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17. listopad 1989 v Heřmanově Městci
V následujících dnech uplyne již třicet let od porážky komunismu a začátku cesty k demokracii v naší zemi. V tomto
čísle Leknínu chceme připomenout, jak tak zvaná sametová revoluce probíhala v Heřmanově Městci.
Nečiníme si nárok na nějaké historické pojednání nebo na objektivní hodnocení těchto
událostí, ale pokusili jsme se sestavit obraz listopadových (a následujících) dnů v našem
městě na základě vzpomínek osob, které byly tvářemi Občanského fóra v Heřmanově
Městci, a tedy hybateli společenských změn. Pamětníci si vybavují jako řečníky na demon‑
stracích a setkáních občanů zejména Ladislava Doležala, Milana Daňka, Michala Dziedzin‑
ského a Miloslava Výborného.
Oslovili jsme je všechny, ale společně s nimi jsme zjistili, že třicet let je na lidskou paměť
dlouhá doba, nikdo již si nepamatuje přesný sled událostí, a proto vám přinášíme spíše
střípky vzpomínek těchto lidí, které však dohromady dávají celkem ucelený obraz událostí.
Nejprve nechme promlu‑
vit Milana Daňka: „Já
se začal zúčastňovat
demonstrací proti re‑
žimu již od ledna 1989
v Praze. Nejprve to byl
takzvaný Palachův tý‑
den, kdy nás esenbáci ho‑
nili po Václaváku, pak demonstrace k výročí
okupace Sověty 21. 8. , dále 28. 10. ke vzniku
republiky a nakonec i 17. 11. , kdy jsem došel
až na Národní třídu, ale museli jsme běžet
na vlak domů, takže ten brutální zákrok nás
minul. Na základě toho jsem se od počátku
angažoval v Občanském fóru (OF) v Heřma‑
nově Městci.

Prvá schůzka OF se uskutečnila v bufetu zva‑
ném „U Patice“, který býval na náměstí vedle
papírnictví. Zúčastnil se jí a asi ji i svolal On‑
dřej Sigmund, který se ale pak nějak vytratil
a dalšího dění se nezúčastňoval. Pokud si
vzpomínám, tak kromě něho jsem tam byl
já, Michal Dziedzinskij, snad Ladislav Doležal
a Honza Hlína.

A Ladislav Doležal pokra‑
čuje: „Já musím začít asi
poněkud ze široka nebo
spíš z dávna. Můj otec byl
v heřmanoměsteckém
procesu s „protistátními
živly“ v padesátých letech
odsouzen k dlouholetému ža‑
láři a osm a půl roku si odpykal. Cítil jsem pro‑
to jako svou povinnost pokračovat po něm
v boji za svobodu, a proto jsem od počátku
byl u zrodu Občanského fóra v Heřmanově
Městci. Otec mne od toho nezrazoval, ale
řekl mi: „Uvědom si, že když se to nepovede,
budeš mě následovat taky do vězení“.

Pak jsme se scházeli ve svazácké klubovně
vedle školy (nyní prodejna Kebab, dříve DELI).
To už se účastnil i Miloslav Výborný. Vše bylo
živelné, nevěděli jsme co a jak. Asi koncem
listopadu proběhl prvý mítink OF na náměs‑
tí před kostelem. Jako tribuna sloužil valník,
který nám myslím zapůjčili z Hřebčína.“
www.hermanuv‑mestec.cz
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Prvá schůzka OF se uskutečnila v bufetu zvaném „U Patice“. Tam já
jsem ještě nebyl, ale poté jsme se scházeli nejprve v židovské škole
(dnes Galerie Cyrany), to bylo ještě takové ilegální. Tam jsem chodil já,
Míla Výborný, Michal Dziedzinskij a Milan Kopecký. Poté schůzky po‑
kračovaly v Městském kulturním středisku, vedle školy (dnes prodejna
Kebab, dříve Deli), pak se postupně přidávali další občané. V prvých
dnech byl ještě mezi lidmi strach, jak to dopadne. Mluvčími OF jsme
se stali já, Milan Daněk a Milan Kopecký. Pamatuji si, že nejradikálnější
byl Milan Kopecký, toho jsme museli občas krotit.“
Michal Dziedzinskyj také vypráví: „Již si nevzpomínám,
kdy to začalo, ale scházeli jsme se v židovské škole. Ta
byla opuštěná, byli jsme tam více méně ilegálně. Hlav‑
ním účelem bylo informovat občany, co se děje v Pra‑
ze a v republice. Noviny, rozhlas a televize z počátku
nevěděly, na čí stranu se postavit, zpravodajství, zejmé‑
na v prvních dnech bylo kusé a bojácné. Byla to hektická
doba, schůzovali jsme stále, ale žádné zápisy se nepsaly, takže
dnes se to již těžko dává dohromady.
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soudruhu Kacovskému oznámit, že jsme založili Občanské fórum
a chceme se podílet na řízení města. Nutno říci, že soudruh Ka‑
covský s námi jednal slušně a souhlasil, aby další mítnik proběhl
v sokolovně, s tím že MěNV uhradí nájemné.“
Mítinkem v sokolovně, kde občané podpořili návrh na volbu Václava
Havla prezidentem, skončila prvá část revolučních událostí. V led‑
nu 1990, po volbě Václava Havla prezidentem a vypuštění článku
o vedoucí úloze KSČ z ústavy, již bylo celkem jasné, že komunismus
padnul, bylo však nutné i na místní úrovni převzít podíl na řízení věcí
veřejných a zajistit svobodné volby. Proto v únoru a březnu proběhlo
několik „jednání u kulatého stolu“, kde jednali zástupci OF, ČS stra‑
ny lidové, ČS strany socialistické a KSČ o doplnění rady města. Po
několika změnách byli do rady zvoleni za OF Milan Daněk, Ladislav
Doležal, Michal Dziedzinskyj, Stanislav Mráz a Ladislav Mareš, za ČS
stranu lidovou Miloslav Výborný a Drahuše Plačková. Ladislav Mareš
se stal místopředsedou národního výboru a odvedl do voleb velký

První veřejný mítink byl před kostelem na valníku, co si vzpomínám,
mluvili jsme tam já, Míla Výborný, Milan Daněk a Ladislav Doležal. Tlu‑
močili jsme požadavky celostátního Koordinačního centra OF z Prahy.
Pak následoval dne 17. 12. 1989 mítink v nabité sokolovně, který vyjádřil
jednoznačnou podporu požadavkům občanského fóra.“
A Miloslav Výborný dodává: „Asi někdy koncem listo‑
padu u mne doma zazvonili dva muži, jistě se předsta‑
vili, ale jména si již nepamatuji a uvedli, že jsou z chru‑
dimského OF, že na mne dostali tip, že bych mohl

kus práce, přestože s takovouto činností neměl žádné zkušenosti.
Předání moci proběhlo v Heřmanově Městci celkem poklidně, ale
někteří příznivci starých pořádků si neodpustili schválnosti. Tak na‑
příklad na 3. 5. 1990 svolalo OF předvolební mítink, na kterém měla
vystoupit herečka Iva Janžurová. Neznámý pachatel však odeslal
z chrudimské pošty
Janžurové telegram, že
se mítink nekoná a tím
její účast zmařil.

něco dát dohromady i v Heřmanově Městci. Již si
nepamatuji, zda mě kontaktovali další lidé z Měst‑
ce, nebo já je, ale začali jsme se scházet v židovské
škole a později v Městském kulturním středisku. Pak
jsme dali dohromady první mítink před kostelem,
vyjednával jsem s panem farářem, aby nám poskytl
elektrickou přípojku, trochu se bál, ale vyhověl nám.
Byla tehdy hrozná zima, tak jsme se rozhodli, že další
setkání uděláme v sokolovně. To jsme však muse‑
li vyjednat, vzpomínám, jak jsme vyrazili „obsadit
radnici“. Přišli jsme tehdejšímu předsedovi MěNM

V červnu 1990 pro‑
běhly první svobodné
volby do poslanecké
sněmovny a komunis‑
té v nich utrpěli jasnou
porážku. V listopa‑
du 1990 pak proběhly
komunální volby, ve
kterých v Heřmanově
Městci zvítězilo Ob‑
čanské fórum a staros‑
tou města byl zvolen
pan František Pleskot.
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A jaké byly další osudy našich pamětníků? Všechny jsme požádali
aby nám odpověděli na otázku: Splnila se očekávání, která jste
v listopadu 1989 měli?
Milan Daněk: „Kandidoval jsem za OF v ko‑
munálních volbách 1990, ale nebyl jsem zvo‑
len. Když je člověk aktivní, nadělá si i plno ne‑
přátel. Proto jsem se nadále věnoval a věnuji
tomu, co umím, tedy truhlařině.
Pokud jde o splnění očekávání, tak je dobře,
že nastal demokratický vývoj potřebný pro
civilizovanou společnost. S přeměnou neby‑
ly žádné zkušenosti, takže se udělalo plno
bot, ale těžko říct, zda to šlo udělat lépe. Ale
žijeme ve svobodné společnosti a směr byl
nastaven správně.“
Ladislav Doležal: „Já jsem byl zvolen do
prvního zastupitelstva, ale nikdy jsem ne‑
chtěl politiku dělat dlouhodobě, jen jsem
chtěl nastartovat změny. Asi v roce 1992 jsem

ANKETA LEKNÍNU –

se odstěhoval do Klešic, čímž můj mandát
zastupitele v Heřmanově Městci zanikl a tím
i mé působení v politice.

chceme, ale mnoho lidí za to, co řekne,
nechce nést odpovědnost. A lidé mají
k sobě dál.“

Když to po třiceti letech hodnotím, spíše tro‑
chu převažuje zklamání. Připadá mi, že lidé
si svobodu přestali opečovávat a zaměřili se
na konzumní způsob života. Ale zásadní cíle
byly splněny.“

Miloslav Výborný: „Já byl v červnu 1990
zvolen za ČSL do České národní rady
a působil v celostátní politice. Vždy jsem
se ale také věnoval Heřmanovu Městci,
kde jsem po dvě volební období dělal
starostu.

Michal Dziedzinskyj: „Někdy z počátku mi
bylo nabízeno, zda nechci být kooptován do
federálního shromáždění. Ale já si svůj život
takto nepředstavoval, tak jsem odmítl a pak
jsem se již výrazně v politice neangažoval.

Hodnotím‑li zpětně, tak jsem rád, že to takhle
dopadlo. Leccos jsme si představovali jinak,
ale politiku dělají lidé, a ne andělé.“
připravila redakce

Moje očekávání se splnila částečně.
Máme svobodu, můžeme si říkat, co

žáci ZŠ Heřmanův Městec

ANKETA: „Víte, jaká důležitá historická událost se stala v listopadu roku 1989?“
David Vávra, 9.C: „Já se dost zajímám o historii, takže
o tom vím docela dost. Vím, co se stalo, kdy se to stalo
a jak se to stalo. 17. listopadu byla obří demonstrace,
která přispěla ke svržení komunistického režimu v Československu, poté nám nastala demokracie.“
Sára Brandstainová, 9.B: „Já vím, že 17. listopadu to už
bude 30 let, co se pražští studenti sešli na Albertově a podnikli
tam zpočátku klidnou demonstraci, ale vlastně v průběhu
dne jich bylo čím dál tím víc, ale on to vlastně nebyl jen jeden
den, trvalo to nějak do ledna nebo teď si nejsem úplně jistá do kdy a vlastně
to skončilo tím, že svrhli komunisty a nastala nám republika.“

Marie Nekvapilová, 9.A: „To úplně nevím, ale
vím, že v Praze je pomník 17. listopadu, jsou tam
na něm ty ruce a je ta napsáno datum 17. listopadu 1989. Počkejte, asi jsem si vzpomněla, nebyla to
sametová revoluce?“
Filip Novotný, 9.B: „Vypukla sametová revoluce,
lidi se bouřili proti komunismu čím dál tím víc, vyvolali to studenti, umělci a umělců se přidávalo víc
a víc, pak na Václavském náměstí začali lidé cinkat
klíči a měl tam Václav Havel, bývalý prezident, projev.
Lidi demonstrovali, protože chtěli shodit komunismus.“
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vítání občánků – sobota 28. září 2019
V sobotu 28. září, za krásného svatováclavského počasí a v den pátých heř‑
manoměsteckých slavností, se uskutečnilo již 33. vítání nejmenších občánků
našeho města.
Starosta města pan Josef Kozel přivítal mezi
nové heřmanoměstecké občany 16 dětiček:
Ondřeje Badalce, Josefínu Diesslovou, Tomáše
Dostála, Nikolu Holinkovou, Terezu Hypšma‑
novou, Matouše Křížka, Matyáše Macháčka,
Josefa Matouška, Eduarda Mutla, Emu Něm‑
covou, Terezii Petrákovou, Šimona Římka,
Štěpána Skalu, Terezii Trávníčkovou, Ondřeje
Urbánka a Samuela Zrůsta.

Dle účasti rodinných příslušníků a přátel na
těchto malých setkáních, dle viditelných slz
štěstí, radosti i dojmutí můžeme říci, že tato
obnovená tradice se stala slavnostní událostí
pro mnohé rodiny.

Tato tradice byla po mnoha letech obno‑
vena v roce 2007, od té doby bylo staros‑
ty města přivítáno 471 dětí – 250 chlapců
a 221 malých dívek.

Už teď se těšíme na další setkání. Není nic
krásnějšího než úsměvy roztomilých capartů.
Josef Kozel, starosta města
Vladimíra Dlouhá a Denisa Lindnerová
matrikářky

Se souhlasem rodičů jsou záběry z tohoto
vítání občánků v 66. heřmanoměsteckých
zprávách Leknínu TV.
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Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 07. 10. 2019

usnesením č. R/2019/325 bere na vědomí předlože‑
nou kontrolu usnesení s termínem plnění od 23. 9. 2019
do 7. 10. 2019,
usnesením č. R/2019/326 bere na vědomí zápis
z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci měs‑
ta č. 6/2019,
usnesením č. R/2019/327 bere na vědomí protokol
o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Nakladač“, ruší výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Nakladač“ a ukládá vypsat nové
výběrové řízení s upravenými kritérii,
usnesením č. R/2019/328 schvaluje znění smlouvy
o podmínkách zásahu do městských pozemků,
usnesením č. R/2019/329 schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční
soustavy č. Z_S24_12_8120063620 se společností ČEZ
Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2019/330 schvaluje uzavření licenční
smlouvy na SW MP Manager Cloud Edition s firmou FT
Technologies, a. s.,
usnesením č. R/2019/331 bere na vědomí nákup
energií na ČMKB pro město a PO na rok 2020,
usnesením č. R/2019/332 schvaluje nezařadit opravu
účelové komunikace na pozemku parcelní číslo 2080
v k.ú. Heřmanův Městec do návrhu rozpočtu na rok
2020,
usnesením č. R/2019/333 schvaluje umístění 3D nápi‑
su SOKOLOVNA nad hlavní vchod této budovy,
usnesením č. R/2019/334 schvaluje udělení mimo‑
řádné odměny ve výši dle návrhu, řediteli SPOKUL HM,
p. o., za spoluúčast při pořádání Heřmanoměsteckých
podzimních slavností,
usnesením č. R/2019/335 schvaluje navýšení počtu
pracovníků přímé péče o dva pracovníky v Domově
pro seniory U Bažantnice, Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2019/336 bere na vědomí informaci
odboru správy majetku o možnosti navýšení prostoro‑
vých kapacit základní školy,
usnesením č. R/2019/337 neschvaluje finanční pod‑
poru festivalu Zlatá Pecka 2020,

Rada města Heřmanův Městec na svém jed‑
nání dne 21. 10. 2019

usnesením č. R/2019/338 bere na vědomí před‑
loženou kontrolu usnesení s termínem splnění od
7. 10. 2019 do 21. 10. 2019,
usnesením č. R/2019/339 bere na vědomí zápis
z jednání Komise pro životní prostředí a odpadové
hospodářství č. 4/2019 ze dne 26. 9. 2019, odstoupení
Ing. Vlastimila Holase z členství v komisi k 26. 9. 2019,
vyjádření referentky Finančního odboru Ing. Kateřiny
Floriánové se stanovisky agendy odpadového hos‑
podářství k doporučením komise sděleným komisi
24. 9. 2019 a vyjádření starosty města Josefa Kozla k de‑
tailům komunikace s komisí a předávání informací ze
strany vedení města komisi,
usnesením č. R/2019/340 schvaluje předloženou
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služeb‑
nosti inženýrské sítě mezi městem Heřmanův Městec
a společností Omega plus Chrudim, s. r. o.,
usnesením č. R/2019/341 schvaluje uzavření kupní
smlouvy na zakázku „Nakladač“ se společností ARTE
RYCHNOV, spol. s r. o.,
usnesením č. R/2019/342 schvaluje vypsání archi‑
tektonické soutěže na území náměstí Míru vytčené
situačním nákresem s cílem zahájení v roce 2020 a ko‑
nečného vyhodnocení v roce 2021,
usnesením č. R/2019/343 schvaluje pravidla partici‑
pativního rozpočtování města pro rok 2020,
usnesením č. R/2019/344 schvaluje ukončení nájmu
na byt č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Pod Pankrácí č. p.
448, Heřmanův Městec, ke dni 30. 11. 2019 a přidělení
městského bytu č. 2 o velikosti 1+přísl. na adrese Prů‑
hon č. p. 447, Heřmanův Městec, Martinu Dvořákovi,
a to od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020 za cenu 65 Kč/m2,
usnesením č. R/2019/345 schvaluje předložená Pravi‑
dla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací
s platností od 1. 1. 2020,
usnesením č. R/2019/346 schvaluje čerpání Fondu
odměn ve výši 10.000 Kč a Rezervního fondu ve výši
3.500 Kč pro příspěvkovou organizaci SPOKUL HM, p. o.,
usnesením č. R/2019/347 schvaluje nákup osvětlení
a pohonu opony pro městské kino.
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100 + 1 rok

Oceňování sportovců 2019 – NÁVRHY NOMINACÍ

V rámci soutěže ke sto letům vzniku repub‑
liky (k bohužel neuskutečněné výstavě) se
nám sešly zajímavé výtvory, které by bylo
škoda neprezentovat. Proto se přijďte po‑
dívat na malou výstavu 100 + 1 rok repub‑
liky, kterou nám umožnily vystavit naše
kolegyně v místní knihovně. Prohlédnout
si ji můžete od 25. října 2019 do 15. listopa‑
du 2019 v rámci otevíracích hodin knihovny
Heřmanův Městec.

Vážení sportovní přátelé,
pod záštitou starosty města a ve spolupráci
s městskou organizací SPOKUL se popáté
v řadě uskuteční slavnostní večer věnovaný
oceňování sportovců, trenérů a sportovních
funkcionářů reprezentujících naše město. Již
čtyřikrát se podařilo touto symbolickou for‑
mou poděkovat těm, kdo ve sportu v uply‑
nulém roce dosáhli na úspěchy, ale i těm, bez
kterých by samotní sportovci nemohli k těm‑
to metám ani dohlédnout. Populární se stává
kategorie „Mimořádné zásluhy o sport v Heřmanově Městci“, která není o roce samotném, ale
ohlédnutím za dlouholetou činností.

Tvůrcům tímto děkujeme a mají v Turistic‑
kém informačním centru připraveny odmě‑
ny za snahu a trpělivost.
TIC Heřmanův Městec

Otevřená kancelář
Otevřená kancelář starosty a místostarosty
města je připravena i v období po prázdni‑
nách. Máte‑li připomínky, náměty či inspiraci
jak a co ve městě zlepšovat, využijte nabídky
osobního setkání se starostou či místostaros‑
tou města v tomto termínu:
• pondělí 11. 11. 2019
14.00 – 16.00
• pondělí 25. 11. 2019
14.00 – 16.00
• pondělí 9. 12. 2019		
14.00 – 16.00
Máte‑li zájem o osobní schůzku mimo tyto
veřejné termíny, kontaktujte, prosím, sekre‑
tariát MěÚ. Těšíme se oba na setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta
Tomáš Plavec, místostarosta

Termíny RADY MĚSTA
•
•

pondělí 4. 11. 2019
pondělí 18. 11. 2019

Konzultace s architektem města
•
pondělí 4. 11. 		
14.00 – 16.00
•
pondělí 11. 11.		
14.00 – 16.00
•
pondělí 25. 11.		
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.

Blíží se závěr roku a já velice rád opět přijmu
svou roli a ujmu se tohoto symbolického po‑
děkování všem, kdo sportovním výkonem či
svou neúnavnou prací reprezentují naše měs‑
to a dělají mu dobré jméno za „jeho hranice‑
mi“. Stejně jako v loňském roce nejde o pomě‑
řování sportovních výkonů mezi jednotlivými
sporty, má jasná teze je: SPORT JE JEN JEDEN
a každý, kdo se mu věnuje má mou úctu bez
ohledu na odvětví. Rád bych proto zapojil

co nejširší veřejnost do nominací na možné
ocenění kohokoliv z oblasti sportu za rok 2019.
Předem Vám děkuji za pomoc a náměty.
Své nominace na kolektivy, jednotliv‑
ce, trenéry, funkcionáře za rok 2019
a také dlouholeté sportovce či funkcio‑
náře zasílejte e‑mailem na mou adresu
josef.kozel@mesto‑hm.cz a to nejpozději
do 25. 11. 2019. Samotný podvečer s oceňo‑
vanými proběhne v prosinci a o jeho termínu
a místě konání Vás budeme informovat v příš‑
tím čísle zpravodaje Leknín.
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

Rada starších zasedala po druhé
Všichni občané našeho města, kteří od 1. 6. do 30. 9. oslavili 70, 75, 80, 85,
90 nebo více let věku, dostali pozvání na setkání jubilantů s vedením města
a malou oslavu. Značná část z nich pozvání přijala a proto se dne 10. 10.
uskutečnilo již druhé setkání v tomto roce, opět v hasičské zbrojnici.
Na hosty čekal krátký kulturní program, kte‑
rý zajistili žáci základní umělecké školy. Dále
následovalo promítání filmu o Heřmanově
Městci a beseda se starostou a místostaros‑
tou města. Jubilanti se živě o dění ve měs‑
tě zajímali a oficiální diskuse brzy přerostla
v přátelské povídání s organizátory a mezi
sebou. Ani se nám nechtělo se rozcházet.

Velké díky patří paním matrikářkám Dlouhé
a Lindnerové za zajištění dobrého občerst‑
vení, hasičům za zapůjčení zbrojnice, včet‑
ně ukázky hasičské techniky a řediteli ZUŠ
panu Starému za kulturní program. A všem
jubilantům hodně zdraví!
Tomáš Plavec, místostarosta

Chceme poděkovat vedení Domova
pro seniory U Bažantnice v Heřmanově
Městci, hlavně pak všem sestřičkám
a pečovatelkám za příkladnou péči
o naši maminku paní Marii Starou.
Děkujeme, že mohla odejít v klidu
z laskavého rodinného prostředí. Velice
si toho vážíme.
Rodina Starých
www.hermanuv‑mestec.cz
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Městská policie informuje
Dobrý den,
jelikož je v Heřmanově Městci hodně „pejska‑
řů“, připomenu dnešním článkem, že od 1. led‑
na 2020 vstupuje na základě novely veterinár‑
ního zákona v účinnost povinnost označovat
psy na území ČR mikročipem.
Od tohoto data by měl být každý pes ozna‑
čený mikročipem. Povinné očkování psa proti
vzteklině bude platné pouze v kombinaci
s tímto mikročipem. Štěňata musí být ozna‑
čena nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce
věku. Výjimku z označení mikročipem budou
mít pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.
Označení psa provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat léčeb‑
nou a preventivní činnost. Pořizovací cena
čipu se pohybuje mezi 120 – 450 Kč dle jeho
typu. Další náklady mohou být v souvislosti
s aplikací čipu od veterináře. Po zavedení mi‑
kročipu byste měli tento čip zaregistrovat i do
registru.
Kontrolou nad povinným označením psů je
pověřena Státní veterinární správa, Policie ČR,
Celní správa a obec, potažmo městská policie.
Za psa bez označení od nového roku hrozit ve
správním řízení až 20 tisícová pokuta, jelikož na
psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Z naší činnosti:
• Z parku za domovem seniorů volala žena,
že v křoví leží nějaký muž. Hlídka po příjez‑
du na místo zjistila, že se jedná o opilce,
který zde chtěl spát. Z místa byl vykázán.
• Při kontrolní činnosti o noční směně stráž‑
níci spatřili před Beránkem skupinu lidí, kte‑
ří se rozhodli si své názory vyřídit rvačkou.
Strážníci bitku ukončili v zárodku a celá věc
bude mít dohru před přestupkovou komisí.

Nominace na cenu Sportovec roku chrudimského regionu
můžete posílat již nyní
Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin se v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi usku‑
teční slavnostní předávání cen ankety Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je
Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s městem Chrudim a agenturou Sport
Action, s. r. o., přičemž partnery jsou další města regionu – Hlinsko, Skuteč, Heřmanův
Městec, Slatiňany, Chrast, Luže, Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice a Nasavrky.
„Chrudimský region se může pochlubit ce‑
lou řadou talentovaných sportovců i spor‑
tovních týmů. Letošní sezóna byla pro mno‑
hé z nich mimořádně úspěšná, za všechny
mohu jmenovat tradičně chrudimské futsa‑
listy FK Era‑Pack a fotbalisty MFK. Náš region
se ale může pochlubit i mladými nadějemi,
jejichž jména zatím nejsou tolik známá, ale
o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu
ještě uslyšíme,“ uvedl předseda Sportovní
unie Chrudimska Vojtěch Čižinský s tím, že
ocenění Sportovec roku jsou poděkováním
výjimečným osobnostem, které chrudim‑

ský region často zviditelňují v České repub‑
lice i za jejími hranicemi. Dodal, že soutěž
Sportovec roku má také ke zdravému po‑
hybu motivovat nejen děti a mládež, ale
i dospělé.
„Nejen sportovní organizace, ale i široká
veřejnost může posílat návrhy nominací
v těchto kategoriích: dospělí, mládež do
19 let, trenéři, družstva, handicapovaní
sportovci, veteráni, fair play, síň slávy, dále
také v kategorii krajánek a vesnická TJ. No‑
minace bude zpracovávat Sportovní unie

• Při kontrole autobusového nádraží hlídka
MPHM zahlédla muže, který močil na kos‑
tel. Po předložení dokladů byla muži ulože‑
na značná pokuta.
• Strážníkům se podařilo ustanovit autory
nevkusného sprejování na různých místech
města. Celá věc se nyní dořešuje, pachatelé
mají co vysvětlovat.
Roman Charvát, velitel MPHM

Chrudimska, která je pak předloží hodno‑
tící komisi. Věřím, že ocenění opět zvýrazní
společenský význam sportu a zvýší zájem
o aktivní sportování,“ řekl Čižinský a dodal,
že nominace ve zmiňovaných kategoriích
mohou zájemci do 6. ledna 2020 zasílat
jednoduchým způsobem přes webové
stránky Sportovce roku nebo listovní poš‑
tou na adresu: Sportovní unie Chrudimska,
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
organizátoři
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24. Babí léto na Železných horách
24. Babí léto bylo uspořádáno v pátek 20. a sobotu 21. září 2019 tradičně v pro‑
storu a zařízení sportovně‑rekreačního areálu Autokempinku Konopáč.

Zahájení a přestřižení pásky za pěkného slu‑
nečného počasí se ujali letitý patron akce
vícehejtman Pardubického kraje pan Ing. Ro‑
man Línek, MBA a místostarosta Heřmanova
Městce pan JUDr. Tomáš Plavec za přítomnos‑
ti radní paní Ing. Zdenky Sedláčkové, předsed‑
kyně osadního výboru paní Mgr. Aleny No‑
votné, předsedy ČSZ pana Václava Dostála
a předsedy představenstva Zemědělského
družstva Stolany pana Ing. Františka Mikana.
Po krátkých projevech hostů předal pan Slavík
z Pekárny Pecka v Sobětuchách pecen chleba
s pořadovou číslicí 24 panu Starému, zástupci

pořadatele akce, což se stalo tradicí a tato pe‑
kárna je účastníkem od prvního ročníku. Ná‑
sledovalo vystoupení mažoretek ze skupiny
Rondo z Ronova n.D. Moderátor pan František
Mifek seznámil s programem a pozval všech‑
ny na prohlídku areálu i jednotlivých stánků.
V 18 hodin byl první den akce ukončen. Od
19 hodin v restauraci „Arabela“ byl večer
s country skupinou „Parťáci“ a předtančením
v tomto stylu.

Druhý den zahájil v 10 hodin moderátor pan
František Mifek a za krásného slunečného
počasí následoval kon‑
cert kapely Pernštejn‑
ka, nechyběli s ukáz‑
kou techniky hasiči,
Spolek přátel
kteří přivezli i starou
historickou stříkačku.
Heřmanova Městce
Tradičně mizely bram‑
zve na
bory, česnek, výborný
přednášku
mošt, med, medovina
a výrobky z včelího
vosku, víno, textilní
výrobky, ale i výrobky
oceněné regionál‑
Jak mezi nimi, tak po rodinných vazbách
ní značkou Železné
se stavitelem železnice Praha–Olomouc
hory. Své výrobky
Janem Pernerem, vás provede Daniel
představila firma Ag‑
Perner, jemuž patří v současné době
rometall. Nové osob‑
nejmodernější český mlýn ve Svijanech.
ní automobily Škoda
SCALA a KAMIQ i KIA
Přednáška proběhne s ochutnávkou svijanských výCEED předváděla fir‑
robků v úterý 12. listopadu 2019 od 18 hodin v mulma Autoservis Hybeš
�funkčním centru v Heřmanově Městci a doplní ji
Dřenice. Zemědělské
putovní výstava Společnos� Jana Pernera s průdružstvo Stolany na‑
vodním slovem již od 17 hodin. www.spolekpratelhm.cz
bízí v kravíně ve Stola‑
nech prodej čerstvého
mléka a pro zajištění
dostatku krmiva pro
stádo krav zakoupilo
sklízecí řezačku, kte‑
rou zde vystavilo. Dět‑
mi byla obklopena
nafukovací Perníková

chaloupka i trampolína. Bylo obdivuhodné,
že návštěvníci i prodejci vydrželi do vyhlášení
výsledků slosování vstupenek, patří jim velké
poděkování. Tady jsou:
1. CA CAMP TOUR – zájezd do termálních
lázní ve Velkém Mederu pro 1 osobu číslo
vstupenky: 00227
2. zájezd na vánoční koncert Pernštejnky
8. 12. 2019 v Pardubicích pro 2 osoby číslo
vstupenky: 00428
3. zájezd na vánoční koncert Pernštejnky
8. 12. 2019 v Pardubicích pro 1 osobu číslo
vstupenky: 00156
4. 2 místa v zájezdu MAS po Železných horách
v dubnu 2020 číslo vstupenky: 00030
5. předplatné sezóny 2020 na koupaliště Ko‑
nopáč číslo vstupenky: 00501
6. 2 vstupenky na divadelní představení „Princ
a chuďas“ v areálu letního kina na Konopáči
4. 7. 2020 číslo vstupenky: 00463
7. jízdenka na 200 jízd na tobogánů koupališ‑
tě Konopáč v sezoně 2020 číslo vstupenky:
00090
8. jízdenka na 100 jízd na tobogánů v sezoně
2020 číslo vstupenky: 00296
9. jízdenka na 50 jízd na tobogán v sezoně
2020 číslo vstupenky: 00460
10. jízdenka na 20 jízd na tobogán v sezona
2020 číslo vstupenky: 00041
Pro 1.–4. ceny je třeba se přihlásit do
30. listopadu 2019, ostatní během sezony
2020 na pokladně koupaliště.

Pernerovy mlýny

Poděkování všem organizátorům - členům
Automotoklubu, Českého svazu zahrádkářů
v Heřmanově Městci, mažoretkám Rondo
z Ronova, SDH Heřmanův Městec, kapele
Pernštejnka, Františku Mifkovi, pracovníkům
Autokempinku Konopáč a všem vystavova‑
telům, kteří se společně postarali o zdárný
průběh obou krásných slunečních dnů.
Starý Bohumil, vedoucí organizačního štábu
www.hermanuv‑mestec.cz
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APŽ – listopad 2019 Rodičovské centrum Radovánek z. s.
Program na měsíc LISTOPAD 2019

PRAVIDELNÁ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00 HOD
Každé úterý hodinové cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dechová
cvičení, klouby a páteř. Vše v pomalém
tempu.
Pěší výlety
Kořenice – Kolín – středa 13. listopadu,
odjezd v 7.20 z vlakového nádraží v H. M.,
pěšky cca 12 km, návrat do 19. 00.
Kudowa Zdrój – sobota 23. listopadu,
odjezd v 6.45 z vlakového nádraží v H. M.,
prohlídka města, návrat do 19. 00.
Hrbokov – Křižanovice – středa 27. lis‑
topadu, odjezd v 9.00 z autobusového
nádraží v H. M., cca 10 km, návrat do 17. 00.
Pojďme udělat něco pro své zdraví
Návštěva wellness v Pardubicích – stře‑
dy 6. a 20. listopadu, odjezd z nám. Míru
v H. M. v 9.00, cena 158 Kč/2 hod.
Vycházka s hůlkami – čtvrtek 7. listopa‑
du, sraz u parku u Holuba ve 14. 00. Ujdeme
cca 6 km.
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Krás(k)a na scéně – středa
6. listopadu, odjezd v 18.00 z nám. Míru
v H. M.
Více informací na 723 152 866
Za APŽ Ivana Krbcová

KLUB AKTIVNÍ SENIOŘI
Klub aktivní senioři se schází v klubovně
Domu s pečovatelskou službou Masaryko‑
vo náměstí Heřmanův Městec
Úterý 5. listopadu 15.30 hodin KERA‑
MIKA - doneste si nůž a pracovní hadřík /
spoluúčast 50 Kč
Pondělí 11. listopadu 15.30 hodin SU‑
CHÁ VAZBA - romantická kytka - dones‑
te si keramický květináč nabo keramický
hrníček, ostatní materiál přiveze lektorka /
spoluúčast 50 Kč
Pondělí 25. listopadu 14 hodin MASÁŽE
- doneste s sebou ručník, hodinu vaší masá‑
že objednejte na tel. 724 215 103. spoluúčast
- členové STP - 75 Kč, ostatní - 150 Kč.
Na setkání se těší a informace podá na tel.
724 215 103
Jaroslava Koukalová

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK
NEDĚLE

9.00 – 12.00 Volná herna (mimo program v herně)
10.00 – 11.00 Klub rodičů s kojenci (sdílení, cvičení, poradenství)
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
9.00 – 12.00 Volná herna (mimo program v herně)
program pro rodiče s dětmi od 1 roku „Šikovné ručičky“
10.00 – 10.45 Tvůrčí
nebo „Ladíme spolu“
14.00 – 15.00 Cvičení pro seniory, APŽ
15.00 – 17.00 Volná herna (nutno předem domluvit)
9.00 – 12.00 Volná herna (nutno předem domluvit)
18.00 – 20.00 Kreativní dílna pro dospělé, 1 × 14 dní
9.00 – 12.00 Volná herna (mimo program v herně)
10.00 – 11.00 Klub rodičů s batolaty (cvičení, sdílení, poradenství)
16.30 – 17.30 Bubnování na džembe, 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
19.00 – 20.00 Muzikoterapeutická relaxace, 1 × za 14 dní

Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na HYPERLINK "http://www.rcrado‑
vanek.cz" www.rcradovanek.cz nebo získáte na tel: 724 042 304
MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Pátek 1. 11. od 18.00
KRUH JAKO CESTA K SOBĚ
Setkání kruhu pro muže i ženy tentokrát na
téma Kořeny a úcta k předkům. Vstupné
100 Kč, pro členy spolku 50 Kč. Informace
a kontakt pro přihlášení: 725 372 998.
Čtvrtek 7. 11. od 10.00
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s po‑
hádkovou babičkou Ivou Krbcovou. Infor‑
mace a kontakt: 723 152 866.
9. – 10. 11. a 23. – 24. 11. 2019
KURZ O VÝCHOVĚ RESPEKTOVAT A BÝT
RESPEKTOVÁN
4 denní kurz o výchově pro rodiče a pe‑
dagogy je již obsazen, zájemci se mohou
hlásit na běh kurzu v dubnu 2020. Cena kur‑
zu 2.500 Kč. Pro více informací pište na HY‑
PERLINK „mailto:rcradovanek@centrum.cz“
rcradovanek@centrum.cz
nebo volejte 724 042 304.
Úterý 19. 11. od 16.30
PUTOVÁNÍ ZA BLUDIČKOU
T. J. Sokol ve spolupráci
s RC Radovánek z.s. srdečně
zvou rodiče a děti na tradič‑
ní lampionový průvod. Sraz
účastníků s lampiony je v
16.30 hodin u sokolovny.
Průvod půjde přes město do
zámeckého parku. Kontakt:
723 152 866. Vstupné dobro‑
volné.

Pátek 22. 11. od 17.00
MASÁŽE KOJENCŮ
Poradna pro těhotné ženy, jejich partnery
a rodiče s kojenci tentokrát na téma Masáže
kojenců. Na poradnu není nutné se předem
hlásit. Jednorázové vstupné 50 Kč. Informa‑
ce a kontakt: 725 372 998.
Úterý 5. a 19. 11. od 9.30 a 10.30
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče
spolu s dětmi od 1 roku. Program probíhá
ve dvou skupinách. Informace 724 042 304.
Jednorázové vstupné 50 Kč.
Úterý 12. a 26. 11. od 10.00
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Tvořivý program pro rodiče spolu s dětmi
od 1 roku. Informace 724 042 304. Jednorá‑
zové vstupné 50 Kč.
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L idé kolem nás
Ivana Krbcová
S ER I Á L

*25. 1. 1948
starostka Sokola, organizátorka sportovních i společenských akcí,
cvičitelka, lektorka

Ivo, jak byste samu sebe popsala?
Jako aktivní důchodkyni?
Aktivní důchodkyně ne, to se mi nelíbí,
jsem aktivní seniorka. Předtím jsem děla‑
la dětskou sestru, potom jsem pracovala
v domově důchodců a teď tedy jako ak‑
tivní seniorka vedu cvičení jak pro seniory,
tak i pro děti, pracuji v rodičovském centru
Radovánek jako lektorka výtvarné výcho‑
vy, už druhé volební období jsem i starost‑
kou Sokola. Organizuji výlety pro seniory,
podporuje nás společnost Energeia, pořá‑
dám zájezdy do Východočeského divadla,
studuji univerzitu 3. věku atd. Aktivit mám
skutečně hodně.
Pokud se nemýlím, z Heřmanova
Městce nepocházíte, že ne?
Ne, já jsem takzvaná náplava ze západních
Čech, od Mariánských Lázní. Po rozvodu
jsem neměla kde bydlet a tady mi nabídli
byt. Do Heřmanova Městce jsem se při‑
stěhovala v roce 1986, tuším, že to bylo
v dubnu.
A jakou školu jste si vybrala
pro své studium? Nějakou
pedagogickou? Zaměřenou přímo
na práci s dětmi, případně se
seniory?
Ne, já jsem vystudovala čtyřletou zdravot‑
nickou školu, obor dětská sestra. Jako dět‑
ská sestra jsem i pracovala, prošla jsem ko‑

jeneckým ústavem, dětským oddělením,
ale pak jsem nakonec skončila v domově
důchodců.
Pracujete zároveň s dětmi i se
seniory. Někdy se říká, že se ve
stáří vracíme znovu do dětských
let a staří lidé i děti jsou si
v mnoha ohledech podobní.
Můžeme to tak říct i o cvičení?
Při cvičení ani ne, když cvičíme my – se‑
nioři, býváme potichu. Když mám cvičení
rodičů s dětmi, bývá tu pěkný hlahol.
Když cvičíte s dětmi a jejich
rodiči, s kým bývá náročnější
práce, s dětmi, nebo s těmi
dospělými?
No tak to tedy rozhodně s rodiči! Někteří
tatínkové nebo maminky se tam začnou
bavit a pak je ta spolupráce mezí dítětem
a rodičem špatná. Dítě se mě třeba bojí a já
potřebuji, aby s ním pracovali rodiče.
Jak jsou na tom dnes děti
s pohybem?
Já u těch malých dětí žádné změny, v po‑
rovnání s předešlými roky, nevidím. Ty
malé děti se prostě chtějí hýbat, mají chuť
si všechno vyzkoušet a nevím, kam se to
pak všechno ztrácí. Možná, že je to určitou
touhou rodičů specializovat dítě na určitý
druh pohybu. Minimálně do 1. třídy by se
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děti měly věnovat všestrannosti. Propojit
gymnastiku, atletiku a další prvky všestran‑
ného pohybu. Aby dítě zvládlo udělat
kotoul. Představte si nějakého sportovce,
třeba malého fotbalistu a neudělá kotrme‑
lec. Ale ta radost z pohybu je u malých dětí
pořád stejná.
Vybavíte si nějaký zážitek,
příjemný či nepříjemný, který
máte spojený s prací s dětmi nebo
seniory?
Ze cvičení negativní zážitky nemám. Ně‑
kdy se stane, že jsem rozčílená, když mě
rodiče neposlouchají, děti si pak dělají, co
chtějí, a mám pocit, že tu hodinu nezvlá‑
dám. Ale na to brzy zapomenu. Pak tam
nechci jít, ale děti mě zase nabijí pozitivní
energií. Domů jdu optimisticky naladěná.
A zážitky z práce, těch bylo! Z domova
seniorů nezapomenu na jednoho klien‑
ta, který byl trochu mentálně postižený
a jednou s námi jel na dovolenou do
Lázní Bělohrad. Velmi rád pil kafe a neu‑
stále si všem říkal o cigarety. Jednou mě
probudil v noci: „Dej mi cigáro!“, dala jsem
mu cigaretu a říkám: „Už za mnou nelez,
chci už spát!“, zamknout jsem ale nemoh‑
la, měla jsem strach, že bude bouchat na
dveře a všechny vzbudí. Za hodinu přišel
znovu: „Ivo, dej mi cigáro.“ A to už jsem se
naštvala. On se bál lesa, bál se jít vůbec
někam mimo, v pyžamu jsem ho popadla,
navlékla jsem na sebe tepláky a šli jsme asi
kilometr. Měsíc svítil a on mi tam neustále
něco povídal, já jsem byla naštvaná, proto‑
že mě vytáhl z vyhřáté postele a pak se na
mě podíval a říká: „Nestačilo by to už?“ Já
jsem odpověděla: „Stačilo. Ale už po mně
nechtěj cigáro.“ A on na to: „Ale víš co, já tě
mám, prdelko, stejně rád.“ Tak na něj určitě
nezapomenu. Mám i několik zážitků z výle‑
tů, třeba jednou jsme byly tři kamarádky na
Šumavě na Špičáku. Já vždy naplánovala
trasu a už jsme vyrážely, musím upozornit,
že nás všechny bolela kolena. Za velkého
láteření jsme došly na Hojsovku a šly jsme
na vlak. Byla to doba, kdy byly chytré tele‑
fony ještě v plenkách. Na nádraží nic neby‑
lo, ani jízdní řád. Děvčata mně spílala, a tak
jsem od nich šla dál. Pak jel vlak, ale byl
nákladní. A potom se stál zázrak, jela parní
lokomotiva a táhla za sebou osobák. Zača‑
la jsem mávat červenou bundou, kolegyně
mě začaly varovat, že budeme platit po‑
kutu. Vlak zastavil a usměvavý průvodčí
nás zval dál. Místo placení jsme dostaly
štamprličku. Celý vlak byl objednán Němci
z Německé Rudy a všichni byli hezky veselí.
A tak jsem si vlastně stopla vlak.
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Zbývala vám energie pro
práci a zábavu s vlastními
dětmi a vnoučaty, když jste
její podstatnou část věnovala
v podstatě cizím dětem?
Když jsem pracovala v jeslích, bylo to tak,
že když jsem přišla domů a tam na mě če‑
kali 3 kluci – můj syn a ještě jsem vycho‑
vávala dva manželovy syny, musela jsem
jim říct: „Kluci, teď mě chvíli nechte.“ Ale
s vnoučaty je to jiné, vy si vnoučata berete,
když na to máte chuť, když víte, že si je
vezmete a zase je můžete vrátit. A svým
způsobem je nemusíte pořád vychovávat,
můžete jim dát volnost. Vnoučata se mnou
projezdila všechny dovolené, nemám auto,
jezdili jsme vlakem nebo autobusem, mu‑
sela jsem jim připravit nějaký program.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Kdybych byla jen ta „krmící“ babička, neu‑
žijeme si to nikdo, ani já, ani oni.
Co budeme dělat, až se jednou
rozhodnete se cvičením skončit?
„Vychováváte“ si svého nástupce?
To bych moc chtěla, ale nikdo se do toho
nehrne. Já zatím cvičení zvládám, ale vím,
že prostě každé úterý od 17.00 do 18.00
musím do sokolovny. Pokud nemůžu, je
nezbytné za sebe sehnat náhradu, je to
opravdu závazek. Takhle je to stejné ještě
na dalších třech lekcích cvičení se senio‑
ry. Musím svou absenci dopředu nahlásit,
omluvit se, zajistit za sebe náhradníka či
náhradnici. Je to závazek a toho se spousta
lidí lekne. Chápu, že rodiče s malými dět‑
mi, kteří chodí do práce, mají času málo.

Volná místa v domě dětí a mládeže
Stále ještě máme volná místa v těchto kroužcích. Pokud budete mít
zájem, můžete se přihlásit online nebo osobně v DDM. Informace
poskytneme i telefonicky na čísle 469 695 632.
Plastikoví modeláři
Kroužek je pro děti od 2. třídy a je každé
úterý v čase 17.30–19 hodin. Kroužek je
vhodný i pro úplné začátečníky. Děti se
zde naučí stavět plastikové modely aut,
letadel, lodí, tanků a podobně.
TS Ikomi
Taneční kroužek se zaměřením na
street dance je pro děti od 2. třídy. Pro‑
bíhá ve středu v tělocvičně ZŠ v čase
15– 16.30 hodin. Po domluvě lze, aby
vedoucí vyzvedla děti ve školní družině.
Koně
Kroužek probíhá ve stájích v Úherčicích
ve čtvrtek v čase 14.30–17.30 hodin. Děti
se naučí o koně starat a jezdit na nich.
Kroužek je pro děti od 1. třídy.
Atletika II
Sportovní kroužek pro děti od 5. třídy,
kde je zaměření především na běh a vše‑
obecnou fyzickou zdatnost. Kroužek je
v úterý v čase 17–18.30 hodin.
Venkovní sportovní hry
Kroužek je pro děti od 2. třídy, které mají
rády pohyb. Vyzkouší si zde různé aktivity
jako je petanque, kroket, lakros, baseball,
badminton, líný tenis a různé míčové hry
jako je basketball, přehazovaná, volejbal,
vybíjená apod. Kroužek probíhá ve čtvr‑
tek v čase 15–16.30 hodin.

Kruhový trénink
Sportovní kroužek pro děti od 10 let. Děti
posilují vlastní vahou těla, dělají cviky na
rozvoj koordinace, motoriky, rychlosti a vý‑
bušnosti apod. Kroužek je vhodný i jako
doplněk aktivním sportovcům. Probíhá ve
středu v tělocvičně ZŠ v čase 16.30–18 ho‑
din.
Němčina pro začátečníky
Kroužek pro děti od 5. třídy, který je v úterý
v čase 16–17 hodin. Je vhodný pro všech‑
ny, kteří s němčinou začali ve škole a chtějí
si ji zábavně procvičit, ale i pro ty, kteří o ni
uvažují jako o druhém jazyku a chtějí být
napřed. Hodina probíhá zábavnou for‑
mou – škola hrou.
Angličtina II
Kroužek, který je pro děti od 4. třídy, nabízí
možnost rozšířit slovní zásobu, dozvědět
se zajímavosti o anglicky mluvících zemích
a především konverzovat v angličtině o za‑
jímavých tématech. Kroužek probíhá ve
čtvrtek v čase 16.30–17.30 hodin.

Kolektiv
zaměstnanců
DDM

Ale takové ty aktivní babči třeba kolem
sedmdesáti by cvičení hravě zvládly. Co
nezvládnu, řeknu maminkám či tatínkům,
aby mi pomohli nebo předvedli.
A jak se těšíte na oslavy 90 let
sokolovny?
Trochu s obavou, protože mám strach, aby
se nám to povedlo. Najednou cítím to, co
jsem nikdy necítila – takovou hrdost, že ten
Sokol je tu od roku 1892 a že je tu stále,
i když je nás podstatně méně, a tak bych
si strašně přála, aby se nám to povedlo. Ale
co je hlavní, aby ten Sokol pokračoval dál,
i když my tady nebudeme.
Andrea Kudláčková

Český
záhrádkářský svaz
Ve druhém říjnovém týdnu uspo‑
řádali zahrádkáří ukázku moštování
s ochutnávkou čerstvého moštu pro
žáky mateřských škol a ZŠ praktickou
a speciální z Heřmanova Městce.

Zároveň proběhl i prodej moštu pro veřej‑
nost. Akce se uskutečila v domku zahrádká‑
řů Pokorného č. 155. Bylo zvykem, že jablka
na moštování dodali ze své sklizně členové
naší organizace. Letošní úroda na našich
zahrádkách byla tak špatná, že jsme museli
jablka nakoupit v sadech u Ing. Nevoleho
ve Svinčanech.
Děti měly možnost sledovat proces výro‑
by moštu, viděly v provozu všechny stroje
a některé si zkusily stlačit páku lisu. Po krátké
přednášce všichni ochutnali právě vyrobe‑
ný mošt. Podle reakce jim všem chutnal.
Akce se zúčastnilo 7 skupin z mateřských
škol Jonášova a Jiráskova a děti ze ZŠ prak‑
tická a speciální s učitelským a asistenčním
doprovodem. Celkem to bylo 164 dětí. Za‑
hrádkáři doufají, že podobnou akci zopakují
i příští rok.
Josef Chvojka
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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NEREGISTROVANÍ HRÁČI HEŘMANOMĚSTECKA
VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ SPOKUL HM, P.O.
VÁS ZVOU NA

LISTOPADOVÝ
TURNAJ DVOUHER
STOLNÍHO TENISU
16.11.2019 OD 8.30
SPORTOVNÍ HALA HEŘMANŮV MĚSTEC

Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči stolního tenisu a
registrovaní hráči nad 60 let.
Počet účastníků je omezen limitem 24 hráčů. Startovné 150,- Kč.
Přihlášky zasílejte do 8.11.2019 na email: sportovnihala.hm@email.cz
Informace: Jar. Hemmr

776 248 787

Zb. Čermák 606 122 516

Atelier Heømanùv Mìstec, Jiráskova 410
PRODEJNÍ

>

nejle psí mask y
dost anou cenu

HALLOWEEN
NA

>

KONOPáCI
>

Autokemp Konopác

restaurace Arabela
>

detsotkéáka

stezk

odvaha
y
>

nedele

3.17.0011.

disk

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Restaurace U Kesnerů

Autokempink Konopáč

9.11. — 16.11.2019

10.00 - 12.00 — 13.00 - 17.00
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Kino Heřmanův Městec –
program na listopad 2019:

Michal Mareda z Vypsané fixy přijede do kina

Pátek 1. 11.
17.30 Addamsova rodina
Pátek 1. 11.
19.30 Terminátor:
		
Temný osud
Sobota 2. 11. 16.00 Ovečka Shaun ve
		
filmu: Farmageddon
Sobota 2. 11. 18.00 Plácido Domingo:
		
Galakoncert k 50.
		výročí
Úterý 5. 11.
19.30 Abstinent
Středa 6. 11. 19.30 Stáhni a zemřeš
Čtvrtek 7. 11. 18.00 Tři roky v Saúdské
		
Arábii (cest. večer)
Pátek 8. 11.
17.30 Toy Story 4:
		
Příběh hraček
Pátek 8. 11. 19.30 a sobota 9. 11. 17.30		
		
Ženská na vrcholu
		(HIT)
Sobota 9. 11. 16.00 Za kamarády z televize
		
(pásmo pohádek)
Sobota 9. 11. 19.30 Bitva u Midway
Úterý 12. 11. 19.30 Joker
Středa 13. 11. 17.00 Jiří Suchý – Lehce
		
s životem se prát
		
(Bio seniorů)
Středa 13. 11. 19.30 Přes prsty
Čtvrtek 14. 11. 19.30 Parazit
Pátek 15. 11. 17.15 	 Zloba: Královna
		
všeho zlého
Pátek 15. 11. 19.30 Le Mans 66
Sobota 16. 11. 15.30 Sněžný kluk
Sobota 16. 11. 17.30 Camino na kolečkách
Sobota 16. 11. 19.30 Amnestie
Úterý 19. 11. 19.30 a středa 20. 11. 17.30
		
Poslední aristokratka
		(HIT)
Středa 20. 11. 19.30 Doktor Spánek od
		
Stephena Kinga
Čtvrtek 21. 11. 18.00 Tuktukem z Thajska
		
na Moravu
		
(cest. večer)
Pátek 22. 11. 17.30 a sobota 23. 11. 15.30
		
Ledové království II
		
(2D) – HIT
Pátek 22. 11. 19.30 Vlastníci
Sobota 23. 11. 17.30 Ledové království II
		
(3D) – HIT
Úterý 26. 11. 19.30 Ženská na vrcholu
		(HIT)
Středa 27. 11. 18.00 Večer pod lampou –
		
Michal Mareda
		
(Vypsaná fixa)
Čtvrtek 28. 11. 19.30 Budiž světlo
Pátek 29. 11. 17.30 Sněžný kluk (3D)
Pátek 29. 11. 19.30 Depeche Mode:
		
Spirits in the Forest
Sobota 30. 11. 16.00 SNOW FILM FEST 2019
		
+ host Libor Dušek

Osmnácté pokračování cyklu talkshow Večery pod lampou čeká na své di‑
váky ve středu 27. 11. a hostem bude frontman skvělé pop‑punkové skupiny
Vypsaná fixa Michal Mareda, zvaný Márdi.

Na filmy označené HIT není možná rezervace míst.
Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.cz

Do posledního letošního dílu oblíbeného
pořadu zavítá charismatický zpěvák a kyta‑
rista, autor mnoha známých písní a filmo‑
vých soundtracků. Bude ho jako obvykle
zpovídat průvodce a autor pořadu Fran‑
tišek Mifek a za hosta slibuje, že se bude
i zpívat! Věk diváků nelustrujeme, ale tohle
bude zážitek hlavně pro teenagery, kteří se
mohou cítit místní kulturní nabídkou trochu
odstrčeni. Tak se ukažte, přijďte do kina Mír
v Heřmanově Městci poslední listopadovou
středu 18.00 a staňte se součástí večera i vy!
Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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SECOND HAND S NABÍDKOU
SVĚTOVÝCH ZNAČEK

OTEVÍRÁ DNE 4.11.2019 NOVOU PRODEJNU NA
ADRESE
Náměstí Míru 178, Heřmanův Městec
Otevírací doba:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 17
8 – 11

Fashion for help

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

IV
S NÁM

YH

R A J E Š!

ZAS

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ
TŘEMOŠNICE

SOŠ A SOU TECHNICKÉ
TŘEMOŠNICE
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
VÍCE INFORMACÍ NA:
www.sos-tremosnice.cz

V
I
U
D
ÍŠ
A
E
S
V
A
T

21. listopadu,
12. prosince 2019
a 11. ledna 2020
máme
DVEŘE DOKOŘÁN.
www.hermanuv‑mestec.cz
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Hezký koncert základní umělecké školy
a nemilé překvapení na závěr
I přesto, že už si léto podalo kliku u dveří s podzimem a my si všichni hledá‑
me ve skříni kabáty, musím zavzpomínat právě na začátek léta a to přímo na
konec května. Tehdy jsem se šla podívat na závěrečný koncert ZUŠ a abych
se přiznala, byla jsem dost zvědavá. Nejen, že jsem chtěla slyšet svoje děti,
jak pokročily, ale zajímalo mě, zda uvidím změnu celého koncertu.
Musím uznat, že jsem byla velmi mile
překvapena a věřím, že také každý, kdo
zde byl. Koncert byl úplně jiný než jin‑
dy. V čem? Více rozmanitosti v nástrojích
a jejich seskupení. Výkony dětí byly nejen
u těch nejmenších obdivuhodné. Moh‑
li jsme slyšet housle, flétny, klarinetový
kvartet, klavír, trubku či lesní roh. Co mě
doopravdy mile překvapilo, jako někoho,
kdo od malička zpívá, byl malý sbor, který
v zušce vznikl. Pod vedením p. uč. Kosto‑
mlatské se synagogou rozeběhly hlasy dětí
a zaplnily celý její prostor. Bylo to krásné.
Mám ale bohužel jeden negativní pozna‑
tek. Nepamatuji si, že za dob, kdy jsem já
sama vystupovala se ZUŠ, by se něco ta‑

kového stávalo. Zkuste si sami představit,
že vystupujete před lidmi a najednou se
během hodinového koncertu několikrát
otevřou dveře sálu a někdo odchází třeba
s telefonem v ruce a za chvíli se vrací. Sto‑
jíte na podiu a jste svědkem toho, že kole‑
ga, který odehrál před vámi, jen co odložil
nástroj, už se obléká a i s rodiči a babičkou
odchází. Z mého pohledu je to neúcta. Ne‑
jen, že to nevypadá dobře, ale především
to je nemilé pro účinkující.
Pravidla koncertů, byť nejsou nikde psaná,
jsou všude stejná, tedy vypínám telefon, mi‑
nimálně zvuk před vchodem do sálu a při
koncertu, když musím nutně opustit sál, tak
pouze při potlesku. Přišla jsem na koncert,

tedy zůstávám až do konce. Je to slušnost.
Uvědomit by si to měli hlavně rodiče dětí.
Vždyť jim svým chováním dávají příklad.
Bohužel konec tohoto koncertu si dopo‑
slechl prořídlý sál a doopravdy to nebylo
tím, že by výkony žáků byly špatné. Naopak.
Naučme sebe i své děti, že si vážíme práce
ostatních, a tak i na koncertě na chvíli za‑
stavme pomyslně čas a oddychněme si při
tónech a snaze našich dětí. Blíží se období
závěru roku, tedy také čas vánočních kon‑
certů. Určitě i ZUŠ v Heřmanově Městci při‑
pravuje svůj vánoční koncert a já se těším,
že žáci a učitelé opět něčím novým pře‑
kvapí. A také doufám, že mě mile překvapí
i návštěvníci koncertu svým společenským
vystupováním a tím podpoří a ocení prá‑
ci svých dětí i jejich spolužáků – mladých
umělců. Zaslouží si to!
Mirka Stará
VZPOMÍNÁME
Dne 2. 11. 2019 uplynuly dva
roky od úmrtí
paní Drahomíry Hradcové.
S láskou a bolestí vzpomíná
syn Standa, dcera Drahomíra
s rodinou, vnoučata a Eva

Dne 30. října uplynuly 4 roky
od úmrtí naší maminky,
paní Věry Novotné
a 3,5 roku od úmrtí
našeho tatínka,
pana Josefa Novotného.
Stále vzpomínáme
Josef, Dáša, Petr, děti
s rodinami

Dne 16. 11. 2019 uplyne
smutný rok ode dne, kdy nás
opustil
pan Stanislav Kořínek.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka Zdena a dcery
s rodinami i sestra Marie

Dne 2. 11. 2019 uplynuly 3 roky
od úmrtí pana
Miroslava Pospíšila.
Stále vzpomínáme, chybíš
nám, máme Tě v srdcích
manželka Dana, Petruška
a Dáša s celou rodinou
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Setkání před Betlémem s divadlem Víti Marčíka
Ani letos nebude ve vánočním programu našeho města chybět vánoční hra
dětí a mládeže, kterou na 4. adventní neděli připravuje místní sbor evange‑
lické církve. Tentokrát ale k vánoční události budeme moci upřít zrak ještě
dříve, na samém prahu adventu.
V pátek 29. listopadu totiž bude ve zdejší
sokolovně na pozvání evangelického sbo‑
ru už podruhé se svým divadlem hostovat
skvělý jihočeský divadelník Víťa Marčík. Jeho
poutavé divadelní umění, které vychází z li‑
dového divadla, mohli mnozí zažít a ocenit
před dvěma lety, kdy nás hrou Moravské pa‑
šije vtáhl do velikonočních událostí Kristova
ukřižování.
Tentokrát ke všem lidem dobré vůle, od
malých až po nejstarší, promluví radostný
betlémský příběh v divadelním kuse na‑

zvaném „Setkání před Betlémem“. Základ
scény, na které se příběh v podání herců
a loutek odehraje, tvoří kopie historicky
i umělecky hodnotného dřevěného betlé‑
ma z kostela Obětování Panny Marie v Čes‑
kých Budějovicích.
Divadelní představení je určeno opravdu
pro všechny, zvlášť ale cílí na menší i větší
děti a na rodiny s takovými dětmi. Jménem
evangelického sboru vás proto srdečně zvu
na pátek 29. 11. od 17.30 do sokolovny na
toto kouzelné představení, jehož uspořá‑
dání umožnila i finanční podpora města
Heřmanův Městec. Přijďte si prožít setkání
před Betlémem.
Jan Plecháček, evangelický farář

4. Vánoce se SAKEM
Letošní rok nenápadně směřuje ke svému konci, a tak se pomalu blíží čas vánočního koncertu orchestru SAKO.
Tento rok nás čekají již 4. Vánoce se SAKEM.
Přípravy jsou v plném proudu a já už po‑
malu otvírám knihu s receptem na punč,
který bude stejně jako každý rok tradičně
připraven pro návštěvníky koncertu před
vchodem do synagogy, abychom navodili
tu správnou atmosféru Vánoc a zahřáli se
při čekání na začátek koncertu. Jsem ráda,
že před začátkem i po jeho konci se právě
v tento čas posluchači zastaví, tvoří nejen

kolem punče hloučky a vládne zvláštně
příjemná atmosféra, kterou mám tak ráda.
Letos jsme uvažovali o změně místa kon‑
certu. Rozrostl se nám totiž opět trochu
orchestr o nové muzikanty. Například
basklarinety už máme dva a také nově
uslyšíte violoncella. Tak tedy vznikla otázka
-vejdeme se ještě do synagogy? Nebude
nám podium malé? Nepřesuneme se do

sokolovny? Nakonec ale rozhodnutí padlo
rychle. Synagoga je místo, kde atmosféra
narůstá s každým tónem a ta v sokolovně
trochu chybí. Letos zatím tedy již počtvrté
– Vánoce se SAKEM v synagoze v Heřma‑
nově Městci. V sobotu 7. 12. od 17.00 hodin
se na vás budeme těšit s tradičním punčem
a zcela novým programem.
Za SAKO HM Mirka Stará

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

HOKEJBAL

Hokejbal, jeden z nejpříbuznějších sportů ledního hokeje, se objevil na území
Československa zhruba v 70. letech, kdy se však hrál pouze neorganizovaně
na betonových a asfaltových hřištích. V roce 1982 byla sepsána první hokej‑
balová pravidla a následně byl uspořádán první turnaj základních škol. Pra‑
vidla byla v následujících letech několikrát upravována a v roce 1988 začala
vznikat hokejbalová střediska.
Heřmanoměstecký ho‑
kejbalový klub vznikl
v červenci roku 1999
(v letošním roce oslavil
20 let od svého vzniku)
coby vnořená jednotka
Domu dětí a mládeže
v Heřmanově Městci.
První rok působil pod názvem Aligátoři
Heřmanův Městec, od června 2000 pak již
užívá osvědčenou značku Ježci Heřmanův
Městec. Jednotlivé hokejbalové týmy tedy
startují pod jednotným názvem Ježci Heř‑
manův Městec, od roku 2014 pak ženský
tým přijal název Bodliny Heřmanův Měs‑
tec. Ježci mají mužský tým A, mužský tým

se má chovat hráč, trenér i fanoušek – do‑
držují tzv. etický kodex. Výhra je u kategorií
mládeže pouze přidanou hodnotou, nejde
o výsledky, výsledkem jsou nadšení hrá‑
či, protože nasměrovat mládež správným
směrem je ta nejsmysluplnější činnost na
světě. Přestože jsou výhry pouze přidanou
hodnotou, mohou si jich heřmanoměstečtí
hokejbaloví hráči připsat opravdu nepočí‑
taně. V posledních letech se pak místní od‑
chovanci začínají pravidelně objevovat ve
výběrech mládežnických reprezentací ČR.
Nejenže Ježci disponují skutečně kvalitními
hráči, o klub se dobře stará jeho předseda
Josef Kozel a šéftrenér mládeže Jiří Kozel,
správcem areálu je Petr Menc a přestupy

hráčů zajišťuje Kamil Mlejnek. Záměrem
města je do budoucna vybudovat důstojné
klubové zázemí, šatny a dostatečné parko‑
vání a to přestěhováním hokejbalového sta‑
dionu do lokality sídliště V Lukách s cílem
uceleného sportovního areálu města. Talen‑
tovaná mládež slibuje v nejbližších letech
velký klubový růst a tak by odpovídající
změna a zlepšení zázemí šlo ruku v ruce se
sportovním rozvojem. Jakékoliv další infor‑
mace naleznete na webové stránce jezci.cz.
Držme klubu pěsti.
V duchu jejich hesla: S Ježkem v srdci!

Listopad je závěrečným měsícem pod‑
zimní části, přesto můžete ještě navští‑
vit dvě utkání mužů v Aréně Ježkárna na
Ježkovce:
2. 11. 2019 16.00 – 2. liga – muži A
Ježci Heřmanův Městec – HBC Autosklo
‑H.A.K. Pardubice B
17. 11. 2019 17.00 – regionální liga –
muži B
Ježci Heřmanův Městec B – HBC Jokerit
Chrudim
Andrea Kudláčková

B, ženský tým, dorost (16–17 let), starší žáci
(14–15 let), mladší žáci (12–13 let), přípravka
(10–11 let), minipřípravka (9 let) a mikropří‑
pravka (8 let a mladší), chybí pouze jediná
kategorie – junioři. Klub Ježci Heřmanův
Městec je držitelem statusu HOKEJBALOVÉ
CENTRUM MLÁDEŽE ČMSHb, což je projekt
Českomoravského svazu hokejbalu zamě‑
řený na rozvoj mládežnického hokejbalu.
Klade si za cíl systematicky rozvíjet výchovu
mládeže, podporovat kluby v náborových
činnostech a zvýšit interakci mezi jednot‑
livými kluby. SK Ježci Heřmanův Městec
se do projektu zapojil od samého začátku
(leden 2016) a v současné době patří mezi
několik málo elitních klubů ČR, které tento
status získaly. Jsou jasně daná pravidla, jak
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Poslední zářijový den
znamenal pro naše město
velkou ztrátu v nečekaném
a náhlém odchodu
paní Markéty Výborné.

© Jan Kočí

Markétu si všichni budeme pamatovat jako energickou a aktivní ženu,
která dokázala s úžasným elánem a zároveň s úsměvem spojit osobní
život se svojí hudební profesí. Zvládala s láskou péči o manžela Marka
a rodinu se třemi dětmi Amálkou, Michalkou a nejmladším Vendelínem,
vedla pěvecký sbor Vlastislav, vyučovala na pardubické konzervatoři, só‑
lově koncertovala i doprovázela své kolegy zpěváky a instrumentalisty,
pomáhala rovněž ve své římskokatolické farnosti s výukou nábožen‑
ství i při organizaci nejrůznějších akcí, koncertů a setkání, pořádaných
farností, školou či pěveckým spolkem Vlastislav. Byla aktivní členkou
kulturní komise města Heřmanův Městec a pomáhala také ve volebních
komisích.
S Markétou jsme se naposledy rozloučili v deštivý sobotní den 5. října
v kostele sv. Bartoloměje a na místním hřbitově.
Markéta svá obdarování, své Bohem svěřené hřivny mnohonásobně
zúročila. Rozdávala svým hudebním uměním i lidským přístupem ra‑
dost a potěšení.
Budeme na ni vzpomínat s láskou a s vděčností.
Jménem města Heřmanův Městec
Zdenka Sedláčková

© Jan Kočí

Běžecký klub informuje

PROBĚHLÉ AKCE – ŘÍJEN:
15. 10. Mrdická mašina – zvítězili městečtí borci Vít
Řehák a Andrea Ryčlová.

Spolupráce a kamarádství
Naše město uzavřelo partnerství s městem Bechyně. (To už ale asi
všichni víte.)
Novinkou je, že začaly spolupracovat i základní školy. Iniciativu projevila naše
škola. Již v loňském roce vyrobili žáci 6. tříd keramické knoflíky. V září letošního
roku jsme je s přáním velkého štěstí
bechyňským školákům poslali.

NASTÁVAJÍCÍ AKCE – LISTOPAD:
12. 11. Smaltovaný bažant
Krátký běžecký závod na 1500 metrů pro širokou
veřejnost. Start v 18.00 v Bažantnici na příjezdu od
benzinky u WC. Součást seriálu O VLÁDCE MRDIC.
Více na www.podbeh.cz

Netrvalo dlouho a poštou nám při‑
šel velký balík, ve kterém byly pro‑
pagační materiály města Bechyně,
ale hlavně (a z toho jsme měli
největší radost) dopisy od holek
a kluků z Bechyně. Určitě odepíše‑
me a třeba se i někdy uvidíme. Bylo
by fajn, kdyby mezi námi vznikla
kamarádství.
za současné sedmáky ZŠ Heřma‑
nův Městec
Jana Beránková

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Poslední Zaváté stopy jsme ukončili na okraji Bažantnice u bý‑
valé panské hájenky. Naproti ní stával hangár pro letadlo kníže‑
te Kinského a louka a pole sloužily jako letiště. Aviatika patřila
mezi nejmilejší sporty Oldřicha Ferdinanda Kinského. Původně
na louce pod lesem, kousek od hájenky, stál od r. 1920 provi‑
zorní hangár, v němž měl kníže své první letadlo zakoupené
po první světové válce. Byl jím průzkumný a pozorovací letoun,
dvojplošník. Další letadlo získal v roce 1928, malý dopravní le‑
toun. V témže roce nechal vybudovat nový moderní hangár
a úřady povolily letiště, jehož umístění kopírovalo směr cesty
od hájenky ke Klešicím. To dokládá plánek letiště z knihy Iva
Šimáka s názvem Kníže Oldřich Ferdinand Kinský. I z roku 1945
se z těchto míst dochovala fota s německým letadlem. Dlouho
potom zůstalo letiště v povědomí lidí i v pojmenování. Louce
a poli u hájenky se říkalo „U Hangáru“ nebo „Letiště“.
Nad bývalým letištěm na stráni se ještě před třicetiletou válkou
rozkládala rozsáhlá panská vinice a pod strání v místech poz‑
dějšího letiště pěstovali pro panskou kuchyň také šafrán. Proto
dodnes přetrvávají ještě mezi pamětníky názvy „Na Vinici, Vinice,
Na Vinicích“ pro svahy a les pod osadou Doubrava za Bažantnicí.
Jsou vzpomínkou na již dávné časy.
Eva Bočková

Hájenka u Bažantnice – 70. léta 20. století

Kníže O. F. Kinský u letadla – 1932

Německé letadlo na bývalém letišti v r. 1945

Plánek letiště z knihy Iva Šimáka

Německé letadlo u Bažantnice r. 1945
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