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plesů. Pořádají školy základní, speciální, umě‑
lecká a dům dětí a mládeže. Méně formální
taneční večer. Přijďte se podívat, jak se podaří.

Plesová sezóna v našem městě je v plném
proudu
Pořádání plesů v Heřmanově Městci má dlouholetou tradici. Plesy vždy dávaly
možnost zatančit si, setkat se s přáteli, ukázat svoje nejnovější šaty a třeba i něco
vyhrát v tombole. Pro pořadatele, kterými většinou byly a jsou heřmanoměstecké
spolky, pak plesy znamenaly šanci nějakého výdělku na jejich činnost.
Pamětníci vzpomínají, že ještě v šedesátých
letech dvacátého století byla od října do
března v sokolovně prakticky každou sobo‑
tu nějaká taneční zábava nebo ples. Někdy
v osmdesátých a devadesátých letech pak
zájem opadl, některé tradiční plesy zanikly
a za celou sezónu se konaly jen tři až čtyři
plesy. V posledních letech však tanec v Heř‑
manově Městci zažívá renesanci. Přičítáme
to populární televizní soutěži Star Dance
a následně pak oblíbeným tanečním kur‑
zům pro dospělé, které se úspěšně v městě
konají již několik let.
V této sezóně proběhlo nebo proběhne v so‑
kolovně celkem sedm plesů a dětský karneval.
Požádali jsme Dalimila Nevečeřala, ředitele or‑
ganizace SPOKUL HM, která sokolovnu provo‑
zuje, o charakteristiku jednotlivých plesů.
23. 11. Ples SPOKULU – reprezentační ples
s velkou kapelou a zajímavým programem.
Chceme, aby tanečníci mohli ukázat, co se
v tanečních naučili.

Na plesy, které se již konaly, jsme vyslali naši
módní policii. A tady je její hodnocení:
Dámy – dlouhé nebo krátké? Obojí je
přípustné. Zejména mladým děvčatům od‑
pustíme i minišaty. Ale dlouhé róby přece jen
dělají ples plesem.

11. 1. Sportovní ples TJ Jiskra – ples hojně
navštěvovaný sportovci všech generací ze
všech oddílů. Většinou je obohacený o vtipné
předtančení sportovkyň a bohatou tombolu.

Gentlemani – bez saka a kravaty to
nejde. Samozřejmostí by měl být tmavý
oblek, košile s dlouhým rukávem a kravata
nebo motýlek. Nepříliš vhodné jsou kalhoty
se sakem jiné barvy. Pánové, kteří nemají
vestu, by neměli svlékat sako. No buďme
tolerantní, alespoň ne do půlnoci.

25. 1. Fotbalový ples FK Jiskra – nová tradi‑
ce, ale již čtvrtý ročník. Tento ples je laděn spíše
do taneční zábavy.

A na závěr několik pravidel, která byla dříve
samozřejmostí, ale dnes se již ke škodě věci
příliš nedodržují:

1. 2. Ples přátel Kozojedské tvrze – v Heř‑
manově Městci novinka, dříve se tento ples
konal v Bylanech.

Muž by měl provést všechny dámy, které sedí
u stolu. Pokud přijde někdo pro vaši partner‑
ku, měl byste vyzvat k tanci jeho dámu, aby
neseděla. Pokud nevyzvete dámu k tanci
do půlnoci, neměl byste tak již činit ani poz‑
ději (ochrana před těmi, kteří získají odvahu
k tanci až po čtvrté sklence). A rada pro po‑
řadatele. Tato pravidla lze dodržovat, jen když
hudba dělá přestávky po třech písničkách
a nehraje nekonečné série.

22. 2. Reprezentační ples PS Vlastislav –
opravdu reprezentační ples s velkým orches‑
trem. Součástí programu je vždy předtanče‑
ní – tradiční krojovaná Česká beseda.
6. 3. Hasičský ples – nejdelší tradice a také
většinou největší návštěvnost. Hasiči to prostě
umějí roztočit!
14. 3. Taneční večer heřmanoměsteckých
škol – pokus obnovit zašlou slávu učitelských

Ale teď již dost pravidel a napomínání, vyleště‑
te botky a vyrazte na další ples!
Tomáš Plavec
www.hermanuv‑mestec.cz
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Město čeká řada velkých investic, finančně jsme na obnovu
majetku připraveni
Rok 2020 je v mnohém ohledu pro naše město výjimečný a unikátní. Dlouho
připravované investiční akce, které jsou velmi náročné organizačně i finanč‑
ně, právě letošním rokem odstartují.
Prosincové zastupitelstvo města dalo zele‑
nou akcím, které po několik let procházely
trpělivou přípravou a na které se i město
samotné připravovalo finančně. Téměř 50
milionový zůstatek na městských účtech po
dobrém hospodaření uplynulých let umožnil
zařadit do rozpočtu zakázky, které by jinak
byly nad rámec možného uvažování.

budeme distribuovat kompostéry zdarma
a popelnice na tříděný odpad k rodinným
domům, abychom odlehčili neúměrné za‑
tížení míst s kontejnery na tříděný odpad ve
městě. A taky zabojovali proti budoucímu
nevyhnutelnému navýšení poplatků za likvi‑
daci odpadu. A to jsem vypsal jen ty největší
a stěžejní.

Odhadované investice dle projektů totiž ho‑
voří o 37 milionech do rekonstrukce budovy
bývalého MěÚ ve prospěch Základní školy,
25 milionů dům hrůzy v Čáslavské ulici pro
9 nových bytů, 22 milionů do rozsáhlé pře‑
měny ulice Jiráskova, coby první etapy zklid‑
nění přetížené oblasti Jiráskova – Sokolská, 5
milionů do zahájení proměny lokality Tylovy
ulice pro budoucí výstavbu autobusového
nádraží a potřebných parkovišť (samotná
stavba by měla navazovat v roce 2021 a nej‑
zazší termín dokončení vzhledem k dotaci
je do konce roku 2022) + téměř 4 miliony
do chodníků a přechodů. K tomu připočtěte
více než 4 miliony do řešení odpadů – na jaře

Vše to jsou nezbytné investice našeho měs‑
ta do obnovy jeho majetku a potřeb, které
město dlouhodobě má. Finančně jsme na to
vše připraveni, jak samotnými vlastními zdroji
na bankovních účtech, tak sjednanou spolu‑
prací s Komerční bankou. Zaznívají už hlasy,
že se město zadlužuje. A dokonce 50 miliony.
Není to pravdou. Nebereme si žádný hypo‑
teční úvěr, jak tomu bylo za starostování Ale‑
še Jiroutka. Máme připraven finanční polštář,
který nám umožní ochránit a zvelebit náš
majetek. Čerpat můžeme začít 1. 3. 2020 –
končit s čerpáním 31. 12. 2021. A to za zcela
ojedinělých podmínek nulových plateb či zá‑
stavy majetku. Vše s úrokovou sazbou 1,84%

Kdy bude
heřmanoměstecká
pouť?

Výběrové řízení na
poskytnutí půjčky z FRB
– zvelebení bydlení

Myslel jsem, že to v Heřmanově
Městci všichni vědí, ale v tomto mě‑
síci jsem dostal několik dotazů, kdy se
letos bude odehrávat Bartolomějská
pouť.
Tak tedy termín konání poutě nestanovuje
radnice ani nikdo jiný, ale je pevně dán již
několikasetletou tradicí. Pouť se každoročně
koná prvou neděli od svátku patrona míst‑
ního kostela svatého Bartoloměje, tedy od
24. 8. Pokud neděle připadne právě na 24. 8. ,
je pouť v tento den, jinak následující neděli.
Ve většině případů je to tedy poslední srpno‑
vá neděle, výjimečně předposlední.

Město Heřmanův Městec vyhlašuje pro
I. pololetí roku 2020 výběrové řízení na po‑
skytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Půjčky jsou určeny pro fyzické a právnické
osoby, které vlastní stavby pro bydlení na
území Heřmanova Městce a jeho místních
částí. Přesné podmínky výběrového řízení
včetně kompletní tabulky, na co lze půjčku
žádat, budou zveřejněny na úřední desce
městského úřadu.

(tedy hluboko pod inflací) a fixní splatností
10 let a splácením až po 1. 1. 2022 ze sku‑
tečně použité částky. Kolik to bude, to ukáží
až jednotlivé soutěže a průběh stavebních
zakázek. Navíc vše můžeme jednorázově
odmazávat z přijatých dotací, což je vysoce
pravděpodobný scénář pro využití daleko
menšího finanční polštáře Komerční banky,
než je onen strop 50 milionů.
Město se dlouho na rozjezd těchto nároč‑
ných akcí připravovalo. Dlouho se toho hod‑
ně namluvilo. Dlouho se hledalo optimální
řešení. Teď nastal čas pomyslně vyhrnout ru‑
kávy a dlouho neřešené příběhy města řešit.
Jsem velmi rád, že takto k tomu přistoupila
velká většina zastupitelů a jsem i přesvědčen,
že to bude v našem městě v nejbližších dvou
letech velmi znát.
Josef Kozel, starosta města

Vítání občánků
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 měs‑
ta, které plánuje uskutečnit v sobotu
7. března 2020 v Obřadní síni Staré radnice (děti narozené v roce 2019
a 2020 a s trvalým pobytem v Heřma‑
nově Městci a jeho místní části Chotě‑
nice, Konopáč a Radlín).
Budete‑li mít zájem se s vaším děťát‑
kem této slavnosti zúčastnit, prosíme
o vyplnění přihlášky a její předání do
kanceláře matriky (osobně, poštou, na
podatelnu, vhozením do schránky dů‑
věry umístěné na nové budově MěÚ –
ul. Havlíčkova 801), nebo nás kontak‑
tujte na tel. č.: 464 603 518 či na adrese
matrika@mesto‑hm.cz. nejpozději do
středy 20. února 2020. Pozvánky budou
zaslány cca 14 dnů před konáním akce.

Podle těchto pravidel bude letos pouť dne
30. 8. 2020.

Žádosti je možno podávat v termínu do
28. 2. 2020 na podatelně městského úřa‑
du. Formuláře žádosti o poskytnutí půjčky
s informační tabulkou jsou k dispozici na
městském úřadu v 2. patře, odbor finanč‑
ní a na webových stránkách města v sekci
„Formuláře“.

Budeme velice rádi, když naše pozvání při‑
jmete. Přihlášku na VO lze
vyzvednou také v kan‑
celáři matriky. Děkujeme
za vaši přízeň a těšíme se
setkání.

Tomáš Plavec

Denisa Lindnerová, Odbor finanční

Vladimíra Dlouhá, matrika
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Město Heřmanův Městec zavádí adresné
třídění odpadu
Město Heřmanův Městec se rozhodlo využít dotační výzvu na pořízení ná‑
dob na tříděné složky komunálního odpadu. Obyvatelé města tak v letošním
roce čeká zavedení adresného třídění plastů, papíru a bioodpadu. Každá
domácnost dostane ke své nádobě na směsný komunální odpad ještě další
tři nádoby o objemu 120 l viz obrázek. Domácnostem se tak podstatně zvýší
komfort ve třídění odpadu.
V návaznosti na tuto změnu se domácnostem výhledově sníží
frekvence vyvážení nádob směsného komunálního odpadu
z 52 na 26 svozů za rok. Svoz tříděných složek bude z po‑
čátku v rámci testovacího provozu probíhat ve frekvenci
jednou za měsíc a město Heřmanův Městec bude v první
fázi sledovat a vyhodnocovat data. Poté frekvenci svozu
tříděných složek optimalizuje pro co nejefektivnější vyu‑
žívání naplněnosti nádob.

Otevřená kancelář
v roce 2020 – starosta
i místostarosta mají dveře
otevřené!

Složení nádoby na SKO dle fyzických analýz. Zdroj: JRK a INCIEN

Proč se něco mění?
Cílem zaváděné změny je v první řadě zvýše‑
ní komfortu občanů při nakládání s odpady.
Občané již nebudou muset docházet s třídě‑
ným odpadem do sběrných hnízd nebo na
sběrný dvůr, ale budou moci třídit v pohodlí
domova. V řadě druhé pak finanční stabili‑
zace odpadového hospodářství města. Od
roku 2020 se sice zvýšil poplatek za odpady
občanům na 600 Kč, ale vzhledem k nové
odpadové legislativě v ČR, která samosprá‑
vám do dalších let jasně předepisuje kvóty,
které musí plnit, aby se jim dále nezvyšoval
poplatek za skládkování, je zavedení adres‑
ného třídění nezbytným krokem pro jejich
naplňování a předcházení dalšímu případné‑
mu navyšování poplatku občanům. Na zá‑
kladě analýz složení směsného komunálního
odpadu navíc víme, že právě bioodpad, plast
a papír jsou největším problémem, a proto
se město právě na tyto tři složky tímto kro‑
kem zaměřuje.

Distribuce nádob
Distribuce nádob občanům bude probíhat ve sběrném dvoře. O jejím začátku,
kdy si občané budou moci nádoby zdarma
vyzvednout, budeme informovat. V rám‑
ci dotačního projektu město pořídilo 700
nádob od každého druhu. Při jejich předání
obyvatelé podepíší smlouvu o zápůjčce s
tím, že po uplynutí pěti let nádoby přejdou
do jejich vlastnictví.
Více informací k zaváděným změnám sys‑
tému sběru odpadu, frekvenci svozů, jejich
termínům a dalšímu, naleznete v následují‑
cích vydáních zpravodaje Leknín, webových
stránkách města, ostatních informačních
kanálech města Heřmanův Městec a v ne‑
poslední řadě na besedě s občany, která pro‑
běhne v jednacím sále městského úřadu dne
6. 2. 2020 v 18.00. Přijměte tak naše srdečné
pozvání.
Kateřina Floriánová, Odbor finanční

Otevřená kancelář je již zaběhlou a tradič‑
ní příležitostí k řešení nejednoho problému
či nedostatků v našem městě. I v roce 2020
můžete v pravidelných termínech bez nut‑
nosti ohlášení navštívit kancelář starosty,
místostarosty a souběžně také městského
architekta. Máte‑li připomínky, náměty či
inspiraci jak a co ve městě zlepšovat, vy‑
užijte nabídky osobního setkání v těchto
termínech:
• 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, sekre‑
tariát MěÚ. Těšíme se oba na setkání s vámi.
Josef Kozel, starosta města
Konzultace s architektem města
•
pondělí 3. 2. 14.00 – 16.00
•
pondělí 17. 2. 14.00 – 16.00
•
pondělí 4 3.
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 17. 2. 2020
pondělí 24. 2. 2020

www.hermanuv‑mestec.cz
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Poděkování za opakovaně rekordní Tříkrálovou sbírku
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V so‑
botu 11. ledna se v Heřmanově Městci a ve všech jeho místních částech
sbírky zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy počet 53 koledníků a jejich
průvodců. Počasí bylo velmi rozmanité včetně deště či ledových krupek.
Přesto je zřejmé, že Tříkrálová sbírka, kterou
u nás pořádáme již od roku 2000, se stala
očekávanou akcí začátku nového roku. Ko‑
ledníci se setkali s minimem negativních
reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi
a netrpělivě očekáváni. Na řadě míst nechy‑
běly slzy dojetí při dětském zpěvu koledy.
Koledníci byli zváni k posezení a drobnému
občerstvení nebo jim byl nabídnut teplý
čaj. Byla místa, kde na ně čekala zpráva na
vratech či dveřích domu, aby neodešli bez
příspěvku, např. díky nezvonícímu zvonku.
Jsou to skutečně často až dojemné situace
a příběhy. Setkali jsme se také s dárci, kteří
vyrazili sami za koledníky po městě, nebo
telefonovali, že u nich koledníci ještě nebyli.
Díky nasazení koledníků se podařilo navští‑
vit většinu domácností (šestnáctá skupina
také navštívila obyvatele Kostelce u H. M.).

Tři králové
V neděli 5. ledna 2020 se v obou míst‑
ních částech obce Klešice konala poprvé
Tříkrálová sbírka, kterou pravidelně pořádá
Charita Chrudim. V Nákli i Klešicích byla do
pokladničky vybrána úctyhodná částka
celkem ve výši 10.052 Kč. Charita Chrudim
i obec Klešice děkují všem kolednicím, kte‑
ré od rána až do 19 hodin obešly všechny
domy, zazpívaly koledu a popřály do nové‑
ho roku. Poděkování patří i všem, kdo jste
přispěli darem na pomoc lidem, kteří se bez
pomoci druhých neobejdou. Výnos sbírky
bude použit kromě jiného také na podporu
terénní pečovatelské a ošetřovatelské služ‑
by i na Heřmanoměstecku. Poděkování
Charity Chrudim je zveřejněno ve vývěs‑
kách i na stránkách obce.
Marie Stará

V Heřmanově Městci a Kostelci se vybralo
rekordních 136.017 Kč, což je o 11.011 Kč
více než v roce loňském. Chrudimská cha‑
rita zaslala poděkování všem dárcům i dob‑
rovolníkům. V případě potřeby se můžete
obracet na Charitu Chrudim s žádostí o pe‑
čovatelskou či ošetřovatelskou službu nebo
o bezplatné konzultace v rámci Občanské
poradny. S vaší štědrostí pomůže mnoha
potřebným přímo v našem regionu, ale
i dalším lidem v nouzi doma i v zahraničí.
Máme radost, že si tato novoroční tradice
získala své místo, je pestrá díky milým se‑
tkáním se sousedy či spoluobčany a lidé
jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni
přispět potřebným. Všem jim patří velký
dík a uznání!
Marek Výborný, koordinátor TKS
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Městská policie informuje
Dobrý den,
s novým rokem vstoupilo v platnost
několik nových vyhlášek města. Zřej‑
mě nejdůležitější změnu do výkonu naší
práce přináší obecně závazná vyhláška
č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoho‑
lických nápojů na některých veřejně
přístupných místech, ve které se uvádí,
že konzumace alkoholu se zakazuje na
nám. Míru, Masarykově nám., v ulicích
Čáslavská a 5. května, v zámeckém par‑
ku a v parku Bažantnice. Tato omezení
se nebudou vztahovat na dny konání
Bartolomějské pouti a na akcích pořá‑
daných městem.
Strážníci budou v rámci hlídkové čin‑
nosti kontrolovat uvedené lokality.
V případě, že zjistí porušení této vyhláš‑
ky, umožňuje jim zákon uložit pokutu
příkazem na místě nebo přestupkové
jednání oznámí příslušnému správnímu
orgánu.
Z činnosti za uplynulý měsíc vybírám:
•

Před Štědrým dnem oznámila žena,
že její syn se vrátil opilý domů a vy‑
hrožuje jí fyzickou likvidací. Hlídka
po zklidnění situace na místě odvez‑
la mladíka k vystřízlivění na protial‑
koholní záchytnou stanici.

•

Na mobil MPHM volal muž, který
oznámil, že má v domě cizí ženu. Na
uvedené adrese strážníci zjistili, že
neznámá žena vešla do domu muže
s tím, že se u něj chce ubytovat. Ve
spolupráci s policisty bylo násled‑
ným vytěžením ženy zjištěno, že se
léčí a měla by užívat léky, které však
neměla u sebe. Z tohoto důvodu
byla přivolána posádka záchranné
služby, která ženu převezla do ne‑
mocnice na patřičné oddělení.

•

Se žádostí o pomoc se na strážníky
obrátila žena, která nemohla nastar‑
tovat své vozidlo. Hlídka pomohla
ženě nastartovat pomocí startova‑
cích kabelů a ženě doporučila vý‑
měnu baterie.
Roman Charvát, velitel MPHM

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče
Základní škola Heřm. Městec vás zve na:
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ve středu 18. 3. 2020
od 15.00 do 17.00 v 2. A, 2. B a 2. C na nové přístavbě školy
Budete mít možnost:
• prohlédnout si prostory školy
• vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí a pomůc‑
kami v první třídě
• setkat se s vyučujícími a vedením školy
• získat informace o škole a výuce v první třídě
Jana Šindelářová, ředitelka školy

Informce o počtu a pohybu občanů našeho města v roce 2019
Přehled celkového počtu občanů města Heřmanův Městec k 31. 12. 2019
Místní části

Muži

Ženy

Celkem
občanů

Průměrný věk občanů
Muži

Ženy

Celkem

Heřmanův Městec

2057

2241

4298

41,76

46,49

44,23

Chotěnice

147

150

297

45,29

44,96

45,12

Konopáč

53

80

133

43,57

37,62

39,99

Radlín

22

13

35

48,97

50,95

49,71

Celkem

2279

2484

4763

42,10

46,13

44,20

Statistika města Heřmanův Městec k 31. 12. 2019
Rok 2019
Celkem se narodilo občanů:

27

Muži
19

Ženy

Celkem
46

Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem zemřelo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem se přistěhovalo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín
Celkem se přestěhovalo občanů
Celkem se odstěhovalo občanů:
Heřmanův Městec
Chotěnice
Konopáč
Radlín

25
2
0
0
35
33
1
1
0
50
46
2
2
0
48
51
45
6
0
0

18
0
1
0
47
44
3
0
0
86
82
3
1
0
43
53
51
2
0
0

43
2
1
0
82
77
4
1
0
136
128
5
3
0
91
104
96
8
0
0

zpracovala V. Dlouhá, MěÚ – evidence obyvatel
www.hermanuv‑mestec.cz
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Hudební život v Heřmanově Městci 2.část
Začíná se psát rok 1930. Na začátku roku je vždy svolávána výborová a člen‑
ská výroční schůze, na které bylo voleno předsednictvo. Sbormistr bratr
B. Polman, předseda bratr Antoním Neuman, místopředseda bratr František
Korbel. Do tohoto období spadá i loučení s bratrem B. Polmanem, který
z existenčních důvodů odchází do Pardubic. Nutno mu přiznati lví podíl na
vybudování městeckého sokolského hudebního odboru. Po jeho odchodu
se zkoušelo dál pod vedením bratra Rudolfa Jiráska staršího, avšak nezískal
si dosti respektu, a tak zkoušky byly některými bratry chabě navštěvovány
a tím celý odbor dosti trpěl.
Krize se odboru nevyhýbala
ani v nadcházejících letech,
výroční schůze měla malou
účast a na zkoušky docházelo
málo lidí. Řešilo se, kdo by si
vzal hudební odbor řádně do
vedení. Bratr Motyčka zajel do
Svojšic ke kapelníku Jelínkovi
s dotazem a žádostí, aby se ujal
sokolské hudby. A on souhlasil,
ač pro něj, invalidu, byly cesty
obtížné. Hned první zkouška
byla četně navštívena, hrálo se
zlehka, aby si kapelník mohl každého pro‑
hlédnout, co v něm muzikálního dřímá. Vel‑
mi brzy si kapelník Jelínek získává sympatie
všech a pod jeho dobrým technickým ve‑
dením jde sokolská hudba kupředu, což se
hodnotilo cestou ze zkoušek. Početní stav
hudby dechové čítal 26 členů a během roku
se odehrálo několik vystoupení. Např. den
žactva, veřejná cvičení, tělocvičná akade‑
mie, taneční zábava a silvestrovská zábava.
Sokolský slet a rok 1932. Přes finanční potíže
se odbor rozhodl účastnit se sletu jak se cvi‑
čenci, tak s hudebním celkem. Zkoušky byly
pilně navštěvovány, protože se vše točilo
okolo sletu. Východočeská župa projevila
zájem o místní dorostence, tak se rozhodlo
jet na slet na vlastní náklady. Odvaha, nad‑
šení a dobrá vůle zvítězila. Dostalo se jim
všem zasloužené odměny v podobě aplau‑
su v jednotlivých partech při hraní směsi „Ať
žije republika“ a při závěrečné směsi melodie
„Hej Slované“ a „Lví silou“. Opakovali několi‑

do Bratislavy. Měli možnost výletů do Tater,
na Štefánikovu mohylu, na Děvín a vždy byli
všude velmi přívětivě uvítáni. A dle nadšení
diváků při vystoupeních také velmi úspěšní.
Z těchto výprav si odváželi velké množství
zážitků, např. utopený nátrubek od horny
Franty Flégra, když se při cestě na Děvín na‑
hýbal přes okraj lodi. Pilo se dobré víno, pro‑
tože byli na Slovensku a tam se pilo jen víno,
pivo si můžou dát doma. V teple se víno pilo
jako voda, a tak mnozí byli patřičně unaveni
po větším množství vína a následoval kon‑
cert v Městském divadle. Dirigent Ferda
Jelínek měl velké obavy, neboť velké teplo
a víno udělalo své. Po zasednutí za pultky si
je bedlivě prohlížel a v obavách, jak to ode‑
hrají, pokynul k první skladbě. Měli hrát část
z Prodané nevěsty a čekal, jak to dopadne,
ale chlapci se chopili nástrojů a celý kon‑
cert odehráli více než výborně, odměněni
bouřlivým potleskem. Získali nové přátelé,
ale i ponaučení do dalšího muzicírování. Od
župy z Chrudimi dostali na zájezd 2000 Kč.

krát a dirigent Ferda Jelínek radostí jen zá‑
řil, že se tak dobře prezentovali. Peníze na
dobrovolném příspěvku od posluchačů se
jen hrnuly. Večerní koncert a hraní k tanci
následovalo ve Vodičkově ulici, rozehráli se
a udělali takovou náladu všem účastníkům,
že všichni veselostí jen zářili a spát odcházeli
v ranních hodinách. Všem zúčastněným zů‑
staly nádherné vzpomínky na sokolský slet.
I nadále se zkoušelo a vystupovalo ať zdar‑
ma či za peníze. V dalším roce byl na člen‑
ské schůzi zvolen předsedou bratr Antonín
Neuman a místopředseda bratr František
Korbel, sbormistrem byl bratr Ferdinand
Jelínek. Zkoušky probíhaly dvakrát v týdnu.
Bylo 37 hrajících, výsledek byl dobrý a bylo
více veřejných vystoupení a hudebních do‑
provodů na pohřbech. Byla podána žádost
na město o povolení názvu hudebního tě‑
lesa „Městská hudba“ a to bylo 17. 7. 1934
schváleno. Navzájem si chodili hrát při
oslavách padesátin svých členů a stalo se
to mezi hudebníky
tradicí. Velmi si oblí‑
bili hraní na svatbách
současných i býva‑
lých členů v okolí
Heřmanova Městce.
Koncertovali v Luži na
Košumberku, na Seči,
v Chotěnicích či Roz‑
hovicích. Vyrazili i na
pozvání k bratrům na
Slovensko, a to nejen

Zážitků je v kronice tolik, že bych naplnila
celý Leknín. V roce 1936 vzniká jakási od‑
nož – Osvětová Beseda 1. taneční kapela.
Předseda a místopředseda si vyměnili
funkce – Ant. Neuman a Fr. Korbel. V le‑
tech 1937–1939 byl předsedou odboru
Karel Neuman a místopředseda Fr. Korbel.
Byli stále více žádáni k různým hudebním
vystoupením a pohřbům, stanovili si pravi‑
dla a finanční odměny. U rodičů člena hu‑
debního odboru šli hrát zdarma a u členů
správního výboru místní jednoty také. Za
každý jiný pohřeb dle usnesení bylo 400 Kč.
Bohužel i řadě bratrů a sester se účastnili
na jejich poslední cestě hudebním dopro‑
vodem. V roce 1940 se pan Brych vzdává
funkce jednatele a předává žezlo bratr Jos.
Motyčkovi. Počet členů byl 35, docházka do
zkoušek byla průměrná.
Příště bratři Neumannové a jejich vzpomínky.
Čerpáno z kroniky hudebního odboru Sokola.
Michaela Dyčková
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Den otevřených
dveří v Heřmánku

ANKETA LEKNÍNU – PLESY
Chodíte na plesy v Heřmanově Městci? Proč ano, proč ne?
Ivana Kramářová: „Na plesy chodím ráda. S manželem si rádi zatancujeme a potkáme tam řadu známých, se kterými si popovídáme, a které
bychom třeba jinak ani neviděli.“
Blanka Tamchynová: „Ano, chodím. Každý ples je pro mě příležitostí
nejen hezky si zatančit a uplatnit třeba to, co jsme se naučili v kurzech tanečních pro dospělé, ale také se potkat s přáteli a známými,
které jsme třeba dlouhou dobu neviděli, a hezky si popovídat. Letošní
plesovou sezónu zahájil ples místní organizace Spokul, který se nesl v retro
stylu první republiky a byl velice vydařený. Pozadu však nezůstávají ani ostatní pořadatelé – hasiči, Vlastislav, sportovci, fotbalisté a další. Vždy je jejich plesový večer protkán
bohatým programem a zajímavými cenami v tombole.“
Romana Heřmanská: „Na plesy chodím velmi ráda, je to vždy příjemná
společenská událost. Jako letitá členka Vlastislavu bych jmenovala právě
náš ples, který bude letos jubilejní, třicátý. Specialitou je Česká beseda,
kterou jsem sama před těmi 30 lety nacvičovala. Chtěla bych ještě ocenit
čím dál příjemnější prostředí naší sokolovny.“
Jaroslav Hemmr: „Na plesy nechodím. Za mládí jsem chodil na taneční zábavy, ale po vojně mě to nějak přestalo bavit. Byl jsem jenom na
maturitních plesech mých synů.“

Vlastislav zve na
tradiční ples
Členové pěveckého
sboru Vlastislav srdeč‑
ně zvou na XXX. repre‑
zentační ples, který se
uskuteční v sobotu
22. února 2020 od
20.00 hodin v sokolovně.
K tanci bude hrát velký Taneční a decho‑
vý orchestr ZUŠ z Chrudimi s uměleckými
vedoucími Karlem Kinclem a Jaroslavem
Vašíčkem. Připraveno bude předtančení
Tanečního klubu Chvaletice, krojovaná
Česká beseda a další překvapení jubilejního
30. plesu PS Vlastislav. Občerstvení zajišťuje
restaurant MAPLE.
Vstupenky včetně
místenek si můžete
zakoupit v Turistic‑
kém informačním
centru na náměstí.
Neváhejte!
Marek Výborný

Hlasujte pro
nejúspěšnějšího
sportovce Chrudimska
Nejúspěšnější sportovci Chrudimska
roku 2019 se sejdou na slavnostním
večeru 19. února 2020 v chrudim‑
ském Divadle Karla Pippicha. Vítěze
jednotlivých kategorií vybere opět
odborná porota, ale ani veřejnost ne‑
zůstává stranou. Právě nyní můžete
vy svými hlasy rozhodnout, kdo získá
ocenění v kategorii Cena fanoušků.
Hlasovat můžete prostřednictvím inter‑
netové ankety zde: https://www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/. Hlasovat může‑
te na níže uvedené stránce až pro 5 spor‑
tovců. Tato forma nahrazuje anketní lístky
v Chrudimském deníku. Hlasovat můžete
do 12. února 2020.

Dětská skupina Lištička, zapsaný
spolek, otevírá dětskou skupinu
Heřmánek v Heřmanově Městci
na adrese Masarykovo náměstí,
č. p. 36. Je to obdoba mateřské
školy pro děti od 2 do 6 let s kapa‑
citou 24 dětí.

Jedná se o zařízení s možností pravi‑
delné docházky dětí po ukončení ro‑
dičovské dovolené už ve věku dvou let
dítěte. O děti se starají tři tety, které mají
odpovídající vzdělání. Naší výhodou je,
že přijímáme děti v průběhu celého
roku tak, jak rodičům končí rodičovská
dovolená. Jsme zvyklí, že děti mají ještě
pleny, dudlík apod. Jsme otevřeni každý
pracovní den, tedy i celé letní prázdniny
od 6.30 do 17.00 hodin.
Můžete se k nám přijít podívat na den
otevřených dveří v úterý 18. 2. 2020,
kdy se vám představíme v době od
16.00 do 18.00 hodin. Současně na‑
bízíme po dobu uzavření vaší školky
během letních prázdnin týdenní pří‑
městský tábor pro děti od dvou let do
nástupu do první třídy. Nabídka platí
v týdenních turnusech po celé prázd‑
niny.
Více informací se dozvíte na našich
webových stránkách www.detichaloup‑
ky.cz nebo na tel. čísle 724 783 679 – pan
Kopečný.
Nejlepší je vždy osobní zkušenost. Přijď‑
te se podívat.
Stanislav Kopečný

Nominace nejlepších sportovců za rok 2019
byla ukončena dne 6. ledna 2020. Anketu
Nejúspěšnější sportovec Chrudimska pořá‑
dá agentura Sport action, s. r. o., Sportovní
unie Chrudimska a město Chrudim.
Vojtěch Čižinský
www.hermanuv‑mestec.cz
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Lidé kolem nás
Klára Husáková
S ER I Á L

Nar. 31. 8. 1982
Ředitelka Domova pro seniory Hlavního
města Prahy v Heřmanově Městci

Nejprve tradiční otázka. Vyrůstala
jste v Heřmanově Městci, jaké
jsou vaše vzpomínky na dětská
a školní léta?
Člověk toho hodně v zápalu běžných sta‑
rostí zapomene, ale vzpomínek je mnoho
a jenom krásných. Neumím si představit, že
bych bydlela na velkém městě. Měla jsem
a i dnes mám okolo sebe spoustu skvělých
lidí, kamarádů, kteří mě utvářeli od dětství
až do dospělosti. Na prvním místě musím
jmenovat Ivu Zitovou, která nás provázela
celým dětstvím. Ze školy vzpomínám na
našeho třídního pana učitele Kuneše i jeho
manželku. Dnes v dospělém životě čerpám
z rad a zkušeností, které mi tyto lidi předali.
Každé prázdniny jsem trávila na táboře na
Přemilově a na to se nedá zapomenout.
V rámci turistického kroužku jsme pořád
běhali po lese, užívali si přírody a kouzla
kamarádství. Taky prvních lásek… Mám
skoro pocit, že jinde než v Heřmaňáku by
to nešlo.
Kdy jste se začala zajímat
o sociální práci a jaké k ní máte
vzdělání?
Po základní škole jsem se přihlásila na zdra‑
votní školu v Chrudimi, celé 4 roky mě ba‑
vily, ale nikdy jsem nebyla úplně nadšená
z urgentní medicíny a podobných věcí. Již
na střední škole jsem chodila na brigádu
do domova důchodců na zámku a také
k lidem s postižením. Po maturitě se mi
splnil sen a vystudovala jsem na vysoké
škole speciální pedagogiku a následně
také učitelství pro střední odborné zdra‑
votní a sociální školy. Takže vlastně nejsem
úplně sociální pracovník, ale odborným

vzděláním zejména učitelka. Před 15 lety
jsem dostala nabídku jít pracovat s lidmi
s mentálním postižením právě k nám na
zámek, přivedla mne sem Ivana Krbcová.
A prostě už jsem tady zůstala.
Ředitelkou domova pro seniory
jste se stala v poměrně mladém
věku. Jaké to bylo, převzít takovou
odpovědnost? A ještě to skloubit
s mateřskými povinnostmi?
Ředitelkou jsem se stala ve 33 letech, ně‑
jak jsem ten věk neřešila. Tím, že jsem od
své předchůdkyně paní ředitelky Málkové
měla již několik let podporu a možnost po‑
dílet se na mnoha důležitých rozhodnu‑
tích, tak jsem si říkala, že to prostě zvládnu.
Ale uznávám, že i dnes jsou chvíle, kdy je
ve mně malá dušička, když se něco váž‑
ného stane. Ale ta práce je natolik pestrá
a zajímavá, že mě to zároveň nabíjí a o to
lépe se dá skloubit i s rodinným životem.
Samozřejmě by to ale nešlo bez veliké
podpory mé rodiny.
Můžete nám váš domov pro
seniory představit? Kolik máte
klientů a kolik zaměstnanců?
Klientů máme v současné chvíli 138
a k tomu 100 zaměstnanců na pracovní
smlouvy a několik dalších spolupracují‑
cích brigádníků. Také máme několik dob‑
rovolníků z řad občanů města a moc rádi
přivítáme další, kteří s námi budou chtít
pomoci prožít seniorům něco hezkého.
Jsou u nás senioři od šedesáti let věku.
Někteří klienti jsou v pohybu soběstační,
další jsou na vozíčcích, další jsou upoutá‑
ni na lůžku. Mimo klasického domova pro
seniory máme registrovanou službu i pro
seniory s demencí.
Pro klienty zajišťujeme speciální terapie,
například práci s minulostí člověka, jeho
vzpomínkami, provádíme bazální stimu‑
laci. Senioři mají k dispozici knihovnu, hraní
společenských her, šipky, pétanque, kužel‑
ky, kroket. Oblíbenou aktivitou je trénování
paměti. Chodíme na procházky, jezdíme
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na výlety, do solné jeskyně a také do di‑
vadla do Pardubic.
Vzpomínám, že když jsem jako
kluk chodil kolem zámku, okny
byly vidět pokoje o osmi lůžkách,
s kovovými postelemi a nočními
stolky. Vypadalo to jako na vojně
a působilo to dost depresivně.
Jaká je situace nyní?
To, co popisujete, už je naštěstí opravdu
skoro všude minulostí. Sociální služby jdou
významně dopředu a kvalitě života nás
všech se opravdu přikládá větší význam,
což je jenom dobře. Staří budeme všichni.
Dnes máme pokoje převážně jednolůž‑
kové a dvoulůžkové. Avšak díky tomu, že
jsme v budově, která je kulturní památkou,
jsou pro nás přestavby téměř nemožné, tak
máme i 9 pokojů třílůžkových. Ale určitě je
v nich zachováno co největší soukromí pro
všechny spolubydlící. Jsem přesvědčena,
že s prostorem se u nás velmi dobře pra‑
cuje a určitě nepůsobí depresivně. Klienti
mají pětkrát denně jídlo, mohou si vybrat
ze dvou nabídek.
Přicházejí sem klienti z Prahy rádi,
nebo se jim po velkoměstě stýská?
Ve většině případů rádi, sami nebo ve spo‑
lupráci s rodinou si naše krásné prostředí
vybrali a naopak ho velmi oceňují oproti
ruchu velkoměsta. Zájem je velký, máme
asi sto nevyřízených žádostí.
Vedení města i občané oceňují,
že zámecký park, který patří
vašemu domovu pro seniory, je
volně přístupný a umožňujete
v něm i konání kulturních
a společenských akcí. Chtěla
byste něco občanům vzkázat
ohledně užívání parku?
Popravdě si nejsem moc jistá, zda zrov‑
na část občanů města oceňuje, že je do
parku možný přístup, neboť vůbec nere‑
spektují pokynů pro přítomnost v parku.
O mladistvých, kteří se neumí chovat zde
mluvit snad ani nebudu, ale to, že pro ně‑
koho slouží park k venčení psů a zároveň
k umožnění jejich potřeby, to mě velmi
trápí. A nejen mě, ale i mé zaměstnance,
kteří při sekání luk a další údržbě každých
5 kroků do něčeho šlápnou… A co teprve
další slušní občané města. Jsou lidé, kteří
přijedou, vypustí psa do parku, počkají až
si uleví a zase psa naloží a odvezou. Mys‑
lím, že je vždy na každém jednotlivci, jak
se bude ve svém životě chovat a jak půjde
svým dětem příkladem. I v parku by si měl
každý po svém psovi uklidit.
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Jaké jsou plány domova do
budoucna? Vyskytly se i zvěsti, že
by měl být zrušen?
Plánů máme mnoho, všechny se týkají
zkvalitnění péče o seniory, ale k tomu je
nutná i péče o celý památkový objekt
a přilehlou přírodní památku v podobě
parku. Na všech těchto oblastech se ne‑
ustále pracuje a je pravda, že současné
vedení města Praha není zrovna nakloně‑
no financování budov mimo území Prahy,
i když budova je samozřejmě jejich a já
mám o ní řádně pečovat. Ale jsem opti‑
mista a věřím, že naše dlouhodobá historie
zde v Heřmanově Městci bude pokračovat.

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

I proto, abychom dále ve spolupráci s míst‑
ními organizacemi mohli spolupořádat
rozličné akce pro občany města.
A teď trochu nevážně. V každém
správném zámku straší. Máte také
svoje strašidlo?
Přímo strašidlo nemáme, ale co všechno je
v těch zdech ukryto, nikdo neví. Projevuje
se to tak, že když má něco fungovat, tak
to nefunguje. Přivezou k nám nějaký pří‑
stroj – přestane fungovat. Odvezou ho na
firmu – běží normálně. Přivezou ho zpět –
zase nefunguje.

A nakonec. Nemohl bych si u vás
zamluvit pokojíček v podkroví
s výhledem do parku?
A vy byste chtěl? Neříkejte. To byste se
musel přestěhovat do Prahy. Jsme zavá‑
záni poskytovat sociální služby pouze ob‑
čanům Prahy. I mně osobně se někdy těžko
vysvětluje potřebným lidem z Heřmanova
Městce a okolí, že pro ně opravdu tato služ‑
ba určena není.
Děkuji za rozhovor
otázky kladl Tomáš Plavec

Hostem jubilejního Večeru pod lampou
bude Ondřej Ruml

Kino Heřmanův Městec
program na únor 2020:

Již dvacáté pokračování cyklu talk show Večery pod lampou čeká na své
diváky ve středu 26. února v městském kině. Pozvánka přivede tentokrát do
Heřmanova Městce jednoho z nejtalentovanějších zpěváků současné doby
Ondřeje Rumla.

Středa 5. 2.
19.30 Malé ženy
Čtvrtek 6. 2.
18.00 Černobyl – spící peklo
		
(cest. večer)
Pátek 7. 2.
17.30 Ledové království II
Pátek 7. 2.
19.30 Modelář
Sobota 8. 2.
15.30 Super mazlíčci
Sobota 8. 2.
17.30 Zakleté pírko
Sobota 8. 2.
19.30 Attila
Úterý 11. 2.
19.30 Případ mrtvého
		nebožtíka
Středa 12. 2.
17.00 Vlastníci (Bio seniorů)
Středa 12. 2.
19.30 Birds of Prey
Čtvrtek 13. 2. 19.30 Píseň jmen
Pátek 14. 2.
17.30 Špióni v převleku
Pátek 14. 2. a sobota 15. 2.
19.30
		
Chlap na střídačku
Sobota 15. 2. 16.00 Kamarádi z televize
		
(pásmo pohádek)
Sobota 15. 2. 17.30 Dolittle (3D)
Úterý 18. 2.
19.00 Tančírna – travesti show
		(VYPRODÁNO)
Středa 19. 2.
19.30 Fantasy Island
Čtvrtek 20. 2. 18.00 Waorani – mizející svět
		
amazonských domo		
rodců (cest. večer)
Pátek 21. 2.
17.30 Ježek Sonic
Pátek 21. 2.
19.30 Judy
Sobota 22. 2. 15.30 Velké přání
Sobota 22. 2. 17.30 Cesta za živou vodou
Sobota 22. 2. 19.30 Šťastný nový rok
Středa 26. 2.
18.00 Večer pod lampou
		
Ondřej Ruml
Čtvrtek 27. 2. 19.30 Sviňa
Pátek 28. 2.
17.30 Dolittle
Pátek 28. 2.
19.30 1917
Sobota 29. 2. 17.30 Volání divočiny
Sobota 29. 2. 19.30 Příliš osobní známost

Tento kreativní a univerzální umělec pohy‑
bující se od swingu a jazzu po muzikálová
a divadelní představení využívá při svých
sólo projektech i současné moderní tech‑
nologie. Ve Večeru pod lampou se sice bude
především povídat, ale Ondřej Ruml ukáže
i ledacos ze svých pěveckých a muzikant‑
ských dovedností. Garantem splněných sli‑
bů a zvídavým hostitelem bude opět Fran‑
tišek Mifek. Ať už je vám 7 nebo 70, přijďte
do kina Mír poslední únorovou středu. Začí‑
náme v 18 hodin a těšíme se na vás!

SPOKUL HM zavádí slevy pro držitele
průkazů ZTP
Městská organizace SPOKUL HM bude od února 2020 poskytovat slevy
divákům s průkazem ZTP a ZTP/P.
Po dohodě se zřizovatelem naší organizace
městem Heřmanův Městec a distributory
filmů bude od 1. února poskytována všem
držitelům průkazů ZTP a ZTP/P sleva 50 %
z ceny vstupenky v městském kině. Sleva
se bude vztahovat jak na filmové projekce,
tak i další pořady v kině jako jsou cestova‑
telské večery, talkshow Večery pod lampou
a další pořady SPOKUL HM.

a v Turistickém informačním centru a je
poskytována vždy ze základního (plného)
vstupného. Slevy nelze kombinovat s dal‑
šími slevami či nárokovat jejich proplacení.

Upozorňujeme, že slevu lze využít pouze
při nákupu vstupenek v pokladně kina

Dalimil Nevečeřal
ředitel SPOKUL HM, p. o.

V případě kulturních a společenských akcí
konaných v sokolovně, synagoze a dalších
prostorách města budou slevy poskytová‑
ny jen na vybrané pořady.

Více informací na oficiální webové stránce kina:
www.kinohm.czVíce informací na oficiální webové
stránce kina: HYPERLINK „http://www.kinohm.cz“
www.kinohm.cz

www.hermanuv‑mestec.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.
Více informací o pravidelných aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz, www.facebook.
com/rcradovanek, nebo získáte na tel: 724 042 304.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
Úterý 4. a 25. 2. od 10.00 hodin
Neděle 23. 2. od 15.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUČIČKY Tvořivý program pro ro‑ MAŠKARNÍ REJ
diče spolu s dětmi od 1 roku.
T. J. Sokol a RC Radovánek, z.s. zvou rodiny
s dětmi na tradiční maškarní rej v sokolov‑
10. – 14. 2. 2020 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ně. Poplatek za vstup pro rodinu je 80 Kč
(2+3). Samostatně – dítě 20 Kč, dospělý
Úterý 18. 2. od 9.30 a 10.30 hodin
30 Kč. Informace a kontakt: 723 152 866.
LADÍME SPOLU
Hudebně‑pohybový program pro rodiče Čtvrtek 27. 2. od 10.00 hodin
spolu s dětmi od 1 roku. Program probíhá SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ PORADNA
ve dvou skupinách.
Jste rodič na mateřské nebo rodičovské do‑
volené či senior? Pečujete o osobu blízkou?
Čtvrtek 20. 2. od 10.15 hodin
Máte otázky k pravidlům čerpání státních
CHVILKA S POHÁDKOU
příspěvků, na které máte nárok? Zajímají vás
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku s po‑ vaše práva a povinnosti v pracovním vzta‑
hádkovou babičkou Ivou Krbcovou.
hu? Řešíte jinou obtížnou životní situaci?
Zveme vás do příjemného prostředí rodi‑
Pátek 21. 2. od 17.00 hodin
čovského centra na besedu se sociální pra‑
KOJENÍ
covnicí a vedoucí Sociálního odboru města
Poradna pro těhotné a kojící ženy s laktační Heřmanův Městec Mgr. Janou Kopeckou.
poradkyní a porodní asistentkou Bc. Evou Další informace získáte na tel.: 724 042 304.
Hrdličkovou. Na poradnu není nutné se pře‑ Beseda je pro vás zdarma.
dem hlásit. Jednorázové vstupné 50 Kč. Infor‑
RC Radovánek
mace a kontakt: 725 372 998.

Velikonoční soutěž
Spolek Živé město vyhlašuje tradiční velikonoční
soutěž, letos na téma nejoriginálnější velikonoční de‑
korace. Tvořte a podělte se s ostatními, jak se chystá‑
te na Velikonoce. Své výrobky z čehokoliv noste do
turistického informačního centra do 30. 3. 2020, a to
vždy v otevírací době TIC. Soutěžní výrobky budete
mít možnost vidět a ohodnotit od 4. 4. 2020 v Gale‑
rii Dvojdomek, kde bude současně probíhat výstava
k historii Velikonoc. Tvořte, pečte, háčkujte a noste své
výrobky do soutěže.
Michaela Dyčková
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Aktivní přístup k životu

APŽ Únor 2020
Pravidelná úterní cvičení od 14.00 v RC
Radovánek. Zaměřujeme se na dech,
klouby a páteř.
středa 5. února
Vysoké Mýto – Vraclav - Zámrsk
Odjezd do Mýta v 7.00 z vlakového
nádraží v H. M. Ujdeme pěšky
cca 14 km.
čtvrtek 6. února
Vycházka s hůlkami – ze Stojic
na rozhlednu Barborku
Odjezd do Stojic ve 14.00
z autobusového nádraží v H. M.
středy 12. a 19. února
Návštěva wellness v Pardubicích
Odjezd v 9.00 z nám. Míru v H. M.
středa 19. února
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Až ustane déšť
Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Představení B2. Platí nové abonentky.
čtvrtek 20. února
Vycházka s hůlkami – z H. M. do Stojic
Zpět autobusem. Sraz ve 14.00
u vchodu do parku (u Holuba).
středa 26. února
Žďár nad Sázavou
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Dvě varianty – prohlídka zámku
a výstavy nebo pěšky okolo Pilské
nádrže. Příjezd do 19.00.
čtvrtek 27. února
Beseda se sociální pracovnicí
Pečujete o blízkou osobu? Máte otázky
k pravidlům čerpání státních příspěvků?
Řešíte jinou obtížnou situaci? Zveme
vás do RC Radovánek, z. s. na besedu
s vedoucí sociálního odboru města
H. M. Mgr. Janou Kopeckou. Beseda
bude od 10.00 do 12.00.
čtvrtek 27. února
Karty a jiné hry
Od 14.00 si hrajeme v RC Radovánek.

Ivana Krbcová
+420 723 152 866
www.energeia.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Židovské děti vystoupily
se svým představením
v synagoze
Dne 20. 1. 2020 vystoupil v heřmanoměstecké syna‑
goze divadelní soubor Feigele (česky Ptáček) působící
při Židovské obci v Praze. Jedno vystoupení proběhlo
dopoledne pro žáky základní školy, druhé navečer pro
dospělé občany, kterých se ovšem mnoho nesešlo.
Soubor předvedl Příběh o Golemovi, který pro děti převyprávěl
známou starou pověst. Výkony dětí ve věku od cca 5 do 12 let
byly roztomilé a vše doprovázely hudbou čtyři malé harfenist‑
ky ve stejném věku. Na závěr všichni zazpívali několik veselých
i vážných židovských písniček.
Právě v prostorách synagogy znělo dojemně, když vedoucí sou‑
boru Vida Neuwirthová z pražské židovské obce uvedla, že jsou
tady stále a dorůstají další generace, přestože někteří chtěli, aby
ze zemského povrchu vymizeli.
Pracovnice turistického informačního centra Lenka Jirásková
a Jarmila Novotná, které akci uspořádaly, s dětmi i jejich vedou‑
cími pobesedovaly. Dozvěděly se, že se vesměs jedná skutečně
o věřící židovské děti, které navštěvují židovskou školu v Praze.
Některé se stravují výlučně košer, a proto byl problém pro ně vy‑
brat vhodné jídlo v restauraci, část z nich si proto raději přivezla
jídlo s sebou v krabičkách.
Děti i dospělí byli nadšeni naší krásně opravenou synagogou
a udržovaným židovským hřbitovem, který si prohlédli. Slíbili
nám, že zase někdy přijedou.
Tomáš Plavec

Klub aktivní senioři
Klub aktivní senioři se sejde v klubov‑
ně Domu s pečovatelskou službou,
Masarykovo nám. Heřmanův Městec
úterý 4. února 15.30 hodin
KERAMIKA
vezměte s sebou hadřík a nůž
spoluúčast 50 Kč
pondělí 17. února 15.30 hodin
STENCIL
veškerý potřebný materiál doveze lektorka
spoluúčast 100 Kč
pondělí 24. února 14 hodin
MASÁŽE
objednávejte hodinu masáže na tel.
724 215 103
spoluúčast – členové STP 75 Kč, ostatní 150 Kč
Na setkání se těší a další informace podá
na tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová
www.hermanuv‑mestec.cz

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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15.

ÚNORA
SOBOTA 15°°

R e s t a u ra c e A ra b e l a
A u to k e m p K o no p á č

d éˇ t s k ý
maškarní
KARNEVAL
V S TU P Z D A RM A

Restaurace U Kesnerů

Autokempink Konopáč

energeia o.p.s. — Rodičovské centrum Radovánek z.s. — Respektovat a být respektován, z. s.

Respektovat
a být respektován
Kurz pro rodiče a pedagogy o komunikaci a postupech, které vymezují
hranice, podporují zodpovědnost, sebeúctu a budují dobré vztahy.

1.

Sobota 4. 4. 2020 od 10.00 do 17.30 Oprávněné požadavky
Souvislost mezi cíli výchovy a každodenní komunikací. Sebeúcta. Stanovování hranic chování a jejich
důsledky. Naplňování lidských potřeb a vývojových úkolů. Poznatky o fungování mozku. Mocenský vs.
respektující model vztahů ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.

2.

neděle 5. 4. 2020 od 9.00 do 16.30 Emoce a potřeby
Komunikační dovednosti. Základní fakta o emocích. Souvislost s potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme
na emoce u druhých. Formy empatické reakce. Reakce na vlastní emoce. JÁ sdělení a TY sdělení. Rizika
některých běžných komunikačních stylů.

3.

sobota 18. 4. 2020 od 10.00 do 17.30 Trestání a přirozené důsledky
Rozlišení pojmů trest, přirozený důsledek a logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace.
Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí. Vytváření návyků u dětí. Prevence a řešení
„krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.

4.

neděle 19. 4. 2020 od 9.00 do 16.30 Jak vyjadřovat uznání a ocenění
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala a jejich rizika. Pojmy ocenění a zpětná vazba. Jak reagovat na pozitivní
jednání a úspěch dětí i dospělých. Různé možnosti hodnocení ve škole, sebehodnocení. Rizika soutěží.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: pěstouni 600 Kč, veřejnost 2 500 Kč (sleva 2 200 Kč/osobu při 3 přihlášených)
MÍSTO KONÁNÍ: Rodičovské centrum Radovánek z.s., Jonášova 726 (areál MŠ), Heřmanův Městec
LEKTORSKÝ TÝM: Respektovat a být respektován, z. s.
PŘIHLÁŠKY: Vyplněné přihlášky zasílejte na rcradovanek@centrum.cz
KONTAKT: Lenka Balogová, +420 724 042 304, www.rcradovanek.cz
Semináře jsou akreditovány MŠMT. Osvědčení se předávají při zakončení kurzu.
Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

Respektovat a být respektován
© www.respektovani.com
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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
www.hermanuv‑mestec.cz
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Vyhodnocení sportovců a funkcionářů
17. prosince 2019 proběhlo již páté vyhlašování nejlepších sportovců a funkci‑
onářů našeho města. Je potěšitelné, že se této akce pravidelně účastní široká
veřejnost našeho města a má tak možnost slyšet, že i u nás je řada sportovců,
kteří dosahují skvělých sportovních výkonů.
Mnoho z nás ani netušilo, v jakých spor‑
tovních odvětvích se naši spoluobčané
dokázali prosadit nejenom v republiko‑
vých soutěžích, ale i na mezinárodní úrovni.
I v minulosti v našem městě žila a pro sport
pracovala řada lidí, ale o jejich práci věděla
jen hrstka aktivní sportovní veřejnosti. Je
proto především zásluhou pana starosty
Josefa Kozla, že práci dobrovolných funk‑
cionářů a sportovců dokáže vedení města
ocenit. Je nutné si uvědomit, že především
na rodičích záleží, zda dokáží dětem vštípit

lásku ke sportu a poskytnou jim podporu
v jejich činnosti.
S uspokojením jsem sledoval řady oceně‑
ných sportovců a zvláště mě zaujaly vý‑
sledky v soutěži škol v rámci atletického
čtyřboje. Pod novým vedením školy se
třídy této soutěže zúčastnily a v rámci kraje
obsadily velmi pěkné 4. místo i přesto, že
škola nemá vhodné atletické zázemí. Věřím
tomu, že školní mládež v dalším období na
tento úspěch naváže a dosáhne i na dobré

výsledky v Olympiádě dětí a mládeže ne‑
jenom na okresní a krajské, ale i na úrovni
celorepublikové. K těmto předpokladům
opravňují především úspěchy stolních te‑
nistů a hokejbalistů na republikové úrovni,
kteří se v těchto sportech soutěží ODM ne‑
účastnili. Věřím, že i oddíl basketbalu vycho‑
vá sportovce, kteří naváží na výsledky, kte‑
rých škola dosáhla naposledy v roce 2018.
Poděkování patří všem, kteří se na úspěších
sportovců podílejí, ať je to rodina, trenéři
nebo škola.
Tímto se omlouvám vedení školy za nepřes‑
né vyjádření při vyhlašování sportovců.
Václav Štěňha

Výsledkový servis od zelených stolů
Nejen závěr roku, ale i úspěšný vstup do nového roku mají za sebou jak mládežníci, tak i družstva dospělých.
Výsledky mládeže
Poslední listopadový víkend na východo‑
českém turnaji mladších žáků obsadil Vojta
Jirout druhé místo a Mark Wagner byl třetí.
V neděli se na stejném místě konal doroste‑
necký turnaj. Mark Wagner zde obsadil dru‑
hé místo a hned trojice hráčů skončila ve
čtvrtfinále (5.–8. místo) – Dan Volhejn, Jan
Černík a Richard Wagner. Začátkem prosin‑
ce na krajském turnaji starších žáků v Nové
Pace kluci obsadili kompletní stupně vítězů.
První byl Dan Volhejn, druhý Richard Wagner
a třetí Mark Wagner. První lednový víkend
získali ve čtyřhře Vojta Jirout a Mark Wag‑
ner další třetí místo na republikovém turnaji
mladších žáků v Liberci. K tomu byl Mark na
vynikajícím pátém místě ve dvouhře. Vojta
po zaváhání ve skupině vyhrál soutěž útěchy.
Druhý lednový víkend se konal další krajský
turnaj starších žáků a opět byl v režii našich
hráčů. 1. Mark Wagner, 2. Richard Wagner,
3. Dan Volhejn, 5. Vojta Jirout a 9. Jan Černík.
Krajské přebory Pardubického kraje
V sobotu 18. 1. 2020 proběhly krajské pře‑
bory mladšího žactva Pardubického kraje.
Z našeho oddílu se zúčastnili Vojta Jirout,
Mark Wagner a Jirka Rulík. Vojta vybojoval
společně s Markétou Najmanovou z Lan‑
škrouna první místo ve smíšené čtyřhře, kdy
ve finále porazili Marka Wagnera společně
s Agátou Kacafírkovou z Chrudimi. Ve čtyřhře
pak nastoupili spolu a v této kategorii nenašli
přemožitele a vybojovali tak titul. V soutěži
jednotlivců se oba potkali ve finále a zvítězil
Mark poměrem 3:2 nad Vojtou.

V neděli 19. 1. 2020 se konaly krajské přebo‑
ry kategorie dorostenců v Ústí nad Orlicí. Do
hlavní soutěže postoupilo 8 hráčů, z nichž 4
byli z našeho oddílu. Ve dvouhře byl druhý
Richard Wagner. Dan Volhejn, Vojta Jirout
a Mark Wagner skončili ve čtvrtfinále. Honza
Černík vybojoval první místo v útěše. V ka‑
tegorii smíšených čtyřher se dařilo Danu
Volhejnovi, se svou spoluhráčkou Pavlou
Kovářovou z Řetové obsadili druhé místo. Ze
čtyřher si odvážíme tři medaile. Na druhém
místě skončili bratři Wagnerové, Dan Volhejn
společně s Vojtou Jiroutem a Honza Černík
společně s Oliverem Jančarem z Lanškrouna
obsadili shodně třetí místo. Z našich zúčast‑
něných hráčů ještě ani jeden není v kategorii
dorostenců, věříme tedy, že příští rok se klu‑
kům bude dařit ještě lépe. Krajské přebory
starších žáků nás čekají až 1. března.

Dospělí
V krajské soutěži dospělých je naše družstvo
A bez porážky a B družstvo je na druhém
místě. V okresní soutěži první třídy vede
družstvo C složené z mládežníků bez ztráty
bodu tabulku a matadoři hrající za družstvo
D drží klidný střed tabulky zajišťující setrvání
v soutěži. Družstvo E v okresní soutěži třetí
třídy je prozatím také na prvním místě.
Pojď si s námi pinknout!
Chceš přijít mezi nás? Neváhej a přijď. Hle‑
dáme do svých řad nové naděje. Přijďte se
svými dítky mezi nás v úterý, čtvrtek nebo
pátek od 18 hodin do sportovní haly, rádi
vás uvidíme, pinknete si s námi a zodpovíme
vaše případné dotazy.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

KP dorostu: zleva Honza Černík, Vojta Jirout, Mark Wagner,
Richard Wagner a Dan Volhejn

Krajští přeborníci Pardubického
kraje Vojta Jirout a Mark Wagner

strana 15

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

RUBRIKA: Představujeme sporty v Heřmanově Městci

BASKETBAL

Basketbal neboli košíková je, jak všichni víme, kolektivní míčový sport. V Čes‑
ké republice se sice nepyšní takovou přízní jako třeba ve Spojených státech,
ale u nás v Heřmanově Městci je tradice basketbalu pevně zakořeněná. Mů‑
žeme si vzpomenout na několikadílný seriál s podrobnou historií heřmano‑
městeckého basketbalu vydaný k oslavám výročí 80 let od vzniku prvního
týmu košíkové, který jsme si mohli přečíst ve zpravodaji Leknín.
další informace nalez‑
nete na webové stránce:
https://basketbal‑hermanuv‑mestec.webnode.cz/
nebo na facebooku: TJ
Jiskra Heřmanův Městec
basketbal, kde mimo jiné
najdete i podrobné po‑
pisy všech zápasů.

Jen stručně můžeme připomenout, že se
parta mladých nadšenců sešla poprvé na
jaře roku 1948 a začala v provizorních pod‑
mínkách provozovat právě basketbal. S od‑
dílem košíkové to v následujících letech
vypadalo někdy lépe, někdy o trochu hůř,
v některých měsících byla např. z důvodu
rekonstrukce podlahy v sokolovně zce‑
la přerušená činnost. V některých letech
dominovali muži, v jiných zase největšího
úspěchu dosáhly týmy dorostenců či žáků.
S heřmanoměsteckým basketbalem je spo‑
jeno mnoho výrazných talentovaných spor‑
tovců, kteří neodmyslitelně přispěli k vysoké
úrovni tohoto sportu. V současnosti trénuje
oddíl TJ Jiskra Heřmanův Městec dvakrát týd‑
ně v místní sportovní hale vždy v úterý od
19.00 do 20.30 a v pátek od 18.00 do 19.30.
Basketbalisté se vše, co načerpají během
tréninků, snaží zúročit při zápasech v rámci
Východočeského přeboru mužů. Jakékoliv

Za hrady Chrudimska II.
A na exkurzi Práčovské
elektrárny
V sobotu 22. února 2020 nás čeká kratší
7,5 km pochod vhodný pro všechny věko‑
vé kategorie. Sejdeme se v 9 hod u Malé
vodní elektrárny u Práčovské přehrady
a akci zahájíme její exkurzí. Potom projde‑
me areálem na most a podél Chrudimky za‑
míříme na hrad Strádov – vystoupáme buď
přímo od řeky nebo oklikou mírnějším sva‑
hem od Libáňského potoka. Dál zamíříme
přes Libáň a starou dubovou alejí na hrázi
Pařezného rybníka a kolem rybníka Zaháj
zpět. Doprava tentokrát auty.
Kontakt pro informace a rezervaci holí
739 031 081. Těším se na vaši účast!
Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Basketbalisté určitě oce‑
ní, když je přijdeme do
heřmanoměstecké spor‑
tovní haly klidně i hlasitě podpořit. Kdy?
22. 2. 2020 TJ Jiskra Heřmanův Městec –
BK Skuteč od 17.00
7. 3. 2020 TJ Jiskra Heřmanův Městec –
BK Nový Bydžov od 17.00
Andrea Kudláčková

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Po zastávce Na Haldech se posuneme do další části bývalé Židov‑
ské ulice. Na Haldy směrem z města pod tarasem v bývalém úvozu
navazoval do roku 1963 podlouhlý přízemní domek, jak dokládá
fotografie. V jeho těsné blízkosti stával patrový (později začátkem
20. století přestavěný a zvýšená o patro) mlýn. V 15. století po hu‑
sitských válkách se v našem městě nacházely mlýny tři. Byly vybu‑
dované na Podolském potoku, který Městcem protékal a který byl
využíván pro mlýnské náhony. Tento byl umístěn nejníže, proto
nesl název „Dolní mlýn“. Nejstarší zmínka o něm pochází z první
poloviny 15. století, kdy byl prodáván. Městská kronika uvádí, že
od roku 1906 mlýn vlastnil Josef Vondráček, poté Jaromír Vondrá‑
ček. V roce 1951 byl mlýn združstevněn. Poslední mlynář Jaromír
Vondráček tu pak mlel do roku 1965. V archivu města je uložena
sejmutá pískovcová deska z této budovy s erbem. Dále se ve mlýně
ještě několik roků šrotovalo a sloužil jako sklad. Asi do 90. let 20. sto‑
letí, než byl mlýn přebudován a přistavěna sousední budova, v níž
sídlil finanční úřad a Komerční banka, se název „Dolní mlýn“ mezi
starší generací užíval. V současné době objekt slouží podnikatelům
a v nově přebudované navazující budově – městské radnici - sídlí
vedení našeho města.

Mezi Haldami a mlýnem v roce 1961

Ze vzpomínek pamětníka:
„Ve dvacátých a třicátých letech se Židovská ulice směrem k mlýnu
trochu lomila a pod zdí zde stával přízemní domek Havlíkových.
Potok byl těsně nad mlýnem sevřen betonovým korytem, které
bylo před stavidlem rozšířeno, a chodívalo se sem máchat prádlo.
Někde vedle domku Havlíkových vedla šachta, do níž tekla potoční
voda v případě, že mlynář nemlel a otevřel stavidlo k této šachtě,
a naopak stavidlo k náhonu uzavřel.“
Eva Bočková

U Vondráčkova mlýna v roce 1960

Koryto Podolky nad mlýnem

Mlýn před přestavbou na začátku 20. století (Štěpán L., Šulc I., Chrudimsko
– Mlýny a další zařízení na vodní pohon, 2013)

Uzávěrka zpravodaje:
čtvrtek 20. 2. 2020 ve 12.00

LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Pískovcová deska s erbem
z Vondráčkova mlýna

1996 – přebudovaný mlýn,
sídlo finančního úřadu a podnikatelů
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