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ZDARMA
měsíčník

č. 9/2021

Pojďme se pobavit na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti
– koronaviru navzdory!
Vedení města je názoru, že je na čase,
aby se život zase vrátil do normálních
kolejí. Epidemii koronaviru nepodceňujeme, ale domníváme se, že současná
situace i platná vládní nařízení umožňují
konání slavností pod širým nebem. Proto
jsme nebránili uspořádání tradiční pouti

a pořádáme též městské slavnosti s pevnou vírou, že se situace nezhorší a budeme je moci uspořádat v plném rozsahu.
Stánkaři jsou natěšení a přijede jich plno,
umělci a kejklíři se také po dlouhé pauze
budou snažit vás zaujmout. A samozřejmě pivo poteče proudem a klobásy a jiné

pochutiny se pro vás budou smažit. A kdo
pivu neholduje, může se jít proběhnout na
Podzimní běh nebo se proletět vrtulníkem.
Tak tedy 25. 9. všichni na náměstí!
Tomáš Plavec, místostarosta

NÁMĚSTÍ MÍRU:
10.00
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ
10.00–11.45 CHOLTIČANKA
(KAPELA VÁCLAVA ČERMÁKA)

12.00–13.00
BÍTOFF CHOLTICE (POP-ROCK)
13.00–14.00
NADORAZ

(SWING, DIXIELAND, COUNTRY)

14.00–15.30
DĚTSKÝ KABARET

(DIVADLO HNEDLE VEDLE)

16.00–17.00
PLATONIC

(MLADÁ POP-ROCKOVÁ KAPELA)

17.30–18.30
SABRAGE (POP, ROCK)
19.00–20.15
OLYMPIC REVIVAL

(ORIGINÁL ZVUK A PRODUKCE)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
KINO

sobota 25. 9. 10.00–11.30
PÁSMO POHÁDEK (vstupné 30 Kč)

BAŽANTNICE

sobota 25. 9. 11.00–17.00
LETY VRTULNÍKEM NAD MĚSTEM
(letenky v předprodeji v IC Pohůdka)

8.00–11.00 BLEŠÍ TRH
prodej, nakup, vyměň, daruj

SKAUTI H. M.

14.00–18.00
WESTERNOVÉ ODPOLEDNE
Z PĚNKAVOVA DVORA

celodenní program u jejich klubovny

GALERIE DVOJDOMEK

20.30
OHŇOSTROJ

10–12 a 14–17 hodin
VÝSTAVA DÍLA JARMILY HLAVOVÉ (DESIGN, MALBY,
MÓDNÍ DOPLŃKY)

20.45–22.45
DJ SEVEN (90´S)

(Běžecký klub H.M.) 10.30 – start v zámeckém parku

23.00
KONEC SLAVNOSTÍ

10.00 a 14.30 prohlídky ZŠ včetně nové přístavby

Slavnosti pořádá:

Město Heřmanův Městec pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického

MALÁ SCÉNA

(zahrada za multifunkčním centrem)

PODZIMNÍ BĚH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Generální partneři:

VYSTOUPENÍ

•
Válka Sever proti Jihu
•
Indiánské
•
Kovbojské
•
Pistolnické
•
Řemeslné

Partneři:

VÝSTAVBA
RODINNÝCH DOMŮ
Klešice u Heřmanova Městce
projekty@ekopanely.cz

www.hermanuv‑mestec.cz
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 04. 08. 2021
usnesením č. R/2021/218 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 30. 6. 2021 do 4. 8. 2021. a schvaluje prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2021/210 – Žádost obce Rozhovice –
provozování kamerového systému a pro
splnění usnesení č. R/2021/203 – Pronájem
pozemků na umístění boxů Zásilkovna do
30. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/219 bere na vědomí
zápis č. 03/2020 a zápis č. 01/2021 z jednání
Komise bytové a sociální ze dne 23. 06. 2020
a 22. 06. 2021,
usnesením č. R/2021/220 doporučuje uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní
číslo 1111/2 v k.ú. Heřmanův Městec na dobu
5 let s paní Irenou Novákovou a panem Miroslavem Novákem,
usnesením č. R/2021/221 doporučuje
směnu části pozemku parcelní číslo 816/1
v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku
parcelní číslo 1609/31 v k.ú. Heřmanův Městec se Státním pozemkovým úřadem,
usnesením č. R/2021/222 nedoporučuje
odprodej pozemků parcelní číslo 1045/1
a 1045/116 v k.ú. Heřmanův Městec panu
Tomášovi Iličovi,
usnesením č. R/2021/223 nedoporučuje
odprodej pozemků parcelní číslo 1103/23,
1103/11 a část 1103/4 paní Ing. Anně Borkovcové a panu Bc. Pavlovi Geierovi,
usnesením č. R/2021/224 doporučuje odprodej pozemku parcelní číslo 1856/59 o výměře 87 m2 v k.ú. Heřmanův Městec panu
Patrikovi Kindlovi, za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. R/2021/225 doporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 2080
v k.ú. Heřmanův Městec panu Tomášovi Minaříkovi, za cenu 290 Kč/m2,
usnesením č. R/2021/226 schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
č. MěÚHM/06441/2020 na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ "se sdružením" Sdružení
STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce
domu, Heřmanův Městec" – vedoucí společník STAKVO, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/227 schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. LW21444 se společností WOOD & PAPER, a. s.,
usnesením č. R/2021/228 bere na vědomí
informaci odboru Správa majetku o žádosti o vyjádření ke stavbě X - Park Heřmanův
Městec a souhlasí se zněním předloženého
vyjádření ke stavbě X‑Park Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/229 schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, dodatek č. 5 se
Základní školou Heřmanův Městec, okres
Chrudim, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův
Městec,
usnesením č. R/2021/230 schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností LauStav, s. r. o. IČO 27525716 a podnikatelkou Petrou Svobodovou na provedení stavebních
a instalatérských prací s doplněním položkových rozpočtů, v hotelu Bílý beránek‑první
etapa a bere na vědomí soupis objednávek
na další stavební práce v hotelu Bílý Beránek
dle přiloženého seznamu,
usnesením č. R/2021/231 schvaluje přijetí věcných darů Domovem pro seniory,
U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec
v podobě Samsung set top boxu v hodnotě 3000 Kč od paní Ivany Fikejzové, chodítka
zn. DMA v hodnotě 500 Kč od paní Kubištové Veroniky a lednice CANDY v hodnotě
500 Kč od paní Miluše Táborské,

usnesením č. R/2021/232 schvaluje přijetí
věcného daru v podobě čtyřkolového chodítka v ceně 500 Kč od paní Táborské Miluše,
usnesením č. R/2021/233 bere na vědomí rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace
1 236 027 Kč z kapitoly 313 MPSV státního
rozpočtu na rok 2021 od MPSV Odboru sociálních služeb a sociální práce,
usnesením č. R/2021/234 schvaluje převod finančních prostředků 16 414 Kč z rezervního fondu do fondu investic a jejich
čerpání v souvislosti s pořízením a zabudováním toalet v Letním kině Konopáč,
usnesením č. R/2021/235 schvaluje uzavření smlouvy na dotaci ve výši 90 000 Kč
z programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" a schvaluje akci „Vybudování odstavné
plochy pro jízdní kola“ za cenu do výše
160 000 Kč včetně dotace 90 000 Kč z Programu " Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" s účastí
města maximálně 70 000 Kč. Zároveň ukládá
informovat ředitele společnosti SPOKUL HM,
p. o., že je třeba si vyžádat územní souhlas
s předložit stavebnímu úřadu jednoduchou
dokumentaci podepsanou starostou města,
usnesením č. R/2021/236 bere na vědomí,
že v letošním roce 2021 by nezbytně nutné
náklady na servis promítacího zařízení užívaného v kině, které provozuje SPOKUL HM,
p. o., uhradilo město Heřmanův Městec do
maximální výše 19 000 Kč bez DPH, 22 990 Kč
včetně DPH a neschvaluje uzavření servisní
smlouvy se společností AV MEDIA na servis
digitálního promítacího přístroje,
usnesením č. R/2021/237 schvaluje příspěvkové organizaci SPOKUL HM, p. o. nový
odpisový plán pro rok 2021,
usnesením č. R/2021/238 doporučuje zastupitelstvu města schválit nový ceník nájemného za pozemky města s účinností od
01. 01. 2022 a ukládá provést kontrolu, zda
užívání všech městských pozemků jinými
osobami je pokryto nájemní smlouvou či
smlouvou o výpůjčce,
usnesením č. R/2021/239 schvaluje odvolání ředitelky Mateřské školy, Heřmanův
Městec, Jiráskova 842 Mgr. Irmy Celundové
ke dni 31. 12. 2021 z funkce ředitelky a schvaluje vyhlášení konkursního řízení na pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842,
usnesením č. R/2021/240 schvaluje navýšení počtu pracovníků v lesním hospodářství o jednoho pracovníka,
usnesením č. R/2021/241 doporučuje
zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006
Požární řád města Heřmanův Městec, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města
Heřmanův Městec s tím, že Fond rozvoje
bydlení zůstává zachován a bude se nadále řídit vnitřní směrnicí města vydávanou
radou města a půjčky z fondu bude nadále
schvalovat zastupitelstvo města.,
usnesením č. R/2021/242 schvaluje aktivovaný Požární řád města Heřmanův Městec,
usnesením č. R/2021/243 schvaluje záměr pronajmout provozovnu restaurace
v domě č. p. 177 Heřmanův Městec Jiřímu
Fránovi nebo společnosti jím pro tento účel
zřízené a souhlasí s umístěním sídla společnosti, s. r. o. zřízené Jiřím Fránou v domě
č. p. 177 Heřmanův Městec,
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Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání dne 23. 08. 2021
usnesením č. R/2021/244 bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem
splnění od 4. 8. 2021 do 23. 8. 2021,
usnesením č. R/2021/245 nedoporučuje odprodej části pozemku parcelní číslo
1472/7 a st. 1661 manželům Dagmaře a Karlovi Vlkovým, U Bažantnice 778 Heřmanův
Měste,
usnesením č. R/2021/246 nedoporučuje směnu pozemků parcelní číslo 1104/29
a 1104/11 v k.ú. Heřmanův Městec společností BONZO, s. r. o.,
usnesením č. R/2021/247 schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Šafido, s. r. o. dle přílohy, na pronájem restaurace v hotelu Bílý Beránek,
usnesením č. R/2021/248 doporučuje
uzavřít dohodu o přičlenění honebních
pozemků s Mysliveckým spolkem Bylany,
Bylany 122, 538 01 se stanoveným nájemným ve výši 180 Kč/rok,
usnesením č. R/2021/249 bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30. 6. 2021.,
usnesením č. R/2021/250 bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův
Městec k 30. 6. 2021,
usnesením č. R/2021/251 schvaluje Pravidla participativního rozpočtování města
Heřmanův Městec pro rok 2022,
usnesením č. R/2021/252 doporučuje
schválení aktualizace Programu regenerace
MPZ Heřmaův Městec,
usnesením č. R/2021/253 schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se
společností SL HOLDING CZ, s. r. o. na realizaci stavby "Rekonstrukce bytového domu
č. p. 244 - II",
usnesením č. R/2021/254 schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120081364
o budoucí smlouvě o realizaci přeložky
distribučního zařízení se společností ČEZ
Distribuce, a. s.,
usnesením č. R/2021/255 schvaluje zakoupení motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby a ukládá zajistit poptávkové řízení a pořízení motorového vozidla,
usnesením č. R/2021/256 schvaluje bezplatné užití pozemků ve vlastnictví města
v Bažantnici pro pořádání hasičské soutěže
dne 18. 09. 202 a schvaluje bezplatné využití veřejných WC v Bažantnici při hasičské
soutěži dne 18. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/257 uděluje souhlas Národnímu hřebčínu Kladruby nad
Labem s pořádáním závodů spřežení
s názvem "Memoriál Jiřího Škodného"
v Bažantnici v Heřmanově Městci ve dnech
2. 9.–5. 9. 2021,
usnesením č. R/2021/258 souhlasí s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici
na pořádání akce Memoriál Jiřího Škodného ve dnech 2.–5. 9. 2021, včetně pronájmu
sociálního zařízení v Bažantnici na konání
akce s tím, že žadatel zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude
provedena úhrada za spotřebovanou vodu,
elektřinu,
usnesením č. R/2021/259 doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí
návratné půjčky ze sociálního fondu na
překlenutí tíživé finanční situace ve výši
20.000 Kč,
usnesením č. R/2021/260 schvaluje žádost
ředitelky Základní školy Heřmanův Městec,
náměstí Míru 1, Mgr. Jany Šindelářové, MBA
o přijetí věcného daru v podobě 3D tiskárny
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Original Prusa i3MK3S v hodnotě 19 990 Kč
od Prusa Research, a. s., Partyzánská 188/7a,
Praha,
usnesením č. R/2021/261 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice,
IČO 46492160 z kapitoly Dotační programy
města - Rezerva rady ve výši 3.000,
usnesením č. R/2021/262 schvaluje navýšení počtu zaměstnanců městského
úřadu (finančního odboru) na období od
1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 o jednu pracovnici,
na přechodnou dobu,
usnesením č. R/2021/263 doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství,
s tím že sazba poplatku bude činit 660 Kč,
usnesením č. R/2021/264 bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Autobusový terminál Heřmanův
Městec", a ukládá projednat realizaci zakázky "Autobusový terminál Heřmanův Městec" v zastupitelstvu města,
usnesením č. R/2021/265 doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 3/2021 dle položkového znění,
které je přílohou tohoto usnesení,
usnesením č. R/2021/266 schvaluje Program zasedání zastupitelstva města dne
13. 9. 2021:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro
Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro
Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, směna)
10) Prodej č. p. 18
11) Ceník pronájmů
12) Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
13) Aktualizace Programu regenerace MPZ
14) Zrušení OZV
15) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16) Hospodaření města k 30. 6. 2021
17) Autobusový terminál
18) Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2021
19) Diskuse
20) Závěr,
usnesením č. R/2021/267 bere na vědomí průběh a výsledky elektronické aukce
na prodej domu v majetku města č. p. 18,
Havlíčkova ulice,
usnesením č. R/2021/267 doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej
domu č. p. 18 v Havlíčkově ulici vítěznému
zájemci z elektronické aukce za nabídnutou
cenu 3.550.000, která je vyšší než znalecký
posudek na danou nemovitost.
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Vítání občánků
Opakovaná informace pro rodiče
Vážení a milí rodiče, téměř po roční odmlce město Heřmanův Městec plánuje
uspořádat další vítání občánků našeho města, a to v sobotu 25. září 2021
v místní synagoze (děti narozené od září 2020 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).
Budete‑li mít zájem se s vaším děťátkem
této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře
matriky (osobně, poštou, na podatelnu,
vhozením do schránky důvěry umístěné
na nové budově MěÚ – ul. Havlíčkova 80,
e‑mailem) nejpozději do středy 8. září 2021.
Pozvánky s upřesněním času budou zaslány
cca 10 dnů před konáním akce.
Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete. Tuto slavnostní akci mohou rodiny spojit
také s návštěvou „Heřmanoměsteckých slavností“, které se budou ve stejný den konat.

Nová třída v Mateřské
škole Jonášova se
otvírá

Přihlášku na VO lze vyzvednou v kanceláři
matriky nebo na www.hermanuv‑mestec.
cz/vitani‑obcanku. tel.: 464 603 518, e‑mail:
matrika@mesto‑hm.cz
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se setkání.
Vladimíra Dlouhá
a Denisa Lindnerová,
odd. matriky
a evidence obyvatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JONÁŠOVA

Stavební práce v MŠ Jonášova již
byly ukončeny a stavba byla řádně
předána.
V posledních dnech měsíce srpna probíhá
vybavení novým nábytkem a od 1. 9. 2021
třída přivítá první školáčky. Prostory další třídy září novotou, jsou prosluněné a dětem
se tam jistě bude líbit.
Stavba byla nákladná, ale vytvoření nových
24 míst pro děti ve školce je dobrým výsledkem. Přijďte se do školky podívat na den
otevřených dveří dne 11. 9. 2021.

zve 11. 9. od 10.00 do 15.00
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
přijďte se podívat na nově
otevřenou třídu MOTÝLEK
srdečně zve kolektiv zaměstnanců školy

Tomáš Plavec, místostarosta

RADA MĚSTA
• 15. 9. a 29. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

• 13. 9. 2021 v 17.00 v jednacím sále MÚ
Ředitelka školky Hana Vaňková se starostou Josefem Kozlem prohlížejí nové prostory

www.hermanuv‑mestec.cz
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Policie České
republiky informuje

Městská knihovna v Heřmanově Městci

Od 16. 08. 2021 do konce roku 2021 budou
probíhat stavební úpravy (zateplení objektu, výměna oken, dveří, úpravy vnitřních
prostor) v objektu Obvodního oddělení Policie České republiky v Heřmanově Městci.

potopte se do hlubin příběhů…
Soutěžit můžeš
od 1. 9. 2021 – 31. 05. 2022

Soutěž Lovci perel

Od září do konce října bude probíhat prodej
vyřazených knih pro dospělé i děti. Knihovnu můžete navštívit v běžné otevírací době.
Vybrané knihy si budete moci odkoupit za
symbolický poplatek 2 Kč za knihu. Seznam
vyřazených knih naleznete na stránkách
knihovny.

Během těchto úprav bude provoz nepřerušen, avšak bude probíhat ve stísněných,
prašných a hlučných podmínkách. Z tohoto
důvodu žádáme občany o pochopení a trpělivost.
Daniel Dostálek
vedoucí oddělení

Prodej vyřazených knih
v Městské knihovně
v Heřmanově Městci

Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které jsou v knihovně speciálně
označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně
zodpovězené povinné otázky získají perlu. Pracovní list dále obsahuje i nepovinné
otázky. Za jejich zodpovězení obdrží soutěžící další perlu. Na konci soutěže vyhlásíme
nejlepší lovce perel a uspořádáme jarmark,
kde si všichni lovci mohou získané perly
směnit za zboží.
Bližší informace poskytneme v knihovně
nebo na našich stránkách.
Lenka Jablečníková, Jana Šmídová

Městská policie informuje
Dobrý den,

Z naší činnosti v létě vybírám:

zdravím všechny po letním odpočinku a věřím,
že jste si užili dovolených, výletů, oslav a dalších
příjemných chvil s rodinou, přáteli a načerpali
spoustu pozitivní energie do dalších dní a měsíců.

– Na začátku července si noční hlídka MPHM všimla automobilu, které jelo
v protisměru jednosměrnou ulicí. Řidič byl po zastavení podroben dechové
zkoušce, která ukázala hodnotu 1,78 promile alkoholu v dechu. Na místo se
dostavili policisté, kteří řidiči zadrželi řidičský průkaz.

Bohužel kolega, který pro vás připravoval rady
a postupy v poskytování první pomoci, je nyní
v delší pracovní neschopnosti. Ihned po uzdravení
bude v článcích pokračovat.

– Při jedné z dalších nočních služeb byli strážníci požádáni o součinnost policisty
ze zdejšího obvodního oddělení při opakovaném oznámení o muži, který v opilosti rušil noční klid v areálu kempu Konopáč, a nakonec fyzicky napadl jiného
muže. I po příjezdu hlídek se tento mladý muž choval agresivně, nepřestával
narušovat veřejný pořádek a strážníkům a policistům vyhrožoval napadením.
Za tento „výstup“ byl policisty převezen k vystřízlivění na záchytnou stanici.

Z pohledu městské policie byly letní měsíce poměrně klidným obdobím. Počet oznámení korespondoval s počtem ve stejném obdobím let minulých. Výrazně ubylo výjezdů k rušení nočního
klidu a k povalujícím se opilcům, naopak nárůst
oznámení se týkal nalezených psů a součinnosti
s Policií ČR a Hasiči při dopravních nehodách nebo
oznámeních, která vyžadovala více osob na místě
události. Čeká nás ještě velké prověření našich sil
a schopností v nasazení v období Bartolomějské
pouti. Věřím, že i ta proběhne klidně.

– Několik vážných dopravních nehod zaměstnalo v létě strážníky, kteří byli na
místě jako první, zajistili místo dopravní nehody, poskytli první pomoc a po
příjezdu složek IZS usměrňovali dopravu.
– K napadení mladíka, který utrpěl hlubokou řeznou ránu na krku, došlo v centru města. Noční hlídka byla na místě jako první, poskytla zraněnému první
pomoc a komunikovala s ním až do příjezdu posádky záchranné služby, která
muže převezla do nemocnice.
Přeji příjemné dny
Roman Charvát, velitel MPHM
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Svatojánská noc v MŠ Jiráskova
V noci ze čtvrtka 17. 6. na pátek 18. 6. zaplavil celou MŠ Jiráskova rej světlušek. družství, spaní na karimatkách ve spacáku.
Cíl zněl jasně, užít si pro mnohé z předškolních dětí první noc bez svých Děti zhlédly pohádku Broučci, zavřely oči
a vydaly se do říše snů mezi světlušky a blurodičů. A podle zpětné vazby všech zúčastněných byl tento cíl splněn.
Děti se do MŠ začaly scházet v 18.00 což
byl už tak pro mnohé předškolní děti velký
zážitek, být ve školce pozdě odpoledne. Po
ubytování dostaly děti důležitý úkol, a to najít dostatek velkých kamenů na ohraničení
ohniště. Tento úkol byl díky velké horlivosti
všech brzy splněn a oheň se mohl zapálit!
Snad ke každému správnému táboráku patří opékání buřtů. Některé děti opékaly buřty,
někdo zase topinku, zkrátka nikdo nezůstal
o hladu.

Po opékání se mezi dětmi začala šířit zpráva,
že přijde na řadu stezka odvahy. Někdo se
těšil více, někdo méně, avšak paní učitelky
děti správně motivovaly, proto nemuselo
mít žádné z dětí strach. Stezka probíhala
vedle areálu domu dětí a mládeže. Jak název článku napovídá, stezka byla orientována do tématu Svatojánské noci. Součástí
stezky bylo překročit bludný kořen, zatančit
si s bludičkou a projít hustým lesem. Odvážlivci mohli jít sami, přesto většina dětí prošla
stezku ruku v ruce se svými kamarády. Každé dítě si poctivě neslo baterku a všichni
se navzájem podporovali.
Po ukončení stezky byly děti plné dojmů.
Zahlédly jakousi osobu, která se jim představila jako bludička. Každý ji popsal odlišně, ale na jednom se shodly. Byla hodná
a pomohla jim najít cestu z hlubokého
lesa. A kdo ví, třeba se v areálu domu dětí
a mládeže vyskytuje dodnes.
Po příchodu ze stezky odvahy měly paní
učitelky nachystanou hudbu a pořádná
diskotéka mohla začít. Děti tančily ve tmě
s baterkami a celá zahrada vypadala jako
zalitá rejem světlušek.
Po ukončení programu děti provedly základní hygienu a čekalo je další dobro-

dičky. Tím byla celá krásná Svatojánská noc
ukončena.
Za mateřskou školu Tereza Mikanová

Setkání jubilantů
se uskuteční ve
čtvrtek 30. září 2021
Vzhledem k situaci, která nás všechny provázela od loňského roku, byla
setkání jubilantů plánovaná na
11. března a 3. června zrušena.
Pevně věříme, že se ve čtvrtek 30. září 2021
již konečně sejdeme. Setkání se týká občanů, kteří od října 2020 do září 2021 oslavili
70, 75, 80, 85, 90 a více let. Jubilantům, kteří se přihlásili na přechozí zrušená setkání
a také na 30. září, bude zaslána pozvánka.
V případě zájmu o toto setkání kontaktujte p. Dlouhou v kanceláři matriky městského úřadu nebo telefonicky na čísle
464 603 519, a to do pátku 17. září 2021.
Děkujeme na Vaši přízeň a těšíme se na
společné setkání.
Vladimíra Dlouhá, matrika

Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na
některých veřejných místech stále platí!
V minulých dnech, za značné mediální pozornosti, Ústavní soud zrušil jednu
formulaci ve vyhlášce našeho města č. 5/2019 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech.
O co vlastně šlo a jaké to má pro město
důsledky?
Ve vyhlášce bylo stanoveno, že „zákaz konzumace se nevztahuje na akce pořádané městem nebo se souhlasem města“. Ministerstvo
vnitra, které provádí kontrolu všech obecně
závazných vyhlášek obcí, považovalo toto
ustanovení za diskriminující a vyzvalo město
k nápravě. Vedení města považovalo znění vyhlášky za jasné, neznevýhodňující jiné subjekty, a proto zastupitelstvo města na změnu nepřistoupilo. V takovém případě pak věc musí

rozhodnout Ústavní soud, který jediný má
pravomoc vyhlášku obce zrušit. Ústavní soud
se věcí podrobně zabýval, a i když se s argumentací Ministerstva vnitra v podstatné části
neztotožnil, přece jen se přiklonil k závěru, že
touto formulací by mohly být znevýhodněny
jiné subjekty než město, a proto ve vyhlášce
zrušil slova „město nebo“.
Nové znění po zásahu ústavního soudu
tedy zní, že „zákaz konzumace se nevztahuje na akce pořádané se souhlasem města“.
Komu se to zdá stejné, tak není sám.

Rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě
budeme respektovat a vyhláška bude nadále platit v novém znění. Zákaz konzumace alkoholu na některých místech města
tedy nadále platí, jen výjimka je formulována částečně odlišně.
Co k celému případu dodat? Bojovali jsme
za to, aby stát zbytečně nezasahoval do
pravomocí města a stále se domníváme,
že v tomto případě zásah nebyl nutný a nic
nepřinesl. Ale my právníci říkáme, pravda je
to, co rozhodne Ústavní soud a tím se také
budeme řídit.
Tomáš Plavec
místostarosta města
www.hermanuv‑mestec.cz
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Zpestření volného času
dobrovolníky z Charity
Chrudim v Domově pro seniory
U Bažantnice
Po náročném podzimu a jaru spojeném s covidem
jsme i my v Domově pro seniory U Bažantnice radostně uvítali zlepšování situace a možnost vrátit se do
normálnějšího života.
To spočívalo hlavně v otevření domova návštěvám (i když za
vládou stanovených podmínek) a v obnově volnočasových aktivit. V letním období nám pomohli rozšířit nabídku akcí pro
klienty dobrovolníci Charity Chrudim. Paní Eliška Machačová
uspořádala v období června až září 2021 v kulturní místnosti
domova sedm přednáškových besed na zajímavá témata (pověsti z historie hradů a evropských států, o nemocech králů,
o čem vyprávějí hvězdy a další).
Lidé duchovně zaměření se zúčastnili biblického čtení se zpěvy
komponovaného členkami chrudimského evangelického sboru. Sportovní duch zde zavládl krátce po skončení olympijských
her, když se na zahradě domova uskutečnily sportovní hry.
Aktivní sportovci obdrželi od organizátorů Charity dokonce
i diplomy a drobnou odměnu. Do dalších měsíců společně
plánujeme ještě výtvarný program nebo ochutnávku cvičení.
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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 6. 11. 2021 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 7. 11. 2021 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 20. 11. 2021 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 21. 11. 2021 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., nám. Míru 288 (Multifunkční centrum), 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

Dobrovolník daruje svůj volný čas druhým lidem, v našem případě seniorům, a zpět získává většinou hřejivý pocit, že tato
aktivita je pro druhé i pro něj smysluplná. Není na tom nic
složitého či těžkého. Dobrovolníků není nikdy dost a v našem
domově pro seniory s nimi rádi spolupracujeme.
Pokud byste měli zájem se dobrovolníkem stát, kontaktujte
Ing. Nell Stoupovou – koordinátorku dobrovolnického centra
Charity, telefon 704 675 407 nebo koordinátorku dobrovolníků
přímo v domově pro seniory – Mgr. Lenku Kellerovou, telefon
774 710 576.
Lenka Kellerová, sociální pracovnice DPS

Pokorného 437
Heřmanův Městec 538 03

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

3D STŘELNICE – projekční 12 metrů dlouhá
laserová střelnice

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

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

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

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka
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Rodičovské centrum Radovánek z.s.
program na měsíc září 2021
Zdravíme vás v novém školním roce. Stále jsme plni dojmů z letošního tábora pro
rodiny členů spolku v Olešnici v Orlických horách a už teď se těšíme na další ročník.
Naše rodičovské centrum již funguje na nové adrese nám. Míru 288. Nové prostory
nám bezesporu přinesly méně prostoru pro naše aktivity. Některé jsme nuceni
omezit, jiné, jako třeba keramiku pro děti, zrušit zcela. Jsme však nyní přímo v centru našeho města, což nám přináší i nové možnosti využití. V rodičovském centru
máme přebalovací pult či malou kuchyňku, kde si maminka putující městem za
nákupy či lékařem může v klidu nakrmit či přebalit své malé dítě. Přáli bychom si, aby
nové rodičovské centrum přineslo do našeho města i nové aktivity samotných rodičů. Budeme proto rádi za každý váš nápad či iniciativu. Neváhejte nás kontaktovat.
Jak praví přísloví: „Jaké si to společně uděláme, takové to budeme mít“. Děkujeme.
Aktuální informace o našich aktivitách naleznete na www.rcradovanek.cz či www.facebook.com/rcradovanek.

do 12.00 hodin. Vstup otevřen do naplnění
kapacity prostor. Jednorázové vstupné na
program 70 Kč.
Čtvrtek 23. 9. od 10.00
JAK KOMUNIKOVAT S (MEZI) DĚTMI
Beseda pro rodiče o způsobech komunikace s dětmi, mezi nimi navzájem a nastavování hranic, které nám pomáhají
předcházet nedorozumění či dětskému
vzdoru s pedagožkou a pracovnicí rodičovského centra Mgr. Lenkou Balogovou.
Na besedu je nutné se předem přihlásit
na rcradovanek@centrum.cz. Herna otevřena pro účastníky programu od 9.30 do
12.00 hodin. Jednorázové vstupné na program 70 Kč.
Středa 29. 9. od 17.00
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RADOVÁNEK
(P. R.D.I.)
Přijďte s námi sdílet zajímavá témata osobního růstu či načerpat pro sebe inspiraci
v naší svépomocné skupině rodičů. Tentokrát na pohádkové téma Ledové království!
Vstupné 20 Kč.

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

10.00 – 11.00 nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. HerPONDĚLÍ

na otevřena pro účastníky programu od 9.30 hodin. Vstupné pro rodinu 70 Kč.
Klub pro těhotné a ženy po porodu. Program zahrnuje cvičení, poradenství

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

ÚTERÝ

Hrátky s batolátky. Různorodý program plný tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi
od 1,5 roku do 3 let s Ivou. Začínáme 14. 9. Vstup na program bude rodinám

10.00 – 11.00 umožněn do naplnění kapacity prostor. Vstupné pro rodinu 70 Kč. Herna otevřena pro účastníky programu od 9.30 do 12.00 hodin.

STŘEDA

ČTVRTEK

Volná herna. Vstup na program bude rodinám umožněn do naplnění kapacity

9.30 – 12.00 prostor. Vstupné pro rodinu 50 Kč

Tvoříme spolu. Výtvarný kroužek pro děti od 6 do 9 let s Jiřinkou. Začínáme 16. 9.

15.00 – 16.30 Program určen jen pro předem přihlášené zájemce na rcradovanek@centrum.cz.
Vstupné 70 Kč.

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY:
VOLNÁ HERNA 2. a 7. 9.
9.30 do 12.00
Program volné herny pro rodiče s nejmenšími dětmi. Vstup otevřen do naplnění kapacity prostor. Vstupné na program 50 Kč.
Čtvrtek 9. 9. od 10.00
LADÍME SPOLU
Ukázková hodina programu pro děti od
1,5 roku do 3 let plného říkadel, písniček
a pohybu se Stáňou. Herna je pro účastníky
programu otevřena od 9.30 do 12.00 hodin.

18. – 19. 9. a 2.–3. 10. 2021 nebo
6. – 7. 11. a 20. – 21. 11. 2021
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Zveme rodiče a pedagogy na dva poslední plánované běhy čtyřdenního kurzu pro
rodiče a pedagogy o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují
zodpovědnost, sebeúctu a budují dobré
vztahy. Kurz je cenově zvýhodněn díky
spolupráci našeho centra se společností
energeia, o. p. s. Více o obsahu kurzu naleznete na www.respektovani.com či vám
rádi sdělíme v Radovánku. Zvýhodněná
cena celého kurzu 2500 Kč.
RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK z.s. je
podporováno městem Heřmanův Městec,
MPSV, Pardubickým krajem a společností
energeia, o. p. s. Kontakt: nám. Míru 288,
53803 Heřmanův Městec, www.rcradovanek.
cz, 724 042 304, rcradovanek@centrum.cz.

Na program je nutné se předem přihlásit na
rcradovanek@centrum.cz. Počet míst omezen. Jednorázové vstupné na program 70 Kč.
Čtvrtek 16. 9. od 10.00
CHVILKA S POHÁDKOU
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi
s pohádkovou babičkou Ivou. Herna je
otevřena pro účastníky programu od 9.30
www.hermanuv‑mestec.cz
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OBČANÉ PÍŠÍ
V posledních několika číslech Leknínu jsem s velkým zájmem sledoval diskusi
o rekonstrukci náměstí a s tím spojenou stavbu autobusového terminálu.
Bohužel na stavbu terminálu jsem seznal více‑méně odmítavé reakce diskutérů. Říkám bohužel proto, že jsem příznivcem stavby terminálu. Budu se
tedy snažit snést argumenty ve prospěch této náročné stavby:
1/ Vymístění autobusového nádraží z náměstí je základní předpoklad pro jeho rekonstrukci. Náměstí není nádraží ani parkoviště! Náměstí by mělo sloužit lidem.
2/ Obecně je podpora hromadné dopravy
věc naprosto pozitivní. Je ekologická – zlepšuje naše ovzduší redukcí hromadné individuální automobilové dopravy, proto také
uvolňuje nekonečná parkoviště, a to včetně
náměstí. Předpokládám, že bude v součinnosti s krajem upraven jízdní řád a eventuelně zhuštěny spoje ze spádových sídel pro
omezení individuální dopravy auty, přesto
předpokládám vybudování sběrného parkoviště v prostoru u terminálu.
3/ Heřmanův Městec je Brána Železných
hor a zasluhuje si důstojný terminál. Nikde
jsem neviděl, aby na krásném historickém
náměstí bylo nádraží.
4/ Bylo by trestuhodné nevyužít historickou šanci získat slušnou dotaci, i když ne
stoprocentní. Nevyužít situaci, kdy se vhodný prostor pro terminál rozšířil o pozemek
odkoupený od ČD. Tento krok minulé radnice považuji za prozíravý, a proto by bylo
správné tento pozemek využít a zhodnotit.
5/ V posledku mám za to, že přidanou hodnotou takové stavby bude také jisté prokrvení této části města. Nezapomínejme, že
se v sousedství nachází veliký „braunfíld“ po
bývalé Botaně a stavebninách, který bude
jistě jednou zastavěn a tak se město rozšíří. Předpokládám, že město pod vedením
pana architekta i sem zaměří pozornost.
A ještě dovolte, abych se vyjádřil k samotnému náměstí: Rád bych, aby se vrátilo do
své původní uzavřené historické podoby.
V současnosti to snad ani není náměstí, ale
jakási smrtonosná highway. Tedy je třeba
zastavět vybourané části, to je další nejen
architektonický úkol, ale jak je mi známo
také obchodně diplomatický– pokud jde
o pozemky. Dostavbou nemyslím žádnou
historizující pseudoarchitekturu, ale citlivě
promyšlenou architekturu moderní. Rád
bych, aby se vrátilo do své historické podoby i co do funkčnosti. Tedy aby sloužilo

lidem: nákupy – obchody, trhy, restaurace –
předzahrádky/paraplata.
Volný prostor pro kulturní akce a shromáždění
možná i promenádní koncerty, korzo. Odpočinková zákoutí se zelení a stromy a lavičkami. Místo asfaltu ušlechtilý přírodní kámen.
Vodní prvek/prvky? Určitě! Však na náměstí
bývala kašna a tekly dva potoky. Sochařský/
ké prvky – dle názorů architekta. Samozřejmě
navrácení kamenné pumpy. Nějaké parkování
bude samozřejmě také nutné. Jsem pro zpoplatnění, i kdyby s prvními dvěma hodinami
zdarma a rezidenční parking pro obyvatele
náměstí. A jistě zastávka autobusu pro školní
mládež a seniory. Pod lipami by se mi líbila
letní kavárna snadno přístupná maminkám
s kočárky a vozíčkářům.
Pro cyklistiku třeba udělat vše! Budovat
stezky a jízdní pruhy, podmínky pro půjčování a úschovu kol a podobně. Architekti
a dopravní inženýři by měli udělat vše pro
to, aby se řidiči kamionu desetkrát rozmysleli, než pojedou trasou přes město. Tento
model je příběh tradičního života náměstí.
Je to příběh, kterému věřím a přál bych si
jej. Jsou tu však i jiné příběhy a některé se
mohou vzájemně vylučovat. Je to především příběh supermarket. Ten si přeje mnoho občanů. Nezbývá tedy než věřit, že oba
příběhy mohou žít vedle sebe.

Na závěr bych se chtěl zastat vodního prvku
na Haldách, který mnoho občanů odsuzuje. Mně se tento minimalisticko‑brutalistní
prvek líbí. Setkání vodního prvku s jadrným dubovým fládrem ve mně evokuje
pocit z návštěvy mlýnů, které fungovaly
na mlýnském náhonu, na jehož místě nyní
stojí náš kontroverzní vodní prvek. Jsem
přesvědčen, že architekt, který prvek navrhl vycházel z této skutečnosti. Alespoň pro
mne byla návštěva mlýna Kynčlova, Bláhova
i Chládkova nesmrtelným zážitkekm. Voda
zde poháněla mechanismus, který byl celý
zbudován z dubového dřeva s obrovskou
řemeslnou bravurou. Dávní sekerníci zde
vytvořili fantastické mechanické sochy.
Dovolte mi se také zmínit o budově Bílého Beránku a kina. Jsem opravdu rád, že
je budova opět v držení města. Budova je
sama o sobě zajímavá a její rozsáhlé prostory, včetně krásných historických sklepů
a dvora skýtají mnohá využití a výzev pro
pana městského architekta.Budovu bych
adaptoval jako důležitou součást náměstí,
tak, aby s ním tvořila jeden celek.
Ano, zmiňuji mnoho jednotlivostí ale kde
je celek? Toho se ujme náš pan architekt
a jistě z těchto jednotlivostí, která ale spolu
souvisejí vytvoří jeden krásný celek. Kompozici, která bude sloužit občanům města
po několik generací.
Ondřej Sigmund, bývalý zastupitel města
a bývalý předseda spolku Herout

Psí útulek
Ráda bych se vyjádřila k navržené změně ve vedení psího útulku v našem městě.
Vzhledem k tomu, že dobře vím, v jakém stavu byli psi před převzetím útulku do
péče paní Lucie Kučerové a v jakém stavu se nachází útulek nyní, nesouhlasím se
změnou, kterou vedení města chystá. Obávám se vrácení stejného stylu práce
s odchycenými psy, kdy tito byli zavřeni v kotcích i několik let, jednou denně dostali
granule a vodu, o venčení nemůže být řeč. Snad někdy pár nás, dobrovolníků.
Od doby, kdy do útulku přišla Lucie a spol.,
není v kotci jediný pejsek. Ale jen díky jejich
neuvěřitelné snaze každého odchyceného
pejska okamžitě vrátit do původní rodiny
nebo mu najít novou, prověřenou rodinu.
A to znamená práci ve dne, v noci, o víkendu, o svátcích.

Obávám se, změna může nastat pouze
k horšímu, proto bych ráda, aby se občané
města měli možnost vyjádřit.
Zdenka Semerádová
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Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
opět rozdávalo radost
S blížící se heřmanoměsteckou poutí se uzavřel i XVII. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“. Ročník, který byl věnován světově proslulému českému skladateli Antonínu Dvořákovi, jehož 180. výročí narození
si letos připomínáme. Proto i na závěrečném koncertu zazněly jeho skladby
v netradičním podání souboru Barocco sempre giovane.
Jsme rádi, že se festival po loňské covidové
pauze opět nadechl. Těší nás množství positivních ohlasů, kterých se festivalu dostává.
Nakonec jeho hlavním smyslem je přinést
radost z krásné hudby v podání špičkových
interpretů co nejširšímu spektru posluchačů. Právě pro ně stojí za to věnovat dlouhodobé úsilí organizaci celého festivalu. Ono
souznění hudby a duchovního prostoru je
samo o sobě pro mnohé přitažlivé a oslovující. A věříme, že i duchovní prostředí,
doslova genius loci, kostela sv. Bartoloměje vytváří svoji neopakovatelnou atmosféru
a snoubí krásy umění a duchovní rozměr
tohoto místa. Aby tomu tak bylo i nadále,

zahájili jsme také projekt „Adopce píšťal“,
který má podpořit celkovou opravu varhan v našem kostele. Více se o ní dočtete
v samostatném příspěvku.
A neodmyslitelné poděkování organizátora
– Římskokatolické farnosti patří partnerům,
bez kterých by festival nemohl existovat.
Na prvním místě generálnímu partnerovi
festivalu společnosti Energeia, o. p. s., dále
městu Heřmanův Městec, Pardubickému
kraji, řadě nejen místních firem a společností, mediálním partnerům a mnoha
dobrovolníkům a farníkům podílejících se
na organizaci celého festivalu. Děkujeme!

Festival přináší radost místním i návštěvníkům našeho města a my si přejeme, abychom se příští rok mohli vrátit k jeho úplné
podobě. Bude nám potěšením, když nám
zachováte přízeň i pro léta příští.
za organizační tým Řk. farnosti
Heřmanův Městec Marek Výborný

Adoptujte píšťalu – pomůžete zachránit varhany v kostele sv. Bartoloměje
Monumentální varhany nacházející se na kůru kostela sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci představují cennou uměleckořemeslnou práci. Jsou dílem Pavla
Františka Horáka z roku 1762.
záměr. Následně byl stanoven předběžný
harmonogram renovace varhan a v roce
2021 v rámci otevřeného výběrového řízení vybrán dodavatel, kterým je Varhanářská
dílna Dlabal – Mettler, s. r. o. Náklady na
restaurování činí 5.970.140 Kč včetně DPH.
Zahájení prací je plánováno na rok 2022, kdy
by měla být provedena první etapa.

Nástroj byl poměrně nešťastně rozšířen
roku 1932 varhanářem Václavem Poláčkem.
Dnes je celý nástroj podobně jako kostel
památkově chráněný. Aktuální stav historicky, výtvarně i hudebně cenné památky
je značně neuspokojivý. Povrchová úprava
je vlivem slunečního záření v havarijním
stavu. Po funkční stránce plní varhany svoji
funkci jen velmi omezeně, část dřevěných
píšťal je červotočem téměř zničena, kovové píšťaly mají neodborným laděním silně
deformovaná ústí píšťal. Je proto zájmem
farnosti provést kompletní renovaci a restaurování těchto varhan. S tímto úmyslem
byl již v roce 2017 zpracován restaurátorský

Je to částka přesahující naše možnosti. Díky
štědrosti dárců, ale i např. festivalu Hudební
léto se nám podařilo v uplynulých letech
shromáždit částku přesahující 1,2 mil. korun.
Jak vidíte, tak to ale zdaleka nestačí. Proto
se snažíme získat podporu a dotace státu
či kraje, proto budeme žádat o podporu
v rámci programu regenerace památkové
zóny i město. Obracíme se ale na každého,
kdo mohl a chtěl pomoci varhany zachránit.
Pomoci můžete finančním přispěním přímo
na zvlášť zřízený účet 2411323399/0800, který je účelově vázán výhradně na opravu varhan v kostele sv. Bartoloměje.
Nově jsme pro vás připravili projekt
Adopce píšťal. Na webových stránkách

www.farnost‑hm.cz naleznete pod odkazem „varhany“ jejich dispozice a můžete
dle libosti vybrat některou z konkrétních
719 píšťal heřmanoměsteckých varhan a tu
„adoptovat“. Píšťaly jsou rozděleny podle
velikosti do 5 kategorií a jejich adopce je
svázána s přesně danou částkou finanční
podpory od 500 do 10.000 Kč. Je na každém
dárci, kterou, a případně kolik píšťal, si vybere. Po vyplnění formuláře, jeho potvrzení
a úhradě obdržíte dárcovský certifikát s Vaším jménem a popisem Vámi adoptované
píšťaly a také vyřezávanou symbolickou
píšťalku. Současně sami rozhodnete, zda
máte zájem o zveřejnění jména „adoptivního rodiče“. Máte samozřejmě možnost
vše získat i jako dárkový certifikát pro Vámi
vybranou osobu.
Pokud by se podařilo takto adoptovat všech
719 píšťal, získáme do rozpočtu opravy částku bezmála 1,9 miliónu korun. A to opravdu
není málo. Věříme, že nám pomůžete tyto
krásné barokní varhany zachránit i pro další
generace nejen heřmanoměstečáků. Děkujeme předem všem dárcům za příspěvky
a vaši štědrost!
Za Řk. farnost Heřmanův Městec
Marek Výborný
www.hermanuv‑mestec.cz
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A teď nastal ten čas, v Praze mě už nic
nedrželo. V Městci jsem si najal malý byt
a v září 1998 jsem nastoupil jako učitel v Základní umělecké škole v Heřmanově Městci. A začal jsem znovu hrát, založil skupinu
Fragment, se kterou jsme hráli dvacet let po
plesech zábavách a podobně. V roce 2018
jsem pak uspěl v konkurzu na ředitele ZUŠ
a od té doby tuto funkci vykonávám.

S ER I Á L

Lidé kolem nás
Pavel Starý
* 1964
muzikant, ředitel Základní
umělecké školy Heřm. Městec

Na co všechno umíte hrát, pane
řediteli?
Na trubku, baskřídlovku, violloncelo, baskytaru, bicí, klavír, klávesy, akordeon a taky zpívám. Snad jsem na nic nezapomněl. A teď
taktovka, to je nejlepší nástroj, ta nedělá
chyby.
Jak jste se dostal k hudbě a jaké
byly vaše začátky?
Já nepocházím z hudebnické rodiny, i když
si vzpomínám, že matka za mlada zpívala
v kostele na kůru s paní Štěpánovou a bratr
hraje celý život na harmoniku. Ale já už jako
dítě jsem troubil na cívky na nitě, které maminka nosila z Vigony. Tak jsme se dohodli, že
to zkusím na trubku. Hned v první třídě jsem
se přihlásil do hudebky v Chrudimi (v Městci
v té době ještě nebyla) a sotva mi narostly
zuby, začal jsem hrát na trubku a už mi to
zůstalo.
Od začátku mne učil pan učitel Vávra a ten
mne naučil základy pro celý život. Do hudebky v Chrudimi jsem chodil až do deváté
třídy a hrál ve školní dechovce a žesťovém
kvintetu. Sám jsem se naučil hrát na bratrovu
harmoniku a pak ještě začal chodit na klavír.
Nakonec jsem do hudebky jezdil čtyřikrát
týdně a bavilo mne to, ale občas mne máma
také musela do cvičení nutit, říkala „Platím za
tebe 30 Kč za měsíc tak se snaž.” Ale měl jsem
v ní oporu, když jsem hrál, tak poslouchala
nebo chtěla, ať jí něco zahraju.
Ale zbyl čas i na jiné věci. Asi v roce 1971 jsme
se nastěhovali do nově vznikající ulice Podél
Dráhy, bylo tam plno dětí a vytvořila se skvělá parta. V proluce jsme třeba hráli fotbal děti
proti tátům.
A kdy se hudba stala vaší profesí
a čím vším jste prošel?
Po absolvování základní školy jsem byl přijat
na Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad
Labem. Hrál jsem na trubku a jako druhý
nástroj violoncello. Byla to vojenská škola,
chodili jsme v uniformách, bydleli po osmi
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v kasárnách na zámku, domů se dostali dvakrát ročně, absolvovali také vojenský výcvik.
Podmínky byly tvrdé, ale profesně mi to
dalo hodně, studovali jsme a hráli celé dny
i v sobotu.
Po škole jsme museli deset let sloužit v armádě. U maturit v roce 1983 byli přítomni
zástupci vojenských orchestrů a buď jsem
byl tak dobrý nebo jsem měl prostě štěstí –
vybrali si mne do Ústřední hudby Československé lidové armády v Praze. To byl velký
dechový orchestr, v té době světová špička
v tomto žánru.
Stal jsem se vojákem z povolání, bydlel jsem
nejprve na vojenské ubytovně, pak jsem dostal byt v Praze. Koncertovali jsme po celé Evropě, hlavně jsme jezdili na západ, kde o nás
byl velký zájem. Hráli jme třeba v londýnské
Albert Hall nebo v Curychu na stadionu místního FC, nebylo výjimkou, že na koncert přišlo třeba 5000 posluchačů.
Z této doby musím vzpomenout pana Josefa Kmocha ze Zásmuk, byl to vzdálený
příbuzný skladatele Františka Kmocha. Když
nás několik mladých přišlo do orchestru, ujal
se nás jako táta, vždycky se nás zastal a uvedl
nás do hudebního života v Praze.
V Ústřední hudbě ČSLA jsem hrál téměř deset let. Ale v roce 1993 jsem už toho cestování měl dost, odešel jsem do civilu a začal
se živit na volné noze. S kolegou jsem založil
malou kapelu, hráli jsme v Praze v lepších restauracích a na různých akcích a vydělávali
dost peněz. Přesto přišlo období, že už jsem
dál hrát nechtěl. Prodal jsem všechny hudební nástroje a v letech 1997–1998 se začal živit
jako řidič dodávky.
Z Heřmanova Městce jsem odešel v 15 letech, ale věděl jsem, že se jednou vrátím.

Vím, že také vedete SAKO neboli
Smíšený amatérský komorní
orchestr. Co nám o něm povíte?
SAKO jsme založili v roce 2016, trochu na truc
tehdejšímu vedení ZUŠ. Škola nám tehdy nepomáhala, spíše naopak, ale našli jsme zastání u vedení města, konkrétně nám hodně
pomohl tehdejší místostarosta Ota Volejník.
Vytipoval jsem si tehdy třicet hudebníků
z Městce a okolí a oslovil je. Říkal jsem si, že
kdyby polovina souhlasila, byl by to dobrý
základ. A ono jich souhlasilo všech třicet.
Nyní má SAKO čtyřicet členů všech věkových
skupin. Máme za sebou několik úspěšných
koncertů, ale poslední dva roky jsme kvůli
covidu nemohli hrát ani zkoušet. Ale věřím,
že nyní budeme pokračovat. Chystáme novoroční koncert na 2. 1. 2022, snad se to podaří a přijdete si nás poslechnout.
Jinak je obtížné dát dohromady začátečníky
a zkušené muzikanty, musím k tomu přihlížet, když upravuji skladby. Ale tak to dělali
i skladatelé v baroku, psali pro konkrétní orchestr a když věděli, že mají třeba dobrého
houslistu, napsali pro něj obtížný part a pro
jiné zase jednodušší. Když se to všechno podaří, je to o to větší radost.
A jak covid zasáhl do výuky ZUŠ?
Zásadně. Distanční výuka ve většině našich
předmětů je na nic. Děti se začaly ze školy
odhlašovat. Ale na nadcházející školní rok už
zase máme plno. Velkou ránu covid zasadil
také našemu školnímu orchestru. Začali jsme
ho budovat v září 2018, stihli jsme jeden koncert a pak dva roky nehráli. Takže začínáme
znovu, ale zájem tu je. Takže do dalšího školního roku jdeme s optimismem.
A na závěr. Co vám hudba dává a co
byste si přál do budoucna?
Hudba mi dala hodně krásných zážitků a musím říci, že mi pomohla vždycky, když mi bylo
nejhůř. Přeji všem muzikantům, aby ty krásné chvíle s hudbou zažili také. A naší ZUŠce
bych přál novou budovu, která by odpovídala jejímu poslání, což o té současné říci nelze.
Otázky kladl Tomáš Plavec
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Nefestival 2021 – jak bylo
Sportu!

Máme za sebou čtvrtý ročník NEfestivalu, a tak si přečti, jaké to letos bylo.
V sobotu 21. srpna v Autokempu na Konopáči se od rána makalo, aby to
už v 9 hodin mohlo „vypunknout“. Předpověď počasí slibovala, že to letos
klapne. A taky že jo, první návštěvníci se začali objevovat už před devátou.
K vidění a vyzkoušení toho bylo letos nepřeberné množství, už to ani nejde moc
vyjmenovávat, z novinek zmíníme cornhole, což je taková odpověď amerických
rednecks (vidláků) na oblíbenou kratochvíli
žabožroutích důchodců (petanque) a skákací boty, kteří s sebou přivezli i pěknou
řadu dalších hraček na vyzkoušení.
Na stanovištích sportů, herniček a i našich
sponzorů se tvořily krátké fronty, takže snad
nikdo extra nečekal a stihl si vyzkoušet alespoň většinu věcí, které byly pro letošek
připravené.
I letos byly nějaké ty exhibice, první měl treibball, který měl exhibice hned dvě, další
k vidění byl skimboarding a taky skákací
boty.
Samozřejmostí na programu byla taky pivní míle, ve které zvítězil místní šamp(i)ón
Štěpán Pošík. Následovala i dětská verze,
tam se samozřejmě pivo nepilo a všechny
děti, které se zúčastnily, pak obdrželi sladkou tečku ve formě zmrzliny.

Chceme poděkovat všem, kteří jste přišli,
NEfestival si užili a svou návštěvou tuhle akci
podpořili. Objevila se i televize, tak budete
někteří i slavní!
Speciální dík ještě patří partnerům
akce, kterými byli: město Heřmanův Městec, TJ Jiskra Heřmanův Městec, ČUS CZ,
AZ stavební, s. r. o., Amako, spol, s. r. o.,
Tlapnet, s. r. o., Pardubický kraj, Spokul, Autokemp Konopáč, Allrisk Heřmanův Městec,
Plavec & Partners, Blastaf, s. r. o., Elektrokap
Ota Kápička a Restaurant Arabela.
A nezapomínáme ani na dobrovolníky z našeho spolku ani na další kamarády, kteří nám
vše pomohli připravit, díky!
Statické i pohyblivé obrázky z NEfestivalu najdeš na fb @nefestival.cz a na webu
nefestival.cz
Ondra a Jenda
Spolek Heřmani
Foto: Jan „Kočičák“ Kočí

www.hermanuv‑mestec.cz
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Taneční příměstský tábor
V druhé polovině července proběhl ve sportovní hale 1. ročník tanečního
příměstského tábora pro děti ve věku 6–14 let, který pořádala TJ Jiskra H.
Městec. Celkově se ho zúčastnilo 28 děvčat. S myšlenkou ho uspořádat
přišla Kateřina Čápová, cvičitelka našich mládežnických kategorií, která to
viděla jako příležitost nahradit dětem omezení během covidového období, kdy děti nemohly chodit na taneční kroužek. Zahájení se zúčastnila
předsedkyně TJ Jitka Holasová, která spolu s Lenkou Ulrichovou pomáhala
s veškerou administrativou.

které se během tábora naučily. Vystoupení mělo velký úspěch. Doufáme, že si
to děti užily, tak jako my a že budeme
mít možnost uspořádat tábor příští rok
znovu.
Děkujeme za vytvoření zázemí ve sportovní
hale během celého tábora.
Za oddíl rekreačních sportů
Kateřina Čápová, vedoucí tábora.

Děti byly rozděleny do třech věkových kategorií a podle toho pro ně byly také připraveny aktivity mezi tréninky. Nejmenší
měly tréninky 1x až 2x za den. Ve většině
volného času byly připraveny pohybové aktivity, o které se postarala Denisa Dočkalová. Starší děti měly více tanečních lekcí, ale
zároveň byly tyto lekce doplněny o různé
soutěže a hry, jako například vyrábění týmových triček, šipkovaná a střelba z luku.
O děti se staraly Markéta Pleskotová, Sára
Šmídová a Zuzana Štěpánková. Tato skupina
byla nejpočetnější.
Naše juniorky si vyzkoušely čtyři dny nepřetržitých tanečních hodin různých stylů
tance jak pomalého, tak rychlého. Byla to
pro ně veliká zkušenost a myslíme si, že to
zvládly na výbornou.
Taneční lekce vedly zkušené lektorky Natálie Machková, Ilona Sedláčková a Kateřina
Čápová. Co se týče stylů, byly obsaženy prvky moderního tance, jazzu a techniky jako
jsou skoky, točky a další pohyby.
Na závěr tábora proběhl dětský karneval se
soutěží o nejlepší kostým. Všechna zúčastněná děvčata byla oceněna diplomem. Na
konci posledního dne bylo uspořádáno ve
sportovní hale vystoupení pro rodiče, kde
děti zatancovaly všechny choreografie,

Provoz nepřerušen!
Nabízíme denní a víkendová menu,
prostory pro oslavy,
ať už rodinné či pracovní,
vánoční, ﬁremní
a jiné večírky,
školení,
svatby.
www.arabelakonopac.cz
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Vlastislav zahajuje jubilejní 160. sezónu

Výstava betlémů

Pěvecký sbor Vlastislav vstupuje v září do své jubilejní 160.
umělecké sezóny.

V tomto roce připravuje MO KDU
‑ČSL Heřmanův Městec ve spolupráci se SPOKUL HM, p. o. již 16. výstavu
betlémů (od 27. 11. do 12. 12. 2021
v Galerii Dvojdomek).

Po covidovém roce, kdy byla činnost sboru a možnost koncertování zcela omezena, pevně věříme, že se společně vrátíme
k tomu, abychom měli radost ze společného
zpěvu nejen my, ale abychom ji mohli předávat i posluchačům a lidem okolo nás. Má
před sebou pestrý a bohatý program. Těšit
se samozřejmě můžete na tradiční vánoční
koncert, kde naším hostem bude soubor
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Rybovku nebo oblíbený reprezentační ples v sobotu 12. února
příštího roku. A tím chceme odstartovat také
rok oslav 160. výročí založení našeho pěveckého sboru. Bude se na co těšit.

Je patrné, že činnost nejstaršího spolku
v našem městě je velmi pestrá a my mezi
sebou rádi přivítáme další nové mužské
i ženské hlasy. Pravidelné zkoušky pod
vedením sbormistra Ondřeje Mejsnara
budou probíhat každé pondělí od 19.00
hod. v prostorách Multifunkčního centra. Začínáme v pondělí 6. září. Bližší informace můžete také sledovat na webových
stránkách www.vlastislav‑hm.cz a na sociálních sítích. Přijďte mezi nás. Kontaktovat
nás můžete i na tel.: 732 789 248.
Marek Výborný, jednatel spolku

Policisté z Pardubického kraje hledají nové parťáky a nabízejí možnost
přijít si vyzkoušet přijímací fyzické testy NA(ne)ČISTO.

Přijďte se za námi podívat a zjistit, jakou máte kondičku! Kolegyně a kolegové
vám rádi zodpoví vaše dotazy. Fyzické testy NA(ne)ČISTO budou probíhat
v září a říjnu 2021 ve čtyřech městech Pardubického kraje a mimo fyzických
testů se můžete něco dozvědět o policejní práci.
Termíny a místa konání:
09. 09. 2021 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí od 8.30 hod. /
Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30 hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských rytířů Skuteč
od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30 hod. /Brněnská 1405,
571 01 Moravská Třebová/
Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na
e‑mailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e‑mailu - WORKSHOP, dále je
potřeba uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a termín, na který
se hlásíte.
Co vás na workshopu čeká?
– jedna část přijímacího řízení k Policii ČR – FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
– úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné 1 rok a bude
uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty
– dozvíte se něco o policejní službě přímo od policistů pořádkové,
dopravní a cizinecké policie, kteří zodpoví veškeré vaše dotazy
– prohlédne si policejní techniku
– dozvíte se informace o přijímacím řízení a psychotestech

Chtěli bychom vám v adventním čase
přiblížit nejen zvyky a tradice Vánoc,
ale zapojit vás aktivně do přípravy výstavy. Proto se obracíme na ty, kteří by
byli ochotni zapůjčit na výstavu nějaký
zajímavý betlém, případně doporučit,
kde by bylo možné jej vypůjčit, ať se
ozvou na telefon č. 605 503 717. Stejně
tak uvítáme vaši účast v soutěži s vánoční tématikou, jejíž pravidla budou
zveřejněna příští měsíc ve zpravodaji Leknín, na stránkách Informačního
centra Pohůdka a Římskokatolické
farnosti Heřmanův Městec. Věříme, že
s vaší pomocí se nám podaří vytvořit
vlídnou předvánoční atmosféru pro
všechny generace.
Zdenka Sedláčková,předsedkyně
MO KDU‑ČSL a spoluorganizátorka výstavy

Co s sebou?
– občanský průkaz
– sportovní oblečení (v případě nepříznivého počasí boty do tělocvičny)
– jídlo a pití
Vše je ke stažení i na našich webových stránkách zde:
https://www.policie.cz/clanek/krajske‑reditelstvi‑policie‑pdk
‑informace‑chcete‑byt‑jednim‑z‑nas.aspx

www.hermanuv‑mestec.cz
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Prázdniny v informačním centru Pohůdka
O prázdninách vládl v našem informačním centru Pohůdka čilý
turistický ruch. Sezona se rozjela na plné obrátky. Za pomoci našich brigádníků jsme zvládli nejen víkendovou rozšířenou otevírací dobu, ale
především zvýšený zájem turistů, za který jsme byli opravdu rádi.
Pro návštěvníky židovského hřbitova jsme
připravili „Průvodce židovským hřbitovem“. Jedná se o vytištěný a zalaminovaný souhrn základních informací o historii
židovského hřbitova a jeho zajímavostech
doplněný plánkem s rozmístěním nejvýznamnějších památek. Spolu s klíčem
teď tedy můžeme zájemcům o návštěvu
židovského hřbitova poskytnout i jedno-

duchý a ucelený tištěný „výklad“ k jedné
z našich nejvýznamnějších památek. Poděkování patří správci hřbitova panu Cibulkovi, který nám pomohl a poskytl cenný
odborný materiál.
V červenci jsme v naší Pohůdce uspořádali výstavu fotografií Romana Nedbala
s názvem Roháče.
Od srpna je u nás k vidění
prodejní výstava pana
Petra Douši s názvem
„Tvorba z kmene“. Autor
využívá krásu a tvar dřeva
a vyrábí originální květináče, korýtka, lampy, kapličky,
budky, kočičí stromy, svícny
a jiné dekorační předměty.
Přijďte obdivovat jeho nápady a šikovnost. Výstava
potrvá do konce září a je
prodejní.

Pohůdka připravuje
No a na co se můžete těšit v příštím období? Je jím jednoznačně Bleší trh
neboli Blešák.

Takže se na něj připravte už teď, pročistěte
svoje domácnosti, vymeťte skříně, vykliďte
sklepy. A nepotřebné věci pošlete dál. Protože co je pro vás bezcenné, může být pro jiného hodnotné. A pak v sobotu 25. 9. 2021
od 8.00 – 11.00 hod. přijďte na zahradu
našeho infocentra nabídnout to, co vám
přebývá, nebo naopak najít to, co vám
chybí. Prodávat, vyměňovat nebo darovat
můžete v podstatě cokoli – věci do domácnosti, knihy, květiny, oblečení, hračky, náhradní díly, ruční nářadí, sportovní potřeby,
přebytky z vaší zahrádky… sortiment je jen
na vás. K dispozici bude celá travnatá plocha
naší zahrady, pro první příchozí i několik stánků a stolů, ostatní si prodejní vybavení musí
zajistit sami. Podmínkou je vyklizení prodejního místa po ukončení akce.
Bližší info na tel. 778 888 772,
email: tic@spokul.cz. Ozvěte se nám.
Thea Palmer a Olga Čížková
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Fotografie z kurzu drátkování
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CHOVATELSKÁ
PRODEJNÍ VÝSTAVA

SVINČANY 2021
Září je začátkem podzimu, a to je
pravidelný termín pro pořádání
chovatelských výstav, které mají
ve Svinčanech velkou tradici. Ta letošní je v pořadí 40. a uskuteční se
18.–19. září 2021. Výstava bude
v sobotu otevřena od 8 do 17 hod.
a v neděli od 8 do 15 hod.
V letošním roce se výstava pořádá již po
čtyřicáté, tak že má slavnostní nádech.
Pro milovníky chovatelství se připravuje soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže a zvířat mladých chovatelů okresu Pardubice.
Dále výstava okrasného ptactva, akvarijních
ryb a domácích mazlíčků mladých chovatelů. Připravena je také VI. Speciální výstava holubů texanů a mondenů, na které se scházejí
chovatelé z celých Čech. Nově je připraven
nákupní trh chovné drůbeže. Uskuteční se
také prodej chovných zvířat, chovatelských
a zahrádkářských potřeb a prodej zahradní
techniky. Připravuje se i expozice, která bude
mapovat 40 let výstavnictví ve Svinčanech.
Pro milovníky květin a zahrady je připravena
prodejní výstava okrasných dřevin, kaktusů,
sukulentů, koniferů a doplňkový sortiment
do okrasných zahrad a prodej dekoračních
prvků do zahrad a zahrádek. Zakoupit si
můžete také vše pro pěstování jedlých a léčivých hub a další sortiment. Po celý průběh
výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení
a stánkový prodej, včetně prodeje regionálních produktů. Výstava je obohacena o živou
hudbu, vystoupení mažoretek a dětský koutek – šikovné ruce.
Výstava bude zakončena v neděli odpoledne za zvuku fanfár mysliveckých trubačů a slavnostním vyhodnocením výstavy
s předáním čestných cen a pohárů pro
nejlepší vystavovatele.
Josef Blažek
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Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 26. 6. 2021 se uskutečnil na kurtech za sportovní halou již 16. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhře “O pohár starosty Heřmanova
Městce“.
Turnaje se letos zúčastnilo 8 párů z Heřmanova Městce a okolí. 4 nejlepší páry
z turnaje roku 2020 postoupily do turnaje
automaticky, čtyři páry si musely vybojovat
účast, z důvodu velkého hráčského zájmu,
v kvalifikačním turnaji.
Jednotlivé páry byly nejprve rozlosovány
do 2 skupin, kde se utkání hrála na jeden
vítězný set. Po vzájemných zápasech ve
skupinách postoupily všechny dvojice do
vyřazovacího pavouka. Vyřazovací pavouk
se již hrál na 9 vítězných gamů, včetně finále.

Do finále turnaje se nakonec probojovala
dvojice Dvořák, Chytil, kteří v semifinále
porazili dvojici Pavlíček, Polák 9-6. Druhou
finálovou dvojici tvořil pár Pardus, Rybišar,
kteří přehráli dvojici Šindelář, Kadlec v poměru 9-5. Vítězem turnaje se nakonec stala
domácí dvojice Dvořák, Chytil po výsledku
9-5, a tím se vrátila po čtyřech letech na
trůn. Poháry vítězům předal pan M. Holub.
Celý turnaj se hrál za velkého diváckého zájmu, na kurtech byla přátelská, ale zároveň
bojovná atmosféra, nechyběla ani výsledková překvapení. Pro hráče i diváky bylo na
kurtech připraveno občerstvení, o které se
staral jako každý rok David Leník. Dík patří
všem sponzorům, kteří vítězům připravili
pěkné a hodnotné ceny.
František Dvořák

Zleva: F. Dvořák, M. Holub, R. Chytil

Klub aktivní
senioři – září 2021
Klub aktivní senioři se sejde v klubovně
Domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí v Heřm. Městci.
Pondělí 13. září. 15.30
OZDOBY A PŘÁNÍ z obalů čajových
sáčků, maetriál doveze lektorka /
spoluúčast 20 Kč
Úterý 21. září 15.30
KERAMIKA doneste si nůž a pracovní
hadr / spoluúčast 50 Kč
Středa 29. září 14.00
MASÁŽE doneste s sebou ručník /
spoluúčast: členové 80 Kč, ostatní 160 Kč
Na setkání se těší a další informace podá na
tel. 724 215 103
Jaroslava Koukalová

Nábor dětí do
oddílu basketbalu
TJ Jiskra
Dobrá zpráva pro vás, kterým se líbí
basketbal. Po delší odmlce zahajuje
TJ Jiskra Heřmanův Městec, oddíl
basketbalu nábor mladých zájemců
o tento velmi atraktivní sport.
Tréninky budou probíhat pod vedením trenéra s letitými zkušenostmi
z nejvyšší basketbalové soutěže. Hlásit se mohou děti ve věku od 9 do
12 let. A to na těchto emailových adresách: david.skalecky@seznam.cz nebo
ptacek.lubomir@seznam.cz. Případně
můžete oslovit kohokoliv z basketbalistů
či vedení TJ Jiskra.
Jitka Holasová, TJ Jiskra

LEKNÍN Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

strana 17

Druhá liga v Heřmanově Městci!
Po delší době přinášíme informace od zelených stolně‑tenisových stolů.
Jednou z největších novinek je, že TJ Jiskra Heřmanův Městec je od září
účastníkem 2. ligy ve stolním tenisu.
Minulá sezóna
Byla zakončená trochu nešťastnou bramborovou medailí z MČR starších žáků. Ale
už nyní můžeme docenit, o jak velký
úspěch se jedná v konkurenci týmů, kde
mládežníci trénují denně a dvoufázově.
O víkendu 26. a 27. 6. jsme se zúčastnili
Mistrovství ČR staršího žactva a dorostu.
Již samotná účast na MČR mládeže je
pro každý oddíl obrovským úspěchem,
nicméně v kategorii staršího žactva jsme
měli nejvyšší ambice a sahali jsme po
umístění mezi nejlepšími třemi družstvy
soutěže. Bohužel se nám nepodařilo po
smolném semifinálovém utkání proklouznout do finále. Celkově sestava ve složení
Dan Volhejn, Vojtěch Jirout a Mark Wagner skončila na čtvrtém místě.
V neděli jsme v posílené sestavě o Jana
Černíka a Richarda Wagnera nastoupili
do MČR dorostu a ani zde jsme nezklamali. Po první – očekávané – porážce
od Havlíčkova Brodu – profesionálního
oddílu a pozdějšího medailisty – se celé
družstvo stmelilo a převedlo špičkový
výkon všech hráčů. Celkově jsme obsadili
výborné deváté místo a především jsme
po strhujícím boji dokázali porazit i mistry
ČR starších žáků z přechozího dne – Ústí
nad Labem.

Druhá liga se blíží!
Další dobrou zprávou pro oddíl TJ Jiskra Heřmanův Městec je zisk 2. ligy ve
stolním tenisu. Shodou okolností a díky
velmi dobrému vztahu oddílem z Chocně budou v příštím roce naši mladí hráči
nastupovat ve 2. lize. Bude to pro ně velmi
těžká zkouška, nicméně během MČR ukázali, že při tvrdé dřině a týmovém duchu
jsou schopni hrát i se špičkovými hráči
v ČR. Chtěli bychom tímto ještě jednou
poděkovat panu Šípalovi z Chocně za to,
že mladé pušky z Heřmanova Městce budou mít již od září možnost si tuto soutěž
zahrát.
Pevně věříme, že nás přijdete do sportovní haly podpořit a my se pokusíme co
nejlépe reprezentovat oddíl.
Družstvo „B“ bude hrát divizi Pardubického kraje. Další dvě družstva budou hrát
okresní soutěže.
Mládež
Koncem července se hráči TJ Jiskra Heřmanův Městec zúčastnili mezinárodního
turnaje Czech Open Olomouc. V soutěži
družstev si Dan Volhejn a Vojta Jirout poradili s mezinárodní konkurencí a odvezli
si zlaté medaile. V soutěži čtyřher skončili
druzí.

Czech Open Olomouc

Následně se celá šestice hráčů zúčastnila
části mezinárodní série turnajů Jolla Satellite Tour 2021, kde svedli boje s hráči
z Čech, Slovenska, Saudské Arábie a Německa. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl
Vojta Jirout, který skončil na jednom z turnajů na 5. místě. Mládež se i v letošní sezóně zapojí do republikových i krajských
bodovacích turnajů mládeže a především
již koncem září čeká naše hráče MČR jednotlivců ve starším žactvu.
Přípravka mládeže
S tréninkem mladých hráčů se v Heřmanově Městci začalo před pěti lety. Cílem
bylo přivést děti od počítačů a mobilů ke
sportu a pohybu obecně. Po pěti letech
patří oddíl stolního tenisu k nejlepším
v ČR a pravidlně se účastní MČR mládeže.
Po úspěšně odchované generaci, která je
již nyní oporou v oddílu v dospělých kategoriích, je nově otevřena přípravka pro
nejmladší hráče a hráčky ve věku 5–7 let.
Hlavní náplní v prvním roce bude – hýbat se, zahrát si 2x týdně sportovní hry,
pobavit se s kamarády a přitom se naučit
základy hry s pálkou a míčkem. Následně
po zvládnutí základů stolního tenisu budou děti jezdit po turnajích poblíž Heřmanova Městce a následně ti nejšikovnější
i po celé ČR. Schůzky s rodiči budou 2.
a 7. 9. 21 od 17.30 hodin. Pokud vám nevyhovuje termín, přijďte se svými dítky mezi
nás kdykoli v úterý, čtvrtek nebo pátek od
18 hodin do sportovní haly, rádi vás uvidíme a zodpovíme vaše případné dotazy.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra HM
Jan Jirout a Jan Volhejn

Mistrovství ČR staršího žactva Havířov

www.hermanuv‑mestec.cz
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Dny evropského dědictví v Heřm. Městci
I v letošním roce se naše město zúčastní celostátní akce pořádané Sdružením historických
měst Čech a Moravy pojmenované Dny evropského dědictví. V rámci této akce jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny historické památky, do kterých často není běžně přístup.
Můžete tedy navštívit památky v Heřmanově Městci, které jsou uvedeny níže a nebo,
pokud je již znáte, vydat se do jiných měst, které se akce účastní. Do Heřmanova Městce
každoročně přijíždí v rámci těchto dnů mnoho návštěvníků, a proto by i občané našeho
města měli této příležitosti využít. Informace o zpřístupněných památkách je možno najít
na adrese https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/.
Tomáš Plavec
Heřmanův Městec 11. – 12. 9. 2021
SOBOTA 11. 9. 2021
Kostel sv. Bartoloměje
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Kostel Zvěstování Panny Marie
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Husův sbor
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Synagoga
10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
NEDĚLE 12. 9. 2021
Židovský hřbitov
10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Synagoga
10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Komentované prohlídky.
Vstup do všech památek zdarma.
DOPROVODNÝ PROGRAM NEDĚLE 12. 9. 2021 – KONCERT
18.00 Opera gentlemen – Tři tenoři Vstupenky v předprodeji i na místě.

S816 EHD plakat 2021 A3_OK.indd 1
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STAŇTE SE NAŠÍM KOLEGOU
Baví Vás odborná manuální práce a nevadí Vám práce na směny?
Pak hledáme právě Vás!

Do společnosti EcoWasteEnergy v Prachovicích přijmeme:

Očekáváme:
•
•
•
•
•
•

STROJNÍKA

Střední odborná škola (vyučení) technického směru
Řidičský průkaz sk. B, průkaz strojníka výhodou (obsluha kolového nakladače)
Praxe na pozici zámečník (nebo podobné) výhodou
Vazačské a jeřábnické oprávnění výhodou
Elektro vyhláška č.50 výhodou
Zdravotní způsobilost pro práci v nepřetržitém (směnném) provozu

Pracovní náplň:
• Fyzická kontrola a zabezpečení chodu výrobního zařízení
• Provádění oprav výrobního zařízení při preventivní údržbě a odstávkách
• Dodržování požadavků BOZP, hygienických předpisů a ekologických norem

NADSTANDARDNÍ PŘÍSPĚVKY
A ZAJÍMAVÉ
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

Rádi zodpovíme Vaše dotazy
730 185 359
Michaela.stefancikova@cemex.com
730 169 220
michaela.blahova@cemex.com
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PENZION BAČALSKÝ MLÝN – odpočinek i ráj pro rybáře

Aktivní přístup k životu

U Bačalského rybníka, nedaleko Morašic, můžete nalézt mlýn, jehož historie sahá až do roku 1560. Nyní je
z mlýna nově zrekonstruovaný penzion stojící v klidném prostředí lesů poblíž Morašic u Chrudimi. Na malé
i velké návštěvníky čekají útulné pokoje a pro milovníky rybaření zas zarybněný a v roce 2017 revitalizovaný
rybník. Chytit zde můžete třeba kapra, úhoře, candáta,
pstruha, lína, ale i okouna! Povolenky pro sportovní rybolov „Chyť a pusť“ lze zakoupit ve stylové restauraci,
která je součástí celého penzionu. Rádi bychom Vám
tak nabídli nejen odpočinek na úpatí Železných hor, ale
i příjemné zázemí pro Vaše svatby, narozeniny nebo
rodinnou sešlost.

APŽ Září 2021

Své rezervace obracejte na číslo +420 602 800 048 nebo na email info@bacalsky‑mlyn.cz.

Bačalský mlýn hledá
personál na pozice kuchaře

Bačalský mlýn hledá personál
na pozice číšník/číšnice

Práce zahrnuje zajištění chodu kuchyně
restaurace vč. výdeje jídel. Možnost ubytování a stravování. Nástup možný ihned.

Práce zahrnuje obsluhu hostů restaurace, ale
i ubytovaných na penzionu. Možnost ubytování a stravování. Nástup možný ihned.

Více informací pří osobním pohovoru
nebo své dotazy obracejte na číslo:
+420 776 876 612

Více informací na telefonním čísle:
+420 776 876 612.

Úterní hodinová cvičení v RC Radovánek
Začínáme cvičit každé úterý v nových
prostorách RC Radovánek (Multifunkční
centrum) od 14.00. Cvičíme 14. a 21. září.
středa 1. září
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Jako břitva (skupina B sezóna
2020). Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.
Podmínkou účasti je očkování, PCR nebo
antigenní test, potvrzení o prodělaném
onemocnění COVID-19. Vstup do divadla
s ochranou dýchacích cest.
pondělí 6. září – sobota 11. září
Turistický pobyt v Beskydech
Pobyt pouze pro přihlášené.
sobota 18. září
Pěšky ze Šerlichu do Deštného v O. h.
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží
v H. M. Příjezd do 19.00.
sobota 25. září
Cyklistické toulání po okolí
Sraz v 9.00 u vchodu do parku (u Holuba).
Ujedeme cca 50 km.

tvorba
z kmene

• Budky pro exotické ptactvo

• Dekorační předměty
• Kočičí a jiné stromy
• Koryta, lampy, kapličky atd...

PETR DOUŠA
Kostelec u Heřmanova Městce 119
Tel.: 723 949 170
e-mail: zelvarium.pd@seznam.cz
www.zelvarium-pd.cz

pondělí 27. září
Východočeské divadlo v Pardubicích
Představení Společenstvo vlastníků (skupina
B sezóna 2020). Odjezd v 18.00 z nám. Míru
v H. M. Podmínkou účasti je očkování, PCR
nebo antigenní test, potvrzení o prodělaném
onemocnění COVID-19. Vstup do divadla
s ochranou dýchacích cest.
středa 29. září
Pěší výlet s překvapením
Z Březinky do Třemošnice. Odjezd ve 12.00
z autobusového nádraží v H. M.
Slavíme den seniorů
sobota 2. října
Výlet na zámek Sychrov
Odjezd v 9.00 z nám. Míru v H. M. Prohlídka
zámku a anglického parku. Návrat do 18.00.
Příspěvek na dopravu 100 Kč/osobu. Vstup
na zámek si hradí každý sám. Zájemci, hlaste
se do středy 22. září.
pondělí 4. října
Svátek seniorů v Pardubicích
Odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží
v H. M. Program v Atriu Palác.

Respektujeme vládní nařízení, program
bude přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.

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

www.hermanuv‑mestec.cz
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SERIÁL: Zaváté stopy našeho města
Čáslavská ulice – 11. díl

Putování Čáslavskou ulicí zakončíme zastavením za železničním přejezdem
vlevo ve směru z města, kde již více než sto let existuje kamenická dílna.

Nakládání kamenného pylonu k pomníku Julie Havlíčkové ve Svojšicích, vlevo dům č. p. 377,
vpravo zahrada u domu č. p. 513, 1936

Založil ji v roce 1910 Josef Pleskot st. (1880–
1957). Do Heřmanova Městce přišel na jaře
1907. První kamenickou dílnu si zřídil zde na
konci města na pozemku stavitele Josefa Čecha, u křižovatky silnic do Čáslavi a na Přelouč,
přibližně v místě současného domu č. p. 513.
V roce 1910 zakoupil protější pozemek se starším domem a kamenickou dílnu sem přemístil. Postupně dům č. p. 231 přestavěl a přistavěl k němu novou dílnu (1929), pilu a v roce
1934 garáž pro auto. K dalšímu rozšíření dílny
došlo v roce 1942.
V roce 1951 byl podnik znárodněn a včleněn
do národního podniku Skutečský průmysl kamene ve Skutči. V roce 1953 převzal provozovnu Oblastní komunální podnik. Josef Pleskot
st. odešel do penze, v kamenictví zůstal jeho
starší syn Josef (1908–1970), který zde pracoval od roku 1927 až do své smrti v roce 1970.
Kamenické profesi se věnovali také všichni tři
synové Josefa Pleskota ml.
Josef (1934) a Jaromír (1938) působili v kamenictví v Chrudimi, František (1948) byl řadu let
zaměstnán v podniku Českomoravský průmysl kamene a mimo to pokračoval v jeho otcem
započaté spolupráci se sochařem Dobromilem Zahradníkem, který je i autorem zdejšího
pomníku obětem druhé světové války. V roce
1993 požádal František Pleskot o navrácení
dílny. V rodinné tradici nadále pokračuje se
svým synem Michalem (1971) a synovcem
Martinem (1969).
Veronika Lánská, Eva Bočková

Skládání kamenného bloku, v pozadí dům č. p. 513, 40. léta 20. století

Nakládání na dvoře dílny, uprostřed č. p. 231, vlevo č. p. 395 a 237, 40. léta 20. století

Uzávěrka zpravodaje:
pondělí 20. 9. 2021 ve 12.00

LEKNÍN
Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Josef Pleskot ml. při práci, v pozadí č. p. 237, 30. léta 20. století
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