Za zmínku stojí velký patrový kupecký dům vedle
dnešního Koloniálu Holub,
který tu stál již v polovině
19. století. Časem se dostal
do rukou rodiny Andrlíkovy
a převzal ho nejstarší syn
Rudolf. Na starých fotografiích je pohledem od náměstí zachován na domě
nápis R. Andrlík. Věnoval
se výrobě likérů. O něm
a zejména jeho mladším
bratrovi, oceněnému za
výrobu medoviny, se ještě
v Zavátých stopách zmíníme.
Eva Bočková

Vlevo hostinec (později knihkupectví, dnes oděvy),
vpravo řeznictví (dnes kadeřnictví)

Počátek 20. století – pohled z věže kostela k Čáslavské ulici

1. máj 1919, první patrový kupecký dům vpravo určitý čas Andrlíkův
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