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NOVINKY Z HROCHOVA TÝNCE
LETNÍ KINO
Od 29. června 2021 se můžete
těšit na letní kino v Hrochově
Týnci, které bude každé druhé
úterý po dobu letních
prázdnin.

LÁVKA PŘES NOVOHRADKU
VE STÍČANECH
Byla postavena nová lávka přes
řeku Novohradku ve Stíčanech.
Budete ji moci využívat při
Vašich procházkách po okolí.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané,
blíží se léto a s ním spojené dovolené a prázdniny dětí.
Přejeme Vám, aby minimalizace omezení spojená s COVID-19
umožnila Vám všem prožít krásné léto a dovolené.
Odpočiňte si, načerpejte sílu a energii a pokud se Vám podaří
navštívit nějaké zajímavé místo, budeme rádi za tip ostatním
spoluobčanům na jejich další dovolenou nebo výlet.
Vaše tipy můžete zasílat na adresu redakce Týneckého
zpravodaje.

HROŠÍ KREV
Darujte krev nebo plazmu
prostřednictvím Transfuzního
oddělení Pardubické
nemocnice a podpořte tak
dobrou věc.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakce Týneckého zpravodaje děkuje
všem, kteří přispěli článkem a informacemi
do druhého vydání letošního roku.
Poděkování patří i panu Martinovi
Velínskému za fotografii Zámku a okolí na
titulní straně zpravodaje.
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Poldr u Kutřína
O tom, že povodně na řece Novohradce trápily již naše předky, se můžeme
dočíst v kronikách. Již v 19. a počátkem 20. století plánovali, ale
nezrealizovali, rozsáhlá opatření.
Proto jsme rádi zaznamenali tiskovou zprávu Pardubického kraje, kterou
29. 4. 2021 zveřejnil na svých stránkách. Zde oznámil, že byla zahájena
stavba poldru Kutřín na řece Krounce. O přípravě realizace jsme vás již
několikrát informovali v předchozích číslech. Jedná se o velkou a několik
let připravovanou stavbu na řece Krounce, jejíž přínos má být zejména v
zadržování vody při velkých přívalových srážkách. Má zajistit ochranu před
povodněmi obcím Luže, Lozice, Chroustovice, Hrochův Týnec a dalším. Zde
bych chtěl poděkovat všem našim občanům, kteří se svým podpisem pod
petici ohledně výstavby tohoto poldru v roce 2007 také zasloužili o to, že
připravovaný projekt nebyl zastaven a dále se pokračovalo v projekčních
pracích. Z vyjádření tehdejšího ředitele Povodí Labe bylo cítit, že chybělo
velice málo a vše bylo zastaveno.
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Začíná se realizovat dílo, které bude mít výrazný vliv na odtokové poměry při zvýšených srážkách. Státní podnik Povodí
Labe dne 11. 2. 2021 uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, a.s., která jako vybraný zhotovitel postaví poldr Kutřín. Smluvní
cena dle smlouvy o dílo je 397 mil. Kč bez DPH. Stavba začala na jaře letošního roku. Stavební práce, které se budou
realizovat, plynule navazují na již dokončené přípravné práce, které spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél
přístupových komunikací a kácení v prostoru budoucího tělesa hráze.

Hlavní část stavby bude 140 m dlouhá
a 17,8 m vysoká hráz ve tvaru teras,
nad níž budou upravena zátopová
území. Hráz má zvládnout nápor
stoleté vody. Předpokládá se, že
přehrada bude většinou prázdná.
Jakmile však dojde k vydatnému dešti
a koryto řeky se začne nebezpečně
zvedat, bude toto území zaplavovat.
Celkový objem akumulované vody
může dosáhnout až 4,8 mil. m3.
Stavba je spolufinancována z
dotačního
titulu
Ministerstva
zemědělství – Podpora prevence před
povodněmi IV. etapa. Dodavatel má

na stavbu 45 měsíců, tedy skoro čtyři roky.
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Od měsíce března do května letošního roku jsme měli zákonnou povinnost se zúčastnit Sčítání lidu, domů a bytů 2021
(dále jen Sčítání 2021). Jedná se o největší statistické šetření v zemi prováděné Českým statistickým úřadem, které se
koná jednou za 10 let. Poprvé bylo možné vyplňovat elektronické formuláře online na stránkách Českého statistického
úřadu nebo v mobilní aplikaci. Sčítání 2021 umožní jak srovnání současného stavu naší země s minulostí, tak i se
zbytkem světa. V rámci ochrany dat jsou veškerá osobní data kompletně anonymizována, následně vymazána a
zničena. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky. Zjištěné informace významně ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry a tak ovlivňují život každého z nás. Výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na
přelomu roku 2021 a 2022.
Zdroj: web Českého statistického úřadu
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Lávka přes řeku Novohradku ve Stíčanech
O podpisu smlouvy na vybudování lávky jsme vás informovali již v minulém čísle. Od poloviny měsíce dubna jsme mohli
sledovat stavební činnost na obou březích Novohradky, kde se začaly stavět podpěry lávky. Po geodetickém zaměření a
vyhloubení vytyčených míst byly vybetonovány železobetonové pilíře. Následně byl zhutněn materiál přístupových cest
a upraveno okolí pilířů. Do připravených zámků lávky bude osazena vlastní ocelová konstrukce, která bude povrchově
antikorozně ošetřena. Pokud to umožní povětrnostní podmínky a nepřekazí nějaká nepředvídatelná událost, je
plánováno předání díla v polovině června 2021. Poté bude předána lávka k používání veřejnosti.
Atmosféra řeky, splavu a blízkost lesa láká k posezení. Proto je plánováno následné osazení místa lavičkou, popř. i jiným
zařízením. Rádi bychom uvítali, kdyby se našel někdo z občanů místní části Stíčany, který by si vzal nad tímto posezením
patronát.

Zeleň ve městě
V rámci péči o zeleň v Hrochově Týnci byly ořezány stromy v intravilánu města, vysázeny dvě sakury před bytovým
domem v Nádražní ulici, 24 líp srdčitých podél zasakovacího průlehu nad ulicí Na Hlásce a 24 líp srdčitých podél
komunikace na Honbice. Výsadba líp proběhla v rámci akce Vysaďte si „svůj“ strom dne 24. 4. 2021. Bylo ji možné
zrealizovat díky dotaci Státního fondu životního prostředí a díky smlouvě se společností CI2. K pomoci při výsadbě
jednotlivých stromům se přihlásili občané, kteří je společně se svými dětmi zasadili. Zálivku zajistila místní jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Počasí nám přálo a tak jedinou malou vadou na užitečně a příjemně stráveném dopoledním
čase bylo to, že v rámci epidemické situace se nemohly tvořit větší skupiny. Následně byly stromy označeny dřevěnými
tabulkami s nápisy, které si jednotliví „patroni“ vymysleli. Uvedu jeden z nich za všechny: „Buďte k sobě milejší, ať je
život veselejší“.
V dubnu a květnu jsme mohli obdivovat krásu nově vysázených narcisů, modřenců, krokusů a dalších rostlin v zámecké
zahradě. Aby mohl být projekt dokončen, byl v části parku sousedícím s domy č. p. 146 a 357 postaven nový pletivový
plot. Po vykácení náletových a neperspektivních dřevin zde byl vyrovnán terén. Spodní část zahrady je nyní kompletně
připravena k výsadbě nového habrového plotu a k výsevu nového trávníku. To je plánováno koncem měsíce května.
Současně budou namontovány železné lavičky podél cest. Tak bude dokončen projekt revitalizace zámeckého parku,
který byl započat v loňském roce.
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S péčí o zeleň souvisí i rozhodnutí zastupitelstva města o provedení terénních úprav podél levého břehu melioračního
příkoru mezi Hrochovým Týncem a silnicí od Čankovic do Blížňovic. Tak bude zajištěno propojení komunikace pro pěší a
cyklisty od Hrochova Týnce do Blížňovic. V budoucnu je plánováno osázení okraje cesty zelení, které v naší přírodě není
nikdy dost.
Chtěl bych také poděkovat všem účastníkům dobrovolné akce Ukliďme Česko za odstranění odpadků hyzdících naše
životní prostředí.
Zámek v Hrochově Týnci
Stavební práce na rekonstrukci sklepa a přízemí zámku byly ukončeny v prosinci loňského roku. V současné době se
připravuje přestěhování knihovny z budovy využívané Základní uměleckou školou do nově opravených prostor na
zámku. S tím souvisí nutnost instalace nového osvětlení. Zde bylo nutno najít kompromis mezi zákonnými požadavky
na intenzitu osvětlení, umístění v historických prostorách a výší ceny. Také jsme řešili ve spolupráci s pracovnicemi
Okresní knihovny v Chrudimi rozmístění regálů, dětského koutku, … Zde bych chtěl poděkovat paní Martině Petrlíkové
za ušití krásných textilních doplňků, které oživují nové prostory.
Slavnostní otevření knihovny je plánováno na pátek 11. 6. 20201. Doufáme, že nové prostory se vám budou líbit a
knihovnu bude navštěvovat více zájemců o půjčení knih.
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Přístavba mateřské školy
Za stávající budovou B Základní školy v Hrochově Týnci začíná probíhat stavební ruch. Souvisí to s plánovanou
výstavbou dvou bytových domů, která je financována soukromým investorem. Dokončení je plánováno na roky 2022 a
2023. V Hrochově Týnci získá bydliště několik desítek osob. S tím souvisí budoucí předpokládaný nárůst požadavků na
umístění dětí do mateřské školy. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o zadání studie na vybudování přístavy mateřské
školy, kterou vyhotovila firma PLP Projektstav s.r.o. Rosice. Při projekci byly respektovány mnohaleté praktické
zkušenosti z provozu od vedení mateřské školy. Nyní se pracuje na dalších stupních projektové dokumentace, abychom
v případě vypsání vhodných dotačních titulů byli připraveni s podklady pro žádost o dotaci.

Závěrem bychom chtěli jen zmínit menší akce, které se podařilo
zrealizovat
Vyznačení parkování na Náměstí a zjednosměrnění provozu v rámci místní
komunikace. Byla řešena bezpečnost dopravy a zpřehlednění parkování.
Oprava plochy před výjezdem z garáže JSDH Hrochův Týnec. Byly
odstraněny nerovnosti a vylepšen odvod vody z komunikace.
Výměna vstupních dveří v bytovém domě Hrochův Týnec, Nádražní 262.
Staré prosklené dveře s velkými tepelnými ztrátami byly nahrazeny novými
s izolačním trojsklem. Zároveň bylo řešeno uzavírání objektu.
Výměna a rozšíření pódia v kulturním domě. Stávající bude připraveno pro
použití při venkovních akcích pořádaných v Hrochově Týnci.
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KULTURNÍ VÝBOR
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané
kultury,

a

příznivci

vzhledem
ke
zlepšující
se
epidemiologické situaci v ČR pro Vás
máme dobré zprávy.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Tomáš Douda

Pod záštitou Kulturního výboru města Hrochův Týnec pokračovalo v letním
semestru studium na Univerzitě třetího věku na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Vzhledem k epidemiologickým opatřením probíhala výuka distančně z
pohodlí domova všech studujících. V semestru byla zapojena jedna
studentka z Hrochova Týnce, jedna z Moravan a tři z Čankovic.
V zimním semestru 2021/2022 bude opět otevřeno studium pro zájemce,
kteří splní podmínky studia. Zimní semestr začne 27.9.2021 s tím, že do
13.9.2021 musí být vybrán kurz studia.
Pro připomenutí uvádím případným zájemcům podmínky k přihlášení ke
studiu:
přiznání nároku na starobní důchod,
nebo
přiznání nároku na předčasný starobní důchod,
nebo
přiznání nároku na invalidní důchod.
Za sebe i za celý Kulturní výbor se budu těšit na Vaše přihlášky ke studiu.
Vaše případné dotazy rád zodpovím osobně, telefonicky nebo
prostřednictví emailu - kontakt naleznete na poslední stránce Týneckého
zpravodaje nebo u matrikářky města paní Hany Novákové na Městském
úřadě.
Rozšiřte si svoje obzory a vyzkoušejte si studium ve 21. století
prostřednictvím Virtuální univerzity třetího věku i Vy.
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Jednou z prvních kulturních akcí
města bude Letní kino. Poprvé v
historii letního kina v Hrochově Týnci
budeme moci v případě nepříznivého
počasí využít prostory Kulturního
domu a promítání tak realizovat. Jen
musím upozornit na omezenou
kapacitu Kulturního domu.
V plánu je 5 úterních večerů (vždy s 2
týdenní pauzou) - první promítání
bude v úterý 29.6.2021 s českým
filmem ŠARLATÁN.
Následovat bude úterý 13.7., 27.7.,
10.8. a poslední 24.8.2021 - výběr filmů
a orientační čas promítání naleznete
na samostatné stránce věnované
Letnímu kinu a jeho programu.
Dalšími akcemi, které pro Vás
připravujeme do Kulturního domu,
budou podzimní kino, divadelní
představení, Městský ples, který bude
tentokrát již v listopadu, a prosincový
Vánoční koncert.
Pro naše seniory připravujeme na září
výlet a odpoledne v Kulturním domě.
To ale nebude určitě vše - bude nás
čekat ještě Mikulášská nadílka,
zahájení Adventu atd. - o všem Vás
budeme informovat v příštím čísle
Týneckého zpravodaje a také na webu
a FB města.
Doufám, že Vás naplánované akce
zaujaly a některé, nebo klidně
všechny, navštívíte .
Krásné léto a dovolenou Vám přeje
celý Kulturní výbor města.
I 7

VÝBOR PRO VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Petr Voženílek

Z činnosti výboru pro veřejné zakázky:
Výbor zrealizoval poptávkové řízení na
zhotovitele „Lávky pro pěší přes řeku
Novohradku u splavu ve Stíčanech“
včetně
zajištění
technického
a
autorského dozoru investora a
koordinátora BOZP.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V HROCHOVĚ TÝNCI
Petr Schejbal

Počet obyvatel v jednotlivých územních celcích je základním parametrem,
od něhož se odvíjí rozhodování nad jednotlivými záležitostmi. Proto bude
výstupním parametrem Sčítání lidu, domů a bytů 2021. To bylo impulsem
pro zjišťování vývoje počtu obyvatel v Hrochově Týnci jako celku a v
místních částech Hrochova Týnce. V následující tabulce a grafech je
souhrn informací zjištěných z různých statistických ročenek a statistik
uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Stavba je před dokončením, zhotovitel
společnost
PESBEK
stav
s.r.o.,
Pardubice, cena 2.098.593,-- + DPH.
Úprava pozemku podél vodoteče v
Karaních, zhotovitel POKSPOL s.r.o,
Chrudim za cenu 60.000,--Kč + DPH.
Výbor se spoluúčastnil poptávkového
řízení akce „Rekonstrukce školní jídelny
– gastro vybavení“, vítězná firma TeS
spol. s r.o., Chotěboř za cenu
2.045.204,--Kč + DPH, „Rekonstrukce
školní jídelny – stavební část“ , vítězná
firma BW stavitelství, Chrudim za cenu
díla 3 822 831,57,-- Kč bez DPH.
Dále pak „Stavení úpravy objektu na
p.p.č. 205/1 a 205/2 v k. ú. Hrochův
Týnec (kulturní dům), vítězná firma BW
stavitelství, s.r.o. za cenu 10.383.112,-Kč + DPH.
Na tyto stavební akce je podána žádost
o dotaci s podmínkou realizace za
předpokladu, že dotace bude
přidělena.
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VÝBOR PRO NEMOVITOSTI
MĚSTA
Petr Plachý

Výbor pro nemovitosti města se věnuje
a v minulém roce se zabýval zejména
odprodejem částí zabraných nebo
zaplocených
obecních
pozemků
našimi občany. Tyto části byly
zrevidovány
obnovou
operátu
(digitalizací),
kterou
provedl
Katastrální
úřad
Chrudim
pro
Pardubický kraj. Neřešili jsme důvody,
ze kterých v minulosti k těmto
záborům došlo. Provádíme vlastní
zúřadování těchto částí většinou
prodejem nebo nájmem. Není to
činnost, kterou bychom si naše
spoluobčany příliš naklonili, ale
měříme všem spoluobčanům podle
stejného metru, který je nám zadáván
z Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj.
Připravujeme pro naše zastupitelstvo
prodeje
obecních
bytů.
Naše
zastupitelstvo schválilo prodeje bytů
zejména v objektech, kde nejsme již
jediným vlastníkem a nebo jde o
bytové jednotky zastaralé pro moderní
způsob bydlení. Prodejem těchto
bytových jednotek si chceme vytvořit
zdroje pro rekonstrukci bytů v
bývalém objektu DPS.
V DPS v současné době nenásilnou
formou stěhujeme naše spoluobčany
nebo nájemce z nejvyššího patra do
pater nižších. Toto patro se chystáme
rekonstruovat na větší bytové
jednotky jako nájemné bydlení pro
mladé rodiny. Máme již připravenou
studii. V nejvyšším patře vzniknou 4
moderní bytové jednotky.
V dalším průběhu letošního roku
chceme připravit zastupitelstvu návrh
na sjednocení nájmů v bytových i
nebytových prostorách v majetku
našeho města.
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA
Hana Nováková

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec k 25.5.2021.
Počet obyvatel města = 2.247 včetně
cizinců.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku
se 13 spoluobčany. Čest jejich
památce.
Na svět a do našeho města se
narodila 4 miminka.

STŘÍPKY Z HISTORIE HROCHOVA TÝNCE Z ROKU 1920

K trvalému pobytu se nám přihlásilo
nově 14 občanů.

V této rubrice uvádím výběr úryvků z kroniky Hrochova Týnce tak, jak nám
je zapsal Jan Roček.

Nově narozeným spoluobčankům
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a hodné rodiče. Rodičům gratulujeme
a přejeme jim to nejhodnější děťátko
pod sluncem.

Zřízení občanské školy
Dne 6. května 1919 podána byla zdejší správní komisi, jež úřadovala místo
rozpuštěného okresního zastupitelství, tato žádost:
Zástupcové všech místních politicky organizovaných stran na společné
schůzi, konané dne 5. května 1919, usnesli se jednomyslně na následujícím:
Žádáme okresní zastupitelství, respektive správní komisi v Hrochově Týnci,
aby okamžitě a bez průtahu zahájila přípravné práce ke zřízení měšťanské
školy chlapecké i dívčí pro obvod hrochovo-týnecký, aby se nepropásla
nynější doba příznivá zřizování měšťanských škol, obvodových, jež zajisté
budou – pokud nákladů se týče – těšiti se přízni státní měrou nejvyšší.

Nově registrované spoluobčany mezi
námi vítáme a ať se Vám v Hrochově
Týnci dobře žije.

Petr Schejbal

V Hrochově Týnci dne 6. května 1919
Následují podpisy zástupců obou stran socialistických, lidové, národně demokratické a agrární.
Dříve, nežli tuto žádost správní komise dostala, bylo ministerstvem školství a národní osvěty nařízeno šetření o zřizování
újezdních občanských škol, které svým zařízením a rozsahem učiva jsou měšťanské (či občanské) školy a mají pouze
odchylné pojmenování. Okresní školní rada chrudimská při šetření tom v dubnu 1919 navrhla ministerstvu Hrochův
Týnec za sídlo příští újezdní občanské školy. Dle nabytých zpráv postavil by stát budovu pro újezdní občanskou školu a
převzal by její vydržování, kdežto při žádosti za zřízení měšťanské školy musí dle dosud platných zákonů obecní
zastupitelství vydati prohlášení, že samo se zavazuje vlastním nákladem postaviti budovu a opatřovati všechny věcné
potřeby školy.
Když správní komise uvažovala o žádosti zdejších politických organizací, klonila se k názoru, že nynější doba není
vhodná k předložení této žádosti vyšším úřadům školským a že by bylo výhodnější několik měsíců vyčkati, jak se vyvine
záležitost zřizování újezdních škol. Aby však nemohla býti viněna, že odkladem poškodila dobrou věc, snesla se dne 10.
května na tom, že podá zemské školní radě v Praze žádost na zřízení koedukační měšťanské školy pro chlapce a dívky,
ale k žádosti nepřipojí závazné prohlášení o postavení a vydržování školní budovy. Nechtěla proto prohlášení toto
vydati, poněvadž stavba potřebné nové školní budovy za nynějších téměř šílených cen byla by vyžadovala velikého
nákladu, k němuž nemohla občanstvo zavázati pětičlenná správní komise, pouhá to poválečná náhražka obecního
zastupitelství. Správní komise však v podané žádosti k zemské školní radě zdůraznila, by pro případ, že by bez tohoto
prohlášení nemohla býti žádost úředně vyřizována, byla aspoň toho dbáno, aby v případě zřizování újezdních škol byl
10 I

2 I 2021

Hrochův Týnec najisto sídlem příští školy té. Okresní školní rada žádost správní komise v zasedání dne 4. června
konaném schválila a dalšímu úřednímu řízení zemské školní radě předložila.
Avšak správní komise pouze na tuto činnost se neomezila; obírala se současně časné otázkou, co činiti, jestli zemská
školní rada uloží správní komisi, aby ihned určitě se rozhodla, chce-li převzíti věcný náklad s občanskou školou spojený.
Očekávaly se sice v krátké době nové volby obecního zastupitelstva, jež mohlo o otázce této právoplatně rozhodnouti,
ale poněvadž dotaz od zemské školní rady mohl přijíti dříve, než nové volby budou provedeny, učinila správní komise
předem opatření, na základě jehož mohla by bez vlastní zodpovědnosti potřebné prohlášení učiniti.
Za účelem tím svolala na 12. května schůzi všech zástupců místních politických organizací, místní školní rady a zástupců
živnostenských společenstev a ve schůzi té sneseno, by učiněn byl písemný dotaz u poplatnictva, chce-lise odhodlati ke
stavbě školní budovy. Budova byla by postavena teprve tenkrát, až by se asi za 300 tisíc korun pořídila a potřebná
peněžitá částka za stavbu byla by zaplacena hned, poněvadž nyní po válce občanstvu finančně dobře se daří. A
poněvadž pravá demokracie vyžaduje veřejnost veškerého jednání a nepřipouští, by s občanstvem provozována byla
hra „na slepou bábu“, bylo většinou hlasů sneseno, by každému jednotlivému poplatníku bylo oznámeno, kolik by v
tomto případě na stavbu školní budovy zaplatil a aby každý oznámil slovem „ano“ nebo „ne“, souhlasí-li či nesouhlasí-li
se stavbou budovy pro občanskou školu.
Ti, kteří v této schůzi (dne 12. května) při hlasování o návrhu tomto zůstali v menšině, obávali se, že snesení toto poškodí
možné zřízení občanské školy. Aby se tomu předešlo, vydala místní organizace národní demokracie tiskem brožurku:
„Otázka měšťanské školy v Hrochově Týnci“ a brožurku tu občanstvu zdejšímu rozdávala. V ní snažila se dokázati, že
náklad se zřízením občanské školy spojený bylo by lze u nás snadno uhraditi a že ze zřízení občanské školy mělo by
občanstvo zdejší veliký finanční zisk. V brožurce doporučovalo se, by stavební náklad 300 tisíc korun opatřil se na 50 –
tiletý úmor; píše se tam dále, že peníz ten vypůjčil by se na 5 % úrok, až lze určitě očekávati, že by se výpůjčky dosáhlo
na úrok nižší. Roční anuita činila by 16 433 k 02 h, z čehož cukrovar by platil 7 972 K 75 h, velkostatek 2 070 k 01 h a
ostatní poplatníci 6 390 k 26 h. Finanční prospěch, jež zdejší obec by z toho měla, byl by (prý) asi tento:
„Počítáme-li, že dnes jezdí do Chrudimě z Hrochova Týnce 18 dětí, jež by zde jinak chodily do měšťanky, že stojí ročně
každého žáka jízda 85 K a strava v Chrudimi asi 100 K ročně, znamená to od nás odliv nejméně 3 300 K ročně, jež by zde
jinak přirozeně zůstaly.
K nám (do Hrochova Týnce) by chodilo do měšťanky asi 300 dětí přespolních, z nichž by každé utratilo za stravu a
učebné pomůcky nejméně 100 K ročně, což znamená celkem ročně 30 tisíc korun. Nehledě ovšem k tomu, aby za dětmi
přicházeli rodičové, kteří své nákupy a potřeby obstarávali by u zdejších živnostníků a obchodníků, čím by přirozeně
stoupal obchodní ruch, zvyšující blahobyt a tím i poplatní sílu jednotlivců. Mimo to hledali by žáci ze vzdálenějších
vesnic v době zimní v rodinách našich ubytování a stravování, což by přirozeně k našemu dobru sloužilo.
S měšťanskou školou přišlo by sem nejméně 6 nových učitelských sil s úhrnným příjmem asi 36 tisíc korun, z čehož by
zde jistě utratily 2/3, tj. 24 tisíc korun. Celkový příliv roční byl by tedy 54 tisíc korun a počítáme-li při tom s 25 % ziskem,
znamená to ročně 13 500 K, čili úhrnem 16 830 K, kdežto roční anuita zdejšího poplatnictva bez cukrovaru a velkostatku
jen 6 390 K 26 h.
Z uvedeného jest viděti, jak nepatrné a skutečně jen zdánlivé jsou finanční oběti, jež by zdejší poplatníci měšťanské
škole v nejkrajnějším případě měli přinésti.
V brožurce dále se uvádí, že „měšťanská škola již dávno v Hrochově Týnci mohla státi, kdyby nebylo okolností, o nichž
dnes lépe pomlčeti“. Tvrzení toto svědčí buď o pisatelově neznalosti toho, jak ve starém Rakousku těžko bylo zřízení
měšťanské školy vymoci, i když všecky podmínky byly, čemuž v Hrochově Týnci nebylo, poněvadž tu bylo poměrně málo
žáků, anebo svědčí o pisatelově zlé vůli, když předešlá obecní zastupitelstva nepravdivě obviňuje, že by nebyla o
vzdělání zdejšího žactva pečovala.
V brožurce též byla pohrůžka, „neuskuteční-li se měšťanská škola u nás, budou děti naše nuceny chodit do měšťanské
školy v Moravanech nebo v Chroustovicích“, kde právě o zřízení měšťanské školy žádali.
Tyto a ještě jiné omyly a křivé posudky vysvětlila správní komise písemně národní demokracii a věcně uvedla je na
pravou míru.
Souhlas s úhradou nákladu na stavbu měšťanské školy prohlásilo 65 poplatníků, kteří by dohromady zaplatili 24 132 K;
nesouhlas projevilo 18 poplatníků, kteří by celkem zaplatili 19 980 K. Ani kladný, ani záporný projev neučinili 102
poplatníci, jimž po většině prohlášení k podpisu nebylo předloženo; tito by celkem zaplatili 238 812 K (mezi nimiž byl
cukrovar se 143 000 K a velkostatek se 37 000 K). Však z těchto 102 poplatníků byla jen mizivá část těch, jímž zřízení
měšťanské školy bylo lhostejno; všecko ostatní občanstvo přálo si její zřízení a uvažovalo o tom, kterak vše zaříditi, aby
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to nebylo pro budoucno nemírným zatížením poplatnictva.
Zemská školní rada vynesením ze dne 29. července 1919 č. 58 744 oznámila místní školní radě, že měšťanská škola
nemůže býti v Hrochově Týnci povolena, pokud obecní zastupitelství neprohlásí, že přebírá závazek k uhrazování
veřejných potřeb školy. Obecní zastupitelství vzhledem k úžasné výši stavebního nákladu nemohlo se ovšem odhodlati
k převzetí závazku, že postará se o postavení budovy pro měšťanskou školu, ale pokusilo se o to, mohlo-li by se pro
občanskou školu použíti nynější obecné školy. Požádalo okresní školní radu chrudimskou, by komisionálně ohledala
zdejší školu a vyslovila se, mohla–li by občanská škola po případě ve stávající budově školní býti umístěna. Komise byla
konána 18. prosince a výnosem uvedeného úřadu ze dne 7. ledna 1920 č. 5365 oznámeno bylo místní školní radě, že
místnosti v nynější škole lze co prozatímní učebny schváliti. Tělocviku budiž vyučováno v místnosti, které používají
Sokolové zdejší ke svým cvičením, jak místní školní rada při komisionelním řízení prohlásila. Z bytu řídícího učitele pak
upraví se třída a potřebné kabinety. Záchody však bude dlužno přistavěti, poněvadž dosavadní nevyhovují. Okresní
školní rada však výslovně ve svém výnosu uvedla, že obec Hrochův Týnec musí hned při povolení měšťanské školy
starati se o to, aby v době nejbližší opatřila definitivní místnosti pro tuto školu potřebné.
Když obecní zastupitelství seznalo, že nemusí hned ke stavbě školní budovy nebo k najmutí učeben přistoupiti, sneslo
se na své schůzi dne 9. února 1920 konané na převzetí závazku na opatřování věcných potřeb s občanskou školou
spojených a na podání žádosti za zřízení školy té. Žádosti obecního zastupitelství bylo vyhověno, což sem oznámeno
bylo tímto výnosem:
Okresní školní rada v Chrudimi
Č. 2638/o.š.r.

Dne 22. července 1920

Obecnímu zastupitelstvu v Hrochově Týnci
Zemská školní rada vynesením ze dne 22. června 1920 č. 1419 smluvivši se se zemským správním výborem v Praze
zřizuje v Hrochově Týnci občanskou školu chlapeckou a kordukační s českým vyučovacím jazykem.
Zřizujíc tuto občanskou školu přihlíží zemská školní rada k tomu, že se politická obec Hrochův Týnec právoplatně
zavázala nésti ze svých prostředků veškerý náklad, spojený se zřízením a vydržováním řečené školy občanské, pokud
tento náklad podle zákona ze dne 24. února 1873 č. 16 z. z. připadá na školní obec.
Zároveň povoluje, aby se tato občanská škola otevřela od počátku školního roku 1920 – 21 a to první třídou. Druhá třída
otevře se začátkem školního roku 1921 – 22 a třetí třída začátkem školního roku 1922 – 23.
Pro tuto chlapeckou školu občanskou zřizuje se místo defin. ředitele s funkčním přídavkem 500 Kč ročně, dále místo def.
odborného učitele, od začátku školního roku 1921 – 22 pak druhé místo def. odborného učitele a od začátku školního
roku 1922 – 23 třetí místo def. odborného učitele.
Po otevření nové školy občanské spojí se správa se školou obecnou a tato upraví se na počet tříd dle zákona nutný.
Ukládám tudíž správě školy, aby nám ihned po otevření občanské školy o tom zprávu s návrhem podala, připojujíc
výkaz dítek zbylých v obecné škole po otevření občanské školy, upravený dle tříd a stupňů věku.
Dále povoluje smluvivši se se zemským správním výborem v Praze, aby náklad na místa při nové občanské škole zřízená,
pokud se vztahuje ke správnímu roku 1920, uhradil se z dovolených úspor okresního školního fondu.
Předseda: V zastoupení Dr. Tománek
Občanská škola byla tedy otevřena dnem 1. září 1920 a nová místnost potřebná byla získána z bytu řídícího učitele.
Počet žáků v občanské škole zdejší byl začátkem školního roku - viz následující strana.
Místní školní rada v zasedání svém dne 26. srpna 1920 konaném snesla se, by od každého žáka z cizích školních obvodů
na úhradu vzešlých výloh spojených s občanskou školou, byla požadována náhrada 60 K ročních, čím ve šk. roce 1920 –
21 získáno bylo 1380 K. Částka ta byla uložena v místní záložně na knížku, znějící na jméno: „Měšťanská škola v Hroch.
Týnci, venkovské děti.“ Okresní správní komise v Chrudimi vzhledem k tomu, že do zdejší občanské školy jsou přijímáni
žáci i z cizích školních obvodů, věnovala na úhradu věcných potřeb školy té pro rok 1921 částku 1000 K.
Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 28. února 1921 bylo ustanoveno, že obecná škola zdejší je redukována na tři
definit. třídy postupné a jednu zat. pobočku, že však nečiní se námitek proti tomu, aby čtvrtá třída byla ponechána jako
zatímní za těchto podmínek: 1.) že bude hned zrušen, jestli by úhrnný počet dětí do školy přijatých ve šk. roce 1921 – 22
jejího trvání neodůvodňoval, 2) že pro její trvání přes 31. prosinec 1921 bude vyžádán za všech okolností souhlas zemské
školní rady.
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CENÍK INZERCE
Redakce Zpravodaje

Vážení spoluobčané, milí inzerenti,
dovolte nám, prosím, nabídnout
službu inzerce v našem Zpravodaji.
Formát inzerce a její ceník naleznete
níže.
Nabídněte
prostřednictvím
inzerce Vaše výrobky nebo služby.
V jakém formátu dodat podklady se
určitě domluvíme nebo Vám inzerát
můžeme po dohodě i zpracovat.

*) Tento počet je proto tak značný, že do první třídy občanské školy byli
zapsáni téměř všichni žáci 6. – 8. školn. roku, kteří totiž 3. třídu obecné
školy s dobrým prospěchem vychodili

HROŠÍ KREV
Tomáš Douda

Formát
inzerátu

Rozměr
inzerátu
[v mm]

Cena
za inzerát

A4
A5
A6
A7
A8

210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105
52 x 74

3.000 Kč
1.500 Kč
800 Kč
400 Kč
200 Kč

V prosinci 2021 jsem poprvé daroval krev, respektive plazmu.
Myšlenka této pomoci nadchla mne i kolegyně v Kulturním
výboru a napadlo nás, že bychom mohli společně darovat naší
Hrochovotýneckou nebo chcete-li "Hroší krev".
Kdo budete mít zájem o darování nebo bližší info, kontaktujte
mne - rád Vám poradím a nasdílím mé dosavadní zkušenosti :-)
Kdo již krev nebo plazmu darujete, můžeme se dohodnout na
termínu a jet společně na darování a v příštím čísle otiskneme
fotku z Transfuzní stanice Pardubické nemocnice.

PLACENÁ INZERCE

Je to pro dobrou věc, tak proč ne?!

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Hana Nováková

Ve spolupráci s městskou policií připravujeme novou evidenci
psů.
V případě, že jste svého psa staršího 3 měsíců ještě nepřihlásili
nebo neodhlásili psa, kterého již nevlastníte, vyplňte příslušný
tiskopis, viz strana 25.
Přihlášku i odhlášku stačí vhodit do schránky na Městském
úřadě.
Naleznete
ji
také
na
stránkách
města
https://www.hrochuvtynec.cz/mestsky-urad/formulare-1/
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Koupím gramofonové
desky do své archivní
sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu,
lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.:
724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
NOVÝCH OBČÁNKŮ
Hana Nováková

Vítání nových občánků plánujeme na
září – říjen 2021.
Prosíme rodiče, kteří mají o vítání
občánků zájem, aby vyplnili dotazník,
který najdete na stránkách města
https://www.hrochuvtynec.cz/mestskyurad/formulare-1/.
Dotazník vhoďte do schránky na
městském úřadě, nebo zašlete na email: matrika@hrochuvtynec.cz

CHARITA NOVĚ OTEVŘELA PALIATIVNÍ AMBULANCI V HOLICÍCH
(Holice) Oblastní charita Pardubice nově otevřela Ambulanci paliativní medicíny v Holicích. Úlevu pacientům trpícím
závažnými chorobami nabídne v ordinaci i domácím prostředí.
V ambulanci působí lékař se specializací v oboru paliativní medicíny a nová holická ordinace je dalším místem, kam se v
Pardubickém kraji mohou nemocní se svými obtížemi obrátit. Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené ambulance: „Služba je určena především
pacientům s nevyléčitelným nádorovým nebo nenádorovým onemocněním, kteří se ocitli v závěrečné fázi života, a jejich
rodinám. Společně hledáme cesty, jak mírnit tělesné a psychické příznaky nevyléčitelného onemocnění s respektem k
potřebám a přáním nemocného tak, aby mohl zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Paliativní péče je tedy
mnohem více o životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá nic společného s eutanázií, je o naději na co nejdůstojnější
odcházení. Pokud tedy jsou vyčerpány možnosti vyléčení nemoci, neznamená to, že ‘již není co nabídnout‘.“
Ambulance paliativní medicíny v areálu holické Polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 do 16 hodin. Pokud je
zdravotní stav pacienta natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve středisku, lékař a zdravotní sestra jsou schopni
potřebné vyšetření uskutečnit i v domácím prostředí nemocného.
„K našim pacientům přistupujeme vždy individuálně, pokud je to v našich časových a logistických možnostech a pro
imobilního pacienta je naše návštěva jedinou alternativou, probíhá vyšetření v domácím prostředí“, uvádí zdravotní
sestra Markéta Vašková.
Ambulance paliativní medicíny
areál Polikliniky, nám. T. G. Masaryka 29, 534 01 Holice
ordinace – středa, 10 – 16 hodin, terénní služba – po dohodě
objednání: Markéta Vašková, 775 296 830, vaskova@charitapardubice.cz
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PIONÝRSKÁ SKUPINA KORMORÁN
Jakub Šmíd, vedoucí PS

Vážení čtenáři,
po dlouhé pauze způsobené pandemií můžeme opět začít s našimi oblíbenými činnostmi. Letošní rok bude opožděně
zahájen již tradičně vodáckým kroužkem na řece Novohradce, kde se náš zájmový kroužek „vodák“ věnuje jízdě na
kánoi a pohybovým aktivitám jak na vodě, tak na souši.
Zájemci mají možnost vyzkoušet si a naučit se základní dovednosti potřebné pro tuto aktivitu. V případě Vašeho
zájmu určitě neváhejte a navštivte nás osobně, nebo alespoň naše stránky psKormoran.cz, kde se můžete dozvědět
více. Do našich řad rádi přijmeme všechny zájemce, a to jak z řad mladších, tak starších i jako vedoucí a instruktory.
Pro letošní rok máme v plánu v průběhu našich setkání vylepšit vodácký kroužek bojovými, strategickými a jinými
pohybovými hrami, které by měly sloužit k oživení a atraktivnosti aktivit.
V polovině letních prázdnin, tj. 31. 7. 2021, vyrazí naše skupina na letní tábor konaný v Suchém Dole pod vedením
zkušené hlavní vedoucí Mirky Rabasové. Ti z Vás, kteří jsou přihlášeni, se mají rozhodně na co těšit. Letošní
celotáborová hra nese název: „Příběhy Joa Wraittha, doba století páry“. Tento zajímavý a poutavý příběh nás jistě
zaujme a překvapí neočekávanými příběhy prozatím neznámých hrdinů, kteří nás provedou dobou plného
dobrodružství i her.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PLAST

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PAPÍR

Pytle s vytříděným odpadem označené visačkou s
QR kódem nechte před domem ráno před
7 hodinou.

Pytle s vytříděným odpadem označené visačkou s
QR kódem nechte před domem ráno před
7 hodinou.

Termíny svozů v roce 2021:

Termíny svozů v roce 2021:

ČERVEN - STŘEDA 23.6.2021

ČERVEN - STŘEDA 30.6.2021

ČERVENEC - STŘEDA 21.7.2021

ČERVENEC - STŘEDA 28.7.2021

SRPEN - ÚTERÝ 17.8.2021

SRPEN - STŘEDA 18.8.2021

ZÁŘÍ - STŘEDA 29.9.2021

ZÁŘÍ - ČTVRTEK 30.9.2021

ŘÍJEN - ÚTERÝ 26.10.2021

ŘÍJEN - STŘEDA 27.10.2021

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek, velitel jednotky

Za poslední tři měsíce naše jednotka zasahovala u 15 událostí (k 24. 5. 2021), které si vyžádaly nezbytný zásah
jednotek požární ochrany.
24. 2. jsme zasahovali u dvou událostí. První událost nám byla ohlášena v 9:23 hodin, kdy byla jednotka povolána k
dopravní nehodě se zraněním osob v obci Úhřetice. V době příjezdu jednotky se vozidlo nacházelo na střeše a zraněná
řidička byla mimo vozidlo. Po zadokumentování dopravní nehody jsme vozidlo pomohli otočit na kola a následně bylo
vytaženo na pozemní komunikaci.
Druhá událost byla jednotce oznámena v čase 17:12 hodin. Jednalo se o dva zatopené sklepy v rodinných domech v
ulici Riegrova v Hrochově Týnci. Za pomoci čerpadel jsme vodu ze sklepů odčerpali a v 19:23 hodin se vrátili na
základnu.
27. 2. v 10:47 hodin byla jednotka vyslána k uvolněnému plechu na střeše bytového domu v Hrochově Týnci.
Jednotka provedla odstranění plechu a poté se vrátila na základnu.
3. 3. jsme v 18:21 vyjeli společně s jednotkou profesionálních hasičů z Vysokého Mýta do obce Ostrov, kde došlo k
úniku provozních kapalin z nákladního vozidla. Po zasypání uniklých kapalin sypkým sorbentem a úklidu komunikace
se jednotka vrátila zpět na základnu.
10. 3. jsme byli informováni místní občankou, že v místní části Obicka
se nachází nereagující muž v osobním vozidle.
Událost byla nahlášena na krajské operační středisko a jednotka po
vyhlášení poplachu v 18:42 hodin vyjíždí s technikou na místo určení.
Na místě jsme nalezli muže v uzavřeném osobním vozidle, který
nereagoval, ale měl zachovány životní funkce. Jednotka provedla
otevření dveří vozidla. Dle svědka muž již v minulosti prodělal nějaký
záchvat. Muži jsme prohlédli kapsy a našli jsme u něj přístroj na měření
cukru v krvi. Na pravém rameni jsme nalezli čidlo. Po přiložení přístroje
bylo zjištěno, že muž má nízkou hodnotu cukru v krvi, proto byl z vozidla
vyproštěn, uložen do vakuové matrace a byl mu poskytnut tepelný
komfort.
Do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby byl muž naší
jednotkou kontrolován a následně předán do péče zdravotníků.
Vozidlo bylo na žádost hlídky PČR odtlačeno mimo pozemní komunikaci
a jednotka se poté vrátila zpět na základnu.
18. 3. jsme v ranních hodinách, v 6:31 hodin, vyjížděli do sousedního okresu na výpomoc k hlášenému požáru
stodoly. Po příjezdu do obce Kostěnice bylo zjištěno, že požár není zdaleka tak rozsáhlý a síly a prostředky na místě byly
dostačující a byli jsme velitelem zásahu odesláni zpět na základnu.
23. 3. jsme v 16:16 hodin vyjeli na čerpání vody ze šachty v katastru našeho města.
3. 4. jsme byli ve 14:37 povoláni k požáru boudy a garáže do místní části Blansko (obr. č. 1). Již na výjezdu z Hrochova
Týnce nám bylo jasné, že nepůjde o nic malého, jelikož z místa určení byl vidět hustý černý dým. Po příjezdu jsme zjistili,
že se jedná o požár garáže a boudy na ploše 10 x 13 metrů a požár se šíří na rodinný dům. Naše jednotka prováděla do
příjezdu dalších jednotek tzv. požární obranu a bránila rozšíření požáru na rodinný dům, čímž se podařilo uchránit
majetek za 3,5 milionu korun. Škoda vzniklá požárem byla 650 tisíc korun.
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ROJENÍ VČEL
V této době dochází k výskytu rojení
včeliček (obr. č. 4), které si hledají
útočiště a na veřejných místech,
mnohdy i zahradách rodinných domů
vytvářejí velké „hrozny“. Nicméně není
se čeho obávat.
13. 4. jsme provedli záchranu kočky ze stromu v Hrochově Týnci.
15. 4. ve 20:20 hodin jsme vyjížděli k dopravní nehodě tří osobních
vozidel za obec Čankovice, která si vyžádala zranění čtyř osob. Jednotka
spolupracovala se zdravotnickou záchrannou službou, profesionální
jednotkou z Chrudimi a Policií ČR.
21. 4. jsme od 5:30 zasahovali u dopravní nehody osobního a nákladního
vozidla ve směru na Chrudim, která se naštěstí obešla bez zranění osob.
30. 4. v den pálení čarodějnic (obr. č. 2), jsme byli požádáni krajským
operačním střediskem o kontrolu jednoho takového pálení ve Stíčanech u
splavu. Na místě bylo vše v pořádku, avšak před odjezdem pro jistotu
provedla jednotka prolití okolí hořící hromady.
10. 5. jsme vypomohli místní mamince, které se zabouchly dveře bytu. Za
pomoci speciálního nářadí jsme jí byt otevřeli.
12. 5. byla vyslána jednotka do obce Bořice ke včelímu roji v blízkosti
dětského hřiště. Před samotným odchytem jsme oslovili některé včelaře.
Jeden z nich na místo dorazil a tento roj si nakonec odvezl.

Pokud máte roj včel na zahradě, tak k
místu několik hodin nechoďte, včely
odletí.
V době rojení mají včely na práci
hlavně samy přežít, a ne vás bodat.
V případě, že objevíte někde chomáč
včel, chovejte se k nim ohleduplně.
Nejsou agresivní, nemají čas vás
napadat – jen v případě hrubého
ohrožení brání včelí matku.
Pokud ale i přesto máte obavu,
neváhejte se obrátit na nás
hrochovotýnecké hasiče. Pokud ihned
nenajdeme včelaře, který by si včelky
vzal, i přesto, pokud to bude technicky
možné, včelky odchytíme do tzv.
rojáčků a později předáme nějakému
včelaři nebo včelky vypustíme do
volné přírody.

14. 5. nás v 13:23 hodin krajské operační středisko vyslalo k dopravní
nehodě nákladního vozidla. Nehoda se obešla bez zranění, nicméně v
tentýž den, ve 23:40 jsme vyjížděli ke stejné události, kdy jsme asistovali při
vyprošťování havarovaného nákladního vozidla a následně provedli úklid a
oplach pozemní komunikace.
Mimo výjezdovou činnost se snažíme zapojovat a pomáhat při akcích
města. Tentokrát jsme byli městem požádáni o součinnost při sadbě
stromů, která proběhla 24. 4. S naší technikou jsme prováděli zalévání
čerstvě zasázených stromků (obr. č. 3).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Martina Doudová, ředitelka MŠ

Po třech dlouhých měsících se mateřská škola 12. dubna otevřela, prozatím v omezeném provozu, pouze pro děti v
posledním roce předškolního vzdělávání a pro děti vybraných profesí (zdravotníků, hasičů, pedagogů…). Bylo vidět, že
se děti do mateřské školy těšily a při společných hrách si užívaly blízkost svých vrstevníků a kamarádů. Předškoláci si do
mateřské školy přinesli portfolia vytvořená doma při distanční výuce a s třídními učitelkami s nimi dále pracovali.
Učitelky tak získaly informace o tom, do jaké míry se děti společně s rodiči věnovaly předškolní přípravě po dobu
uzavření mateřské školy a také, co jim případně dělá potíže a na co je třeba se ještě do konce školního roku zaměřit.
Návrat dětí do mateřské školy byl podmíněn testováním dětí. Testování bylo časově i organizačně poměrně náročné.
S pochopením rodičů jsme bez komplikací zvládli průběh testování i případné „čekací doby“. Všem se nám však ulevilo,
když povinnost testování dětí v mateřských školách byla zrušena a mohli jsme obnovit provoz bez výraznějších omezení
a změn.
V květnu, po nástupu všech dětí po tak dlouhé pauze, bylo pro nás nadále prioritou především umožnění plynulé
adaptace dětí na pobyt v mateřské škole, socializace dětí a jejich zapojení do třídních kolektivů a vzdělávacích aktivit.
Dále jsme se s dětmi zaměřili na zautomatizování a zvládnutí hygienických návyků a na dodržování pravidel chování v
mateřské škole. Obsahem a náplní výchovně-vzdělávacího procesu a činností byla témata vycházející z posledního
integrovaného bloku našeho školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás“. Prostřednictvím zajímavých činností
děti získávaly poznatky a praktické zkušenosti, dovednosti, návyky a postoje z oblasti ročního období – jara, jarní
přírody, života rodiny, domácích zvířat a domácích mazlíčků, života v našem městě apod. (viz. fota z jednotlivých tříd).
V červnu se s dětmi budeme věnovat „cestování“ a přípravám na prázdniny, na poznání některých míst. Zaměříme se
na bezpečnost a obezřetné chování v různých situacích. Budeme si také užívat poslední dny s našimi předškoláčky, kteří
v září nastoupí do 1. třídy ZŠ (letos je to celkem 28 dětí).
Tento školní rok byl pro nás všechny něčím nový a výjimečný (onemocnění Covid, uzavření MŠ, testování, různá
omezení…). Byl náročný pro nás zaměstnance mateřské školy, pro děti, kterým chyběl kontakt s vrstevníky i pro rodiče,
kteří se svými dětmi (předškoláky i školáky) museli zvládat distanční výuku (a k tomu mnohdy řešit i existenční potíže ve
svém zaměstnání). Nezbývá než doufat, že to nejhorší máme všichni za sebou, že bude už jen lépe a možná nás tato
zkušenost posune někam dál, povede k rozhodnutím, která jsme dlouho odkládali ...
Přejeme všem pevné zdraví, krásné a pohodové léto, hodně zajímavých zážitků a v září se budeme těšit na shledání.
Rodičům děkujeme za spolupráci a předškoláčkům, kterým se jedna etapa jejich života uzavírá, přejeme šťastné
vykročení do školy a usednutí do školních lavic. Věříme, že využijí v maximální míře svého potenciálu a budou dobře
prospívat 😊.
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TŘÍDA: BERUŠKA
Od května se každodenně společně radujeme z krás jarní přírody na naší školní zahradě, pozorujeme, bádáme,
experimentujeme, malujeme, tvoříme, tancujeme, zpíváme … a také pilně pracujeme 😊 . Vyrobili jsme keramické
ptáčky pro maminky k jejich svátku, namalovali jsme „Naši školku“; z kostek jsme postavili „Město“, které jsme ztvárnili
i kolektivní výtvarnou prací. Připravili jsme si třídní záhon, zaseli ředkvičky, mrkev a zasadili salát a brambory.

TŘÍDA: SLUNÍČKO
Společně s dětmi jsme se, mimo jiné, věnovali tématu „Domácí mazlíčci“ (povídali jsme si o psech, kočkách,
rybičkách…). Naší celotýdenní výtvarnou práci jsme nazvali „Akvárium“. Při jeho tvorbě jsme vystřídali techniku
roztírání barvy, stříhání a lepení papíru. Akvárium jsme dokončili nalepením rybiček vyrobených z keramické hlíny. V
souvislosti s výše uvedeným tématem jsme si vyzkoušeli i roli nevidomého a vodícího slepeckého psa.
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TŘÍDA: VČELIČKA
Po znovuotevření MŠ jsme začali všem velmi blízké téma „Rodina“. Naším cílem bylo děti seznámit i se širšími
příbuzenskými vztahy v rodině.V rámci výtvarných činností jsme se pokusili o portrét maminky technikou suchého
pastelu.

TŘÍDA: ŽABIČKA
Po otevření Mateřské školy jsme se zaměřili na poznávání zvířátek a jejich mláďat, jak v rámci výtvarné výchovy,
hudební výchovy a dalších her a činností, které se týkaly zvířat a jejich života. Povídali jsme si o tom, kde bydlí, čím se
živí a co lidem dávají. Toto téma završila tvorba kolektivní práce „Jehňátko v trávě“.

20 I

2 I 2021

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 OČIMA
DEVÁŤÁKA
Lukáš Hebký, žák 9.B

Jak ho jen popsat. Pokud si dobře
pamatuju, tak nějak v říjnu se škola
zavřela a my žáci jsme doma plakali.
Velmi se nám stýskalo, a proto jsme
dostali předčasný vánoční dárek, a to
návrat do školy. Byly to fajn tři týdny ve
škole s vánoční atmoškou. Jenže kdo
mohl tušit, co se stane o zimních
prázdninách. Kdo mohl tušit, jakou
katastrofu to rodinné pojídání salátu
odstartuje.
Dodnes nám na nástěnce visí rozpis
písemných prací na leden, které se
nikdy neuskutečnily. Tedy uskutečnily,
ale online. Online písemky. Online
zkoušení. Online překlad vět. Všechno
online. A tak se postupem času z
pětkařů stali trojkaři a z trojkařů
jedničkáři (…protože online písemku
umí na jedničku napsat každý. Tedy
pokud se neobjeví nějaká zrada v
distribuci výsledků…).
O tomhle temném období svého života,
které zahrnuje i žaludeční neurózy
spojené s neustálými změnami a
odkládáním přijímaček, nebude chtít
mluvit žádný deváťák. To mi věřte, jsem
totiž jedním z nich.
Proto jsem rád, že teď už se do školy
vracíme, a doufám, že už natrvalo.
Přece jen si užijeme organizaci
dětského dne, výlet, šerpování. Alespoň
pár týdnů toho „mazáckého“ života.
Šest posledních týdnů naší devítileté
docházky.
Tak ať stojí za to.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

Návrat do školních lavic
Po třech měsících distanční výuky jsme v polovině dubna konečně mohli v naší škole přivítat své žáky. Od 12. dubna
byla v hudebním oboru obnovena individuální nástrojová a pěvecká výuka, o tři týdny později už příznivý pandemický
vývoj umožnil setkávat se i při konzultacích výtvarného oboru a hudební nauky a od 24. května budeme vyučovat též
soubory a sbory ve skupinách do deseti žáků. Doufejme, že se situace bude i nadále zlepšovat a že se snad do konce
školního roku budou moci sejít též celé početnější kolektivy, jako je například dechový orchestr.
Druhé kolo přijímacích pohovorů pro školní rok 2021/2022
Zájemci o studium na naší škole, kteří nestihli podat přihlášku do termínu květnových přijímacích pohovorů, mají
možnost se dodatečně přihlásit a dostavit se k talentové zkoušce v červnu – konkrétně 28. 6. v Hrochově Týnci a 29. 6. v
Chrasti. Více informací a přihlášku naleznete na našich webových stránkách http://zuschrast.cz/.
Zahájení školního roku 2021/2022
Nový školní rok zahájíme v Chrasti ve středu 1. září od 9 hodin a v Hrochově Týnci ve čtvrtek 2. září od 13 hodin. Základní
informace budou k dispozici na nástěnkách a více se žáci a jejich rodiče dozvědí od svých třídních učitelů.
Blížíme se ke konci dalšího školního roku, který byl citelně poznamenán koronavirovou pandemií. Své žáky jsme
polovinu roku a v případě výtvarného oboru a hudební kolektivní výuky ještě mnohem déle měli možnost vídat pouze
přes obrazovku nebo nám muselo postačit slyšet jen jejich hlas. Bylo to velmi náročné pro všechny zúčastněné. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci, děkuji žákům a jejich rodičům za
jejich trpělivost, pochopení a v neposlední řadě, že nás v nelehké situaci neopustili. Dále děkuji zřizovateli Městu Chrast
a také Městu Hrochův Týnec, kde sídlí naše pobočka, za spolupráci a podporu.
Jménem všech zaměstnanců přeji vám všem krásné letní dny, hezkou dovolenou a dětem úžasné prázdniny.
Na viděnou v novém školním roce, který snad bude o mnoho lepší než ten letošní.
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CO NÁS LETOS NA
PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
ČEKÁ?
Jolana Pulkrábková, Komunitní
škola

Všichni doufáme, že nám bude přát
počasí, a proto také většinu času
strávíme v přírodě.
Budeme putovat za hrošíkem, který
tráví prázdniny v našem městě.
Společně s ním se vypravíme na dva
celodenní výlety a výpravy po okolí.
Zavítáme do Podborského lesa a
zámeckého parku, kde pro nás
nachystal hrošík logické a postřehové
hry.
Zasportovat si půjdeme na naše nově
upravené hřiště. Chybět nebude ani
odpoledne s angličtinou, kde se
hravou formou dostaneme až do
Anglie.
Procvičíme i naše zdatné ruce během
tvořivých prací. Těšit se můžete i na
mlsné odpoledne, kdy si něco
ukuchtíme.
Čeká nás i návštěvní den, kde se
setkáme se zajímavými osobnostmi.
Kdo má rád vodu, určitě se sveze na
lodičce v naší loděnici.
Protože nám přes den určitě vytráví,
na oběd si dojdeme do naší školní
jídelny.
Pro případ úrazu Vás necháme pojistit.
Pokud by nám počasí
navštívíme i tělocvičnu.

nepřálo

Proto neváhejte a zažijte začátek
prázdnin s námi, už se na Vás
všechny těšíme!
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ŠANCE PRO TEBE - LIDÉ POTŘEBUJÍ ŠANCI
Marek Točoň, PR pracovník

Mladí lidé, kteří se ocitají ve složitých životních situacích nebo se v nich těžce orientují, nachází podporu v prostředí
nízkoprahových klubů, které provozuje Šance pro Tebe v městě Chrudim, Prachovicích, Chrasti, Čankovicích. „Službu
shledávám velmi užitečnou i v těchto časech. Uživatelky, které do klubu dochází, jsou viditelně vděčné za fungování
služby. Jsou rády, že mají možnost docházet někam, kde mohou trávit svůj volný čas“, říká Veronika, pracovnice klubu
Agora.
V dubnu se v Agoře pracovalo vedle aktuálních témat s tématem vztahy a rizika pohlavně přenosných chorob. V
ostatních nízkoprahových klubech se pracovníci zaměřovali primárně na pomoc dětem s distanční výukou, plnění
jednotlivých úkolů a zadání od pedagogů. Vedle toho se řešila témata trávení volného času, brigády, následné
vzdělávání a oblast zdraví.
Neopominutelnou součástí pedagogické podpory se stávají dobrovolníci a stážisté, které zajišťuje dobrovolnická
agentura Šance pro Tebe. Od začátku roku zprostředkovala dobrovolnická agentura dohromady 15 dobrovolníků a
stážistů, kteří věnovali dětem v rámci doučování téměř 400 hodin.
Terénní program streetwork a Jeskyně oslovuje a vyhledává mladé lidi v Chrudimi a v Prachovicích, které tráví svůj
volný čas na ulici a jiných veřejných místech. Ne jinak tomu bylo i v měsíci dubnu. Pracovníky daných služeb jste mohli
potkat na sídlišti, na starém i novém skateparku kde probíhala preventivní práce, situační intervence a monitoring. V
Prachovicích a Heřmanově Městci terénní pracovník aktivně oslovoval skupinky dětí a mladých dospělých – šířil
informace, poradil, pokud bylo potřeba. Nově se pracovník streetu podíval do dalších měst jako je Skuteč nebo Hrochův
Týnec.
.
Zaměstnanci služby Sanace rodin docházeli ke klientům do jejich přirozeného prostředí (k nim domů) i v této složité
době. Zaměstnanci se zabývali posilováním rodičovských kompetencí, vztahovými problémy, závislostí, domácím
násilím, sociálním vyloučením atd. Mimo jiné řešili společně s uživateli služeb výchovné problémy a doučovali děti.
Služba TPR Chrudim vykonávala v dubnu službu převážně na území ORP Chrudim a v místech kde organizace působí
(Chrudim, Prachovice, Heřmanův Městec, Seč, Slatiňany, Skuteč, Chrast, Hrochův Týnec, Čankovice a další obce).
Pracovali na ulici, v domácnostech, na ubytovnách a spolupracovali s dalšími aktéry. Mimo běžných záležitostí
pracovníci s uživateli řešili i sčítání lidu. Ukazovali jim a pomáhali s vyplňováním formulářů jak v listinné, tak i
elektronické podobě.
V šicí dílně Ušito s šancí se po otevření okresů rozběhla opět služba sběru a čištění peří pro veřejnost. Během dubna se
zde šili hlavně pohankové polštářky, prostírání, srdíčka, tašky apodob. Obchod byl po celý měsíc duben uzavřen, ale
nabídky výrobků byly zveřejňovány prostřednictvím sociálních sítí díky spolupráci s květinářstvím Na stonku a
obchodem Pruhovaný kocour.
Ve spolupráci s úřadem práce Šance pro Tebe pomáhala s distribucí ochranných prostředků a prostřednictvím
potravinové banky a darů od soukromých občanů rozdělovala humanitární pomoc potřebným.
V předškolkách, které jsou provozovány ve Vysokém Mýtě, v Čankovicích, Chrasti, Chrudimi a Hrochově Týnci
zaměstnanci procvičovali s dětmi barvy, tvary, počítání, logopedické říkanky apodobně. Děti si v rámci výtvarných a
pracovních činností vyzkoušely například nakreslit a vyrobit papírové modely šatů. Pozornost byla věnována také
tématu povolání. Pomocí kartiček a knížek se děti učily, jak se jednotlivá povolání nazývají a co obnáší.
Šance pro Tebe se také již tradičně připojila k příležitosti oslavy Dne Země, jejímž cílem bylo uklidit nepořádek v ulicích
města Chrudim. Ve středu vyrazily do ulic za doprovodu pedagogů děti z předškolky, na které následující den navázala
za účasti dobrovolníků dobrovolnická agentura Šance pro Tebe. V pátek 30. 4. akci završili zaměstnanci nízkoprahových
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klubů Futur za doprovodu dvou dobrovolníků a několika klientů. K příležitosti oslavy Dne Země se Šance pro Tebe k této
akci připojuje pravidelně každý rok.
„Nápad akce Ukliďme svět se zrodil v hlavě australského jachtaře poté, co obeplul svět a viděl, jak jsou moře znečištěná.
Děkuji všem, kteří se zapojili již tradičně do této akce. Není to jen o světu odpadu, ale o změně myšlení s cílem dát
věcem druhou šanci a pracovat s obnovitelnými zdroji. V letošním roce si uvědomujeme více než jindy, že je potřeba
pečovat o přírodu a pracovat i v rámci soc. služeb s těmito tématy a to především u dětí a mladých dospělých. Děkuji, že
nejste lhostejní k přírodě a svému okolí, který tvoří náš domov, náš svět,“ říká ředitelka Šance pro Tebe, Sophia
Dvořáková.
Měsíc duben sebou nesl vedle probouzející se přírody i další měsíc života v koronavirové době. Pracovníci Šance pro
Tebe i v dubnu byli v terénu, kde řešili složité životní situace a navazovali dialogy všude tam, kde byla ochota ke
spolupráci. Byli svědky úspěchů jednotlivců, skupin, ale i jejich pádů a ztrát. Děkujeme všem za pomoc a Vaši podporu.
Šance pro tebe
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
tel., fax.: +420 469 623 501
sance@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz

FORMULÁŘ - PŘIHLÁŠKA A ODHLÁŠKA PSA, MĚSTO HROCHŮV TÝNEC
Hana Nováková
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PÉTANQUE V HROCHOVĚ TÝNCI
Petr Schejbal

Historie pétanque sahá až do starověkého Řecka a Říma. Řekové si rádi krátili čas hrou, kdy házeli kamenné koule
na cíl. Římané se už dnešní podobě pétanque přibližovali více. Ke hře používali dřevěné koule s kovovým pláštěm a
snažili se je umístit na méně vzdálený cíl.
Hra se postupně rozvíjela, rychle se šířila po celé Evropě, až se dostala do středomořské oblasti Francie. Zde k rozvoji
hry přispěli francouzští vojáci, kteří z nudy hráli „jeu de boules“ s dělostřeleckými koulemi. Až na začátku 20. století
vznikla první pravidla pétanque, která si rychle získala popularitu na celém světě.
Samotná hra pétanque se zrodila z „jeu Provencal“ (Provensálská hra). Pravidla byla uzákoněna v roce 1927 a v roce
1945 vznikla Francouzská federace pétanque a provensálské hry.
Dnes je pétanque nejpopulárnější ve své kolébce - Francii. Každoročně se zde koná více než 10 000 turnajů všech
kategorií i významů. Ve Francii je také přes 300.000 držitelů hráčské licence a řadí se tak na 4. místo mezi všemi sporty.
Jsou všeobecně známé scény z francouzských filmů Blázni ze stadionu a ze série o četnících ze Sant Tropé.
Pétanque je dnes ovšem plnohodnotný celosvětový sport. Mezinárodní federace FIPJP (www.fipjp.org) sdružuje 94
národních asociací ze všech kontinentů. Celkem se pétanque ve světě závodně věnuje na 600.000 hráčů. Česká asociace
pétanque klubů (ČAPEK) registruje v současné době 64 klubů a 988 hráčů.
V České republice se pořádají turnaje těchto kategorií:
1.Regionální turnaje, přátelské turnaje
2.Turnaje kategorie prestige
3.Turnaje kategorie superprestige
4.Mistrovství České republiky (je devět kategorií mistrovství ČR: mužů, žen, juniorů, 55+, trojic, dvojic, jednotlivců, mixů
a střelby na přesnost)
5.Seriál turnajů středoevropských zemí - Centrope Cup.
Na začátku volebního období 2016 – 2020 se hledala náplň pro využití zámeckého parku v Hrochově Týnci. Vybudovalo
se zde hřiště pro různé společenské hry, diskgolfové hřiště a také se navázala spolupráce s oddílem Chrupek Chrudim.
Ten zde dne 18. 6. 2017 uspořádal první (regionální) turnaj, kterého se zúčastnilo 28 trojic. Poté následovaly další
turnaje. A protože prostředí naše zámeckého parku se zalíbilo vedení ČAPEK a poloha Hrochova Týnce je výhodná pro
dojezd hráčů z celé republiky, bylo již v roce 2017 zde pořádáno první mistrovství České republiky trojic žen. K dnešnímu
dni zde proběhlo celkem 11 turnajů, z toho byl jeden úrovně prestige a 3 úrovně mistrovství ČR. Posledního turnaje se
zúčastnilo celkem 69 trojic. Mezi účastníky turnajů byli i státní příslušníci Polska, Ruska, Francie, Slovinska a turnaje byly
podporovány představiteli Parlamentu ČR a Pardubického kraje.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny občany od tří do sta let (věk vůbec nerozhoduje), kteří by se v budoucnu chtěli bavit
při pétangue, aby přišli mezi nás. Osobně jsem kouzlu této hry propadl. Nejvíce se mi líbí, že ji spolu mohou hrát děti,
rodiče i prarodiče. A tak mohou společně trávit volný čas na zdravém vzduchu v krásných prostředích. V případně zájmu
(až skončí tato pandemická doba) můžete kontaktovat starostu zdejšího města.
Zdroj: http://petanque.cstv.cz/, http://czechpetanque.cz/; Foto: Sleha Zdeněk
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