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Zastupitelé dali zelenou přeměně Tylovy ulice ve prospěch
nového autobusového nádraží
V pondělí 13. září 2021 rozhodlo městské zastupitelstvo o realizaci výstavby
autobusového nádraží v lokalitě ulice Tylova. Samotnému jednání předchá‑
zela pracovní porada zastupitelů, která měla za cíl zrekapitulovat roky příprav
zcela ojedinělé a na poměry našeho města obří investiční akce.

Vrátíme‑li se v čase, tak příběh stěhování
autobusového nádraží z náměstí Míru za‑
počal před více než osmi lety. Už tehdejší
zastupitelstvo hledalo cestu, jak pomoci
centru města a od roku 2013 nabyl platnosti
územní plán města, který lokalitu Tylova pro
nádraží zmiňoval. Řešení parkování v centru
města pak volby v roce 2014 nabídly coby
společné téma všech kandidujících sub‑
jektů. Tedy jak nezávislých sdružení Živého
města, Heřmanů, Heroutu, ale i do té doby
stran ve vedení města, tedy ODS i KDU‑ČSL.
Zní to jako veliká historie. Pravdou však je,
že já v pozici starosty města a můj tehdejší
kolega Otakar Volejník (Heřmani) v pozici
místostarosty města jsme byli těmi, kdo
navazovali na práci našich předchůdců
a zároveň i vnímali shodu řešit tento příběh
napříč všemi volebními uskupeními. Sluší se
připomenout, že to byla právě a především
činnost a aktivita Otakara Volejníka, před‑
sedy Komise rozvoje Ondřeje Sigmunda
a nově ustanovené pozice architekta města

Ondřeje Teplého – tito tři byli těmi, kdo by
neměli být nyní opomenuti a kteří věnovali
nemalé úsilí pro budoucí řešení.
Pro mne je možná až úsměvné vidět úvod‑
ník městského zpravodaje Leknín v lednu
2015, kde komentuji návštěvu hejtmana
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolic‑
kého v našem městě se třemi tématy, kde
nám pan hejtman vyjadřuje podporu. 1)
Bezpečné přechody na I/17 (nasvícení, čer‑
vené pruhy, bezbariérovost), 2) přeměna
křižovatky v Novém Dvoře na okružní a 3)
stěhování autobusového nádraží z náměstí
Míru do ulice Tylova. Přechody máme téměř
všechny v cílové přeměně, „kruhák“ v No‑
vém dvoře zdárně slouží a autobusové ná‑
draží je nyní přiblíženo fázi realizace. A to
vše po dlouhých letech příprav.
Studii umožňující vznik autobusového ná‑
draží v ulici Tylova máme dokončenu od
roku 2016, projekt a vydaná stavební po‑
volení od roku 2018. Uspěli jsme i v žádosti

o dotaci z programu EU IROP v rekordní výši
52,5 milionu Kč, a to již v roce 2019. Proto‑
že součástí velmi rozsáhlého projektu jsou
i práce navazující na kolejiště, stoupli jsme
v roce 2019 na brzdu, abychom vyčkali na
souběžný projekt Správy železnic a pokusili
se hledat cestu v úspoře financí, které souvi‑
sí s kolejištěm. Nyní víme, že Správa železnic
má označen červen 2022 ve svém investič‑
ním plánu pro realizaci zabezpečovacích
systémů na trati Přelouč – Prachovice. Mezi
nimi i pro nás stěžejní úsek v blízkosti vlako‑
vého nádraží v ulici Tylova.
Máme dokončen proces veřejné zakázky
a po souhlasu zastupitelstva rada města
mohla 15. září vybrat zhotovitele. Cena
stavby dle projektu byla plánována na 118
milionů Kč, a to včetně prací v kolejišti, kde
věříme, že budou provedeny Správou že‑
leznic. Odhadový podíl SŽ by měl být 8–12
milionů. Soutěž veřejné zakázky nám nabíd‑
la zhotovitele s cenou 109 milionů Kč, což
já osobně považuji vzhledem k rostoucím
cenám materiálů za malý zázrak.
V kalkulaci a finanční bilanci počítáme s část‑
kou 115 milionů Kč. Z dotace tedy pokryjeme
52,5 milionu, na město pak zbývá 62,5 milio‑
nu Kč (+ možnost úspory 8–12 milionů díky
projektu SŽ). Město se na tuto variantu trpě‑
livě roky připravovalo. Na bankovních účtech
v září svítila disponibilní částka 20 milionů Kč,
v prosinci 2020 zastupitelstvo města schvá‑
lilo úvěr 50 milionů + je k dispozici finanční
příslib Komerční banky k financování termi‑
nálu při výkyvech zasílání dotace IROP do
výše dalších 20 milionů Kč.
S ohledem na stanovený rozpočet města v le‑
tošním roce, dokončení všech velkých staveb
(Jiráskova ul., MŠ Jonášova, ZŠ proměna č. p.4
a dům č. p.244) by na účtech města k 1. 1. 2022
mělo být k dispozici 62,5 milionu Kč.
pokračování na straně 3
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Rada města Heřmanův Městec na svém jedná‑
ní dne 01. 09. 2021
usnesením č. R/2021/269 bere na vědomí trvající
zájem o odkup části pozemku parcelní číslo 2061
v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 281 Kč/m2 man‑
želů Jany a Martina Radilových,
usnesením č. R/2021/270 bere na vědomí zprávu
SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. a TJ Jiskra Heřma‑
nův Městec‑tenisový oddíl o využití dotace dle
usnesení zastupitelstva města Z/2020/074,
usnesením č. R/2021/271 bere na vědomí zprávu
o průběhu a zajištění Bartolomějské pouti 2021,
usnesením č. R/2021/272 schvaluje návrh Dodat‑
ku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace stavby lokality U TRAVNÍ CESTY,
usnesením č. R/2021/273 schvaluje uzavření do‑
datku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2100163 se společ‑
ností Wotan Forest, a. s.
Rada města Heřmanův Městec na svém jedná‑
ní dne 15. 09. 2021
usnesením č. R/2021/274 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení rady města s termínem
plnění za období od 23.8 do 1. 9. 2021 a za období
od 1. 9. do 15. 9. 2021 a schvaluje prodloužení ter‑
mínu pro splnění usnesení č. R/2021/253 "Rekon‑
strukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo", kterým bylo uloženo zajistit pod‑
pis dodatku č. 4, do 17. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/275 bere na vědomí závě‑
ry z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci
města a ukládá zabezpečit objednání a výměnu
nefunkčních informačních tabulí v HM,
usnesením č. R/2021/276 nedoporučuje odpro‑
dej části pozemků 1588/3 v k.ú. Heřmanův Měs‑
tec dle přiložené mapky paní Renatě Malátové,
Konopáč 52, Heřmanův Městec 538 03,
usnesením č. R/2021/277 nedoporučuje odpro‑
dej části pozemku parcelní číslo 582/25 paní Ivaně
Kohoutové o rozloze cca 130 m2,
usnesením č. R/2021/278 schvaluje uzavření ná‑
jemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 1111/2
v k.ú. Heřmanův Městec na dobu 5 let s paní Irenou
Novákovou a panem Miroslavem Novákem,
usnesením č. R/2021/279 bere na vědomí objed‑
návky SPOKUL HM, p. o. na provedení dokončova‑
cích a zařizovacích prací v prvním patře hotelu Bílý
Beránek s tím, že na zakázky převyšující 50.000 Kč
musí být uzavřena zejména z důvodu záruky
smlouva o dílo, kterou podepíše starosta nebo
místostarosta města. Ostatní objednávky musí být
potvrzeny starostou nebo místostarostou města,
usnesením č. R/2021/280 souhlasí za účelem
provedení rekonstrukce koryta vodního toku Po‑
dolský potok v ř.km. 12,713 – 12,800 v kat. území
Heřmanův Městec, pro investora Povodí Labe, s. p.,
usnesením č. R/2021/281 schvaluje předloženou
Smlouvu o právu provést stavbu ve věci rekon‑
strukce vodního toku "Podolský potok, Heřmanův
Městec, rekonstrukce zdí, ř.km 12,713 až 12,800",
sepsanou mezi Městem Heřmanův Městec a Po‑
vodím Labe, s. p.,
usnesením č. R/2021/282 souhlasí s provedením
zateplení uličního obvodového zdiva rodinného
domu č. p. 426 v délce 7 m o tl. 160 mm v min.
výšce 238 cm nad pochozí plochou přilehlého
chodník, tj. nad stávajícím keramickým obkladem,
usnesením č. R/2021/283 schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z roz‑
počtu města v rámci Programu regenerace MPZ
na rok 2021 s Římskokatolickou farností - děkanství
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/284 schvaluje Dohodu
o zrušení Veřejnoprávní smlouvy na úseku pře‑
stupků s obcí Mladoňovice ke dni 31. 12. 2021,
usnesením č. R/2021/285 jmenuje členy kon‑
kursní komise a tajemnici na obsazení pracovního

místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův
Městec, Jiráskova 842,
usnesením č. R/2021/286 bere na vědomí zprávu
o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Auto‑
busový terminál Heřmanův Městec" a rozhodu‑
je o výběru společnosti Gardenline, s. r. o., IČO:
27263827 jako dodavateli veřejné zakázky "Auto‑
busový terminál Heřmanův Městec",
usnesením č. R/2021/287 uděluje v souladu
s OZV č. 5/2016, čl. 2/2, výjimku z doby stanovené
touto vyhláškou při pořádání městských slavností
dne 25. 9. 2021 až do 23.00 hod., s tím že platí OZV
č. 1/2018 o nočním klidu,
usnesením č. R/2021/288 schvaluje Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě - Radovánek.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 13. 09. 2021
usnesením č. Z/2021/046 bere na vědomí že za‑
pisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankov‑
ská, schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Morávka
a Ing. Lucii Nepovímovou a schvaluje předložený
program jednání,
usnesením č. Z/2021/047 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu plnění přijatých usnesení za ob‑
dobí od 14. 6. 2021 do 13. 9. 2021,
usnesením č. Z/2021/048 bere na vědomí zprávu
o činnosti rady města za období od 5. 6. 2021 do
1. 9. 2021,
usnesením č. Z/2021/049 bere na vědomí zprávu
o činnosti finančního výboru pro jednání zastupi‑
telstva konané dne 13. 9. 2021,
usnesením č. Z/2021/050 bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru za období červen,
červenec a srpen 2021,
usnesením č. Z/2021/051 bere na vědomí zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni
2. 9. 2021,
usnesením č. Z/2021/052 bere na vědomí zprávu
o činnosti výboru Osadního výboru pro Chotěnice
a Radlín za období červen až srpen 2021,
usnesením č. Z/2021/053 bere na vědomí re‑
zignaci pana Vladislava Tomišky na funkci předsedy
a člena OV pro Chotěnice a Radlín a volí do funk‑
ce předsedkyně Osadního výboru pro Chotěnice
a Radlín paní Lucii Aišmanovou a určuje do funk‑
ce člena Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
pana Radka Lenocha,
usnesením č. Z/2021/054 bere na vědomí zprá‑
vu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za
období 1. 6. 2021–31. 8. 2021,
usnesením č. Z/2021/055 neschvaluje odprodej
pozemků parcelní číslo 1045/1 a 1045/116 v k.ú.
Heřmanův Městec panu Tomášovi Iličovi,
usnesením č. Z/2021/056 schvaluje odprodej
pozemku parcelní číslo 1856/59 o výměře 87 m2
v k.ú. Heřmanův Městec panu Patrikovi Kindlovi,
za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/057 neschvaluje odprodej
pozemků parcelní číslo 1103/23, 1103/11 a část
1103/4 paní Ing. Anně Borkovcové a panu Bc. Pav‑
lovi Geierovi,
usnesením č. Z/2021/058 neschvaluje odprodej
části pozemku dle přiložené mapky parcelní číslo
1472/7 a st. 1661 manželům Dagmaře a Karlovi
Vlkovým,
usnesením č. Z/2021/059 schvaluje odprodej
části pozemku dle přiložené mapky parcelní číslo
2080 v k.ú. Heřmanův Městec, která není v územ‑
ním plánu určena k obchvatu města, panu Tomá‑
šovi Minaříkovi, za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. Z/2021/060 schvaluje odprodej
části pozemku dle přiložené mapky parcelní číslo
2061 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 281 Kč/m2
manželům Janě a Martinovi Radilovým,
usnesením č. Z/2021/061 schvaluje směnu části
pozemku dle přiložené mapky parcelní číslo 816/1
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v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku dle přilo‑
žené mapky parcelní číslo 1609/31 v k.ú. Heřmanův
Městec se Státním pozemkovým úřadem,
usnesením č. Z/2021/062 schvaluje prodej po‑
zemku parc. č. st.40 k.ú. Heřmanův Městec jehož
součástí je dům č. p.18 Heřmanův Městec panu
Michalovi Malému, za kupní cenu 3.500.000 Kč,
usnesením č. Z/2021/063 schvaluje Ceník nájem‑
ného za pozemky města s účinností od 01. 01. 2022:
a) pozemky určené k podnikání, kromě pozemků
zemědělsky obhospodařovaných, sazba doho‑
dou, nejméně 15 Kč za m2 ročně,
b) pozemky podnikatelsky zemědělsky obhospo‑
dařované, sazba dohodou, dle obvyklých cen
pachtovného za zemědělské pozemky,
c) ostatní pozemky ve městě Heřmanův Městec
5 Kč za m2 ročně,
d) ostatní pozemky v místních částech Konopáč,
Chotěnice, Radlín a Nová Doubrava 4 Kč za m2
ročně,
e) pozemky užívané právnickými osobami jejichž
hlavním předmětem činnosti je sportovní čin‑
nost nebo práce s dětmi a mládeží mohou být
poskytnuty bezplatně na základě smlouvy
o výpůjčce.
Smlouvy o nájmu budou doplněny inflační dolož‑
kou, podle které může pronajímatel v případě,
že oficiálně zjištěná míra inflace překročí od po‑
slední úpravy nájemného 10 %, nájemné jed‑
nostranně zvýšit nejvýše o částku míry inflace,
zvýšení bude schvalovat zastupitelstvo města.
Ceník se netýká nájmu za hrobová místa, který
je upraven samostatně.,
usnesením č. Z/2021/064 schvaluje žádost o po‑
skytnutí návratné půjčky ze sociálního fondu na
překlenutí tíživé finanční situace ve výši 20.000 Kč,
usnesením č. Z/2021/065 schvaluje aktualizaci
Programu regenerace MPZ Heřmanův Městec,
usnesením č. Z/2021/066 schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou ruší obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2006 Požární řád města
Heřmanův Městec s tím, že bude nahrazena vnitřní
směrnicí, ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemo‑
vitostí a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území města Heřmanův Městec
s tím, že Fond rozvoje bydlení zůstává zachován
a bude se nadále řídit vnitřní směrnicí města vydá‑
vanou radou města a půjčky z fondu bude nadále
schvalovat zastupitelstvo města,
usnesením č. Z/2021/067 vydává Obecně závaz‑
nou vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství, která
je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. Z/2021/068 bere na vědomí plnění
a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlej‑
šího hospodářství k 30. 6. 2021,
usnesením č. Z/2021/069 bere na vědomí reka‑
pitulaci průběhu příprav realizace proměny území
ul. Tylova ve prospěch odstavných parkovacích
ploch, změny dispozic silnice, chodníků a samot‑
ného autobusového nádraží s možným napojením
na vlakový provoz a rozhoduje o realizaci veřejné
zakázky Autobusový terminál Heřmanův Městec,
usnesením č. Z/2021/070 schvaluje rozpočtové
opatření ZM/2021/03 dle upraveného položkové‑
ho znění, které je přílohou tohoto usnesení.

RADA MĚSTA
• středa 13. 10. 2021
• pondělí 25. 10. 2021
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Nový semestr Univerzity
3. věku v Heřmanově
Městci je připraven!

pokračování ze strany 1

Virtuální univerzita 3. věku v Heř‑
manově Městci má za sebou sedm
semestrů. Poslední tři pak značně
otestovali zájem, vůli, úsilí a tou‑
hu i v seniorském věku být aktivní
a vzdělávat se. Studium je vyhlášeno
jako klasické prezenční, ale má mož‑
nost zapojit se i do výuky distanční.
Studium bude probíhat nově v PÁTEK, ale
opět ve dvou oborech:
• 9.00 – Pozoruhodný svět hub
• 10.30 – Včelařský rok
Pozn.: Uvedené časy platí v případě
prezenční výuky.
Forma přihlášení na konkrétní
téma:
• stávající student = zašle do 4. 10. –
12.00 e‑mail tutorovi, které téma bude
studovat, či obě, či zda žádné
• nováček ve studiu = zašle e‑mail tuto‑
rovi a obdrží e‑mail s formulářem, který
předá tutorovi nejpozději 8. 10., tedy
může se rozhodnout až po shlédnutí
prvních přednášek obou témat
Bližší informace obdrží případní zá‑
jemci o studium přímo u tutora, kte‑
rým je starosta města Josef Kozel
(josef.kozel@mesto‑hm.cz), nebo u součas‑
ných studentek a studentů, kteří již se studi‑
em mají své zkušenosti.
Přihlášky na nový semestr včetně in‑
formací o studijních tématech nalez‑
nete na webových stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz pod logem VU3V.
HARMONOGRAM STUDIA
• pátek 8. 10. 2021 – přednáška 1/6
• pátek 15. 10. 2021 – přednáška 2/6
• pátek 5. 11. 2021 – přednáška 3/6
• pátek 12. 11. 2021 – přednáška 4/6
• pátek 26. 11. 2021 – přednáška 5/6
• pátek 10. 12. 2021 – přednáška 6/6
+
• závěrečný termín dokončení
semestru = 31. 12. 2021
Josef Kozel, tutor VU3V

Připočteme‑li přiznanou dotaci a finanční
překryv KB máme pro terminál 135 milionů
Kč. Považuji to za bezpečnou rezervu pro
chod města, aniž by byl jakkoliv ohrožen
jeho běžný chod a běžné výdaje.
Podmínky IROP velí, aby stavba byla dokon‑
čena 31. 12. 2022. Budeme žádat o možnost
posunu do konce roku 2023 pro větší klid
souběhu obou staveb. Nicméně právě sou‑
časný termín a vysoutěžená veřejná zakázka
nás postavili před jasné rozhodování. Rea‑
lizovat či nerealizovat. Dále nebylo možné
váhat. V případě vyslovení ano je třeba začít
stavět ještě letos.
Jsem přesvědčený, že rozhodnutí zastu‑
pitelů ve prospěch realizace vyřčené vý‑
raznou většinou, je správným krokem pro
Heřmanův Městec. Příležitost, kterou nám
projekt dal a přidělené vnější finance EU,
by se v budoucnu nemusely vůbec opako‑
vat. Proměníme lokalitu, která je zubožená
a vyžilá. Opravíme chodníky, přidáme zeleň,
parkovací místa, vytvoříme zbrusu novou
ulici Tylova včetně sítí, nové kanalizace atp.

Otevřeme tím cestu jak v samotném území
navazujícím na nádraží, tak ale jasně otevře‑
me cestu k lepšímu centru města.
Jak zaznělo při samotném jednání: „silnici
I/17 z města nevypneme“. Můžeme však vý‑
razně pomoci nejen parkování, ale i pohybu
lidí v samotném centru. Autobusy budou
i nadále na náměstí zastavovat, nebudou
však už parkovací změtí, ani nebudou při‑
tahovat parkující z okolních obcí. Ti najdou
prostor právě na autobusovém nádraží.
Věřím, že náročný krok obří investiční akce
město zvládne. A věřím, že mu v jeho dal‑
ším životě významně pomůže. Děkuji zastu‑
pitelům za odvahu pustit se tímto směrem,
panu architektovi Teplému za vizi, kterou
městu dal a nezapomínám na ty, kdo stá‑
li na začátku i v celém dlouhém průběhu.
Položili základ pro lepší budoucnost našeho
města.
Josef Kozel,
starosta města

NA KÁVU SE STAROSTOU po 644 dnech pauzy?
Pondělí 20. ledna 2020 je posledním dnem, kdy proběhlo setkání NA KÁVU
SE STAROSTOU. Covid, povodně, covid, lockdown, covid… svět se zastavil
a postupně vše zcela změnil. Před námi je pokus navrátit se o 644 dní zpět.
Díky vstřícnosti městské organizace SPO‑
KUL HM vás co nejsrdečněji zvu na rozho‑
vory o životě města, jak jej mění povodně,
jak jej mění covid, jaké jsou další plány
a vize. A proto vás zvu do Turistického
informačního centra Pohůdka v přízemí
Multifunkčního centra na náměstí Míru
v Heřmanově Městci v PONDĚLÍ 25. říj‑
na 2021 od 17.00.

Přijďte navázat na minulá setkávání a přijďte
i inspirovat a navrhovat co všechno v na‑
šem městě je i nadále třeba zlepšovat. Káva
je vzhledem k prodlevě tentokrát na mne!
Těším se na vás.
Josef Kozel
starosta města

www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská knihovna Oceňování sportovců 2020–2021
v H. Městci srdečně – NÁVRHY NOMINACÍ
Vážení sportovní přátelé, již pětkrát proběhlo pod záštitou starosty města
zve na besedy
oceňování sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů reprezentujících
V říjnu vás zveme na besedu s Milenou No‑
vákovou. Její povídání o pomoci při smutku
a ztrátě se zakládá na poznatcích a zkuše‑
nostech belgického klinického psychologa
a odborníka Manu Keirse.

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.

P OV ÍDÁ N Í
S M IL E NOU NOV Á KOV OU

o smutku
a ztrátě
Povídání o pomoci při ztrátě a smutku
se zakládá na poznatcích
a zkušenostech belgického klinického
psychologa a odborníka Manu Keirse,
který se tématu truchlení věnuje již
přes 50 let.
KDY: 11.10. 2021 V 17:00
KDE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA HEŘMANŮV
MĚSTEC

KDY: 11. 10. 2021 V 17:00
KDE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V listopadu se uskuteční přednáška o nej‑
krásnějších úkazech na nebi. Přivítáme
známého cestovatele, fotografa a astro‑
noma Petra Horálka, který je známý svými
fotografiemi hvězdné oblohy nad Sečskou
přehradou. Jeho snímky byly několikrát vy‑
brány jako prestižní Astronomický snímek
týdne ESO nebo Česká astrofotografie měsí‑
ce. Je po něm pojmenována planetka 6822
Horálek.
KDY: 1. 11. 2021 V 17:00
KDE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Na obě akce vstupné dobrovolné

Rok loňský i letošní je velmi specifický,
a i sportu se nevyhnuly omezení, zrušené se‑
zóny, závody či významné sportovní vrcholy.
Přesto stojí za to se pokusit další oceňování
sportovců vyhlásit. Pro všechny ty, kdo spor‑
tovním výkonem či svou neúnavnou prací
reprezentují naše město a dělají mu dobré
jméno za „jeho hranicemi“. Stejně jako v mi‑
nulosti nejde o poměřování sportovních vý‑
konů 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.

Své nominace na kolektivy, jednotlivce,
trenéry, funkcionáře za rok 2020 i 2021
a také dlouholeté sportovce či funkcio‑
náře zasílejte e‑mailem na mou adresu
josef.kozel@mesto‑hm.cz a to nejpoz‑
ději do středy 10. 11. 2021. Samotný pod‑
večer s oceňovanými proběhne v prosinci
a o jeho termínu a místě konání Vás bude‑
me informovat.
Josef Kozel
starosta
města
Heřmanův
Městec

VÝZVA PRO MAJITELE VOZIDLA
ŠKODA FABIA, modrá, rz 4H43294
Vaše vozidlo parkovalo v rozporu s ustanovením
zák.č.361/2000 Sb. , tvořilo překážku v provozu na
pozemní komunikaci a bránilo ve vjezdu pro vozy
zdravotnické služby. Vyzýváme majitele vozidla,
aby se přihlásil na služebně Městské policie
Heřmanův Městec nebo na tel:. 778 778 222
k dořešení celé záležitosti.
Roman Charvát velitel MPHM

Navýšili jsme poplatek za odpad
Třídíme, a přesto platíme za odpad víc?

V našem městě dojde od 1. ledna 2022 k navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z 600 na
660 Kč. Proč? Od roku 2021 došlo k navýšení poplatku za uložení směsného komunálního odpadu na skládku a ten se mezi‑
ročně bude dále zvyšovat.
Zatímco v roce 2020 to bylo 500 Kč, v roce 2021
za uložení 1 tuny směsného komunálního odpa‑
du platí město 800 Kč. Za rok dojde k podražení
o další stovku. Zvyšování by se mělo zastavit až
v roce 2029, kdy by cena měla zůstat na 1850 Kč
za tunu. Tříděním jste snížili produkci směsné‑
ho komunálního odpadu o neuvěřitelných 149
tun, přesto částka za nakládání s odpadem činí
na 1 obyvatele za rok 1083 Kč. Třiďme, chraňme
nejen zdroje surovin, životní prostředí, ale také
lidské zdraví, hospodářské i sociální dopady.
Kateřina Floriánová, finanční odbor MÚ
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Participativní rozpočet na rok 2022
připraven. Navrhněte, jak jej využít!
Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Heřmanově Městci, jeho
místních částech či přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit
zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Za‑
pojte se do druhého ročníku participativního rozpočtování v Heřmanově Městci
a získejte pro své nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu,
diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kam‑
paně. SPOLUROZHODUJTE O NAŠEM MĚSTĚ!

jektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit
pouhé detaily, budou kontaktovat pracov‑
níci radnice a poradí, jak návrhy upravit, aby
o nich mohla veřejnost hlasovat.
O návrzích, které prošly hodnocením v rám‑
ci radnice, budou občané moci hlasovat
v únoru 2022 použitím kladných a zápor‑
ných hlasů. Výsledky hlasování budou zve‑
řejněny na příslušné webové stránce v mo‑
mentě jeho skončení.
REALIZACE NÁVRHŮ   pak bude
probíhat od března do listopadu.
Občané budou průběžně informováni
o stavu realizace všech vítězných projek‑
tů prostřednictvím městského zpravo‑
daje Leknín, internetové televize Leknín
TV, na webu a sociálních sítích města.

PRVNÍ ROČNÍK NASVÍTIL ZVONIČKU
A OBNOVIL VÍŘIVKU V HALE
První ročník nabídl soutěž šesti nápadů,
které absolvovaly hlasovací souboje. V nich
pak vítězství slavil nápad obnovy vířivky ve
sportovní hale a nasvícení zvonice u kostela
Zvěstování Panně Marii.
NOVÁ PRAVIDLA PRO ROK 2022
Rada města schválila pravidla pro rok 2022 pro
projekty navržené veřejností v téměř nezměně‑
né podobě. Jedná se o malé investiční projek‑
ty: cena jednoho projektu mezi 0–500.000 Kč
(do rozpočtu projektu musí být vedle realiza‑
ce zahrnuty také všechny související náklady,
např. na zpracování projektové dokumentace
či následnou údržbu po dobu 5 let).
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší
15 let s trvalým pobytem v Heřmanově Měst‑
ci. Každý návrh musí obsahovat:
• název s uvedením lokality zamýšlené re‑
alizace (adresa/GPS souřadnice/parcelní
číslo…)
• odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro
město, kolika občanů se bude týkat)
• detailní popis se všemi podklady pro tech‑
nickou analýzu (fotodokumentace stávají‑
cího stavu, vizualizace, typy navrhovaných
prvků aj.)
PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
Každý navrhovatel může podat jeden návrh
písemnou formou na podatelně MěÚ do pon‑
dělí 20. 12. 2021 do 17.00 nebo osobně přímo
během jednoho z veřejných setkání. V přípa‑
dě podání písemnou formou je povinností
navrhovatele představit svůj návrh na jednom
z veřejných setkání. Po představení návrhů
přítomní budou diskutovat, v případě podob‑
nosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude

možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě
varianty stejného projektu (mini v. maxi), byť od
dvou různých navrhovatelů. Veřejná setkání se
uskuteční v následujících termínech a místech:
• Pondělí 8. 11. 2021 od 18.00 – Chotěnice
(hasičská zbrojnice)
• Pondělí 22. 11. 2021 od 18.00 – Konopáč
(hasičská zbrojnice)
• Pondělí 13. 12. 2020 od 18.00 – Heřmanův
Městec (MěÚ)
Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání
budou předány k technické analýze přísluš‑
ným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich
realizovatelnost, majetkoprávní vztahy, in‑
ženýrské sítě či právní překážky a očekávané
náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do
samotného hlasování, budou informováni
o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory pro‑

NOVÉ PODMÍNKY HLEDAJÍ CESTU
K VĚTŠÍMU ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
Rada města hledala cesty, jak by veřejnost
mohla být více zapojena do samotného
hlasování. Pravidla o elektronickém způsobu
i klasickém papírovém hlasování zůstávají stej‑
ná. Připravuje se však forma hlasování navíc
v rámci únorového finálního setkání všech
navrhovatelů, aby se vtáhla ještě více veřej‑
nost do dění. Na oplátku pak jsou zpřísněny
podmínky pro realizaci. Tou hlavní je, že se do
hlasování zapojí minimálně 400 hlasujících.
Více informací naleznete na webových
stránkách města www.hermanuv‑mestec.
cz pod odkazem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET.

Kupte si pastelku a podpořte služby
pro nevidomé a slabozraké
11. - 13. 10. 2021

Josef Kozel, starosta města

Pomáhejte celoročně formou
DMS ve tvaru PASTELKA 60
na číslo 87777 nebo platbou
na účet 8888332222/0800.
Více na www.darcovskasms.cz
cena SMS je 60 Kč.

Pořádající:

bilapastelka.cz
www.hermanuv‑mestec.cz
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Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Letní prázdniny 2021 s Ježkovkou
Nebudu lhát, když řeknu, že jsme měli při plánování letních táborů značné obavy, zda nám
covidová situace dovolí některé z táborů uskutečnit. Nakonec s úlevou mohu říct, všech 7
příměstských a 3 výjezdové tábory proběhly bez problému. Prázdniny jsme zahájili pobyto‑
vým příměstským táborem u nás v DDM, s kterým jsme se vydali do krásné pražské Zoo. Dva
příměstské tábory proběhly opět v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl
nazván Podpora rodičů při DDM Heřmanův Městec. Nově jsme se zapojili do projektu v rámci
programu MŠMT LETNÍ KEMPY 2021: Sportuj, poznávej a hrej si. Díky tomuto projektu jsme
mohli zrealizovat hned 4 příměstské tábory. Cílem projektu byla podpora aktivit zaměřených
na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve
školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.
Aktivity byly opravdu pestré. Navštívili jsme bobovou dráhu na Proseku v Praze, vyzkoušeli
jsme si jízdu na paddleboardech, zapotili jsme se na Sportovním parku v Pardubicích, zapla‑
vali jsme si, poznali nová místa, zahráli si nespočet bezvadných her a poznali jsme, že pohyb
je vlastně zábava. Příměstské tábory byly v rámci projektu „Pro děti zdarma“. Florbalový
tábor vyrazil do Nového města nad Metují. Nejen, že si hráči zdokonalili své dovednosti, ale
poměřili síly a vyzkoušeli si adrenalinovou zábavu v lanovém parku a potrénovali se i ve hře
bowling. Že Jeseníky nabízí opravdu plno pozoruhodných míst, se přesvědčil náš Turistický
tábor. I naše vojenská mise v Miletíně dopadla skvěle. Vojíni za týmové i samostatné úkoly
nabírali hvězdy, za které si vysloužili vojenské hodnosti. Počasí nám v Miletíne letos moc
nepřálo. Náš podplukovník se počasím nenechal odradit, měl připravené aktivity, u kterých
se bavili nejen vojíni, ale i naši kapitáni. Letních táborů se letos zúčastnilo přibližně 190 dětí
a my vám za to moc děkujeme. Poděkování patří i našim vedoucím za pomoc a těšíme se
na všechny táborníky příští rok.

Podzimní prázdniny v DDM
Rádi bychom váz pozvali na naše akce o podzimních prázdninách u nás v Ježkovce. Ve stře‑
du 27. 10. 2021 si uděláme výlet do největšího meduzária v Evropě a den zakončíme selfie
zábavou v jedinečné interaktivní expozici v srdci Prahy. V pátek 29. 10. 2021 vyrazíme do
aquacentra v Pardubicích. Přihlásit se můžete online na našem webu www.jezkovka.cz.
Za kolektiv zaměstnanců DDM
Patricie Krombholzová
Nový rok 2021/2022 pro nás znamená spuštění nových kroužků. Přihlásit
se můžete online na našem webu www.jezkovka.cz
1. ESTETIKA

101 KERAMIKA PRO MLADŠÍ | Pro děti od 1. třídy/
Schůzky: středa 16–18 hodin
102 KERAMIKA PRO STARŠÍ | Pro děti od 5. třídy/
Schůzky: úterý 16.30–18.30
103 KRESBA A MALBA | Pro děti od 1. třídy/Schůzky:
pondělí 16–18 hodin
104 VÝTVARNÝ ATELIÉR | Pro děti od 5. třídy, SŠ/
Schůzky: čtvrtek 16–18 hodin
105 VÝTVARNÝ KROUŽEK S PRVKY ARTETERAPIE
Pro děti od 1. třídy/Schůzky: pondělí 16–18 hodin
106 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA | Pro děti od 1. třídy/Schůz‑
ky: čtvrtek 16–18 hodin

2. PŘÍRODA

201 RYBÁŘI ZAČÁTEČNÍCI | Pro děti od 2. třídy/
Schůzky: úterý 16–18 hodin (1x za 14 dní)
202 RYBÁŘI POKROČILÍ | Pro děti od 3. třídy/Schůzky:
úterý 16–18 hodin (1x za 14 dní)

3. TECHNIKA

301 LÉTÁNÍ S RC MODELY | Pro děti od 2. třídy/
Schůzky: sobota 8–10 hodin

302 PLASTIKOVÝ MODELÁŘ | Pro děti od 1. třídy/
Schůzky: úterý 17.30–19 hodin
303 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK ZAČÁTEČNÍCI | Pro děti
od 2. třídy do 5. třídy/Schůzky: středa 15.30–17 hodin
304 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK POKROČILÍ | Pro děti
od 3. třídy
305 MINECRAFT | Pro děti od 3. třídy do 6. třídy/
Schůzky: pondělí 16.30–18 hodin

4. TANEC A HUDBA

401 TANEČNÍ KROUŽEK S IVOU | Pro děti od 3. třídy/
Schůzky: čtvrtek 16.30–18 hodin v tělocvičně ZŠ
402 TS ENE BENE | Pro děti stávající + nové od 8.
třídy/Schůzky: čtvrtek 18–19.30 hodin v tělocvičně ZŠ
403 TANEČNÍ KROUŽEK S PÁŤOU | Pro děti od 1. tří‑
dy/Schůzky: úterý 15.00–16.30 hodin v tělocvičně ZŠ
404 MAŽORETKY | Pro děti od 1. třídy/Schůzky: úterý
16,35–18,05 hodin
405 KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Pro děti od 2.
třídy/Schůzky: pondělí 15.00–16.00 hodin
406 KYTARA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ I. | Pro děti od
2. třídy/Schůzky: pondělí 16,15–17,15 hodin
407 KYTARA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ II. | Pro děti
od 2. třídy/Schůzky: středa: 15.00–16.00 hodin

408 KYTARA PRO POKROČILÉ | Pro děti od 4. třídy/
Schůzky: Středa: 16,15–17,15 hodin
409 UKULELE | Pro děti od 4. třídy/Schůzky: středa:
17.30–18.30 hodin

5. SPOLEČNOST

501 DIVADELNÍ KROUŽEK | Pro děti od 1. třídy/
Schůzky: pátek 13.30–15 hodin
502 HISTORICKÝ ŠERM | Pro děti od 2. třídy/Schůzky:
pátek 14–15 hodin
503 VAŘENÍ S KÁŤOU | Pro děti od 1. třídy/Schůzky:
středa 16–17.30 hodin
504 DESKOVÉ A KARETNÍ DOUPĚ | Pro děti od 2.
třídy

6. SPORT

601 AIRSOFT ÚTERÝ | Pro děti od 10 let/Schůzky:
úterý 15–17 hodin
602 AIRSOFT STŘEDA | Pro děti od 10 let/Schůzky:
středa 15–17 hodin
603 KONĚ ÚTERÝ | Pro děti od 1. třídy/Schůzky: úterý
15–17 hodin v Úherčicích
604 KONĚ STŘEDA | Pro děti od 1. třídy/Schůzky:
středa 15–17 hodin v Úherčicích
605 FLORBAL PRO NEJMENŠÍ | Pro děti od 1. třídy
do 3. třídy/Schůzky: pondělí 15–16.30 hodin ve spor‑
tovní hale
606 FLORBAL | Pro děti PONDĚLÍ | Pro děti od 4.
třídy do 6. třídy/Schůzky: pondělí 15–16.30 hodin ve
sportovní hale
607 FLORBAL | Pro děti ČTVRTEK | Pro děti od 4.
třídy do 6. třídy/Schůzky: čtvrtek 15–16.30 hodin ve
sportovní hale
608 TEEN FLORBAL PONDĚLÍ | Pro děti od 7. třídy,
SŠ/Schůzky: pondělí 16.30–18 hodin ve sportovní hale
609 TEEN FLORBAL ČTVRTEK | Pro děti od 7. třídy,
SŠ/Schůzky: čtvrtek 16.30–18 hodin ve sportovní hale
610 JÓGA PRO NEJMENŠÍ | Pro děti od 1. třídy do 3.
třídy/Schůzky: úterý
611 JÓGA | Pro děti | Pro děti od 4. třídy do 6. třídy/
Schůzky: úterý
612 TEEN JÓGA | Pro děti od 7. třídy, SŠ/Schůzky: úterý
613 SPORŤÁČEK | Pro děti od 1. třídy/Schůzky: pon‑
dělí 15.30–17 hodin v tělocvičně ZŠ
614 KRUHOVÝ TRÉNINK | Pro děti od 10 let, SŠ/
Schůzky: středa 16.30–18 hodin v tělocvičně ZŠ

7. VZDĚLÁVAJÍCÍ

701 HOKUS POKUS | Pro děti od 1. třídy do 5. třídy/
Schůzky: středa 16.30–18 hodin
702 ANGLIČTINA I. | Pro děti od 1. třídy do 3. třídy/
Schůzky: čtvrtek 16.30–17.30 hodin
703 ANGLIČTINA II. | Pro děti od 4. do 6 třídy/Schůz‑
ky: pátek:14.30–15.30 hodin
704 ANGLIČTINA III. | Pro děti od 7. do 9. třídy/Schůz‑
ky: čtvrtek 15.30–16.30 hodin
704 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Pro děti od 5.
třídy/Schůzky: pondělí nebo úterý
705 NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ | Pro děti od
7. třídy/Schůzky: pondělí nebo úterý
706 ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Pro děti
od 7. třídy

8. DĚTI MŠ

801 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ | Pro předškoláky
od 5 let/Schůzky: úterý 16.30–17.30
802 TANEČKY PRO NEJMENŠÍ | Pro děti od 4 let/
Schůzky: středa 17–18 hodin
803 ANGLIČTINA MŠ JONÁŠOVA | Pro děti od 4 let/
Schůzky: čtvrtek 14–14.45 hodin

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 7

27/10/2021

VÝLET DO MEDUZÁRIA
A SELFIE MARKETU

CENA: 280 ,6:45 sraz na vlakovém nádraží v HM
17:00 konec na vlakovém nádraží HM

Poznej s námi krásu největšího
meduzária v Evropě a pojď si s námi
udělat nejzajímavější selfie do
jedinečné interaktivní expozice
v srdci Prahy.

Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc říjen 2021
Naše rodičovské centrum Radovánek zve rodiny s malými dětmi do nových prostor
ve druhém patře budovy Multifunkčního centra na bohatý program. Rodiče s dětmi
jsou zváni také do naší herny, kterou nabízíme k využití v rámci všech programů, ale
také samostatně. Pokud máte zájem se k nám přijít podívat, poradit se, popovídat
si, neváhejte, jste srdečně zváni. V bezpečném a klidném prostředí našeho centra
máte také, v jeho otevírací době, možnost nakojit, nakrmit či přebalit své miminko.
Přehled o našich aktuálních službách naleznete také na našich webových stránkách
www.rcradovanek.cz.
Aktuální informace o našich aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz či www.facebook.com/rcradovanek.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Cvičení rodičů s kojenci. Program pro rodiče s dětmi do 1 roku. Na program je nutné

10.00 – 11.00 se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. Herna otevřena
PONDĚLÍ

pro účastníky programu od 9.30 hodin. Vstupné 70 Kč/rodina.

Klub pro těhotné a ženy po porodu. Program zahrnuje cvičení, poradenství a přípravu

18.00 – 20.00 k porodu. Na program je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na
tel: 725 372 998. Jednorázové vstupné 100 Kč.

Herna pro rodiče s dětmi. Herna je v čase od 10.00 do 11.00 hodin přednostně určena

9.30 – 12.00 pro účastníky dopoledního řízeného programu. Kapacita herny 20 osob včetně dětí.
ÚTERÝ

AQUACENTRUM
PARDUBICE
29/10/2021

STŘEDA

50 Kč/rodina.

spolu. Program pro děti od 1 roku do 3 let plného říkadel, písniček a pohybu
10.00 – 11.00 Ladíme
se Stáňou. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Vstupné 70 Kč/rodina.

14.00 – 15.00 Cvičení s APŽ. Kontakt Iva Krbcová, vstupné 20 Kč.
9.30 – 12.00 Herna pro rodiče s dětmi. Kapacita prostor 20 osob včetně dětí. Vstupné 50 Kč/rodina
Herna pro rodiče s dětmi. Herna je v čase od 10.00 do 11.00 hodin přednostně určena

15.00 – 16.30 pro účastníky dopoledního řízeného programu. Kapacita herny 20 osob včetně dětí.
50 Kč/rodina.

14 dní Hrátky s batolátky. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Vstupné
10.00 – 11.00 170xKč/rodina.
ČTVRTEK

1x měsíčně Beseda pro rodiče. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Vstupné
70 Kč/rodina.
měsíčně Chvilka s pohádkou. Kapacita programu 20 osob včetně dětí. Vstupné
10.00 – 12.00 1x
70 Kč/rodina.

CENA: 235,-

ZAŽÁTEK V 8:15 NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ HM
KONEC V 16:00 NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ HM

spolu. Výtvarný kroužek pro děti od 6 do 9 let. Program určen pro předem
14.45 – 16.15 Tvoříme
přihlášené děti. Vstupné 70 Kč/dítě.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Čtvrtek 7. 10. od 10.00 hodin
HRÁTKY S BATOLÁTKY
Různorodý program plný tvoření a cvičení pro
rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s Ivou. Kapacita
programu 20 osob včetně dětí.
Středa 13. 10. od 15.00 hodin
DRAKIÁDA
Pojďte si s námi užít odpoledne, pouštět draky a užít
si legraci. Místo bude upřesněno na našem webu
www.rcradovanek.cz. V případě nevhodného po‑
časí se akce ruší. Kontakt Iva: 723 152 866.

nutné zlo, nebo se jim dá účinně předcházet? Jak
na rýmu a kašel? Odsávat, smrkat nebo nechat být?
Jak předejít nasazení antibiotik? Jaké léčivé byliny
opravdu pomáhají? Kde se bere horečka? Pomůžou
léky či zábaly? Za jakých podmínek se můžeme léčit
doma a kdy je třeba jít k lékaři? Jak skutečně posílit
přirozenou obranyschopnost? Na besedu je možné
přijít s dětmi. Jednorázové vstupné 70 Kč. Zájemce
prosíme o přihlášení na rcradovanek@centrum.cz.

Čtvrtek 14. 10. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi s pohád‑
kovou babičkou Ivou. Herna je otevřena pro účast‑
níky programu od 9.30 do 12.00 hodin. Vstup na
program bude rodinám umožněn do naplnění
kapacity prostor.

Sobota 23. 10. od 14.00 do 17.30 hodin
VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH - P. E. T.
(Parent Effectiveness Training)
Ochutnávka s lektorkou Helenou Novákovou z Gor‑
don Training International. P. E. T. je osvědčená vý‑
chovná metoda Thomase Gordona, ověřená rodiči
na celém světě, vhodná pro rodiče jakéhokoliv věku
jejich i jejich dětí. Na úvodní besedu bude dle zá‑
jmu rodičů navazovat kurz v rozsahu 24 hodin. Cena
150 Kč/osobu. Rezervace místa nutná, platba na
místě. Přihlášení na email rcradovanek@centrum.cz
nebo telefon 724 042 304.

Čtvrtek 21. 10. od 10.00 hodin
NACHLAZENÍ, NUTNÉ ZLO?
Beseda pro rodiče s lékárnicí a členkou projektu
Lékárnice maminky Mgr. Ludmilou Pavlíkovou.
Budeme si povídat o nemocech z nachlazení. Jsou

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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studentům maturitního ročníku doporuče‑
ní ke studiu na vysoké škole, byla jsem mezi
nimi, ale nabídku jsem nevyužila. Rodiče už
byli staří a měli vážné zdravotní problémy.

S ER I Á L

Lidé kolem nás
Marie Mannová

Vrátila jsem se do Sempry, šlechtitelské sta‑
nice cibulnatých a hlíznatých květin. Pra‑
covala jsem tam jako šlechtitelský technik
téměř 14 let. Práce to byla zajímavá a ba‑
vila mě. Na jaře a v létě rozkvetlá barevná
pole připomínala malé Holandsko. Pochází
odtud několik novošlechtění gladiolů a tu‑
lipánů. V průběhu let se nám narodili dcera
a syn. Během mé druhé mateřské dovole‑
né se změnilo vedení stanice a přibyli noví
technici. Když jsem znovu nastoupila, úkoly
státního plánu už byly rozepsány. Neměla
jsem práci ani perspektivu a rozhodla jsem
se dát výpověď.

* 1944
Zahradnice, dispečerka,
výtvarnice, autorka knihy
Heřmanův Městec - město mnoha
profesí a významných osobností

Než dojdeme k vaší knize, můžete
nám říct něco o sobě?
Jsem heřmanoměstecká rodačka. Svým
rodičům jsem se narodila jako druhá dcera
v roce 1944. První dcera Vlasta zemřela v ne‑
dožitých 18 letech v roce 1941. Mezi mými
rodiči a mnou chybí jedna generace. Jejich
věk v době mého narození by odpovídal
spíš na prarodiče. Rovněž můj otec Fran‑
tišek Brych se narodil v Heřmanově Městci
v roce 1895, tedy ještě v Rakousko‑Uherské
monarchii. Letos by mu bylo 126 let. Vyučil
se truhlářem u zámeckého mistra Jana
Křížka. Postupem času složil tovaryšskou
a mistrovskou zkoušku a mohl se nazývat
mistrem. První dílnu měl v domě č. 430,
kde bydlíme dodnes. Později postavil na
pozemku za domem prostornou dílnu, stro‑
jovnu, barvírnu, dýhárnu a sklad na dýhy.
Návrhy na nábytek si vymýšlel a kreslil sám.
V dílně měl v jednom rohu malou kancelář,
tam jsem chodila ráda. Lákaly mě vzorníky
dřev, dýh, barev, barevné tužky a inkousty,
různá křivítka, kružítka a pravítka. Už jako
malá holka jsem uměla pojmenovat drob‑
né truhlářské nářadí. Zákazníky měl otec
nejen v okolí, ale v knize objednávek jsem
našla také Prahu, Dobřany u Plzně a dokon‑
ce Hronec na Slovensku. Obětní stůl, kaza‑
telna a lavice v místním Husově sboru jsou
také jeho dílo dle vlastního návrhu. Vyučilo
se u něj několik budoucích truhlářů. Otec
byl společenský, hrál na příčnou flétnu a na
eufonium, byl dlouholetým členem sokol‑
ské dechovky, sepsal kroniku hudebního
odboru Sokola – v digitální podobě je na
webu Spolku přátel Heřmanova Městce.
Měl představivost, v důchodu ho bavilo
tvořit z různobarevných dýh intarzované
obrázky. Maminka se narodila v roce 1901,
pocházela ze statku v Dolních Raškovicích.
Vystudovala Obchodní akademii v Chrudi‑
mi. Protože uměla výborně německy, získala
místo v Praze ve firmě, která obchodovala
s kořením. Občas zavzpomínala na sklady
plné velkých žoků s nádherně voňavým
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kořením z celého světa. Měla pěkný alt,
krásně malovala. Milovala květiny všeho
druhu. Otci pečlivě vedla celý život firemní
účetnictví.
A jaká byla vaše profesní kariéra?
Moje cesta za vzděláním nebyla jednoduchá.
Učila jsem se výborně, takže po závěrečné
zkoušce v osmé třídě jsem se automaticky
přihlásila na Jedenáctiletku. Byla jsem přija‑
ta a odjela jsem s ostatními na chmelovou
brigádu. Během mé nepřítomnosti mě ze
školy vyhodili. V té době jsem zdaleka neby‑
la jediná, komu bylo odepřeno vzdělání. Ale
způsob a načasování mého vyhazovu byl
podraz, kterým se přes moji osobu tehdejší
místní představitelé města pomstili otci za
jeho kritický a neskrývaný postoj vůči na‑
šemu lidově‑demokratickému zřízení a za
odmítnutí vstoupit do družstva řemeslníků.
Bylo mně 14, nemohla jsem to pochopit.
Potkávala jsem spolužáky ze základky, kteří
se s mnohem horším prospěchem na školu
dostali a připadala jsem si jako ocejchovaná.
Následující rok jsem si podala přihlášku na
učební obor do Tesly, ani tam mě nepřijali.
Během dvou let čekání na zázrak jsem se
naučila psát všemi deseti na stroji, těsno‑
pis, chodila jsem na soukromé hodiny ja‑
zyků a jezdila do hudebky do Chrudimě na
hodiny klavíru. Na pracovním úřadě jsem
požádala o práci v kanceláři. Nabídli mně le‑
pení bot v Botaně. Nakonec jsem skončila
v bývalé panské zahradě, kam mě vedoucí
přijal na letní brigádu. Byla to docela těžká
manuální práce, ale zvykla jsem si a praco‑
vala jsem tam celý následující rok. Tím jsem
se proměnila v dělnický kádr a od závodní‑
ho výboru ROH jsem dostala doporučení
ke studiu na Střední technické škole zahrad‑
nické v Praze‑Krči, kde jsem potkala svého
budoucího manžela. Ředitelka nabídla třem

Protože jsem uměla dobře psát na stroji, zís‑
kala jsem práci písařky ve Vodních zdrojích
v nedalekých Bylanech. Změna zaměstnání
byla pro mě obrovský šok. Uzavřená v pře‑
plněné, zakouřené kanceláři, pro mě zcela
nesrozumitelná terminologie a jakási han‑
týrka, které jsem nerozuměla. Učila jsem se
za pochodu, z písařky jsem se postupem
času vypracovala na dispečerku hlavní vý‑
roby. Náplní mé práce bylo na každý kvar‑
tál vypracovat harmonogram prací pro
jednotlivé vrtné, kopné a čerpací osádky
a sledovat průběh prací na všech lokali‑
tách. Termíny smluv musely být dodrženy.
To vyžadovalo znalost jednotlivých techno‑
logií. V podniku pracovalo v průměru 250
zaměstnanců, převážně muži. V sekci hlav‑
ní výroby jsem byla jediná žena a nemohla
jsem si dovolit „nevědět“. Zpočátku nebylo
sice úplně snadné získat si u těch otrlých
chlapů jejich respekt, ale podařilo se. Ráda
na tu spolupráci vzpomínám, rozhodně se
mně s nimi pracovalo líp než v ženském ko‑
lektivu. Vzpomínám si, že říkávali – pozor,
jde Mana, Mana, musíme mluvit slušně. Ve
Vodních zdrojích jsem pracovala 17 let.
Teď něco o vašich zájmech
a zálibách a jak jste se dostala
k výtvarné činnosti?
Zájmy a záliby – už v základce dějepis, histo‑
rie, četba, příroda, později pěší a cykloturisti‑
ka, ráda chodím na výstavy a na koncerty, líbí
se mně obrazy (nejvíc ty impresionistické),
z původní profese zůstala záliba v aranžování
květin a zahradničení. Mám sbírku krátkých
povídek, které jsem napsala pro radost a pro
své nejbližší a přátele a také mám občas chuť
vzít štětec a něco namalovat nebo si v tichu
sednout k počítači a listovat ve starých ma‑
trikách. Jejich digitalizace umožňuje pátrat
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v pohodlí domova. Při téhle činnosti s vel‑
kou vděčností vzpomínám na pana učitele
Johna, ke kterému jsem chodila na hodiny
němčiny. Naučil mě taky psát a číst švabach.
Prakticky nikdy jsem tuhle dovednost nevy‑
užila. Ocenila jsem ji, až když jsme se rozhodli
vytvořit rodopis Mannovy a Brychovy rodiny.
Staré české i německé matriky jsou totiž od
šestnáctého století až do druhé poloviny 19.
století psány novogotickou kurzívou neboli
švabachem neboli kurentem. Zpočátku to šlo
ztuha, hodně záleželo na rukopisu pisatele, ale
postupně se mně vybavila jednotlivá písme‑
na i jejich charakteristická spojení. Byla to pro
nás výhra. Bez této dovednosti představují ku‑
rentem psané matriky velkou překážku. Mám
velké štěstí, že většinu zálib sdílíme společně
s manželem a výhodu, že mohu využívat jeho
počítačovou gramotnost, kdykoli to některý
z mých koníčků vyžaduje.
Hodina kreslení byla pro mě ve škole noční
můra. Zlom nastal jedno zimní odpoledne
v Domě dětí a mládeže na Ježkovce, kde
paní Chytilová pořádala různé výtvarné
kurzy – drhání, drátování, keramika, ple‑
tení z pedigu atd. Říkalo se jim „poo“, což
znamenalo po obědě. Chodila jsem tam
také. Na kurz malování voskovým batikem
jsem se rozhodla nejít. Manželova poznám‑
ka „zkusit to můžeš“ mě zviklala, tak jsem
vystřihla z papíru jednoduchý tvar ptáčka,
sebrala kus bílého plátna a padesátikorunu
jako příspěvek na barvy a šla. Paní Chytilová
nám vše podrobně vysvětlila a začaly jsme
pod jejím dohledem postupně skládat
obraz z jednotlivých vrstev. Byl to docela
zdlouhavý proces. Když jsem odstranila po‑
slední vrstvu novin, do kterých se pomocí
horké žehličky vsákl veškerý vosk z látky,
vykoukl na mě k mému úžasu ze zeleného
křoví rozverný ptáček. Spěchala jsem domů,
abych se rodině pochlubila. Nešetřili chvá‑
lou a manžel podotkl, že má na tom obráz‑
ku osobní zásluhu, neboť mě na ten kurz
vyhnal. Povzbuzená úspěchem jsem si na‑
koupila barvy, vybrala námět a s chutí jsem
se pustila do druhého díla. Postup jsem si
pamatovala a těšila se na výsledek. Jenže
ten mě zklamal. Jednotlivé makovice vypa‑
daly divně, pozadí také nic moc. Celé tak
akorát do popelnice. Opět zasáhl manžel.
Od popelnice mě odradil s tím, že vyhodit
obrázek můžu vždycky, mám několik dnů
počkat, znovu se k obrázku vrátit a teprve
pak se rozhodnout. Zarámované makovi‑
ce mají své trvalé místo na stěně našeho
obýváku. Obrázků přibývalo, postupně
jsem poznávala, jaké možnosti tato výtvar‑
ná technika skýtá. Malovala jsem s chutí
a pro radost, ale vůbec jsem nepomyslela
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obrázky někde vystavit. Mými diváky byla
pouze rodina. K výstavě mě doslova vy‑
bídli dva lidé, těm jediným jsem si troufla
své výtvory ukázat. Sekretář čáslavského
literárního klubu a pražská grafička a malíř‑
ka. S oběma jsem se seznámila na literární
soutěži v Čáslavi. S díky na Evu a Bohouška
vzpomínám, bohužel nás oba předčasně
opustili. V průběhu let jsem uspořádala 12
výstav, první v Čáslavi, třikrát v Heřmanově
Městci, na zámku v Nasavrkách a v Chras‑
ti atd. Voskový batik se řadí mezi výtvarné
techniky, protože svou značnou variabilitou
poskytuje tvůrci široké možnosti ztvárnění
konkrétních námětů i abstraktních před‑
stav. Je to poměrně složitý a pracný proces.
Pochází z ostrova Jáva a jeho původ sahá
do 12. století n. l. V Evropě se touto tech‑
nikou zhotovené výrobky objevily poprvé
v Holandsku. Postupem času se v Evropě
ujal její zjednodušený postup. Po vykrytí
požadovaných částí voskem se látka bar‑
ví, suší, případně se vosk nanáší na další
partie a látka se znovu barví. Veškerý vosk
se odstraňuje nakonec, podobně jako při
zdobení velikonočních vajíček. Občas batik
kombinuji s koláží z vylisovaného rostlinné‑
ho materiálu.
A jak jste se dostala k napsání
knihy o Heřmanově Městci?
Na jednom z počátečních setkání Spolku
přátel HM se hovořilo na téma činnosti spol‑
ku a kdo, jak a čím by mohl přispět. Městec
býval znám jako město obchodníků, ale jaká
konkrétní řemesla a obchody tu byly zastou‑
peny? Otec byl řemeslník a místní řemeslní‑
ci i obchodníci se znali, přicházeli spolu do
styku jak pracovně tak osobně. Nápad pro‑
pátrat tuto oblast blíže se mně zdál celkem
zajímavý. Nebylo tak těžké přehoupnout se
do vlastního dětství a mládí, oživit dávná
vyprávění rodičů i své pozasuté vzpomínky
a pokusit se za přispění ochotných pamětní‑
ků sestavit publikaci o heřmanoměsteckých
řemeslnících, obchodnících a dalších pro‑
fesích, o průmyslových podnicích. To byla
moje prvotní představa. Na začátku vznikl
pouze seznam podobný tomu telefonní‑
mu – jméno, ulice, popisné číslo, povolání.
S identifikací některých domů a domovních
čísel mně pomáhala mapa města s popisný‑
mi čísly. Následoval výšlap do terénu, abych
všechny dotčené domy viděla ve skutečnos‑
ti, nejen na papíře a zkontrolovala jsem jejich
popisná čísla. Prošla jsem tak všechny měs‑
tecké ulice. Intenzivně jsem pátrala po dalších
informacích o řemeslech, o mlýnech a mly‑
nářích, jak se obchodovalo, o lázeňství atd.
Prozkoumala jsem městské kroniky i kroniky
knihovny a spoustu dalších textů (v publikaci

jsou všechny prameny a literatura uvedeny
jmenovitě). Hledala jsem příhody lidí i domů.
V další etapě se text rozrostl o samostatnou
kapitolu, kterou jsem věnovala škole, poště,
knihovně, spořitelně a domovům pro senio‑
ry. Ve druhé části publikace jsem připomně‑
la významné osobnosti, jejichž původ, život
či působení se dotýkaly našeho města. Na
závěr jsem přidala pár zajímavostí z města
a přehledy profesí tak, jak byly zastoupeny
v jednotlivých ulicích. Na publikaci jsem za‑
čala pracovat koncem roku 2019. Postupem
času vzniklo sedm pracovních verzí, osmou,
konečnou vydal Spolek přátel Heřmanova
Městce v prosinci 2020. Byla to práce vyža‑
dující čas, trpělivost a pečlivost. Bavila mě,
nebylo mně zatěžko vysedávat nad ní třeba
až dlouho přes půlnoc. Odměnou je pro mě
příznivý ohlas, který publikace vyvolala nejen
u pamětníků, ale i u mladších ročníků. Všem
srdečně děkuji.
Nějaká veselá historka z psaní
knihy by se našla?
Pobavily mě některé inzeráty a zprávy
v Zájmech Heřmanoměstecka. Třeba: „Hle‑
dám muže s tvrdým vousem. Ve 3 minu‑
tách bude bezvadně oholen Pilňáčkovým
OHOLEM.“ Nebo: „V noci ve čtvrtek dne
19. 12. 1935 ukradena byla na Obci husa
a krůta. Svátky se blíží. Zostřete dohled nad
svým majetkem“.
A co chystáte do budoucna?
Chystám další výstavu svých výtvarných pra‑
cí v židovském dvojdomku, která by se měla
uskutečnit někdy na jaře příštího roku. Pokud
se to podaří, tak všechny srdečně zvu.
Otázky kladl Tomáš Plavec
P. S. Kniha Heřmanův Městec – město
mnoha profesí a významných osobností je
k dostání v Turistickém informačním centru
v Heřmanově Městci.

Chotěničtí dobrovolní hasiči uctili
v neděli 19. září památku 2 kolegů
zesnulých při zásahu v Koryčanech
Foto Ing. Stanislav Poskočil

www.hermanuv‑mestec.cz
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Andělské Vánoce – soutěž o nejkrásnějšího

Klub aktivní
senioři – říjen 2021

V letošním roce připravuje pro vás MO KDU‑ČSL již 16. adventní výstavu bet‑
lémů v městské galerii v židovském dvojdomku, a to od 27. 11. do 12. 12. 2021.
Letos ponese název Andělské Vánoce.

Klub Aktivní senioři se sejde v klu‑
bovně Domu s pečovatelskou služ‑
bou na Masarykově náměstí Heřma‑
nův Městec.

vánočního anděla při výstavě betlémů

I v tomto roce chystají organizátoři v rámci
výstavy soutěž s vánoční tématikou nejen
pro děti a dětské kolektivy. Budete‑li se chtít
zapojit, zde jsou soutěžní podmínky.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích.
Jednak školní kolektivy a mateřská centra.
Druhá kategorie je stanovena bez omezení
věku a počtu tvůrců. Zapojit se tak může
kdokoli - kamarádi, rodiny, kroužky, jed‑
notlivci a další. Úkol je v obou kategoriích
stejný. Vytvořit z libovolného materiálu a li‑
bovolnou technikou vánočního anděla/y.
Těmi pak ozdobíte vánoční stromek či vě‑
tev. Maximální výška stromku, resp. velikost
větve je 1 metr! Způsob zdobení stromku
(větve) není omezen.
A to nejdůležitější: veškeré anděly ozdobe‑
né stromky a větve, které mají být zařazeny
do soutěže, je třeba dodat ve středu 24. 11.
nebo ve čtvrtek 25. 11. od 10.00 do 16.00
hod., případně ještě v pátek 26. 11. nejpoz‑
ději do 12.00 hod. do městské galerie v ži‑
dovském dvojdomku. Ve výstavní místnosti
budou volně k dispozici větve. Hodnocení
provede odborná výtvarná komise.

Každý výrobek musí být řádně označen,
aby nemohlo dojít k záměně - tedy jmé‑
na a příjmení tvůrců, tel. kontakt. Slav‑
nostní vyhlášení výsledků a předání cen
bude v rámci vernisáže výstavy v sobotu
27. 11. 2021 od 14 hodin. Ozdobené strom‑
ky i větve se stanou součástí expozice XVI.
výstavy betlémů. V průběhu výstavy mo‑
hou také návštěvníci vybírat ozdobený
stromek nebo větev, které se jim nejvíce
líbí; vyhodnocení bude na závěr výstavy.
Výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji
Leknín a ve vánočním čísle Křesťanského
zpravodaje. Máte‑li dotazy a připomínky,
obraťte se na tel.: 602 101 445, 776 191 978
či e
‑ mail: zdenka.sedlackova@ccsh.cz,
bartolomejka@centrum.cz.
Věříme, že s nadcházejícím podzimem
a přicházejícím adventem si zkrátíte čekání
na Vánoce a zúčastníte se naší vánoční sou‑
těže. Těšíme se na vaše díla, která se stanou
ozdobou XVI. výstavy betlémů, tentokrát
pod názvem „Andělské Vánoce“.

pondělí 4. října 15.30 hod
ODBARVOVÁNÍ TEXTILU
doneste si trika černé nebo tmavě zelené
barvy, ostatní materiál přiveze / lektorka,
spoluúčast 50 Kč
úterý 12. října 15.30
KERAMIKA
doneste si pracovní triko, hadr a nůž / spo‑
luúčast 50 Kč
pondělí 25. října 14.00
MASÁŽE
doneste si ručník – objednávky na tel.:
724 215 103 / spoluúčast – členové STP hradí
80 Kč, ostatní hradí 160 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Zdenka Sedláčková
předsedkyně MO KDU‑ČSL

Nechte se pohoupat Noemovou archou

Evangelický sbor v Heřmanově Městci zve na divadlo pro malé i velké

11. října 2021
v 17.00

Napodruhé vás zveme na výmluvně nazvané divadelní představe‑
ní, které heřmanoměstecký evangelický farní sbor pořádá v pondělí
11. října od 17 hodin ve zdejší sokolovně. Loutkový soubor Bajka divadla
z Českého Těšína poutavým způsobem převypráví prastarý biblický
příběh. 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 zvlášť cílí na
menší i větší děti a na rodiny s takový‑
mi dětmi, svou poetičností a hloubkou,
ale určitě potěší i dospělé. Scénář a režie
inscenace jsou dílem Vítězslava Marčí‑
ka, jehož dvě kouzelná představení jsme
již v Heřmanově Městci měli možnost
vidět. Jménem heřmanoměsteckého
evangelického sboru vás tedy zvu, abys‑
te s dětmi, vnoučaty, nebo klidně i sami
dorazili v pondělí 11. října v 17.00 do so‑
kolovny na plavbu na Noemově arše.
Jan Plecháček, evangelický farář

sokolovna
Heřmanův Městec

vstupné dospěli 120,- / děti 70,- Kč
představení se koná
s podporou města Heřmanův Městec
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Česká křesťanská akademie zve na
besedu a autogramiádu s Jiřím Zajícem
Po více jak ročním covidovém omezení pevně doufáme, že budeme moci
opět navázat na programy a besedy pořádané místní skupinou České křes‑
ťanské akademie. První setkání je před námi. V neděli 10. října vás srdečně
zveme na přednášku a besedu spojenou s autogramidádou nazvanou „Pojď‑
me ještě kousek…“. Název odpovídá stejnojmenné knize rozhovorů Terezy
Zavadilové a Martina T. Zikmunda s pedagogem, publicistou, spisovatelem
a skautem Jiřím Edy Zajícem.
Jiří Zajíc není postava, která by se dala snadno přehléd‑
nout nebo zařadit. Má odvahu jít proti proudu, a i proto
jeho život není žádná idyla. Kde se objeví, tam přináší
svěží vítr, kritičnost i nové výzvy. Přesně tyto rysy má
i tato kniha rozhovorů, v níž nejen upřímně a velmi ote‑
vřeně bilancuje svůj život, své zdary i prohry, ale přede‑
vším dává spoustu podnětů k přemýšlení – třeba o naší
nedávné minulosti, o stavu české společnosti po pádu
komunismu, o výchově mládeže, médiích, občanských
postojích či křesťanské přítomnosti ve 21. století. „Jiří má
mnoho darů, ale za nejdůležitější pokládám dar věrohod‑
nosti,“ říká o něm Petr Pithart.

Provoz nepřerušen!
Nabízíme denní a víkendová menu,
prostory pro oslavy,
ať už rodinné či pracovní,
vánoční, ﬁremní
a jiné večírky,
školení,
svatby.
www.arabelakonopac.cz

A tak vás zveme na setkání s ním i autory
rozhovorů v neděli 10. října od 17 hodin ve
velkém sále Multifunkčního centra v Heř‑
manově Městci.
Marek Výborný a Jan
Plecháček
Místní skupina ČKA
Heřmanův Městec

Podzimní sběr
šatstva a dalších
potřebných věcí pro
Diakonii Broumov
Na začátek listopadu připravuje‑
me charitativní sbírku pro Diakonii
v Broumově. Tradiční sběr nejen
šatstva se uskuteční v úterý 9. listo‑
padu v prostorách nové hasičárny
SDH Heřmanův Městec od 12.00
do 16.30 hod.
Charitativní akci organizuje místní orga‑
nizace KDU‑ČSL. Budou se sbírat tyto
věci: oblečení dámské, pánské, dětské
(i poškozené), lůžkoviny, ručníky, utěrky,
látky (min. 1 m2), vatované nebo péřové
deky a polštáře, peří, hračky, spací pytle,
knihy (jen nepoškozené), obuv (jen nová,
nepoškozená). Prosíme, aby tento výčet
věcí byl dodržen, nic jiného bohužel
nebude moci být přijato. V žádném pří‑
padě se nesbírají věci špinavé, mokré či
zatuchlé. Na žádost řady z vás zveřejňu‑
jeme tuto informaci s předstihem, abyste
stihli vše připravit. Věci přinášejte zabale‑
né výhradně v igelitových pytlích nebo
papírových krabicích. Prosíme o dodržení
uvedených skutečností i doby sběru. Pře‑
dem děkujeme.
Marek Výborný

Dne 25. 10. 2021 to
budou tři roky, co nás
navždy opustil
Ing. Vlastimil Koukal.
S láskou a úctou
vzpomíná manželka
Jaroslava, děti,
zarmoucená rodina
a přátelé.

www.hermanuv‑mestec.cz

VZPOMÍNÁME

strana 11

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

T. J. Sokol Heřmanův Městec
pořádá 9. 10. 2021
výlet do Jihlavy
odjezd v 9:00 od sokolovny

ZÁBAVNÍ PARK ROBINSON
podle zájmu můžete navštívit ZOO Jihlava
Doprava zdarma, účastníci si hradí vstupy
a občerstvení. Za děti zodpovídají rodiče.

Skauting na Chrudimsku
Výstava – muzeum Chrudim – otevřeno do 28. 11. 2021

Skauting je celosvětový fenomén zastávající významné místo ve výchově mládeže
nejen v zahraničí, ale také u nás. Zatímco v některých zemích tato organizace
kontinuálně pokračuje více jak sto let, v našem prostředí byla třikrát zakázána
a třikrát obnovena. Přes tyto peripetie je s naší společností pevně svázán a je největší
organizací dětí a mládeže v České republice. K významným centrům skautingu patří
bezpochyby také Chrudimsko, kterému se věnuje tato výstava.
Výstava je rozdělena do dvou částí. V první
se návštěvníci seznámí s počátky skautin‑
gu, jeho zakladateli a také obecným vývo‑
jem na našem území. Budou mít možnost
zhlédnout skautské kroje a jejich vývoj od
30. let 20. století až do současnosti. Zvláště
nejstarší vystavovaný kroj se řadí mezi oprav‑
dové vzácnosti, neboť se jich do současnosti
dochovalo pouze několik kusů. Návštěvníci
tak mají unikátní příležitost prohlédnout si
předměty, které nejsou běžně k vidění. Sou‑
částí výstavy jsou také tiskoviny a literatura
pokrývající období od první republiky do
počátků 21. století. Nechybí ani předměty
spojené se skautskou symbolikou. První sál
pak uzavírá scéna ze skautského tábora.
Ve druhé části je prezentováno deset stře‑
disek okresu Chrudim – Chrudim, Slatiňany,
Heřmanův Městec, Skuteč, Proseč, Hlinsko,
Kameničky, Luže, Chrast a Nasavrky. Na vý‑
stavních panelech je popsána jejich historie

i současnost doplněná o dobové fotogra‑
fie. Každé středisko také zapůjčilo několik
předmětů spojených s jejich fungováním.
Návštěvníci tak mají opět příležitost spatřit
věci ukryté ve skautských klubovnách a uží‑
vané na táborech. Pro doplnění celkového
obrazu skautského života je součástí druhé‑
ho sálu také právě klubovna.
Zkrátka nepřijdou ani děti a hraví návštěvníci,
kteří dávají přednost interaktivním prvkům.
Dostanou příležitost ověřit své tábornické
znalosti či určování přírodnin. Výstava je urče‑
na širokému okruhu návštěvníků. Skauti získají
příležitost vzájemně se dozvědět podrobnosti
o historii okolních středisek, návštěvníci méně
znalí této tematiky poznají kořeny i součas‑
nost hnutí u nás. Starší generace zavzpomíná
na foglarovky, Rychlé šípy nebo mládežnický
časopis Vpřed. Mladší pozná, jak se tábořilo
v minulosti. Všichni jsou srdečně zváni.
Richter David
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APŽ
Říjen
2021
APŽ
Říjen
2021
APŽ Říjen 2021
Úterní hodinová cvičení v RC Radovánek
Úterní hodinová cvičení v RC Radovánek
Cvičíme
v novýchcvičení
prostorách
Radovánek
Úterní
hodinová
v RCRC
Radovánek
Cvičíme
v nových prostorách
RC
Radovánek
(Multifunkční
centrum)
od
14.00.
Cvičíme
v nových
prostorách
RC Radovánek
(Multifunkční
centrum)
od 14.00.
(Multifunkční centrum) od 14.00.
sobota 2. října
sobota 2. října
Výlet na2.zámek
sobota
října Sychrov
Výlet na zámek
Sychrov
Odjezd
v
9.00
z nám.
Míru v H. M.
Výlet
navzámek
Sychrov
Odjezd
9.00 z nám.
Míru v H. M.
Prohlídka
zámku
a anglického
Odjezd
v 9.00
z nám.
Míru v H. parku.
M.
Prohlídka
zámku
a anglického
parku.
Návrat dozámku
18.00. Příspěvek
na dopravu
Prohlídka
a anglického
parku.
Návrat do 18.00. Příspěvek
na dopravu
100 Kč/osobu.
na zámek
si hradí
Návrat
do 18.00.Vstup
Příspěvek
na dopravu
100 Kč/osobu.
Vstup
na zámek
si hradí
každý
sám.
100
Kč/osobu.
Vstup
na
zámek
si
hradí
každý sám.
každý sám.
pondělí 4. října
pondělí 4. října
Svátek seniorů
Pardubicích
pondělí
4. října v
Svátek seniorů
v Pardubicích
Odjezd seniorů
ve 13.00vzPardubicích
autobusového nádraží
Svátek
Odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží
v H. M. Program
Atriu Palác.
Odjezd
ve 13.00 v
z autobusového
nádraží
v H. M. Program
v
Atriu Palác.
v H. M. Program v Atriu Palác.
středa 6. října
středa 6. října
Zdravotní
vycházka parkem a Palácem
středa
6. října
Zdravotní
vycházka parkem a Palácem
Sraz ve 14.00
u vchodu
do parku
Zdravotní
vycházka
parkem
a Palácem
Sraz ve 14.00
u vchodu
do parku
(u Holuba).
Sraz
ve
14.00
u
vchodu
do
parku
(u Holuba).
(u Holuba).
neděle 10. října
neděle 10. října
Cyklovýlet
– nechte se překvapit kam
neděle
10. října
Cyklovýlet
– nechte se překvapit kam
Sraz
v
9.00
u kapličky
vlakovéhokam
Cyklovýlet
seu
Sraz v 9.00 –u nechte
kapličky
upřekvapit
vlakového
přejezdu
v
H.
M. Ujedeme
cca 50 km.
Sraz
v 9.00
u kapličky
u vlakového
přejezdu
v H.
M. Ujedeme
cca 50 km.
přejezdu v H. M. Ujedeme cca 50 km.
sobota 16. října
sobota 16. října
Jdeme ze
na Betlém
sobota
16.Dvora
října Králové
Jdeme ze
Dvora
Králové na Betlém
Odjezdze
v 8.00
z autobusového
nádraží
Jdeme
Dvora
Králové na Betlém
Odjezd v 8.00
z autobusového
nádraží
v H. M. Ujdeme
cca
10 km.
Odjezd
v
8.00
z
autobusového
nádraží
v H. M. Ujdeme cca 10 km.
v H. M. Ujdeme cca 10 km.
středa 20. října
středa 20. října
Pěšky z20.
Rabštejna
domů
středa
října
Pěšky z Rabštejna
domů
Odjezdz vRabštejna
9.00 z autobusového
nádraží
Pěšky
domů
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží
v H. M. v 9.00 z autobusového nádraží
Odjezd
v H. M.
v H. M.
středa 27. října
středa 27. října
Východočeské
v Pardubicích
středa
27. října divadlo
Východočeské
divadlo v Pardubicích
Představení Audience
uvkrálovny
(skupina
Východočeské
divadlo
Pardubicích
Představení Audience u královny
(skupina
B sezóna 2020).
Odjezduvkrálovny
18.00 z nám.
Představení
Audience
(skupina
B sezóna 2020).
Odjezd v 18.00 z nám.
Míru
v
H.
M.
Podmínkou
účasti
je
očkování,
B
sezóna
2020).
Odjezd vúčasti
18.00jez očkování,
nám.
Míru
v H. M.
Podmínkou
PCR nebo
test,účasti
potvrzení
o
Míru
v H. M.antigenní
Podmínkou
je očkování,
PCR nebo
antigenní
test, potvrzení
o
prodělaném
onemocnění
COVID-19.
PCR
nebo antigenní
test, potvrzení
o
prodělaném
onemocnění
COVID-19.
Vstup
do
divadla
s
ochranou
dýchacích
prodělaném
onemocnění
COVID-19.
Vstup do divadla
s ochranou
dýchacích
cest. do divadla s ochranou dýchacích
Vstup
cest.
cest.
sobota 30. října
sobota 30. října
Rozloučení
s cyklosezónou
sobota
30. října
Rozloučení
s cyklosezónou
Sraz v 10.00sucyklosezónou
vchodu do parku
Rozloučení
Sraz v 10.00 u vchodu do parku
(u
Holuba).
Sraz
v 10.00 u vchodu do parku
(u Holuba).
(u Holuba).
Respektujeme vládní nařízení, program
Respektujeme vládní nařízení, program
bude přizpůsoben
aktuální
Respektujeme
vládní
nařízení, program
bude přizpůsoben
aktuální
epidemiologické
situaci.
bude
přizpůsoben
aktuální
epidemiologické situaci.
epidemiologické situaci.
Ivana Krbcová
Ivana Krbcová
+420
152 866
Ivana723
Krbcová
+420
723
152 866

www.energeia.cz
+420
723 152 866
www.energeia.cz
www.energeia.cz
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Výpravy za dobrodružstvím do krajiny
Železnohorského regionu
Karty exkurzí pro pěší výlety naším regionem vznikly v rámci projektu Místní
akční plán vzdělávání II v ORP Přelouč (reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0
008593). Jejich součástí je také pracovní list se spoustou zábavných úkolů,
které vás naučí něco nového o okolní krajině a historii regionu. Úkoly jsou
doplněny vyprávěním, které vás bude provázet po celou dobu cesty. Zábava
a poučení jsou tak připraveny pro děti i dospělé!

Na jakoukoli výpravu můžete vyrazit praktic‑
ky kdykoli a s kýmkoli. Neváže se na žádné
otevírací doby a nařízení kohokoli. Snad jen
respekt k sezónnosti a ročnímu období nám
dává drobná omezení a ctíme pravidlo, že
výprava se musí přizpůsobit tomu, kdo má
nejméně fyzických sil a pak si ji užijete všichni.

Protože praktické poznávání čehokoli je
v každém ohledu dobrodružství, připojte
se k nám, sbalte si něco dobrého na cestu
a vyrazte na výpravy do okolí pěkně posta‑
ru, tj. po svých. Jen tak budete mít šanci vní‑
mat okolní krajinu všemi smysly a dostane
se vám vzácné příležitosti objevovat pravou
a jedinou podstatu funkční krajiny = našeho
života: princip funkce vody v přírodě, kvalitu
vzduchu a půdy, přírodní a druhovou roz‑
manitost, historii a tradice osídlení…

První výpravy za dobrodružstvím jsou již zve‑
řejněny na webových stránkách Místní akční
skupiny Železnohorský region, z. s. k neome‑
zenému využití a postupně budou přibývat
další. Dostupné zde: www.zeleznohorsky
‑region.cz. Přidejte se k nám a poznávejte
kouzlo našeho regionu.
Realizační tým MAP

LAVER CUP 2021
V sobotu 4. 9. 2021 se odehrála na kurtech
za sportovní halou tenisová soutěž týmů
Heřmanova Městce a Chotěnic. Systém
soutěže byl nastaven tak, že kapitáni stří‑
davě nasazovali hráče ze svých týmů do
jednotlivých zápasů dvouher a čtyřher.
Za vítězství v jednotlivých zápasech byly
udělovány 1,2 nebo 3 body.

z důvodu nemoci o jednu ze svých opor,
vedl J. Pravda a hrál ve složení M. Pilař, F.
Meduna, A. Petráň, M. Pavlíček. Pohár ví‑
těznému týmu předal M. Holub.
František Dvořák

Celkové vítězství v soutěži po 11 odehra‑
ných zápasech a putovní pohár nakonec
vybojoval tým z H. Městce pod vedením
kapitána V. Táborského ve složení V. Polák
R. Chytil, J. Pardus, F. Dvořák. Poražený tým
z Chotěnic, který na poslední chvíli přišel

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

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

3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

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

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

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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PODĚKOVÁNÍ za léto VESELO (pro malé i velké) H. Městec
Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili našich letošních táborů,
a to jak vedoucím, tak i dětem. Trochu se stydím, že zodpovědnou práci
vedoucích beru už jako samozřejmost a již dlouho jsem o našich táborech
nepsala. Letos si však díky zvláštní zkušenosti znovu uvědomuji, že věnovat
14 dní práce dětem, které až tak moc neznáme, tak samozřejmé není.
Na ten první tábor jsme odjeli už poslední‑
ho června, Vítek s Leou připravili několika‑
denní program pro naše dospělé „děti“. Jez‑
dili na dětské tábory od svých 6 let a nyní by
se tak rádi vrátili o mnoho let nazpět. Milují
prostředí Bedřichovky, přírodu kolem, rádi
se sem vracejí a rádi si ještě teď hrají.
Ten další tábor byl 13 dní dlouhý, zúčastnily
se ho děti od 6 do 15 let. Letos jsme měli
hodně malých dětí a hodně nových dětí.
Děti se bavily při lovu „perel“, hledání zpráv
v lese, pátrání po starém čaroději i stavění

domečků pro hobity. Téma celotáborové
hry bylo totiž „pokračování“ Pána prstenů.
Vítek s Leou vymysleli úplně nový příběh
o zachraňování Středozemě. Děti byly pod‑
le věku rozdělené do 4 oddílů: Hobiti, Tr‑
paslíci, Elfové a Lidé a každá skupina měla
své úkoly. Nakonec ale přece jen všichni
společně s pomocí dobrého čaroděje po‑
razili zlé skřety.
Dalšími akcemi byly 2 tábory pro rodiče
s dětmi na chatě v Konopáči v červenci
a srpnu. Tyto tábory byly určené pro členy

našeho VESELA, je to totiž jediná možnost
se setkat a třeba zavzpomínat na léta minu‑
lá a dávno minulá. Tábor organizuje každo‑
ročně Míla Málková, spí se ve stanech a také
sem se vracejí se svými rodiči i odrostlé děti.
Týdenní srpnový tábor na Bedřichovce
měl na starosti Jenda a o drobotinu se sta‑
rali rodiče. Noční hru i několik výletů a her
v lese absolvovaly děti bez zranění, a to je
vlastně největší výhra. Nejlepší byl ovšem
sladký poklad schovaný v lese. Děkujeme
tímto maminkám, které se do přípravy pro‑
gramu zapojily.
Největší dík patří Vítkovi, Leonce, Denis‑
ce, Ondrovi, Táďovi, Rosťovi, Míle, Jendovi
a Lubošovi za čas i síly, které věnují přípravě
i organizaci táborů.
Jitka Řeháková
táborová babička

Den otevřených dveří v Pohůdce
V rámci týdne turistických informačních center pro vás připra‑
vujeme „Den otevřených dveří“. Zveme tímto všechny a přede‑
vším ty, kteří u nás ještě nebyli, v úterý 26. října 2021 k nám do
Pohůdky.
Můžete se s námi blíže se‑
známit, dozvědět se něco
více o fungování informač‑
ního centra, prohlédnout si
„staronové prostory“, poznat
naši práci i naše záměry.
K dostání k tomu budou vy‑
brané prodejní materiály za
zvýhodněné ceny a drobné
upomínkové předměty zdar‑
ma. V době od 13 do 17 ho‑
din tu navíc můžete ochutnat
Heřmanovu kávu. Podávat ji
a vyprávět o ní budou sami
mistři z Medlešické pražírny.
O kávě toho ví opravdu hod‑
ně, proto si tuto příležitost
nenechte ujít.

Pohůdka připravuje
Pro všechny kreativní duše tu máme další vý‑
zvu – tvořivou dílnu s tématem „podzimní
věnec“. Líbily se vám věnečky v naší Pohůd‑
ce? Přijďte si je tedy s jejich autorkami vyro‑
bit sami. Ve čtvrtek 14. října od 16 do 19 ho‑
din. Máte‑li zájem, neváhejte a kontaktujte
nás (tel. 778 888 772,
email tic@spokul.cz),
protože počet účast‑
níků je omezen.
A pro ty ostatní, kte‑
rým stačí se uměním
pouze kochat, máme
dobrou zprávu – vý‑
stava obrazů místních
malířů je už téměř „na
spadnutí“. Pokud vše
dobře půjde, možná
už v říjnu se s nimi bu‑
dete moci seznámit.
Olga Čížková
a Thea Palmer
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Městské kino ožívá a chystá nové prostory
Městské kino opět otevřelo pro veřejnost a v rámci rekonstrukce předsálí
a rozšiřování zázemí svým návštěvníkům nabídne už brzo také novou ka‑
várnu.

Díky investici města Heřmanův Měs‑
tec jakožto nového majitele budovy
hotelu Bílý beránek se městské kino
dočká velké změny a rozšíření služeb
pro diváky.
Malé stísněné prostory předsálí kina se vý‑
razně rozšíří a místo původních třech hote‑
lových pokojů vznikne nový bar a posezení
kavárenského typu s výhledem na náměstí
a kostel sv. Bartoloměje. Rozšířeny budou
také toalety pro veřejnost, kde místo původ‑
ních dvou WC budou nově k dispozici čtyři,
což ocení diváci především při větších akcích,
jakými jsou cestovatelské festivaly a při divác‑
ky úspěšných filmech. Personál kina a kavár‑
ny se dočká svého zázemí v podobě šatny
s příslušenstvím, které budou moci využít
také naši hosté, které pozveme na cestova‑
telské večery, talkshow, malé koncerty apod.

Těšíme se na vaši návštěvu a již nyní sleduj‑
te naše aktuality na webu www.spokul.cz
a Facebooku, kde vás budeme průběžně
informovat.
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

Po zásadních změnách v technologii pro‑
jekce filmů a modernizaci kinosálu v po‑
sledních 10 letech se tak jedná o logický
další krok směřující k zatraktivnění prostře‑
dí kina, které patří mezi vyhledávané nejen
pro místní, ale stále více také pro přespolní
návštěvníky.
Dokončení celého záměru ještě zabere pár
týdnů, ale už 23. září byl obnoven provoz
kina a všichni z našeho SPOKUL týmu se
už moc těší, až se naplní vize na přilože‑
ném obrázku od našeho architekta. Nový
prostor dostane také svou grafiku a s blíží‑
cím se výročím 100 let kina v Heřmanově
Městci, které oslavíme již v lednu 2022,
vám v příštím čísle Leknínu představíme
nejen nová loga, ale také reálnou podobu
nových prostor.
www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Tylova ulice

Při našem putování městem
minulými léty nás Tylova
ulice dovede k vlakovému
nádraží.
Po vybudování nádražní budo‑
vy stejně tak jako železniční trati
z Přelouče do Vápenného Podola
v letech 1881–1882 bylo potřeba
upravovat silnici i chodník smě‑
řující k nádraží. Betonový chodník
byl vytvořen v roce 1927 a poté
následovaly další úpravy silnice.
Ve 30. letech 20. století tu v č. p.
380 fungovala také malá strojír‑
na Jindřicha Poskočila, později
Bohuslava Jiráska. Jednopatrové
domy s č. p. 386 a 387, které dnes
slouží jako městské byty, nechal
postavit stavitel Kašpar Vyleťal,
starosta města v letech 1906–
1909. Naproti nádražní budově
bývala místní váha, jak dokládá
fotografie, která tu stála do roku
1963. Na volném prostranství
pak vyrostl velký bytový dům.
Pamětníci mohou vzpomenout
i na hostinec U Kašparů, který se
nacházel pohledem od nádraží
vlevo. Jeho původní majitelkou
byla paní Růžena Řehounková,
matka paní Kašparové. Vývoj uli‑
ce dokládají přiložené fotografie.
Při jejím ústí z ulice Čáslavské
u kapličky sv. Jiří byl v roce 1990
zbourán dům s č. p. 241 a došlo
k jejímu rozšíření.

Čokoládovna Emir

Čokoládovna Vega, 30. léta 20. století

Před nádražím kolem roku 1900

1990, bourání čp. 241 naproti kapličce

roh Tylovy ulice 1990

Před nádražím v roce 1963
Strojírna J. Poskočila

Pohled od Löwitovy vily na zadní část patrových domů – 60. léta 20. stol.

Uzávěrka zpravodaje: čtvrtek 21. 10. 2021 ve 12.00
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Adresu Tylovy ulice č. p. 502 měla i od roku
1926 čokoládovna Vega. Dovážela kakaové
boby, které pražila a zpracovávala na čoko‑
ládu. Zaměstnávala 30–60 dělníků. Jejím
nástupcem se ve 40. letech 20. století sta‑
la čokoládovna Emir. Po ukončení výroby
čokolády se sem roku 1950 přemístil nově
vzniklý podnik Botana, v němž byly slou‑
čeny místní obuvnické firmy. Zabýval se
strojovou výrobou obuvi, která tu trvala asi
do roku 1990. Zánikem místního podniku
končí dlouhá heřmanoměstecká historie
výroby bot počínající ševcovským cechem
v 16. století.
Eva Bočková
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