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Lidé kolem nás
Pavel Lopour

Vážení spoluobčané,
startuje rok, který má zcela unikátní číslovku 2020. Numerologové se před‑
hánějí v prognózách, jaký vlastně ten rok bude. Shodují se v jednom, že nám
číslice říkají, že něco z našich jistot se může totálně zbořit, aby dalo příležitost
vzniknout něčemu lepšímu. Součet – tedy čtyřka nedává nic zadarmo, tudíž
je třeba chtít opustit staré a až poté se snažit o změnu.
Naše město vstupuje do roku, kdy v lecčem
staré opouští a v lecčem změnu přinese.
Čekají nás výrazné a na poměry města ne
zcela jednoduché investice. Jsem však pře‑
svědčen, že jsou nezbytné, pro život v našem
městě žádoucí a že jejich význam doceníme
zřejmě až později.
V roce 2020 nás čeká vznik nových 9 bytů
díky rekonstrukci č. p. 244 v Čáslavské ulici,
po které se volalo ještě před mým nástupem
na radnici v roce 2014. Dotace je přiřknuta,
stačí dobře vysoutěžit stavebníka a 9 rodin
najde svoje nové bydlení. Školu čeká výzva
ještě větší. Kompletní rekonstrukce č. p. 4,
tedy bývalé budovy MěÚ a propojení se ZŠ
nabídne nejen zcelení budov, společný dvůr,
ale i nové 3 kmenové třídy a 6 dalších pro vý‑
uku odbornou. Stejně tak otevřeme ruce pro

družinu a další posun naší školy v rámci jejího
areálu. Troufám si tvrdit, že od vzniku budovy
školy a rozhodnutí města v roce 1894 vybu‑
dovat novou školní budovu, nebylo příliš ob‑
dobných stěžejních rozhodování městských
zastupitelů. O to více jsem rád, že zastupitelé
odvahu našli, protože děti, jejich výuka a vý‑
chova jsou naše budoucnost. Konečně by
také měla být kompletně zrekonstruována
ulice Jiráskova, a to i se změněným režimem
nižší rychlosti a bezpečnostních prvků pro
ochranu pěších, kompletní chodníky, veřej‑
né osvětlení i regulaci parkování. A v lokali‑
tě Tylova se rozeběhne první fáze budování
parkovišť a autobusového terminálu, jehož
dokončení se předpokládá v roce 2021, nej‑
později 2022. Tady harmonogram půjde
ruku v ruce s činností drah a rekonstrukce
vlakových prvků.
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ZDARMA
měsíčník

č. 1/2020

Tříkrálová
sbírka

Vypíchl jsem čtyři největší a stěžejní akce
velmi náročné na financování a rozsah pra‑
cí. Ale město čeká i mnoho dalšího. Napří‑
klad kompostéry zdarma pro majitelé za‑
hrádek, nádoby na tříděný odpad zdarma
k jednotlivým nemovitostem a tím i snaha
o zlepšení nakládání s odpady v našem
městě. Sami pak můžete přispět návrhy na
realizace v rámci participativního rozpočto‑
vání. A jsem taky přesvědčen, že je v našich
silách přiblížit k cíli i další projekty, na kte‑
rých trpělivě pracujeme a o kterých trpěli‑
vě jednáme několik let. Ať už to je lokalita
Travní pro výstavbu rodinných domů, sídli‑
ště V Lukách a tamní zástavba pro rodinné
bydlení či třeba rozvoj sportovní infrastruk‑
tury za městskou halou či zázemí dalších
sportovišť. Po pěti letech v židli starosty
věřím, že to bude náležitě vidět a že se vše
v našem městě pozitivně projeví.
Nejsem příznivec slibů, ani konspirací.
Osobně nelibě vnímám ataky některých
jednotlivců a snahu neustále ve městě něco
bořit, na někoho útočit a šířit nepravdy a lži.
Naše město bude takové, jaké si je utvoříme
sami – společně. A věřím, že máme takto
sílu tady žít všichni. Já osobně vstupuji do
nového roku plný energie, chuti a naděje.
Přeji vám, abyste rovněž nacházeli ve svém
okolí dostatek inspirace a radosti ze života.
Přeji vám stálé zdraví a plno úsměvů s mini‑
mem životních překážek. Ať se nám v Heř‑
manově Městci žije dobře i v roce 2020!
Josef Kozel, starosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Slovo šéfredaktora
Vážení a milí čtenáři Leknínu.
Je tomu již jeden rok, co Leknín vychází
pod vedením nové redakce. Jak jsme
psali před rokem, snažili jsme se navázat
na to, co bylo dobré (například velmi ob‑
líbený seriál Zaváté stopy našeho města)
a přidat něco nového, třeba rozhovory
ze zajímavými osobnosti města, před‑
stavování sportovních oddílů a další. Zda
a jak se nám to podařilo, musíte posou‑
dit vy, čtenáři.
Již před rokem jsem apeloval na čtenáře,
aby se zapojili do vydávání zpravodaje,
a to za prvé informováním o společen‑
ských, kulturních a sportovních akcích
a za druhé zasíláním názorů na dění ve
městě a činnost radnice.
Zatímco prvá část této výzvy byla napl‑
něna, druhá téměř nikoliv. O pořádaných
akcích nás spolky poměrně pravidelně
informují, názory občanů však přicházejí
do redakce téměř výjimečně. Přitom na
faceboku města se můžeme dočíst lec‑
cos. Asi je jednodušší naklepat něco do
telefonu, než napsat seriózní příspěvek.
Obtížně někdy i získáváme odpovědi na
otázky v našich anketách.
Takže zkusme v novém roce Leknín oživit
vašimi názory. Rádi uslyšíme na radnici
pochvalu, ale sneseme i kritiku.
Závěrem mi dovolte popřát vám,
čtenářům Leknínu a všem občanům
Heřmanova Městce, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2020. Ať
proplujeme tímto rokem šťastně, jako dle
pověsti proplul list leknínu ke svému cíli!
Tomáš Plavec

Konzultace s architektem města
•
pondělí 13. 1. 14.00 – 16.00
•
pondělí 20. 1. 14.00 – 16.00
•
pondělí 3. 2. 14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte prosím přímo
architekta Ondřeje Teplého na 777 312 441
nebo architekt.hm@mixage.cz
Těším se na setkání s vámi.

RADA MĚSTA
•

pondělí 27. 1. 2020

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na
svém jednání dne 16. 12. 2019
usnesením č. Z/2019/060 bere na vědomí, že za‑
pisovatelkou zasedání byla určena Ing. Ivana Jan‑
kovská, schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Martina
Pleskota a pana Jiřího Pošíka, schvaluje navržený
program zasedání, souhlasí s námitkou k zápisu
z 23. 9. 2019 zastupitele pana Jana Řeháka a do‑
plňuje znění zápisu v plném rozsahu podané ná‑
mitky,
usnesením č. Z/2019/061 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
23. 9. 2019 do 16. 12. 2019 a schvaluje prodloužení
termínu pro splnění usnesení č. Z/2018/090 „Smě‑
na části pozemku p. č. 2376“ na 30. 6. 2020,
usnesením č. Z/2019/062 bere na vědomí Zprá‑
vu o činnosti rady města za období od 10. 9. do
2. 12. 2019,
usnesením č. Z/2019/063 bere na vědomí zprá‑
vu o činnosti Finančního výboru za období od
23. 9. 2019 do 4. 12. 2019 a schvaluje předložený
plán činnosti Finančního výboru pro rok 2020: kon‑
trola vybraných investičních akcí, účast na výbě‑
rových řízeních a podávání stanovisek k rozpočtu,
usnesením č. Z/2019/064 bere na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního výboru za období červen až
prosinec 2019 a schvaluje předložený plán činnosti
Kontrolního výboru pro rok 2020,
usnesením č. Z/2019/065 bere na vědomí zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni
5. 12. 2019,
usnesením č. Z/2019/066 bere na vědomí zprávu
o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Rad‑
lín za období od 27. 8. 2019,
usnesením č. Z/2019/067 bere na vědomí zprávu
o činnosti Městské policie za období od 1. 9. 2019
do 30. 11. 2019,
usnesením č. Z/2019/068 schvaluje odprodej po‑
zemku parcelní číslo 2201/3 v k.ú. Heřmanův Měs‑
tec paní Romaně Farrugiaové za cenu dle platné
Cenové mapy města ve výši 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/069 schvaluje odprodej
části pozemku parcelní číslo 1173/167 o výměře
cca 80 m2 manželům Veře a Vladimíru Opočen‑
ských za cenu 273 Kč/m2,
usnesením č. Z/2019/070 neschvaluje odprodej
pozemků parcelní číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heř‑
manův Městec panu Václavu Kutlvašrovi,
usnesením č. Z/2019/071 neschvaluje odprodej
částí pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřma‑
nův Městec panu Zdeňku Tetřevovi,
usnesením č. Z/2019/072 neschvaluje odprodej
částí pozemku parcelní číslo 158/12 a pozemku
parcelní číslo st. 1007 o výměře 21 m2 panu Jind‑
řichu Pruškovi,
usnesením č. Z/2019/073 schvaluje odkoupení
3/4 pozemku parcelní číslo 1396 v k.ú. Heřmanův
Městec od paní Evy Peckové za cenu 64.642,50 Kč,
usnesením č. Z/2019/074 vydává Obecně závaz‑
nou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů,
usnesením č. Z/2019/075 vydává Obecně závaz‑
nou vyhlášku č. 2/2019 o zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 7/2010 o místním poplatku z ubytova‑
cí kapacity ze dne 13. 12. 2010 a o zrušení Obecně
závazné vyhlášky č. 8/2010 o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 13. 12. 2010.,
usnesením č. Z/2019/076 vydává Obecně zá‑
vaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
usnesením č. Z/2019/077 vydává obecně zá‑
vaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
usnesením č. Z/2019/078 vydává obecně zá‑
vaznou vyhlášku č. 5/2019 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejně pří‑
stupných místech,
usnesením č. Z/2019/080 schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2019,
usnesením č. Z/2019/081 schvaluje
1.rozpočet města Heřmanův Městec na rok
2020 s příjmy ve výši 115.706.575 Kč a výdaji ve
výši 179.736.724 Kč, financování úvěrovým rámcem
50.000.000 Kč a zapojení prostředků let minulých
14.030.149 Kč,
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2. rozpočet vedlejšího hospodářství města na rok
2020 s výnosy ve výši 5.057.204 Kč a náklady ve výši
5.057.204 Kč,
3. zapojení úvěrového rámce do výše 50.000.000 Kč
dle Indikativní nabídky financování Komerční ban‑
ky, a. s. ze dne 5. 12. 2020 ve variantě 4, tzn. FIX po
dobu splatnosti 10 let a úrokovou sazbou 1,84%,
4. ukazatele rozpočtu města na rok 2020 uvedené
v komentáři rozpočtu města na rok 2020,
usnesením č. Z/2019/081
1. uděluje zmocnění radě města k provádění roz‑
počtových opatření do celkové výše 300.000 Kč
s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí
přesáhnout 100.000 Kč,
2. uděluje zmocnění radě města k provádění roz‑
počtových opatření bez omezení u účelově přidě‑
lených finančních prostředků z vyšších ÚSC, státní‑
ho rozpočtu a státních fondů, případně fondů EÚ,
3. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Heřma‑
noměstecko, jehož je město Heřmanův Městec
členem.
Rada města Heřmanův Městec na svém jedná‑
ní dne 02. 12. 2019
usnesením č. R/2019/383 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
18. 11. 2019 do 2. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/384 bere na vědomí od‑
stoupení pana Jana Štěňhy z pozice předsedy i čle‑
na Komise pro dopravu a rozvoj města k 13. 11. 2019
a ruší Komisi pro dopravu a rozvoj města,
usnesením č. R/2019/385 doporučuje odkoupe‑
ní 3/4 pozemku parcelní číslo 1396 v k.ú. Heřmanův
Městec od paní Evy Peckové za cenu 64.642,50 Kč,
usnesením č. R/2019/386 schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s. r. o. zastou‑
penou společností GridServices, s. r. o. související
s přeložkou plynárenského zařízení v rámci stavby
chodníku v ul. Podél Dráhy,
usnesením č. R/2019/388 neschvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytování pečova‑
telské služby mezi Obcí Míčov‑Sušice a městem
Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/389 schvaluje uzavření do‑
datků ke Smlouvám o nájmu bytů na období od
1. 1. 2020 do 30. 9. 2020: v č. p. 448 Janu Baxovi za
cenu 65 Kč/m2, v č. p. 387, manželům Jiřímu a Haně
Starým za cenu 65 Kč/m2, na byt č. 12 v č. p. 33
Renátě Zubajové, za cenu 55 Kč/m2 a na byt č. 7
v č. p. 33 Zdeňku Mrkusovi za cenu 55 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/390 schvaluje Smlouvu
č. OKSCR/19/25410 o poskytnutí dotace z Progra‑
mu „Podpora činnosti a provozu turistických infor‑
mačních center v Pardubickém kraji“,
usnesením č. R/2019/391 schvaluje žádost ře‑
ditele SPOKUL HM, p. o. pana Dalimila Nevečeřala
o čerpání fondu odměn ve výši 64.000 Kč a re‑
zervního fondu v částce 21.700 Kč v souvislosti
s vyplacením mimořádných ročních odměn za‑
městnancům,
usnesením č. R/2019/392 schvaluje čerpání část‑
ky 70 000 Kč z rezervního fondu MŠ Jonášova. Část‑
ka bude využita k dalšímu rozvoji činnosti příspěv‑
kové organizace § 30 odst. 2 zákona č. 250/200 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
usnesením č. R/2019/393 schvaluje rozpuštění
nedobytných pohledávek v účetnictví ZUŠ Heř‑
manův Městec v celkové částce 2.903,28 Kč,
usnesením č. R/2019/394 schvaluje navržený
postup likvidační komise Domova pro senio‑
ry U Bažantnice 63, Heřmanův Městec ze dne
22. 11. 2019,
usnesením č. R/2019/396 doporučuje zastupitel‑
stvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2019
dle položkového znění,
usnesením č. R/2019/397 bere na vědomí návrh
rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok
2020 a doporučuje jejich schválení zastupitelstvu
města,
usnesením č. R/2019/398 schvaluje návrh progra‑
mu jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/399 ruší Nařízení rady měs‑
ta č. 2/2018 – Pravidla pro umisťování reklamních
zařízení na území města Heřmanův Městec.
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Rada města Heřmanův Městec na svém jedná‑
ní dne 18. 12. 2019
usnesením č. R/2019/400 bere na vědomí kont‑
rolu usnesení rady města za období od 2. 12. 2019
do 18. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/401 bere na vědomí in‑
formaci starosty města o změně složení Komise
k projednávání přestupků k 9. 12. 2019,
usnesením č. R/2019/402 bere na vědomí zápis
z jednání Komise sportovní č. 4/2019 a č. 5/2019,
usnesením č. R/2019/403 bere na vědomí Zápis
z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2019 ze dne
26. 11. 2019 a doporučení komise zabývat se po‑
skytnutím slev na vstupné na kulturní akce pro dr‑
žitele průkazů ZTP a ZTP/P, popř. i jejich průvodce
a doporučuje řediteli SPOKUL HM, p. o. zabývat se
návrhem na poskytnutí slev na vstupné na kulturní
akce pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, popř. i jejich
průvodce a v přiměřeném rozsahu mu vyhovět,
usnesením č. R/2019/404 schvaluje ukončení
nájemního vztahu dohodou ke dni 31. 12. 2019
se Zdeňkou Volfovou na bytovou jednotku 1+kk,
I. kategorie, číslo evidenční 11 v DPS č. p. 964,
U Bažantnice, Heřmanův Městec, s Marií Kutříno‑
vou na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo
evidenční 7 a s Vlastimilou Koženou na bytovou
jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 2, obě
v DPS č. p. 950, Masarykovo náměstí, Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2019/405 schvaluje proná‑
jem části pozemku parcelní číslo 2431 o výměře
cca 80 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Dětské skupině
Lištička pro účely zajištění provozu dětské skupiny
za cenu 40 Kč/m2/rok.,
usnesením č. R/2019/406 schvaluje prodlouže‑
ní nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s nájemným ve výši
25.000 Kč/rok,
usnesením č. R/2019/407 schvaluje uzavření
smlouvy o pojištění teleskopického nakladače
KRAMER 5065 T u České pojišťovny, a. s. dle na‑
bídky společnosti Allrisk.,
usnesením č. R/2019/408 schvaluje uzavření
smlouvy č. Z_S24_12_8120069164 o realizaci pře‑
ložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie,
usnesením č. R/2019/409 schvaluje návrhy od‑
pisových plánů příspěvkových organizací na rok
2020,
usnesením č. R/2019/410 schvaluje návrhy roz‑
počtů příspěvkových organizací na rok 2020 a je‑
jich střednědobé výhledy na období 2021 až 2023,
usnesením č. R/2019/411 schvaluje čerpání re‑
zervního fondu MŠ Jiráskova až do výše 65.000 Kč.
Finance budou použity na nákup dětských postý‑
lek a matrací do oddělení U berušky,
usnesením č. R/2019/412 schvaluje rozpuštění
nedobytných pohledávek v účetnictví Mateřské
školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 v celkové
částce 3072 Kč,
usnesením č. R/2019/413 bere na vědomí zápis
z veřejnosprávní kontroly konané v Mateřské škole,
Heřmanův Městec, Jiráskova 842, stanovuje plato‑
vý výměr platný od 1. 1. 2020, pro Mgr. Irmu Celun‑
dovou, ředitelku MŠ Jiráskova a ukládá finančnímu
odboru úřadu zajistit provedení veřejnosprávní
kontroly v MŠ Jiráskovy v prvním čtvrtletí roku
2020 se zaměřením na odstranění zjištěných ne‑
dostatků,
usnesením č. R/2019/414 schvaluje přijetí věcné‑
ho daru od paní Novákové Aleny, jedná se o barev‑
ný televizor Hyundai v hodnotě 3 000 Kč,
usnesením č. R/2019/415 schvaluje Dohodu
o partnerství se spolkem Chrudimsko – Hlinecko,
z.s.,
usnesením č. R/2019/415 ukládá zajistit pode‑
psání Dohody o partnerství se spolkem Chrudim‑
sko- Hlinecko, z.s.,
usnesením č. R/2019/416 schvaluje plán veřej‑
nosprávních kontrol na rok 2020,
usnesením č. R/2019/417 souhlasí s bezúplatným
užíváním pozemků náměstí Míru před Kostelem
sv. Bartoloměje pro pořádání akce „Betlémské svět‑
lo“ plánované na pondělí 23. 12. 2019 v době od
15 do 20 hod.,
usnesením č. R/2019/418 schvaluje žádost o bez‑
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platný pronájem jednacího sálu v budově multi‑
funkčního centra pro účely dětského bazárku na
dny 17. – 19. března 2020 s tím, že další termín bude
řešen samostatnou žádostí,
usnesením č. R/2019/419 schvaluje harmo‑
nogram jednání rady města na 1.pololetí roku
2020 s termíny 27. 1. , 17. 2. , 4. 3. , 30. 3. , 20. 4. ,
11. 5. , 1. 6. , 29. 6. 2020,
usnesením č. R/2019/419 schvaluje harmono‑
gram jednání zastupitelstva města na 1.pololetí
roku 2020 s termíny 16. 3. , 22. 6. 2020,
usnesením č. R/2019/420 schvaluje přidělení
bytové jednotky 1+kk, číslo evidenční 11 v DPS

U Bažantnice č. p. 964 v Heřmanově Městci Janě
Zákoutské. Dále schvaluje přidělení bytové jednot‑
ky 1+kk, číslo evidenční 2 Anně Jeníčkové a přidě‑
lení bytové jednotky 1+kk, číslo evidenční 7 Jaro‑
slavě Štrumfové oběma v DPS Masarykovo náměstí
č. p. 950 v Heřmanově Městci. Vždy od 1. 1. 2020,
usnesením č. R/2019/421 schvaluje uzavření do‑
datku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Rekon‑
strukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“
se společností GRANO Skuteč, spol. s r. o,
usnesením č. R/2019/422 schvaluje rozpočtové
opatření rady č. 2/2019 města dle položkového
znění, které je přílohou tohoto usnesení.

Změny v místních poplatcích v roce 2020
V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, kterou v říjnu roku 2019
schválila poslanecká sněmovna, muselo naše město vydat nové obecně
závazné vyhlášky, které budou v účinnosti od 1. 1. 2020. S novým zněním
vyhlášek se můžete seznámit na webových stránkách města.
Místní poplatek ze psů
Nově se snížená sazba poplatku ze psa bude týkat osob starších 65 let a poživatelů inva‑
lidního důchodu. Příklad: jste‑li poživatelem starobního důchodu a je vám 62 let, bydlíte
v bytě a doteď jste platili za psa částku 200 Kč/rok, nárok na sníženou sazbu od 1. 1. 2020
nemáte a částka, kterou nyní budete ze psa platit, bude 720 Kč.
Naopak držitel psa, kterému je 65 let a žád‑
ný typ důchodu nepobírá, bude od nového
roku platit sníženou sazbu poplatku.
Došlo také ke změně v osvobození od
poplatku, kterému nyní podléhají nejen
držitelé průkazu ZTP/P, ale i ZTP. Prosíme
poplatníky, aby při dokazování této skuteč‑
nosti vzali průkaz na městský úřad s sebou.
V těchto případech se bude jednat o velkou
administrativní změnu v naší databázi po‑
platníků, proto vás prosíme o shovívavost
a trpělivost, než databázi upravíme podle
nových pravidel.

Poplatek ze psa je splatný do 28. února 2020.
Sazba
poplatku

1. pes

2. a další
pes

Rodinný dům

144 Kč

216 Kč

Ostatní domy

720 Kč

1 080 Kč

Snížená sazba (je‑li držitelem osoba
starší 65 let a poživatel invalidního
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů)
1. pes

2. a další
pes

Rodinný dům

72 Kč

108 Kč

Ostatní domy

200 Kč

300 Kč

Místní poplatek za komunální odpad se zvýší
Poplatek za komunální odpad, který se každý rok stanovuje na základě skutečných vynalože‑
ných nákladů obce na svoz a likvidaci odpadu z předchozího ukončeného kalendářního roku,
nyní tedy z roku 2018, se má po sedmi letech zvýšit o 50 Kč na částku 600 Kč/poplatník/rok.
Nová sazba: 600 Kč/osoba/rok
Vlastníci bytů, domů a rekreačních objek‑
tů, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba: 600 Kč/objekt/rok
Poplatky lze zaplatit:
• převodem na účet města
č. 19-1626531/0100 pod variabilním
symbolem, který si vyhledáte na
webových stránkách města
www.hermanuv‑mestec.cz – rychlé
odkazy – vyhledávání VS

• v hotovosti nebo prostřednictvím plateb‑
ního terminálu na pokladně městského
úřadu (přízemí – okénko „místní poplatky“)
• složenkou, kterou je možné vyzvednout
na pokladně (MěÚ nerozesílá)
Dotazy ohledně poplatků vám rádi zod‑
povíme také telefonicky na tel. čísle
464 603 509 nebo na e‑mailové adrese:
adela.andrlova@mesto‑hm.cz.
Adéla Andrlová, Odbor finanční
www.hermanuv‑mestec.cz
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Ohlédnutí za rokem 2019 Město ocenilo nejlepší sportovce za rok 2019
V úvodu roku 2020 nabízím stručné
shrnutí činnosti městského úřadu
v roce 2019.
V personální oblasti došlo ke změně na
stavebním úřadě a posílen byl odbor
správy majetku. U městské policie do‑
šlo ke dvěma odchodům i příchodům
strážníků a k novému roku je plný stav,
tj. velitel a 4 strážníci. I hospodaření
v městských lesích dostalo novou posilu
za paní kolegyni odcházející do důcho‑
du. V minulých letech se v našem městě
osvědčil program veřejně prospěšných
prací, a tak od března technickou skupinu
doplnili dva pracovníci v režimu veřejně
prospěšných prací. Větší počet se ne‑
podařilo vyjednat s úřadem práce, a tak
byli na dobu určitou, po schválení radou
města, přijati dva zaměstnanci k posílení
technické skupiny. Díky technické skupi‑
ně i staronovým brigádníkům bylo město
uklizené a příjemné prostředí se projevilo
i na zájmu turistů o naši lokalitu.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat
za spolupráci svým kolegům a kolegyním,
členům zastupitelstva, výborů i komisí.
Jim i všem občanům našeho města přeji
mnoho zdraví a spokojenosti do nového
roku. Těším se na další setkání a spolu‑
práci.
Ivana Jankovská, tajemnice úřadu

Přístřešek na dětském
hřišti V Lukách
Dětské hřiště na sídlišti V Lukách je oblí‑
beným cílem mnoha rodičů a jejich dětí,
přesto ale zaznívala jedna výtka jeho ná‑
vštěvníků – není zde místo, kde je možné
se v horkých dnech ukrýt před sluncem.
Vyslyšeli jsme tyto připomínky, a tak bylo
hřiště doplněno novým přístřeškem. Až za‑
čnou sluneční paprsky opět pálit, poskytne
dospělým i dětem vítaný stín.
Odbor správy majetku

V úterý 17. prosince v městském kině proběhlo tradiční oceňování sportovců
a sportovních funkcionářů za rok 2019.
Starosta města Josef Kozel a ředitel městské organizace SPOKUL Dalimil Nevečeřal ocenili
3 kolektivy, 26 jednotlivců a do pomyslné síně slávy heřmanoměsteckého sportu zařadili
devět nových jmen. Zaplněné kino tleskalo medailistům z krajských, ale i republikových
soutěží. Nechyběli ani účastníci evropských a světových šampionátů.
KOLEKTIVY:
• KOLEKTIV DÍVEK 8.–9. třídy ZŠ HEŘMA‑
NŮV MĚSTEC – 3. místo v Pardubickém
kraji v atletickém čtyřboji základních škol
• HOKEJBALOVÝ TÝM STARŠÍCH ŽÁKŮ SK
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – 2. místo
MČR 2019
• DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ – STOLNÍ
TENIS – TJ JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC –
1. místo v Pardubickém kraji a 8. místo
MČR 2019
JEDNOTLIVCI:
• BARBORA KOVAČIČOVÁ – atletika
• MARIE KOZLOVÁ – atletika
• KRISTÝNA JEŽKOVÁ – atletika
• MARTIN ČAPSKÝ – běh, cyklistika…
• ANTONÍN HADRAVA – bikros
• ESTER ŠTANCLOVÁ – bouldering
• MATYÁŠ DOSTÁL – čtyřkolky
• APOLENA ILONA HORKÁ – judo
• DANIEL VITEJČEK – házená
• VOJTĚCH ŠMÍD – hokejbal
• MARTIN ČEJGL – hokejbal
• VÍT VOHRALÍK – hokejbal
• VÍT MUSÍLEK – hokejbal
• MATĚJ KRÁSNÝ – hokejbal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOSEF SEDLÁK – hokejbal
VÁCLAV KACHLÍK – hokejbal
MATYÁŠ BLÁHA – hokejbal
NELA MINAŘÍKOVÁ – mažoretky
VILÉM MIKULA – plavání
DAN VOLHEJN – stolní tenis
VOJTĚCH JIROUT – stolní tenis
VOJTĚCH STARÝ – šachy
DANIELA MEDKOVÁ – tanec

JEDNOTLIVCI – FUNKCIONÁŘI:
• LUCIE A JIŘÍ KOZLOVI – hokejbal
• IVANA KRBCOVÁ – starostka TJ Sokol
• JAN VOLHEJN – stolní tenis
SÍŇ SLÁVY:
• LUBOŠ LESÁK – bojové sporty
• JAN MEDUNA – fotbal
• VÁCLAV SALFICKÝ – fotbal
• BRONISLAV STUCHLÍK – hokejbal
• KAMIL MLEJNEK – hokejbal
• MILOŠ MINAŘÍK – letecké modelářství
• BOHUSLAV ZEMEK – podpora sportu
• JOSEF LINHART – stolní tenis
• JOSEF DIESSL – fotbal (navíc obdržel
čestné uznání České unie sportu 2019)
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme
úspěšný a zdravý sportovní rok 2020.
Josef Kozel
starosta města
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Vítání občánků

Univerzita 3. věku v Heřmanově Městci
– nový semestr opět čeká!
Virtuální univerzita 3. věku v Heřmanově Městci má za sebou již čtyři semestry.
Od ledna pak studenty čeká pokračování studia, ale zapojit se mohou i další
úplní nováčci.
Studium bude probíhat opět v tradičním ryt‑
mu přednášek 1× za 14 dní a to v prostorách
Jednacího sálu MěÚ. Studovat je možné dva
obory, které vzejdou z přihlašovací ankety.
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 10:00 v Jednacím
sále MěÚ dojde k informační schůzce ke
studiu. Přihlášení je možné provést prostřed‑
nictvím internetového formuláře na webu
města.
Zahájení letního semestru bude již 6. úno‑
ra 2020 úvodní přednáškou (9:00 1. téma,
10:00 2. zvolené téma), zakončení semestru
pak univerzita stanovila na 3. květen 2020.
Poté bude následovat slavnostní vyhodno‑
cení a pro úspěšné studenty i výlet do zvo‑

lené destinace a možné setkání se studenty
z jiných měst.
Bližší informace obdrží případní zájemci
o studium přímo u starosty města Josefa
Kozla (lze využít projektu Otevřené kancelá‑
ře starosty a osobně se informovat o studiu),
nebo u současných studentek a studentů,
kteří již se studiem mají své zkušenosti.
Přihlášky na nový semestr včetně informací
o studijních tématech naleznete na webo‑
vých stránkách města www.hermanuv
‑mestec.cz pod logem VU3V.
Josef Kozel
starosta města

Městská knihovna
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se v knihovně sešli
účastníci čtenářské soutěže Lovci perel.
Slavnostní odpoledne zahájil svým pro‑
gramem kouzelník Jiří Krejčí, který pobavil
nejen děti, ale i přítomné dospělé. Na závěr
svého vystoupení dětem vytvořil z balónků
zvířátka. Poté následovalo vyhlášení vítězů.
Soutěž probíhala od února do konce listo‑

padu. Zúčastnilo se jí 47 dětí, celkem ulovily
643 perel. Soutěž se hodnotila ve dvou ka‑
tegoriích.
Výherci v kategorii mladších dětí:
1. Lukáš Fous
2. Amálka Kubíková
3. Lilianka Flídrová
Výherci v kategorii starších dětí:
1. Ondřej Fous
2. Běta Pleskotová
3. Andrea Stará
Vítězové si odnesli hezkou knihu, volnou
vstupenku do kina a sladkou odměnu.
Ještě jednou gratulujeme. Za knihovnu
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

NA KÁVU SE STAROSTOU = novinka:
Participativní rozpočet 2020
S novým rokem se do kalendáře setkávání se starostou města vrací podvečer s názvem
Na kávu se starostou. Na začátek roku tak má logicky setkání hlavní nosné téma: jaké
jsou plány města na rok 2020.
Novinkou roku je pak zařazení tzv. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ. Přijďte se proto
seznámit nejen s výhledem na rok 2020, ale i možností sami navrhnout a zrealizovat
na území města věc prospěšnou a potřebnou. Setkání se uskuteční v pondělí 20. led‑
na 2020 od 17:00 v jednacím sále MěÚ.
Josef Kozel
starosta města

Vážení a milí rodiče nově narozených dětí,
město Heřmanův Městec vám srdečně
blahopřeje k narození vašeho děťátka
a dovoluje si vás tímto pozvat na vítání
nových občánků našeho města, které plá‑
nuje uskutečnit v sobotu 7. března 2020
v Obřadní síni Staré radnice (děti naro‑
zené v roce 2019 a 2020 a s trvalým po‑
bytem v Heřmanově Městci a jeho místní
části Chotěnice, Konopáč a Radlín).
Budete‑li mít zájem se s vaším děťátkem
této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění
přihlášky a její předání do kanceláře matriky
(osobně, poštou, na podatelnu, vhozením
do schránky důvěry umístěné na nové bu‑
dově MěÚ – ul. Havlíčkova 801), nebo nás
kontaktujte na tel. č.: 464 603 518 či na adrese
matrika@mesto‑hm.cz. nejpozději do stře‑
dy 20. února 2020. Pozvánky budou zaslány
cca 14 dnů před konáním akce.
Budeme velice rádi, když naše pozvání přijme‑
te. Přihlášku na VO lze vy‑
zvednou také v kanceláři
matriky. Děkujeme za
vaši přízeň a těšíme se
setkání.
Vladimíra Dlouhá, matrika

Otevřená kancelář
v roce 2020 – starosta
i místostarosta mají
dveře otevřené!
Otevřená kancelář je již zaběhlou a tradič‑
ní příležitostí k řešení nejednoho problé‑
mu či nedostatků v našem městě. I v roce
2020 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 zlep‑
šovat, využijte nabídky osobního setkání
v těchto termínech:
• Pondělí 13. 1. 2020
14:00 – 16:00
• Pondělí 3. 2. 2020
14:00 – 16:00
• Pondělí 24. 2. 2020
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
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
na úvod tohoto čísla mi dovolte popřát
všem hodně zdraví, štěstí a osobních
i pracovních úspěchů do nového roku
2020. Ať se vám letos podaří uskutečnit
vše, co si plánujete, a vydaří se všechna
novoroční předsevzetí.
I tentokrát na začátku roku začnu bilancí
roku loňského. Strážníci zastavili v dese‑
ti případech řidiče vozidla, kteří se před
jízdou posilnili alkoholem. Všichni byli
předáni kolegům policistům z místního
oddělení k dořešení jejich prohřešku.
S policisty jsme spolupracovali i v jiných
oblastech a například jsme předvedli tři
osoby, které policisté hledali. Policii ČR
jsme rovněž předávali jednoho řidiče,
který měl vysloven platný zákaz řízení
motorových vozidel, a i tak usedl za vo‑
lant, dále pachatele přistiženého při krá‑
deži okapů ze synagogy a výrazně jsme
přispěli při objasnění pachatelů loupež‑
ného přepadení.
Městská policie zasahuje při odchytu
toulavých a opuštěných zvířat. V roce
2019 to bylo ve 36 případech. Jednalo se
převážně o odchyt psů, které jsme předa‑
li buď přímo majitelům, nebo je umístili
do zdejšího útulku. Touto cestou děkuje‑
me psímu útulku za skvělou spolupráci.
Jelikož MPHM vlastní svůj radar, není tu‑
díž už závislá na možnostech pronájmu
tohoto zařízení, výrazně stoupl počet
kontrol nejvyšší povolené rychlosti v obci
i mimo obec. Při uskutečněných měře‑
ních rychlosti byl přestupek zjištěn ve
138 případech a výše udělených pokut
vyšplhala k téměř 120 000 korunám. Nut‑
no podotknout, že poměr pokutovaných
řidičů vychází v neprospěch těch, kteří
neměli trvalé bydliště na území města,
ale jednalo se o přestupce, kteří městem
pouze projížděli.
Podařilo se uzavřít dvě veřejnoprávní
smlouvy s obcemi Rozhovice a Stojice.
Na základě požadavků starostek těchto
obcí kontrolují strážníci dodržování pra‑
videl veřejného pořádku, občanského
soužití a dodržování rychlostních limitů
i v těchto obcích.
Loni jsme začali i s kurzem první pomoci
pro zájemce z řad obyvatel města. Tyto
kurzy budou pokračovat i v letošním
roce, budou zdarma a rádi na nich přiví‑
táme další občany, kteří mají zájem o se‑
bevzdělání v tomto směru pod vedením
našeho zkušeného kolegy. Součástí kur‑
zů jsou i praktické ukázky s možností si
vše na místě zkusit a na vše potřebné se
dotázat. Termíny kurzů budou vždy včas
zveřejněny v Leknínu a na webových
stránkách města.
Roman Charvát, velitel MPHM

strana 6

Angličtina bez obav na ZŠ Heřmanův Městec
Jazyková výbava je dnes samozřejmou součástí vzdělání a všeobecného rozhle‑
du. Nejen děti, ale i dospělí se často jazyk stydí použít v praxi, nevěří si a bojí se
mluvit s chybami.
Na Základní škole Heřmanův Městec se sna‑
žíme, aby děti byly angličtinou obklopeny ze
všech stran a považovaly komunikaci v cizím
jazyce za běžnou věc.
Na prvním stupni jsme zavedli metodu CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
Čtyři paní učitelky z prvního stupně zařazují
hodiny výukových předmětů v angličtině
(přírodověda, tělesná výchova, matematika,
výtvarná výchova). Pomocí jednoduchých
pokynů a vhodně zvolených materiálů jsou
děti schopné vstřebat poznatky v anglickém
jazyce. Děti reagují spontánně a především
získávají potřebnou sebedůvěru, se kterou
později cizí jazyk používají.
Starší děti ze šestých a sedmých ročníků si jako
volitelný předmět mohou zvolit úvod do an‑
glické konverzace, a tím si zvýšit počet hodin
angličtiny ze tří na pět týdně.
Na praktické vyzkoušení komunikačních do‑
vedností přeci jen potřebujeme partnery ze
zahraničí. Proto je každý rok některá třída zapo‑
jená do mezinárodního projektu eTwinning.
Spolupracujeme se třídami z různých evrop‑
ských zemí. Děti se věnují určitému tématu
a musí komunikovat se zahraničními partnery
anglicky, aby vytvořily společný projekt. Toto
setkávání se děje online, děti nikam necestují,
přesto si angličtinu výborně procvičí a naučí

se i jiným dovednostem (týmové spolupráci,
bezpečnému používání internetu).
eTwinning nám jde, škola je držitelem jedno‑
ho národního Certifikátu kvality a dvou Evrop‑
ských certifikátů kvality, které jsou udělovány
inovativním projektům.
Teď už nezbývá než vyzkoušet, zda se do‑
mluvíme v zahraničí. Proto mají žáci osmého
a devátého ročníku možnost vyjet na týden
do Anglie. Bydlí v rodinách, dopoledne cho‑
dí do jazykové školy a odpoledne poznávají
pamětihodnosti. Pobyt v rodinách je pro děti
velkým zážitkem, leckdy první zkušeností
s odlišným životním stylem. Máme radost,
když i děti, které si jazyk osvojují obtížněji, se
v rodinách nebojí mluvit. Přátelská atmosféra
v anglické jazykové škole je doufejme moti‑
vuje, aby se jako studenti na kurz angličtiny
v budoucnu znovu vydali.
Myslíme i na děti, které si cizí jazyk osvoju‑
jí s obtížemi a individuálním tempem. Tito
žáci mohou v rámci tzv. šablon (Evropskou
unií dotované podpůrné vzdělávací aktivity)
navštěvovat doučování, kde v malé skupince
efektivněji angličtinu procvičí.
Budeme si přát, aby naši žáci komunikovali
v cizím jazyce bez obav a se zdravým sebe‑
vědomím.
Lenka Malá

Jana Sebkova Základní škola Heřmanův Městec, Česká republika
získal/a Evropský certifikát kvality
za projekt:

ECO FRIENDLY ACTIONS - II
22.10.2018

Pavla Šabatková
Národní podpůrné středisko
Česká republika

Marc Durando
Centrální podpůrné středisko
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Byli vyhlášeni Vládce Dům dětí a mládeže
Rádi bychom zhodnotili začátek školního roku. Otevřeli jsme celkem 45 kroužků, z toho
a Vládkyně Mrdic
Lopour s Ryčlovou po
dramatickém závěru přepisovali
dějiny
Posledním prosincovým závodem skončil
první ročník seriálu O vládce Mrdic. Tuto
všesportovní ligu zaštiťuje Běžecký klub
Heřmanův Městec. Do seriálu jsou zahr‑
nuty závody pořádané klubem, ale i další
zajímavé lokální závody pořádané dalšími
spolky. Seriál měl dvanáct dílů, kdy každý
atlet byl bodově hodnocen dle náročnosti
a umístění. Disciplíny byly převážně vytr‑
valostní sporty jako běh, ultraběh, triatlon
či horská kola, ale také krátké dynamické
disciplíny jako pivní míle, silniční časovka
nebo orientační noční běh se strašidly.
Všechny závody poskytly velice zajímavé
zážitky a dramatické souboje a o samotný
titul Vláce Mrdic se bojovalo až do samého
konce. Z počátku to vypadalo, že nejvíce
bodů snadno získají přespolní závodníci
manželé Kratochvílovi, ale v druhé půlce
ligy vynechali důležité závody a umožnili
tak vyniknout místním borcům. V mužích
až do předposledního kola vedl Jan Pla‑
vec, avšak jeho náskok se smrskl na pouhé
tři body. V klíčovém běhu na 1500 metrů
ztratil 11 vteřin a vedení definitivně převzal
Pavel Lopour (nakonec 854,82 bodů), kte‑
rý od jara doháněl ztrátu, kterou utrpěl ze
zdravotních a pracovních důvodů. Z třetí‑
ho místa dotíral ještě Vít Řehák, ale nako‑
nec zůstal o několik bodů bronzový. V že‑
nách potom projevily největší konzistenci
účastí a výkonnosti Andrea Ryčlová (553,41
bodů) a Kateřina Nechvílová. Třetí místo za
nimi obsadila Lenka Plavcová. Slavnostní
vyhlášení výsledků a korunovace vládců
proběhly v restauraci U Slunce dne 6. 12.
po doběhu posledního dílu – orientační
bludičky. Vítězové získali poháry Vládce
Mrdic a nehynoucí slávu. Dále byli odmě‑
něni i účastníci s nadpolovičním počtem
účastí a obdrželi čestný titul mrdíř/mrdíř‑
ka též s příslušným pohárem ze svídnické
keramiky.
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem,
kteří naše akce podpořili ať už účastí nebo
organizační činností. Seriál bude probíhat
i v dalším roce, není třeba se nijak přihla‑
šovat, stačí přijít na libovolný závod. Přijďte
sportovat s naším klubem po celý rok. Více
na WWW.PODBEH.CZ
Běžecký klub Heřmanův Městec

8 nových. Počet podaných přihlášek přesáhl k dnešnímu dni číslo 509. Děkujeme! Naše řady
se také rozšířily o nového pedagoga volného času a asistentku pedagoga, která pomáhá
lektorům na jednotlivých kroužcích.
V listopadu a začátkem prosince loňského
roku si děti z 1. až 5. tříd vytvořily během
vánočních nápadníků sněhuláky. Celkem
bylo vytvořeno 335 sněhuláků.
V soutěži „O nejkrásnější vánoční oz‑
dobu“ získala 1. místo společná práce
dětí ze zájmových kroužků keramiky
pod vedením naší paní lektorky Dany
Zahrádkové. MOC GRATULUJEME!!!
Na práci se podíleli: Justýna Juhaniako‑
vá, Ondřej Kmeť, Markéta Korečková, Petr
Krejčík, Amálie Kubíková, Lukáš Radiměřský,
Terezie Srbová, Sára Sykáčková, Jakub Turek,

Mikuláš Doležal, Natálie Dopitová, Tereza
Kučerová, Jana Limberská, Zuzana Marková,
Kateřina Němcová a Andrea Stará.
V následujícím čísle
časopisu Leknín na‑
jdete program DDM
na jarní prázdniny
v týdnu od 10. do
15. 2. 2020.
kolektiv DDM Heř‑
manův Městec

Dětská skupina Heřmánek
Připravujeme otevření nového prostoru pro předškolní děti ve věku
od dvou do šesti let.
Probíhají stavební úpravy objektu bývalé
školní jídelny na Masarykově náměstí, kde
se po dokončení a schválení od orgánů
státní správy otevře Dětská skupina Heř‑
mánek s kapacitou 24 dětí. Předpokládaný
termín otevření je v průběhu měsíce února.
Jedná se o zařízení s možností pravidelné
docházky dětí po ukončení rodičovské do‑
volené už od věku dvou let dítěte.
O děti se starají tři tety, které mají odpoví‑
dající vzdělání. Máme úplně stejný režim
dne jako klasická školka. Naši výhodou je,
že přijímáme děti v průběhu celého roku do
naplnění kapacity tak, jak rodičům končí ro‑

.

dičovská dovolená. Jsme zvyklí, že děti ještě
mají pleny, dudlík, teprve se učí samoob‑
služnosti apod. Budeme mít otevřeno kaž‑
dý pracovní den, tedy i celé letní prázdniny
od 6.30 do 17.00 hodin. Současně nabízíme
po dobu uzavření vaší školky během letních
prázdnin týdenní příměstský tábor pro děti
ve věku od dvou let do nástupu do první
třídy. Nabídka platí v týdenních turnusech
po celé prázdniny.
Více informací o nás se dozvíte na našich
webových stránkách www.detichaloupky.cz
Dětská skupina Lištička z. s.

Mikulášsko‑vánoční jarmark

V rámci projektu České spořitelny „Abeceda peněz“ uspořádali dne
25. 11. 2019 žáci třídy 4.A Mikulášsko‑vánoční jarmark.
Byl to náročný, ale úžasný závěr celého tří‑
měsíčního vyrábění, počítání, příprav. Děti
prodávaly, počítaly, vracely peníze.
To největší sčítání
přišlo na samot‑
ném konci snažení
– počítání naší trž‑
by. Překvapení bylo
veliké, celková suma
23.569 Kč předčila

naše očekávání. Vrátili jsme 3.000 Kč, které
nám na počátku půjčila Česká spořitelna na
zakoupení materiálu a nyní přemýšlíme, jak
s penězi naložíme. I o tom budeme v bu‑
doucnu informovat.
Děkujeme paní vychovatelce Mirce a paní
asistentce Dáše, které nám pomáhaly vyrá‑
bět a všem, kteří neváhali koupit naše výrobky.
Silvie Horáková a žáci 4.A
www.hermanuv‑mestec.cz
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Kapela Johnny Stalk vydává nové album Judo
Heřmanoměstecká hardcore/punková kapela Johnny Stalk po nekonečných
letech vydává nové album nazvané LIKE NOTHING FROM THIS WORLD. Ně‑
kteří fanoušci budou mít velikou radost, někteří bohužel již ne, neboť při
čekání zemřeli stářím.

johnny stalk
like nothing from this world..

Jedná se o průřez naší tvorbou od začátku
našeho působení až do roku 2017, celkem
je to 18 songů. Album je super duper DIY
vypalované CD přímo od Dallase ze sklepa
nebo se dá stáhnout jako digitální release.

V letošním roce jsme vyrazili na soutěže již v
počtu sedmi účastníků. V kategorii nejmlad‑
ších žáků jsme měli čtyři děti, které byly na
svých prvních závodech a největším úspě‑
chem byla druhá místa Michala Zámeční‑
ka na oblastní soutěži v Novém Bydžově
a v Chlumci nad Cidlinou. V kategorii starších
žákyň měl náš oddíl dvě zástupkyně. Velkého
úspěchu dosáhla Kamila Beranová, která byla
na své první soutěži v Chlumci nad Cidlinou
po dvou vítězstvích a jedné prohře stříbrná.

Tuhle pecka novinku můžeš sehnat od
některého z nás osobně nebo na někte‑
rém z našich koncertů nebo různě po síti,
odkazy najdeš na našem bandzone profi‑
lu nebo facebooku, který se vůbec vyplatí
sledovat, protože se tam dozvíš strašlivý
moudra a poznáš svět.
My kluci, co spolu hrajeme, a to už poměrně
dlouho, jsme poměrně dlouho chtěli vydat
do světa nějakou tu naši muziku. Jelikož sa‑
mozřejmě chtít nestačí, trvalo to déle, než
někteří čekali. Vlastně to trvalo déle, než
čekali největší pesimisté. Stačí, když nazna‑
číme, že jsme všechno měli nahrané na jaře
2017 a album vychází až teď. Ale nakonec
vychází.

fb.me/johnnystalk
bandzone.cz/johnnystalk
POSLOUCHÁM JOHNNY STALK – ŘADÍM BEZ
SPOJKY!
Jenda
umělecký vedoucí kapely Johnny Stalk

Sněhurka a sedm trpaslíků pro MŠ Jonášova
V pondělí 16. prosince 2019 navštívili žáci 6.A Mateřskou školu v Jonášově ulici,
aby menším dětem zpříjemnili předvánoční čas dramatizací pohádky Sněhu‑
rka a sedm trpaslíků na motivy bratří Grimmů.
Ráda bych tímto poděkovala celé 6.A za skvělé
herecké výkony, díky za spoustu energie a smí‑
chu, kterou děti přenesly i na nejmenší diváky.
Dojemným a vůbec nejhezčím momentem
byl závěr, kdy několik dětí ze školky začalo skan‑
dovat: „Ještě jednou!“. Dovoluji si říci, že toto pro
nás bylo největší odměnou.
Děkujeme i celé MŠ Jonášova za
milé přijetí a skvělou atmosféru i za
to, že se větší děti měly možnost
přenést zpět v čase a ohromeně
koukaly, co se ve školce změnilo.
Paní učitelky zase nostalgicky za‑
vzpomínaly na děti, které k nim
chodily a malé děti mohly vidět, co
už dokáží šesťáci.
Jsem moc pyšná, že jsme dokázali
táhnout za jeden provaz a za tak
krátký čas nacvičit celou pohádku.
Vím, že nácviky byly mnohdy ná‑
ročné, o to sladší byly rozzářené oči
malých diváků

Jak mi napsala jedna z dívek, nejvíc se jí líbi‑
lo, že jsme všichni fungovali jako jeden tým
a zato to stálo, nemyslíte?
Radka Petráková

Největšího úspěchu v letošním roce do‑
sáhla Apolena Ilona Horká, pro kterou to
byla již druhá soutěžní sezóna. Zúčastnila
se devíti oblastních soutěží, kde získala šest
zlatých medailí, a velké mezinárodní soutě‑
že v Brně, kde se umístila na krásném pátém
místě.Dále jsme se vypravili na mistrovství
republiky, kde se po čtyřech vítězstvích
a jedné prohře umístila na třetím místě.
Za oddíl juda Václav Štefl

Poděkování strážníkům
městské policie
V letošním roce naše obec Rozhovice zahájila
spolupráci s Městskou policií Heřmanův Měs‑
tec. Primárním důvodem byla snaha o zajištění
klidnější dopravy v naší obci, ale mimoto i po‑
moc při dohledu nad dodržováním veřejného
pořádku při pořádání různých obecních akcí.
Všem našim požadavkům se strážníci snažili
vyhovět a veškeré své úsilí směřovali k tomu,
aby se občané cítili v obci bezpečně kontinu‑
álně po celý rok.
V rámci uvedené součinnosti a vzájemné
spolupráce bych ráda za naši obec poděko‑
vala celé složce Městské policie Heřmanův
Městec. Poděkování patří všem strážníkům za
příkladný výkon své profese.
Děkuji se slovy výrazu úcty k práci Městské po‑
licie Heřmanův Městec. Zároveň bych všem
ráda z celého srdce popřála úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2020.
Barbora Hromádko
starostka obce Rozhovice
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Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!
Již podevatenácté se na začátku ledna v našem městě
objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným.
V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesa‑
hující bezmála 125 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaši
štědrost vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi
často velmi nelehké osobní situace mnohých z vás.
Díky vašim darům byly podpořeny projekty
chrudimské charity: pečovatelská a ošetřo‑
vatelská služba včetně osobní asistence
v celém chrudimském regionu (mimo jiné
nákup a možnost zapůjčení kompenzač‑
ních pomůcek apod.) i podpora projektu
Občanské poradny, která zajišťuje bezplat‑
né porady klientům v právních i ostatních
životních situacích. Část výtěžku podpořila
také humanitární projekty v zahraničí. Ob‑
dobný účel bude sbírka plnit i letos. Chru‑

dimská charita svojí pomocí pokrývá i regi‑
on Heřmanoměstecka. Proto neváhejte se
v případě potřeby na ni obrátit a využít její
služby (http://chrudim.charita.cz). Věříme,
že i letos budete mít své dveře pro koled‑
níky otevřené.
Posláním sdružení Charita ČR je pomáhat
těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez
ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národ‑
nost. Tříkrálová sbírka je řádně povolena

Ministerstvem vnitra ČR. U nás spolupra‑
cujeme při zapečeťování a rozpečeťování
pokladniček s městským úřadem. Sbírka
je chráněna proti zneužití, neboť každá
skupinka bude mít zapečetěnou poklad‑
ničku a vedoucího staršího 15 let, který
bude vlastnit průkazku s pověřením ge‑
nerálního sekretáře SCHČR. Pokud by vás
navštívily v těchto dnech osoby bez těchto
náležitostí či jinak podezřelé, oznamte toto
ihned městské či státní policii nebo na te‑
lefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci
(732 789 248). Pomůžete tak zabránit zneu‑
žití sbírky.
U nás v Heřmanově Městci budou skupinky
tří králů navštěvovat vaše domácnosti v so‑
botu 11. ledna. Předem vám děkujeme, že
nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědo‑
mi, že podobných sbírek je celá řada, ale bu‑
deme vděční i za drobné příspěvky. Každá
koruna pomůže našim bližním v nouzi jak
v České republice, tak ve světě. Tři králové,
kteří nesli dary do Betléma, budou mít také
pro vás připravenou koledu a malou pozor‑
nost. Na viděnou s třemi králi!
Marek Výborný, koordinátor TKS

Vlastislav nadchnul zaplněnou sokolovnu
Dne 15. 12. 2019 uspořádal pěvecký sbor Vlastislav tradiční vánoční koncert
v sokolovně. Svoje síly spojil se sborem Doubravan z Chotěboře a toto již
mohutné pěvecké těleso doprovázel Východočeský akademický orchestr,
který dirigoval mladičký dirigent Jakub Pikla.
V první části koncertu byla provedena Missa
pastoralis od Mikuláše Trnavského, ve které
jsme slyšeli tradiční koledy.
Vyvrcholením pak byla druhá část, kde
ve světové premiéře zazněla suita Jaku‑
ba Pikly Kouzelné vánoce. Byla to směs
písní z nejoblíbenějších českých filmo‑
vých pohádek od let padesátých až do
současnosti. Začalo to budovatelskou Ten
dělá to a ten zas tohle z Císařova pekaře
a přes Zlatovlásku jsme se dostali až k Ší‑
leně smutné princezně, kdy na oblíbenou
píseň Kujme pikle nasadili zpěváci pohád‑
kové brýle.
Posluchači nápaditou skladbu a výkony
účinkujících odměnili mohutným potles‑
kem ve stoje.

A nakonec si všichni včetně posluchačů tra‑
dičně zazpívali Narodil se Kristus pán.
Vlastislave, děkujeme za krásný předvánoč‑
ní zážitek.
Tomáš Plavec

Vážení rodiče, milé děti, jako každý rok pořádá

VESELO Heřm. Městec
letní dětský tábor
na chatě Bedřichovka u Orlického Záhoří. Nabízíme
několik volných míst v termínu 5.– 17. 7. 2020,
cena tábora je Kč 6400,-. V ceně je ubytování, strava, doprava,
pedagogický a zdravotnický dohled a program. Tábor je určen pro děti od 7 let
(po 1.třídě). Máte-li zájem, stačí poslat zprávu na info@studiosorbi.cz nebo
sms na 608864648 nebo se stavte na adrese Řehákovi, Podél Dráhy 687, H. M.

www.hermanuv‑mestec.cz
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ANKETA LEKNÍNU – spolky Heřmanova Městce
ANKETA: Jak váš spolek (klub) hodnotí uplynulý rok a co chystáte v nastávajícím roce 2020?
Jan Plecháček, člen výboru PS Vlastislav: „Uplynulý
rok měl pro PS Vlastislav dvě
zcela odlišné části. V té první
jsme prožili spoustu krásných
chvil a pěkných akcí. Intenzivně jsme se vě‑
novali práci na Dvořákově díle Te Deum,
které jsme pak ve spolupráci s dalšími sbory
několikrát provedli. Potěšující pro nás byly
také vlastislavský ples a opět vydařené už
14. setkání pěveckých sborů, obojí spojené
s organizačním nasazením, ale zejména
s krásnými zážitky. Opravdu jsme si užili zá‑
jezd do partnerského města Bechyně, kde
jsme měli samostatný koncert pro tamní
publikum. Byl hojně navštívený a my sami
jsme z něj měli moc dobrý pocit.
Vše se pro nás změnilo, když v poslední zá‑
řijový den náhle zemřela Markéta Výborná,
která nás posledních 6 let vedla jako sbormis‑
tryně a stmelovala a motivovala svým nasa‑
zením, energií a radostností. Zbytek roku tím
byl bolestně a silně poznamenán. Jsme rádi,
že jsme ve spolupráci s chotěbořským sbo‑
rem Doubravan a jeho sbormistrem mohli
dokončit přípravu a provést vánoční koncert,
že jsme mohli dál zpívat. I pro Markétu.
V novém roce se budeme sžívat s novým
sbormistrem. Jeho hledání není snadné, ale
víme, že chceme zpívat dál, a tak ho najde‑
me. Koncertní program bude asi méně bo‑
hatý, ale koncerty plánujeme a věříme, že
vás jimi zase potěšíme“.
Jitka Holasová, předsedkyně TJ Jiskra Heřmanův Městec: „Rok 2019
byl z mého pohledu klidný,
i když to je možná trochu ta‑
kový klid před bouří. Financování sportu za‑
tím totiž probíhalo bez velkých změn a před‑
vídatelně. Čímž neříkám, že dostatečně. Jak
to bude v příštích letech a tedy i v roce 2020
zatím nevíme, uvidíme, jak bude pracovat
tzv. „Hniličkova“ agentura pro sport. Velkou
radost a pocit, že moje práce pro TJ Jiskra má
smysl, mně v roce 2019 přinášely především
velké turnajové úspěchy mládežníků z od‑
dílu stolního tenisu, množství žen a dívek
navštěvujících různorodá cvičení oddílu re‑
kreačních sportů a trvalý zájem o badminton
i tenis. V následujícím roce chceme v našich
aktivitách, jejichž hlavním smyslem je nabí‑
zet občanům Heřmanova Městce různorodé

možnosti sportovního vyžití, pokračovat. Tímto Z povídání o budoucnosti vzešlo velké množství
děkuji i všem dobrovolným cvičitelům a trené‑ návrhů na příští akce, které má vedení probrat
rům za jejich práci“.
a přpravit k realizaci. První akce roku 2020, nejen
pro členy, bude novoroční procházka městskými
Josef Kozel, předseda hokej- lesy od Březinky k Městci přes tři studánky. Další
balového klubu SK Ježci HM: návrhy budou postupně připravovány. Zatím
„Rok 2019 byl pro nás v lecčem jsou navrhovány výlety Svijany Podolí Pernerovy
specifický – oslavili jsme 20 let mlýny, románské kostely pod Železnými horami,
činnosti našeho klubu. Výsledkově židovské památky na Chrudimsku, kostely malo‑
největší radost udělala kategorie star‑ vané V. Vokolkem, přednášky Mgr. Pešty o okol‑
ších žáků, která se v červnu stala vicemistrem ních hradech a tvrzích, Ing. Kalendy o návštěvě
České republiky. V konkurenci extraligových klu‑ Afriky, procházka městeckým hřbitovem a v ne‑
bů z velkých měst je to obrovský úspěch. Osob‑ poslední řadě vydání publikace paní Mannové.
ně si však cením ještě víš soudržnost všech Ježků Uvítáme i další návrhy akcí předložené milci Heř‑
od mikropřípravek po dospělé, a to od hráčů, manova Městce“.
trenérů až po rodiče a fanoušky. Jiné cíle proto
do roku 2020 mít nemůžeme, než aby nás právě
Jan Bareš, místopředseda
toto neopouštělo a aby heslo „S Ježkem v srdci“
oddílu fotbalistů TJ Jiskra:
bylo stále tím naším hlavním. Ostatním spor‑
„Uplynulý rok se z podhledu
tovcům přejeme radost ze sportu a stálé zdraví!“
celého klubu vydařil. Práce
s mládeží se začíná projevovat.
František Pleskot, předseda Důležité je, aby se dařilo zvyšovat kvalitu
Spolku přátel Heřmanova a podporovat zájem mládeže, ale i některých
Městce: „SPHM má krátkou his‑ dospělých. K tomu přispělo i nově vybudované
torii. Byl založen v dubnu letošní‑ hřiště s umělou trávou. To se projevuje v chuti
ho roku. Za cíl si dal seznamovat trénovat u všech věkových kategorií. Budeme
občany s historií kulturních a řemeslných tradic se snažit mít dobré výsledky, získat ještě větší
města i jeho okolí. Procházky městem, výlety motivaci vyhrávat a stále se bavit jak při tré‑
regionem, přednášky fandů i odborníků, promí‑ nincích, tak i při zápasech.“
tání starých fotografií, editování informačních
tiskovin.
Josef Řezáč, místopředseda
DS Heřman: „V roce 2019 byl
Po úředních ohlašovacích jednáních byl spolek
Divadelní spolek Heřman opět
s požehnáním úřadů oficielně ustaven. Svou
úspěšný. Zúčastnil se krajské
činnost pro členy a zájemce z řad občanů zahá‑
přehlídky amatérského divadla
jil promítáním fotografií z Heřmanova Městce let Miletínské divadelní jaro, kde získal s předsta‑
šedesátých. Následovala prohlídka ČOV s odbor‑ vením Dopis vojína Caniveta doporučení do
ným výkladem. Při návratu se mohli účastníci programu národní přehlídky Krakonošův di‑
projít po mrdickém tvrzišti. Následující pěší výlet vadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Mi‑
železnohorskou krajinou, působištěm předčasně chalu Beranovi a Josefu Wolfovi porota udělila
zemřelého malíře Jindřicha Pruchy byl přes nepří‑ čestná uznání za herecká ztvárnění rolí vojína
zeň počasí poučný. Přednáška o historii a součas‑ Caniveta a majora Davala.
nosti mlynářského rodu Pernerů doplněná o ma‑
lou výstavku o životě železničního Ing. Pernera Po divadelních prázdninách v červenci a sr‑
končila pro letošek vzdělávací program.
pnu začal soubor pracovat na nové inscenaci
s pracovním názvem Rejžák z Prahy. Premiéra
Někteří z členů se vydali do Libochovic hledat tohoto představení je plánována na 16. květ‑
památky na heřmanoměsteckého rodáka, na 2020. Členové DS Heřman se také v novém
básníka Rudolfa Pokorného a položit kytičku roce 2020 těší na přidělení nových prostor pro
na jeho hrob. Náš spolek není ustaven jen za svou činnost, které jim bylo panem starostou
účelem vnášení osvěty mezi obyvatele, ale i za přislíbeno.“
účelem navazování přátelské komunikace mezi
členy s podobnými zájmy. Proto závěrečnou akcí
Lenka Balogová, koordibylo posezení členů a přátel nazvané Vánočka,
nátorka RC Radovánek:
na kterém se povídalo o všem možném včetně
„Co krátce říci o Radovánku
plánů do budoucna.
v letošním roce? Povedlo se
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Lidé kolem nás
Pavel Lopour
S ER I Á L

* 11. 7. 1981
Odborný asistent Univerzity Pardubice
Vládce Mrdic – vítěz celoročního seriálu
běžeckých a cyklistických závodů
v Heřmanově Městci
Než začneme mluvit o běhu, můžeš
nám říct něco o svém dětství
v Heřmanově Městci?
Pocházím z Heřmanova Městce, prvních ně‑
kolik měsíců života jsem prožil na Konopáči.
Pak jsme se odstěhovali do bytu v nádražní
budově v Heřmanově Městci, jsem tedy od‑
kojen kolejemi. Potom rodiče koupili domek
v Konopáčské ulici, tedy také nedaleko tratě,
kde jsem strávil dětství a studia. Nyní bydlím
na sídlišti V Lukách. V dětství jsem v Městci
hrál basket a chodil do skautu. V roce 1996
jsem šel do Přelouče na gympl a pak již jsem
měl kamarády spíše tam.
Jak to mladík z Konopáče dotáhne
až na přednášejícího na vysoké
škole?
Po gymplu jsem šel studovat na doprav‑
ní fakultu do Pardubic. Váhal jsem mezi
matematicko‑fyzikální fakultou, kterou stu‑
dovala sestra, ale nakonec zvítězila má ná‑
klonnost k železnicím. Po studiu jsem krátce
pracoval v projekční kanceláři, ale pak jsem
se rozhodl pro pedagogickou a vědeckou
práci na fakultě. Tam přednáším studentům,
zkouším je, ale nemyslím, že bych na ně byl
zvlášť přísný. Také spolupracujeme s praxí,
děláme diagnostiku stavu vozovek.
A sportovat jsi začal brzy nebo až
v dospělosti?
Já jsem nikdy (kromě basketu v dětství) ne‑
dělal nějaký závodní sport. Skaut mne přivedl

nám především podpořit spoustu malých
a milých setkání maminek s dětmi, která jsou
však o to důležitější, když naplňují potřeby
a dávají radost těm nejmenším i jejich blízkým.
K těm větším projektům patřily v roce 2019 dva
čtyřdenní kurzy o výchově pro rodiče Respekto‑
vat a být respektován, které pořádáme spolu
se společností Energeia, o. p. s. a plánujeme je
v příštím roce 2020 nejen opět realizovat, ale
i rozšířit o další nabídku vzdělávání pro rodi‑
če. A chcete‑li nějaký ukazatel úspěšnosti naší
práce, pak nabízím nedávnou reportáž Lekní‑

k turistice, chodil jsem po horách, pak začal
jezdit na horském kole. Běhat jsem začal až asi
před pěti lety, tedy ve třiatřiceti. Začínal jsem
pomalu, běhal jsem tak 1500 m, ale v hlavě
jsem měl, že bych někdy mohl zaběhnout
maraton, a tak jsem si přidával. Dnes, když si
jdu zaběhnout, dávám tak 10 km, uběhnu to
na pohodu asi za 50 minut.
Víme, že jsi jedním z hlavních
organizátorů Běžeckého klubu
Heřmanův Městec, jak tento spolek
vzniknul a co je jeho náplní?
Běžecký klub založili kluci Plavcovi, já a ostat‑
ní jsme se k nim postupně přidali. Náplní je
nabídnout lidem z Heřmaňáku a okolí pro ně
přijatelné běhy. Každý týden v úterý večer
trénujeme. Pořádáme závody, hlavními jsou
Podzimní běh a Jarní běh a v loňském roce
jsme poprvé zorganizovali celoroční seriál
o titul Vládce Mrdic.
A teď již k Vládci Mrdic. Co to je
a kdo to vymyslel?
Nějak jsme se o tom bavili, já věděl, že ve
Žďáru nad Sázavou pořádají Žďárskou ligu
mistrů, kde jsou všechny možné sporty, to
nás inspirovalo. Hlavní náplní zůstal běh,
ovšem na všechny způsoby. Tratě byly od
1500 m po rovině, až po 80 km přes hory
a doly. K tomu závod na horských kolech,
silniční časovka a triatlon. Všechny závody
jsme nepořádali my, někdy jsme se připojili
k tradičním závodům jako je Pančavův běh

nebo Amatérský triatlon Konopáč. Celkem
bylo dvanáct závodů.
Z dvanácti discilín jsi vyhrál tři.
Co pro tebe bylo nejlehčí a naopak
nejtěžší? A kdo byli tví největší
soupeři?
Paradoxně pro mne byly nejtěžší ty krátké
rychlé závody, na 1500 nebo 2000 m. Nej‑
sem žádný sprinter a těch sedm minut na
trati Mrdické mašiny (běh na 2000 m podél
železniční dráhy), bylo snad nejhorších sedm
minut v mém životě. Naopak 80 km běhu po
Železných horách jsem si užíval, dal jsem to
asi za 8.45 hod. Největší soupeř byl zpočátku
superatlet Miloš Kratochvíl, který vyhrál první
čtyři závody, ale naštěstí se pak oženil a pře‑
stal běhat. Dalšími soupeři byli Jenda Plavec
a Vít Řehák, po těch celoročních útrapách
nakonec o vítězi rozhodly tři sekundy v po‑
sledním běhu.
Bude se seriál opakovat i v dalším
roce?
Bude, ale pravidla budou trochu upravena,
aby šance mělo více lidí.
Máš před sebou ještě nějaké další
výzvy? Maraton, Železný muž,
ultraběhy?
To vše již mám za sebou. Ale mám ještě ne‑
vyřízené účty s některými závody, například
bych chtěl vyhrát nebo alespoň být na bed‑
ně v Březinské padesátce. Byl jsem tam již
pětkrát, ale zatím to nikdy nevyšlo.
A na závěr, co bys poradil
čtenářům, kteří by také chtěli začít
běhat, ale bojí se toho?
Nebojte se. Začněte pomalu, vlastním tem‑
pem a výsledky se dostaví. Můžete přijít
i mezi nás do Běžeckého klubu, kde vám po‑
radíme. Na tréninku vám neutečeme a když
ano, tak na vás počkáme U Slunce!
Otázky kladl Tomáš Plavec

nu z vítání občánků Heřmanova Městce. Nad
fotografií nově narozených dětí jsem si zauja‑
tě a potěšeně říkala, že tohle miminko k nám
chodilo ještě v bříšku, tohle taky a tahle znám
ze cvičení maminek s miminky.“

s Radovánkem či Heřmany, díky velké podpoře
organizace SPOKUL jsme uspořádali vydařené
oslavy 90. výročí sokolovny. Oddíl Judo se zú‑
častnil soutěží a má závodnici, která se ve své
kategorii umístila na 3. místě v republice. A co
v příštím roce? Stále budeme cvičit, hledat nové
Ivana Krbcová, starostka cvičitele, vzdělávat se a pořádat pro naše nej‑
T. J. Sokol: „T. J. Sokol má menší jejich oblíbené akce.“
za sebou úspěšný rok 2019.
Stále žijeme a naše akce pro
Redakce
nejmenší mají dobrý zvuk. Spo‑
lupracovali jsme na různých akcích pro rodiny
www.hermanuv‑mestec.cz
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XXX. reprezentační
ples PS Vlastislav
Členové pěveckého sboru Vlastislav děkují
za podporu i přízeň a přejí všem spoluobča‑
nům hudbou a zpěvem ozdobené dny roku
2020. K tomu se vynasnažíme i my přispět
a těšíme se na další nejen hudební setkání.
V rámci plesové sezóny vás srdečně zve‑
me na XXX. reprezentační ples, který se
uskuteční v sobotu 22. února 2020 od
20.00 hodin v sokolovně. K tanci bude
hrát velký Taneční a dechový orchestr ZUŠ
z Chrudimi s uměleckými vedoucími Kar‑
lem Kinclem a Jaroslavem Vašíčkem. Připra‑
veno bude předtančení a další překvapení
jubilejního 30. plesu PS Vlastislav. Občerst‑
vení zajišťuje Restaurant MAPLE. Vstupen‑
ky včetně místenek budou v prodeji od
14. ledna 2020 v Turistickém informačním
centru na náměstí.
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Dne 7. 12. 2019 proběhlo v Chotěnicích
rozsvícení vánočního stromečku. Pozvání
přijal pan starosta Josef Kozel. O krásná
vystoupení se postarali skauti z Heřma‑
nova Městce, dramaťáček pana Heřmana,
na vánoční písničky zatančily děti z DDM
Heřmanův Městec a děti ze spolku Cho‑
těňáček. Navštívil nás Mikuláš se svojí dru‑
žinou a děti za básničku dostaly nadílku.
Všem děkujeme za účast, děkujeme za
spolupráci s SDH Chotěnice a přejeme
krásný nový rok 2020.
Spolek Chotěňáček

XV. výstava betlémů zpestřila adventní
čas v našem městě
V neděli 15. 12. skončila úspěšná XV. výstava betlémů v Heřmanově Městci,
kterou připravila MO KDU‑ČSL ve spolupráci s organizací SPOKUL. Během
čtrnácti dnů ji navštívilo v městské galerii velké množství návštěvníků, kteří
obdivovali umění jak současných tvůrců, tak i šikovné ruce a vynikající cit
pro lidovou tradici našich předků.

V rámci výstavy proběhla též soutěž o nekrás‑
nější vánoční ozdobu v modrobílém, do které
se přihlásilo více jak 40 kolektivů i jednotlivců
od mateřských škol přes klienty domova pro
seniory až po děti s rodiči či prarodiči. Všech‑
na díla byla vystavena v prvním patře galerie
a návštěvníci měli možnost svým hlasem
určit vítěze z pohledu návštěvníků. Celkem
hlasovalo 756 návštěvníků. Na 1. místě (203

APŽ Leden 2020
Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dech,
klouby a páteř. Začínáme 7. ledna.
středa 8. ledna
Pěšky Stéblová – Kunětická hora
Odjezd v 8.30 z autobusového nádraží
v H. M., ujdeme cca 10 km.
čtvrtky 9. a 23. ledna
Karty a jiné hry
Od 14.00 si hrajeme v RC Radovánek.
středy 15. a 29. ledna
Návštěva wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z nám. Míru v H. M.

Marek Výborný

Z reakcí návštěvníků je patrné, že bylo na co
se dívat i z čeho vybírat ve vánočně laděném
prodeji ozdob, betlémů či perníčků. Se zá‑
jmem se setkala i expozice v 1. patře galerie
včetně ukázky starých vánočních tradic.

Aktivní přístup k životu

hlasů) se umístil ozdobený stromek Heleny
Hlaváčkové a Zdenky Knapové z Domova
pro seniory v Heřmanově Městci. Na místě
druhém uspělo IV. oddělení školní družiny ZŠ
v Heřmanově Městci – 157 hlasů. Třetí místo
pak se 128 hlasy patří paní Vlastě Věře Bláhové.
Všem soutěžícím blahopřejeme, protože i dle
hodnocení odborné poroty před zahájením
výstavy by si ocenění zasloužila většina přihlá‑
šených tvůrců.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se o rea‑
lizaci a zdárný průběh výstavy zasloužili, a tě‑
šit se na další již XVI. výstavu betlémů v roce
2021. Celý výtěžek výstavy bude věnován na
opravu kulturních pamá‑
tek v Heřmanově Městci.
Věříme, že výstava potě‑
šila spokojené návštěvní‑
ky a přispěla k příjemné
předvánoční atmosféře
v Heřmanově Městci.
Marek Výborný

středa 15. ledna
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Velká bankovní loupež
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Nutno uhradit abonentky na sezónu
2020.
čtvrtek 16. ledna
Vycházka s hůlkami – z Tasovic
do H. M.
Odjezd ve 14.00 z autobusového
nádraží v H. M. Ujdeme cca 7 km.
neděle 26. ledna
Výstava Jiřího Trnky v Kutné Hoře
Odjezd v 8.25 z vlakového nádraží
v H. M. Prohlídka výstavy V zahradách
imaginace. Výstava je vhodná i pro děti.
Lze je vzít s sebou.
středa 29. ledna
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Podivný případ se psem
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Představení B2.
čtvrtek 30. ledna
Mobilní gramotnost aneb nebojme se
moderní technologie
Pracujeme na vlastních noteboocích,
tabletech, chytrých telefonech.
Tématem budou emaily, přílohy,
fotografie, aplikace apod. Začínáme
v 9.00 v energeie (nad cukrárnou
Levandule, vchod z boku).
Předpokládaný konec v 11.00.
Zájemci, hlaste se do 23. ledna.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz
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Rodičovské centrum Radovánek z. s.

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

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

ČTVRTEK

PÁTEK

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

Není‑li uvedeno jinak, je jednorázové vstupné na program Radovánku 50 Kč.
V měsíci lednu můžete opět hradit předplatné na program pro rodiče s dětmi na druhé pololetí
(leden – červen 2020) ve výši 500 Kč. Pro nové předplatitele je výše příspěvku 600 Kč. Zájemci
o členství ve spolku Radovánek mohou uhradit členský příspěvek na rok 2020 ve výši 100 Kč.
Více informací o výhodách a pravidlech členství i pravidelných aktivitách naleznete na www.
rcradovanek.cz nebo získáte na tel: 724 042 304.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pátek 10. 1. od 17.30 – 20.30 hodin
UZDRAVENÉ TĚLO
V každém přítomném okamžiku máme k dispozici
veškerou „výbavu“ pro vytvoření zdravé verze těla.
Seznamte se – se sebou, v hloubce. Prožitkový
večer s Gabrielou Duškovou /www.vesica‑news.
com/. Více informací naleznete v události na www.
facebook.com/rcradovanek/. Přihlášení na tel.
725 372 998 nebo na rcradovanek@centrum.cz.

chlazení, které nás všechny potrápí nejednou
do roka. Je to nutné zlo, které musíme občas
přetrpět, nebo se jim dá účinně předcházet? Jak
na rýmu a kašel? Jaké jsou rozdíly mezi nosními
kapkami a spreji? Odsávat, smrkat nebo nechat
být? Jak předejít nasazení antibiotik? Jaké léčivé
byliny opravdu pomáhají? Kde se bere horeč‑
ka, kdy jí snižovat léky, kdy zábaly a kdy vůbec
nezasahovat? Za jakých podmínek se můžeme
léčit doma a kdy je třeba jít k lékaři? Kdy a jak
skutečně posílit přirozenou obranyschopnost?
Čtvrtek 30. 1. od 10.00 hodin
Na besedu je možné přijít s dětmi. V herně
bude zajištěn dohled. Jednorázové vstupné
NACHLAZENÍ, NUTNÉ ZLO?
Zveme vás na besedu pro rodiče s lékárnicí a člen‑ 70 Kč. Předplatitelé programu Radovánku 20 Kč.
kou projektu Lékárnice maminky Mgr. Ludmilou Zájemce prosíme o předběžné přihlášení na
Pavlíkovou. Budeme si povídat o nemocech z na‑ rcradovanek@centrum.cz. Děkujeme.

O projektu Lékárnice maminky:
Nabízí kvalitní zdroj informací o zdraví a šetr‑
né léčbě nejen u dětí. Pomáhá se zorientovat
ve světě, kde proti sobě stojí dva extrémy –
farmabyznys a léčitelství. Snaží se maminky
podporovat v používání své vlastní intuice při
léčbě svých dětí. A to vše s citem a zkušenostmi
maminek lékárnic, které díky mateřství získaly
nový náhled na svoji profesi. www.lekarnice
‑maminky.cz
Čtvrtek 16. 1. od 10.00 hodin
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s pohád‑
kovou babičkou Ivou Krbcovou.
Úterý 7. a 21. 1. od 10.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče spolu s dětmi od 1
roku.
Úterý 14. a 28. 1. od 9.30 a 10.30 hodin
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče spo‑
lu s dětmi od 1 roku. Program probíhá ve dvou
skupinách.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s.,
www.rcradovanek.cz, www.facebook.com/rcradovanek/,
je podporováno městem Heřmanův Městec,
Pardubickým krajem a společností energeia, o. p. s.
Kontakt: Areál MŠ Jonášova 726, Heřmanův Městec, 538 03,
tel: 724 042 304, e‑mail: rcradovanek@centrum.cz.

KLUB AKTIVNÍ
SENIOŘI – LEDEN 2020
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně
Domu s pečovatelskou službou na Masa‑
rykově náměstí Heřmanův Městec
pondělí 6. ledna 15.30 ZVONKY ŠTĚSTÍ
přineste si bavlnku Perlovku, špendlíky s ba‑
revnou hlavičkou a několik malých mikrote‑
nových sáčků a fén na vlasy / spoluúčast 30 Kč
úterý 14. ledna 15.30 KERAMIKA
vezměte si ostrý nůž a hadřík / spoluúčast
50 Kč
pondělí 27. ledna 14.00 MASÁŽE
doneste s sebou ručník – hodinu nástupu
na masáž objednejte na tel. 724 215 103 /
spoluúčast – členové STP 75 Kč, nečlenové
150 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová
www.hermanuv‑mestec.cz
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O prázdninách SPOKUL HM spolupořádá
1. ročník Jaja kempu.
Na letní prázdniny městská organizace SPOKUL HM připravuje sportovní pří‑
městský kemp pro dívky i chlapce od 5 do 13 let, kteří nechtějí sedět jen tak
doma, ale touží zažít spoustu zábavy, seznámit se s novými kamarády a užít
si mnoho zajímavých sportů.
Mezi aktivity, které budou na programu, pa‑
tří jak tradiční sporty (fotbal, vybíjená, atleti‑
ka), tak i nové hry a činnosti jako je baseball
nebo frisbee. Pro děti je také připraven mini‑
kurz zdravovědy a první pomoci. Jeden den
se děti podívají do soukromé zoologické za‑
hrady, ze které si odnesou mnoho nových
poznatků. Po celý týden bude probíhat
celotýdenní soutěž a poslední den čeká
naše účastníky dětská olympiáda, vyhláše‑
ní výsledků soutěže, rozdání cen a násled‑
né posezení s rodiči. Děti si z celého kempu
odnesou tričko na památku.

Děti budou pod vedením lektorů, kteří mají
mnohaleté zkušenosti s pedagogickou čin‑
ností, organizováním dětských kempů a tré‑
nováním sportovních týmů.

Jaja kemp se bude konat na území Heř‑
manova Městce, zvláště pak v prostorách
Bažantnice, zámeckého parku, na fotbalo‑
vém stadionu a v případě deštivého dne
i v prostorách sokolovny.

Přihlášky můžete zasílat na email
jajakemp@seznam.cz, pro více informací
navštivte facebook (Jaja kemp). Volejte na
tel. čísla 739 808 885, 604 814 208 nebo pište
na email: jajakemp@seznam.cz

Jelikož jsou prázdniny doba dovolených, vý‑
letů a různých dalších akcí, připravili jsme
pro vás tři termíny, mezi kterými si můžete
vybrat termín pro vás vhodný.
Jedná se o dny:
• 20. 7.–24. 7.
• 27. 7.–31. 7.
• 3. 8.–7. 8.

Do přihlášky prosím uveďte: jméno a pří‑
jmení dítěte, datum narození, mobilní
kontakt na rodiče, termín pro vás vhodný,
velikost trička.

Taneční odpoledne pro seniory začínají
Městská organizace SPOKUL HM ve spolupráci s Komisí bytovou a sociální
chystá od roku 2020 nové akce zaměřené primárně na seniory – Taneční od‑
poledne v sokolovně.
Od 26. 1. 2020 vás zveme poslední neděli
v měsíci od 13 hodin do městské soko‑
lovny na přátelské posezení s živou hud‑
bou. Záleží na vás, zda si jen tak posedíte
a popovídáte se známými při čaji, kávě,
víně apod, nebo využijete prostory soko‑
lovny i k tanci. Naší snahou je po stránce

hudební nabídnout jak lidové písničky, tak
i jiný repertoár vhodný pro tanec a naši
hlavní cílovou skupinu, tedy seniory. Není
však stanoven žádný věkový limit, takže
rádi uvidíme i mladší návštěvníky.
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Kino Heřmanův Městec program
na leden 2020:
Středa 8. 1.
17.00 Poslední aristokratka
		
(Bio seniorů)
Čtvrtek 9. 1.
18.00 Barma (cest. večer)
Pátek 10. 1.
17.30 a sobota 11. 1. 15.30
		
Zakleté pírko
Pátek 10. 1.
19.30 Cats
Sobota 11. 1.
17.30 Ledové království II
Sobota 11. 1.
19.30 Na nože
Úterý 14. 1. a středa 15. 1.
18.00
		
Star Wars: Vzestup
		
Skywalkera (3D/2D)
Čtvrtek 16. 1. 19.30 Portrét dívky
		
v plamenech
Pátek 17. 1.
17.30 a sobota 18. 1.
15.30
Špióni v převleku (3D/2D)
Pátek 17. 1.
19.30 Případ mrtvého
		nebožtíka
Sobota 18. 1. 17.30 Ledové království II (3D)
Sobota 18. 1. 19.30 Můj příběh
Úterý 21. 1.
19.30 a středa 22. 1.
17.30
		Šťastný nový rok
Středa 22. 1.
19.30 Mizerové navždy
Čtvrtek 23. 1. 18.00 Altaj (cest. večer)
Pátek 24. 1. a sobota 25. 1.
17.30
		
Dolittle (2D/3D)
Pátek 24. 1.
19.30 Králíček Jojo
Sobota 25. 1. 16.00 Krtek a kamarádi
		
(pásmo pohádek)
Sobota 25. 1. 19.30 Karel Svoboda:
		
Šťastná léta
Úterý 28. 1.
19.30 Pod vodou
Středa 29. 1.
18.00 Večer pod lampou
		
prof. MUDr. Pavel Pafko
Čtvrtek 30. 1. 19.30 Tenkrát podruhé
Pátek 31. 1.
17.30 Cesta za živou vodou
Pátek 31. 1. a sobota 1. 2. 19.30 Příliš osobní
		známost
Sobota 1. 2.
15.30 Tlapková patrola:
		
Vždy ve střehu
Sobota 1. 2.
17.00 Jumanji: Další level
Více informací na oficiální webové stránce kina: HYPER‑
LINK „http://www.kinohm.cz“ www.kinohm.cz

Židovské zvyky
a tradice

Těšíme se s vámi na viděnou poprvé
26. ledna!

Turistické informační centrum Heřmanův
Městec ve spolupráci s organizací Spokul
HM p. o., vás zve na zajímavou výstavu Ži‑
dovské zvyky a tradice. Výstava je doplněna
fotografiemi židovského osídlení z Heřma‑
nova Městce a okolí. Výstavu můžete navští‑
vit do 26. ledna 2020, a to vždy ve středu
ve 14–16 h, v sobotu a v neděli v 10–12 h a
ve 14–16 h. Mimo uvedenou otevírací dobu
je možné dohodnout prohlídku v TIC Heř‑
manův Městec na tel. č. 778 888 772 nebo
osobně.

Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p. o.

Turistické informační centrum

Na akci bude vybíráno symbolické vstup‑
né 60 Kč a potrvá vždy od 13 do 16 hodin.
V první polovině roku jsou zatím v plánu
taneční odpoledne na zkoušku jen v lednu
a v březnu (26. 1. a 29. 3. 2020) a dle zájmu
budeme jejich konání upřesňovat či zvyšo‑
vat četnost akcí.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Pozdrav z útulku pro psy
Vážení milovníci psů,
rok v našem útulku utekl jako voda. Jsme velice rádi, že jsme mohli
pomoci mnoha pejskům v útulku a ještě více pejskům v okolí, kteří
osiřeli nebo akutně hledali nový domov. Je nám jasné, že naše práce
nikdy nekončí.
Chtěla bych poděkovat všem, co nám pomáhají, nejsou lhostejní
a dávají lásku všem zvířatům nejen pejskům. Děkuji všem lidem, kte‑
ří adoptují pejsky z útulků nebo aktivně pomáhají jako dobrovolníci.
Moc bych vás chtěla poprosit, abyste své psí kamarády řádně zabez‑
pečili a nenechali je potulovat po okolí. Máme za sebou i smutně
končící příběhy pejsků, kteří doplatili na nedbalost svých páníčků…
Na závěr bych chtěla zmínit nový
zákon týkající se čipování pejsků
– prosím, nezapomeňte čipy re‑
gistrovat!
Přejeme vám všem do nového
roku spoustu radosti s vašimi čtyř‑
nohými kamarády.
Lucie Kučerová

www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Pozor, ať nepřijdete
o své oblíbené programy

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

Martin Pavlíček
tel.: 774 129 617

Máme pro vás řešení

získejte až
70 programů

za 100 Kč

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Paměti a vzpomínky na hudební život v Heřmanově Městci
Hudba v Heřmanově Městci. Co se vám vybaví při těchto slovech? Mně můj dědeček, klarinet, saxofon a dětský karneval
v sokolovně s dechovkou. Pátrala jsem, jak to vše začalo, a díky manželům Mannovým, jsem se dostala ke kronice, kterou
sepsal pan František Brych, zakládající člen hudebního odboru Sokola v Heřmanově Městci. Velkou pomocí mi byli i bývalí
členové sokolské hudby, později dechovky, pánové Neumanovi Karel a Petr, Homolka Miroslav a Zemek Bohuslav.
A jak to vše začalo? Psal se rok 1918, skončila
válka a město začalo znovu svobodně dýchat
a nová energie se začala projevovat v kultur‑
ním a společenském životě. Nejvíce se chopily
činnosti spolky Sokol, Heřman – divadlo a Vlas‑
tislav – zpěv. Po stránce hudební se tvořily ka‑
pely dvě – ze starých vojenských vysloužilců,
pod vedením Josefa Mastíka, později Josefa
Jonáše a druhá kapela byla pod taktovkou
Bohumila Polmana.
V letech 1922–23 se tvořily kroužky hudby
smyčcové, z mladých i starších muzikantů,
pro které bylo hraní zálibou. Zkoušeli v do‑
mácnostech, později účinkovali, více zdarma,
při různých divadlech a zábavných večerech
v hostinci U Stejskalů v Kostelecké ulici, kde též
stávala kolébka místního Sokola.
V letech 1926 dával dohromady další sdružení
z těchto kroužků mladý kapelník Láďa Popelář.
Soubor čítal 26 hudebníků, humorně tenkráte
pojmenovanou „Městecká filharmonie“, která
cvičila v hotelu Beránek na náměstí. Z různých
her se zakoupila první basa, na kterou hrál An‑
tonín Neuman. I další hudební kroužek, tvořen
z těch nejmladších, čítal 12 hochů. Mezi nimi
dorostenec Karel Neuman, hrál na housle
a sám soubor vedl. Zahrál v Sokole při nácviku
Ruských tanců s celým souborem. Bratr J. Mo‑
tyčka byl velmi překvapen souhrou mladých
hochů. Dochází ke spojení souborů a vzniká

smyčcové sdružení při dorosteneckém odbo‑
ru. Do sdružení vstupují mladí i starší členové
i nečlenové Sokola, neboť členství ve sdružení
nebylo podmíněno členstvím v Sokolské jed‑
notě. Pod vedením Boh.Polmana začali pilně
zkoušet v hostinci Na Sále. První vystoupení
proběhlo 10. 4. 1927 při dorostenecké tělo‑
cvičné besídce v hotelu Pivnička.
Obsazení pod vedením Boh. Polmana: hous‑
le – sl. Čermáková, sestra Volfová Marie, sestra
Horová Růžena, dorost. Karel Neuman, dorost.
Rud. Jirásek ml., Boh. Mimra, Lad. Vostřel, br. Jos.
Hlína, Fr. Korbel, Fr. Levinský, R. Jonáš. Housle II,
violy a basy: br. Mir. Kutřín, Zikuda, býv. kapit.
Josef Mastík, Jos. John, Fr. Mimra, dorost. Karel
John, Fr. Neckář, J. Jeníček, Antonín Neuman.
Klarinety, hoboj: Frant. Říha, Jos. Klas, Polman
st., Rudolf Jirásek st. Flétny: Frant. Brych, dorost.
Boh. Husák. Trubky: Dušek, Ouřecký (Načešice
oba). Trombony: Karel Vostřel, J. Tatíček (Váp.
Podol). Bubny: Josef Jonáš
Zakoupili hudební nástroje ve výši cca Kč
15.000, nebyla to v té době malá částka, chys‑
tala se výstavba sokolovny. Společnými silami
každého nového člena, vše zvládali i za přispě‑
ní zpěváckého sboru Vlastislav, který zapůjčil
14 hudebních nástrojů, a tím i snížil finanční
položku. Hudebníci tak mohli zkoušet i doma
nebo jednotlivě docházet do bytu B.Polma‑
na. Jeho snaha byla veliká, usiloval o to, aby
soubor již zahrál 28. října toho roku na
tělocvičné akademii alespoň dva po‑
chody. Po třech měsících jednotlivého
zkoušení se začalo zkoušet dohroma‑
dy v hostinci Na Sále. Hodně se u toho
nasmáli, jaký chaos a rámus vydávali,
a kolemjdoucí se divili, co se to děje.
Zkoušeli 2× týdně, i častěji, v dílně brat‑

V roce 1929 představení Prodaná nevěsta v nové sokolovně a r. 1930 opera Tajemství

ra Jar. Schmitta, truhláře a majitele pohřebního
ústavu. Jednou jeho otec přišel, aby si chlap‑
ce poslechl, jak jim pochody jdou. Vyslechl
je a klidně povídal:„Umíte to pěkně, už byste
mohli jíti hráti na pohřby do Míčova, tam také
hraje každý jinou“. To bylo smíchu. Cvičili pilně
a přání bratra Boh. Polmana bylo vyslyšeno.
28. 10. 1927 na tělocvičné akademii hráli dva
pochody k překvapení veřejnosti.

Hudební odbor Sokola ze dne 29. 6. 1931

Jejich cesta za hudbou, která pro mnohé byla
koníčkem a zábavou, nebyla vždy lehká. Našli
se i posměváčci, hlavně hudebníci z povolání
nešetřili poznámkami, že budou pouze nosiči
nástrojů a čeká je jen rozpad. Ten se ale neko‑
nal a 17. 2. 1928 byla svolána první řádná valná
schůze. Prvním základem pro další práci bylo
smyčcové a dechové sdružení. Byl mu dán ná‑
zev Hudební odbor tělocvičné jednoty Sokol
Heřmanův Městec.
Cvičilo se pilně a s radostí, po práci v neděli i ve
svátek. V lednu roku 1928 účinkoval orchestr
pod taktovkou Josefa Plavce ml. při divadelní
hře Fidlovačka a v dalších měsících jarních i let‑
ních při výkopu základů sokolovny v zahrad‑
ním prostranství na staveništi.
Pokračování příště
Čerpáno z kroniky Paměti a vzpomínky na založení
hudebního odboru Sokola Heřmanův Městec.
Michaela Dyčková

Při oslavě 70 let Vlastislavu, byl soubor natáčen a vysílán rozhlasem 28. 9. 1934

www.hermanuv‑mestec.cz
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VZPOMÍNÁME

KOVOLIS HEDVIKOV – Silná rodinná firma přátelská uvnitř i v okolí
Jsme tlaková slévárna v srdci údolí přírodní rezervace. Našim lidem dáváme jistotu
dobře ohodnocené práce v přátelském, vstřícném prostředí. Díky tomu u nás
pracují lidé, jimž vděčíme za to, že jsme světovou špičkou ve slévárenství.
Kvalita dodávaných dílů je jako každý
rok nejdůležitější. Neustálé snižování
zákaznických reklamací je jako „vstupenka“
pro další a nové projekty našich
spokojených zákazníků.
Novinkou za rok 2019 bylo nastavení
robotizace výroby a další ze strojů
podstoupil repase. Největší investicí
loňského roku byla výstavba ronovské haly.
Modernizujeme a zlepšujeme i na
personálním oddělení, zasíláme
elektronické výplatní pásky, máme
elektronickou knihu úrazů, jejichž cílem je
zjednodušení administrativy.
Široká nabídka benefitů se rozšířila
o příspěvek na mimopracovní setkávání, příspěvek na dětský tábor a jako další
benefit mohli zaměstnanci v rámci Dne zdraví využít poukazy zdravotní pojišťovny
nebo si vyzvednout vitamínový balíček či se nechat očkovat proti chřipce.
Nastartoval se celoroční projekt Společně s KH, kde se každý měsíc koná sportovní,
kulturní nebo jiná volnočasová
aktivita pro zaměstnance
a jejich rodiny.
Za úspěšný rok děkujeme všem
zaměstnancům, jejich rodinám,
které je podporují, a Vám všem,
kteří se s námi podílíte na
budování a rozvoji našeho okolí
a firmy.
Výstavba nové haly
v Ronově nad Doubravou

Dne 6. 1. 2020 by se naše
maminka Věra Novotná
dožila 80 let.
S láskou vzpomínají děti
Dáša, Josef a Petr s rodinami.

Dne 1. ledna si připomínáme
první výročí úmrtí
Bedřicha Svobody,
kdysi velitele požárníků.
Vzpomínají manželka Marie
a synové Jiří a Zdeněk s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Dne 6. ledna uplynulo 9 let
od úmrtí
paní Emílie Vášové.
S láskou vzpomínáme.
Dcery Zdena a Milena
s rodinami.

Dne 27. 1. 2020 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás opustil
pan Rudolf Pleskot.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka Věra, dcery Věra
a Ivana s rodinami, syn Jiří
s rodinou.

Roky tiše běží, jen vzpomínky
se vrací a nedají na Tebe
zapomenout.
Dne 14. ledna 2020 uplyne
10 let od smrti
pana Jiřího Steinera.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Eva s rodinou.

Dne 4. 2. 2020 uplyne
rok od úmrtí
pana Antonína Hradce.
Stále vzpomíná bratr Standa
a sestra s rodinou.
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RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

FLORBAL

Florbal je kolektivní halový sport, který se podobá pozemnímu a lednímu
hokeji. Cílem je, podobně jako u většiny ostatních míčových sportů, dostat míč
do branky. K tomu se používá lehký plastový míček, který je dutý s vyvrtanými
otvory. Hráči dále hrají se speciálními hokejkami vyrobenými specificky pro
tento sport – florbalovými holemi či tzv. florbalkami. Podobně jako v hokeji
tvoří jedno družstvo pět hráčů a brankář. Brankáři na rozdíl od hokeje žádnou
hokejku používat nesmí, chytají pouze pomocí částí vlastního těla, které jsou
chráněné brankářskou výstrojí.
2006-2007 florbalisté dosáhli největšího úspě‑
chu, když dokázali vyhrát Severovýchodní
florbalovou soutěž mužů. Mezi další úspěchy
patří vyhraný turnaj v Ústí nad Orlicí, druhé
místo na turnaji v Přelouči při příležitosti slav‑
nostního otevření místní sportovní haly. Oddíl
se podílel na pořádání Orion cupu a turnajů
základních a středních škol, které se konali
v místní sportovní hale.

Původně florbal vznikl v USA, o této skuteč‑
nosti není příliš známo, jelikož oficiálně se za
kolébku florbalu považuje Švédsko. Tam se
tento sport začal hrát v 70. letech, florbal se
pak odtud velmi rychle rozšířil do soused‑
ního Finska. Ze Skandinávie následně došlo
k rozšíření také do Švýcarska, kde se florbalu
říkalo unihockey. Tyto země jsou dodnes
světovými mocnostmi florbalu, v posledních
letech se mezi ně úspěšně dostala i Česká
republika.
Česká florbalová unie (ČFbU) byla založena
v roce 1992, řádným členem Mezinárodní
florbalové federace se stala o rok později.
Od té doby zažívá florbal v České
republice obrovský boom, jedná
se o nejrychleji se rozvíjející sport
u nás. V roce 2009 přesáhl počet
registrovaných florbalistů číslo
30 000 a počet registrovaných
neustále stoupá dál. V roce 2002
založila parta kamarádů pod zá‑
štitou TJ Jiskra oddíl s názvem FBC
Respect Heřmanův Městec, tehdy
hráli Pardubickou ligu. Trénovali
dvakrát týdně ve sportovní hale,
později pouze jednou a v loňském
roce oddíl bohužel zanikl. V sezóně

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec na‑
bízí kroužek florbalu, který je rozdělen do 3
věkových kategorií. Pro ty nejmladší je určen
oddíl florbalu – přípravky (rok narození 2011–
2013). Vzhledem k tomu, že děti skutečně ne‑
jsou malí dospělí, musí jim být trénink, který
probíhá každé pondělí a čtvrtek od 15:00
v heřmanoměstecké sportovní hale, přizpů‑
soben. Nejprve si děti musí vytvořit kladný
vztah ke sportu, měly by mít radost, pohyb
prožívat, být spontánní. U těch nejmladších
nám to zajistí hry, které zlepšují rychlost, ob‑
ratnost a koordinaci.
Trenérka Klára Čulíková u tzv. přípravek pod‑
poruje dobré vztahy, pozitivně motivuje a vy‑
užívá pomůcky. Florbal – elévové je určen
pro ročníky 2008–2010. Trenérka děti dobře
zná a obsah tréninků sportovcům přizpůso‑
buje podle věku. Neučí děti střílet, pokud si
neumí přihrát. Neučí děti přihrávat, pokud
neumí ovládat míček a neučí děti ovládat

míček, když neumí držet hokejku. Florbalis‑
té své sportovní výkony mohou předvést na
různých turnajích a v rámci Východočeské
florbalové ligy DDM, kde nejednou vybojo‑
vali ve své kategorii 1. místo. Florbal – žáci
je určen pro ročníky 2004 – 2007. Ti trénují
každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.00
ve sportovní hale také pod vedením zkuše‑
né trenérky Kláry Čulíkové. Všichni sportovci
rádi trénují a vědí, že soutěž je jen doplněním
tréninku a ne naopak, v tomto případě jde
opět o Východočeskou ligu DDM, kde nema‑
jí nouzi o skvělé výsledky.
Florbalisté znají pravidla, ví, že se musí dobře
rozcvičit. K tomuto halovému sportu přistu‑
pují pozitivně a každým zápasem i trénin‑
kem se posouvají dál. Dům dětí a mládeže
také pořádá každí léto florbalový tábor. Děti
své nabyté zkušenosti z florbalového krouž‑
ku mohou zúročit i na turnajích mezi zá‑
kladními školami a víceletými gymnázii, kdy
jsou z celé školy vybráni jako reprezentanti
a s dobrými výsledky postupují do dalších
kol. V domě dětí a mládeže začal kroužek
florbalu ve školním roce 2006/2007. Florbalo‑
ví srdcaři, kteří prošli kroužkem, nyní hrají pod
různými kluby ČFbU v dospělých kategori‑
ích. Máme i našeho odchovance v nejvyšší
florbalové soutěži. Kdo by chtěl tento sport
poznat, stačí se přihlásit a přijít si vyzkoušet
trénink. Florbalku je samozřejmě možné pro
začátek zapůjčit.
Andrea Kudláčková

FK Jiskra
Heřmanův Městec
Vás srdečně zve na

Čtvrtý
FOTBALOVÝples
Sobota 25. 1. 2020 od 20:00 hod
Sokolovna Heřmanův Městec
PROGRAM:
zahraje kapela Borsalino
bohatá tombola
Vstupenky v předprodeji v Turistickém informačním
centru na Náměstí Míru v Heřmanově Městci

Cena: 150 Kč

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Při vstupu do dnešní Havlíčkovy ulice si nelze nevšimnout její pravé
horní části. Dodnes se tu udrželo pojmenování Na Haldech nebo
Halda. Mnozí již nevědí, jak vlastně tento název vznikl. Pro mlýn
v někdejší Židovské ulici bylo potřeba vytvořit spád potoka Podol‑
ky, tedy nasypat prostranství od bývalých „Masných krámů“ (dnes
sídlo pojišťovny Kooperativa) až k nádržce nad bývalým mlýnem.
Ten stál na místě budovy přímo navazující na dnešní nový MěÚ.
Násyp byl 2–3 metry vysoký. Do ulice tehdy vedl úzký úvoz, jímž
v dolní části ještě tekla voda. Protože v této části města s židovskými
obyvateli nebyl dostatek místa, byly ve stráni podél cesty zřízeny
krámky s padacími dveřmi. Prodávalo se v nich maso, mouka a jiné
potraviny. Jakmile byl zřízen ke mlýnu kanál, byla ulice kolem roku
1860 navezena a pro krámy už nebylo místo. Při stavbě silnice ke
Klešicím haldy zanikly a místo nich byl postaven zděný taras. I ten
byl postupem času opravován…

Rok 1949 před zúžením

Haldy v době protektorátu

Uvádím i vzpomínky pamětníka na
třicátá léta 20. století. „Židovská uli‑
ce měla ve směru ke Klešicům pra‑
vou stranu výše položenou (říkalo
se jí Na Haldech), a to až k mlýnu.
Na té vyšší straně tekl před obyt‑
nými domky potok, jehož voda
poháněla vodní mlýn s vrchním
náhonem. Potok nebýval zakrytý,
měl vyzděné koryto a jen přecho‑
dy k jednotlivým domkům jej pře‑
klenovaly. Ta vyšší část ulice byla
od spodní silnice oddělena zdí, jež
byla na několika místech přeruše‑
na kamennými schody, které ústily
přímo na spodní vozovku, která
nebyla nikterak široká, takže vozidla
jezdila těsně podél zdi.“

Pohled od synagogy v 70. letech 20. století

Eva Bočková
Zúžení Hald v 70. letech 20. století

Taras se schody v 60. letech 20. století

Zima v 50. letech 20. století

30. léta 20. století
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