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VÝLET SENIORŮ

KULTURNÍ AKCE MĚSTA

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

23.9.2021 se pod záštitou
Kulturního výboru města
uskuteční výlet našich seniorů.
Rezervujte si místo u p. Hany
Novákové na Městském úřadě.

Kulturní výbor pro Vás
připravuje na podzim 2021
několik kulturních akcí.

Informujeme občany o změně
telefonních čísel na Městském
úřadě v Hrochově Týnci.

Více se dočtete na straně 9.

Více informací na straně 15.

ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO PODZIMNÍCH DNÍ
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané, milé děti a studenti,
přejeme Vám úspěšné vykročení do nového školního roku! Našim
nejmenším v Mateřské škole přejeme co nejrychlejší sžití s novým
světem a co nejméně slz při loučení s rodiči. Prvňáčkům přejeme
pevnou ruku při psaní prvních písmen a klidnou mysl pro čtení
prvních řádků. Žákům celé Základní školy a Základní umělecké
školy přejeme co nejlepší známky a klidné noty :-) Studentům
středních škol přejeme co nejlepší studijní výsledky a tolerantní
pedagogy. A rodičům...? Pevné nervy a pochopení (...také jsme tam
chodili...) :-)
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Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ v Hrochově Týnci
O plánu rekonstruovat prostory kuchyně a jídelny jsme informovali v
prvním letošním čísle Týneckého zpravodaje. Byly podány žádosti o dotaci
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Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo naši žádost.
Je nám poskytnut příspěvek ve výši 3 326 647 Kč.
V rámci výběrového řízení, které proběhlo při přípravě žádosti o dotaci,
zvítězila na dodávku stavebních prací firma BW – Stavitelství, s.r.o. Holice
(v minulosti zde realizovala přístavbu základní školy) a na dodávku gastro
vybavení TeS, spol. s r. o. Chotěboř (dodá např. elektrický konvektomat,
multifunkční pánev, …). Při současném tempu růstu cen jsme rádi, že
smlouvy byly podepsány již dříve a dodavatel je vázán nabídnutými cenami
za dílo.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakce Týneckého zpravodaje děkuje
všem, kteří přispěli článkem a informacemi
do třetího vydání letošního roku.
Poděkování patří i panu Martinovi
Velínskému za fotografii Cesta karaněmi
směr Blížňovice na titulní straně zpravodaje.
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Vyklízecí práce proběhly koncem školního roku a od prvých červencových
dnů zde probíhá čilý stavební ruch. Smluvní termín ukončení stavby je 4
měsíce, což znamená, že dokončení díla bude až začátkem školního roku.
O zkrácení této doby se oba dodavatelé snaží. Uvidíme, jak dalece se to
podaří. Z tohoto důvodu muselo vedení základní školy řešit zajištění
náhradního stravování pro žáky v měsíci září a říjnu. Nyní jsou hotovy
demoliční práce, omítky a obklady, rozvody elektrické energie, postaveny
nové příčky, … Doufáme, že vynaložené finanční prostředky ocení
kuchařky, děti a jejich rodiče.
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Zámek a zámecká zahrada
Po ukončení stavebních prací ve sklepě a v přízemí zámku byla do nově zrekonstruovaných prostor přestěhována
knihovna. Její slavnostní otevření proběhlo dne 11. – 13. 6. 2021. Návštěvníci zde mohli zhodnotit nejen změny, které
zde proběhly, ale i zároveň obdivovat umělecké fotografie Hrochova Týnce pana Vladimíra Bakeše, obrazy pana Josefa
Kozla, krásné dorty, háčkované a pletené oděvy, kované předměty aj., které vyhotovili místní občané. V přízemí byly
vystaveny panely dokumentující vývoj zámecké zahrady. Zámecká kaple byla vyzdobena ve svatebním duchu. Vedla nás
k tomu snaha prezentace možnosti uspořádat zde svatební obřad. K této slavnostní události se hodí všechny
zrekonstruované prostory.

Město Hrochův Týnec se přihlásilo k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad, která se konala souběžně v těchto
dnech. V rámci akce zde byli zaměstnanci Národního památkového ústavu ÚOP v Pardubicích, kteří pro děti zdejší
základní školy měli tematické přednášky ohledně historie a uspořádání zeleně v naší zámecké zahradě. Děti si mohly
vyzkoušet, jaké je to být zahradním architektem, a navrhovaly svůj projekt zámecké zahrady. Pod vedením učitele
tělocviku pronikaly do tajemství diskgolfu a petanque.
Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka zámecké zahrady pro veřejnost. Od účastníků jsme měli na ni kladné ohlasy,
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proto bychom rádi uspořádali podobnou komentovanou prohlídku i příští rok v termínu, kdy bude možné vidět více
rozkvetlých stromů a květin.
Na květen letošního roku bylo plánováno ukončení výsadby stromů a živého plotu v rámci revitalizace zámecké
zahrady. Ale klimatické podmínky a další důvody ho zhatily. Proto byla výsadba ukončena v červenci. Nové stromy a
keře jsou základem rozvoje zahrady v příštích desetiletích. Také jsou přípravou na odstranění dřevin, které mají špatný
zdravotní stav, nebo byly nevhodně a nekoncepčně vysázeny v předchozích desetiletích.
Oprava místností ZUŠ v Hrochově Týnci
Na stavu interiéru v místnostech domu na Nábřeží, které využívala místní knihovna, se zákonitě projevil zub času a také
to, že byly zaplaveny povodňovou vlnou. Proto před dalším jejich využitím bylo nutné během prázdnin provést opravu
omítek a osvětlení. A tak se žáci zdejší pobočky ZUŠ mohou těšit na rozšíření učeben, které budou využívat pro svou
výuku.

Lávka přes řeku Novohradku ve Stíčanech, cesta podél
Karaní
O této akci jsme psali v předchozím čísle Týneckého
zpravodaje. V červnu bylo dílo převzato od dodavatele a
dne 22. 7. 2021 úspěšně zkolaudováno. Nyní bychom
chtěli ve spolupráci s obcí Dvakačovice pokračovat ve
vytvoření cesty směrem do lesa nad Dvakačovicemi.
S rozvojem cestní sítě, kterou lze využít pro pěší turistiku i
cykloturistiku, souvisí i provedení terénních úprav podél
levého břehu Karaní. Cesta je společným dílem s obcí
Čankovice, která provedené úpravy financovala na svém
katastrálním území.
Chtěl bych poděkovat za pomoc při realizaci panu Petru
Voženílkovi, který projektům věnoval nemalé úsilí.
Přírodní živly
V měsíci srpnu 2021 by měla být dokončena polní cesta ze
silnice na Trojovice do Dolců. Pod ní je vedeno kanalizační
potrubí, které je navrženo pro odvod dešťových vod
stékajících z polí nad Zámeckou ulicí. Na vstupním objektu
potrubí se pracovalo během května letošního roku. A již 8.
7. 2021 proběhla jeho první ostrá zatěžkávací zkouška,
když v okolí Hrochova Týnce spadlo abnormální množství
srážek. Dalším následkem bylo první letošní zvednutí
hladin řek, které protékají našim městem. Na stavu hladiny
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potoku Ležák se projevilo i protržení hráze rybníku u obce Ležáky.
Další událostí, která v novodobých českých dějinách nemá obdoby, byl vznik tornáda, které 24. 6. 2021 zasáhlo
devastující silou obce na jižní Moravě. Záběry, které jsme mohli vidět v televizi, připomínaly válečné filmy. Zničeny byly
domy, auta, příroda i lidské sny o spokojeném a klidném životě. Postižení občané během několika minut přišli o veškerý
majetek. Více než 150 domů tornádo poškodilo natolik, že musely být strženy. Přírodní kalamita si bohužel vyžádala i
několik obětí. Během prvních dnů v postižených obcích zasahovalo více než 1150 hasičů a vojáků a přes 300 policistů.
Mezi nimi pomáhali i někteří členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hrochově Týnci. Po jejich návratu a na
základě získaných poznatků byla zastupitelstvem města odsouhlasena pomoc ve formě daru 12 m3 smrkových prken.
Vítr o síle vichřice zasáhl dne 29. 6. 2021 i Hrochův Týnec. Způsobil vyvrácení a přelomení několika stromů v Tyršových
sadech, v zámecké zahradě a jinde. Po dobu několika hodin byla přerušena doprava po silnici mezi Čankovicemi a
Blížňovicemi. Naštěstí pádem stromů nevznikly žádné větší materiální škody.
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Měření obtoku na ČOV
Nová legislativa v oblasti vod zavádí v letošním roce povinnost měření množství vod, které tečou obtokem čistírny
odpadních vod. Zde jsme při realizaci úzce spolupracovali s firmou Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. Výsledkem,
který se projevil na vzhledu města, je také to, že byl odstraněn betonový objekt u stíčanského splavu, který zde byl po
několik desetiletí a který připomínal podzemní bunkr.
Besip, radar
Pro zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/17 v Hrochově Týnci bylo
zastupitelstvem města odsouhlaseno, že město koupí jeden stabilní radar s
příslušenstvím, který umožní sledovat rychlost projíždějících vozidel a při její
překročení automaticky odešle podklady pro výběr pokut. Bylo vidět, že již
samotná instalace dopravních značek upozorňujících na úsek měřený radarem
stačila, že se viditelně snížila průměrná rychlost vozidel.
Autobusová zastávka u NIKY
V červnu byla odstraněna původní autobusová zastávka, která byla železná s
rozbitými plastovými výplněmi. Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že
bude nahrazena obdobnou zastávkou, která již několik let slouží na Náměstí.
Doufáme jenom, že se na ni neprojeví činnost vandalů a že v nynějším pěkném
stavu vydrží co nejdéle.
Kulturní a jiné akce
V průběhu posledních tří měsíců proběhly tyto akce:
Víkend otevřených zahrad a
zrekonstruovaných prostor zámku

slavnostní

otevření

knihovny

a

Celorepubliková výstava papírových modelů – Hrochovotýnecký papír
2021
Příměstský tábor
Letní kino
Turnaje v Petanque úrovně mistrovství České republiky a jeden úrovně
prestige
Taneční zábava – pořadatel JSDH
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Cesta za oceán
Česká televize uvedla během prázdnin v české premiéře
výpravný norský seriál Cesta za oceán (původním názvem
Atlantic Crossing).
Seriál sledující dramatické osudy norské královské rodiny
během druhé světové války, vzbudil v Norsku obrovský
divácký zájem. Některé kritiky ho řadily vedle historických
seriálů jako Koruna či Černobyl, ale seriál se setkal i s
kontroverzním přijetím kvůli autorské interpretaci
historických událostí. Především romantické povaze vztahu
mezi norskou korunní princeznou a americkým
prezidentem, která je dodnes předmětem spekulací.
Také zájem mezinárodních distributorů o spíše neznámý
příběh norské monarchie za druhé světové války byl
obrovský. Atlantic Crossing byl prodán do více než desítky
zemí a byl uveden i v soutěži předního festivalu seriálové
tvorby Canneseries. K úspěchu jistě přispělo i prestižní
obsazení. Představitelka Märty Sofia Helinová je seriálovým
nadšencům jistě známá jako Saga z legendárního Nordic
noiru Most a Kyle MacLachlan. Americký prezident Franklin
D. Roosevelt hrál jako nezapomenutelný agent Cooper z
Městečka Twin Peaks.
Seriál vznikl pro progresivní norskou televizi NRK v široké
mezinárodní koprodukci a natáčel se i v České republice.
Diváci v něm tak mohou odhalit řadu pražských budov,
zákoutí nebo českých zámků. Pro zajímavost na příklad
budova Městské knihovny v Praze zde představuje luxusní
newyorský hotel Waldorf Astoria. V několika dílech jsme v
něm mohli vidět interiér a exteriér zámku v Hrochově Týnci,
Do komparsových rolí byli obsazeni i občané Hrochova
Týnce.
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STŘÍPKY Z HISTORIE HROCHOVA TÝNCE Z ROKU 1920
Petr Schejbal

V této rubrice uvádím výběr úryvků z kroniky Hrochova Týnce tak, jak nám je zapsal Jan Roček.
Pěvecké sdružení
Po památném říjnovém převratu byla pociťována potřeba probuditi v širokých vrstvách lidových zájem na našich
dějinách. Za tím účelem uspořádán byl v Hrochově Týnci roku 1919 jednotou „Sokol“ v nedělních odpolednech cyklus
přednášek dějepisných, který zůstal však nedokončen pro neúčast těch, jimž v prvé řadě přednášky ty byly určeny. Snaha
spojiti přednášky se zpěvem a tak přilákati více posluchačů, vedla k založení Pěveckého sdružení, jehož dirigentem byl
řídící učitel Jan Líbal. Pěvecké sdružení byl mužský sbor, čítající as 25 členů z místa a blízkého okolí. Přednes zpěvních
čísel byl zdařilý a Sdružení pořádalo několik produkcí v blízkém a vzdáleném okolí a také při různých příležitostech v
Hrochově Týnci platně spolupůsobilo.
Zrušení jízdní pošty a zavedení pošty vlakové
Jak již jinde uvedeno jest, byla v Hrochově Týnci od 21. ledna 1918 zrušena noční jízdní pošta do Dašic a jezdilo se odtud
od té doby jen dvakrát denně na stanici dašickou. Jízdní poštu měl hned od její vzniku paušálně najatou dočasný místní
poštmistr. Ten však v době válečné měl veliké nesnáze a opatřováním krmiva pro koně, s najmutím vhodné stáje a
skládky pro seno a s opatřováním i jiných potřeb s jízdu spojených. Ačkoli byl mu předválečný paušál 3 000 K postupně
zvyšován, takže v druhé polovici roku 1919 činil již 6 900 K, přece za veliké drahoty, která panovala, nemohl za částku tu
jízdu obstaráváti. Když nesnáze v roce 1919 dostoupily vrcholu, vzdal se poštmistr od 1. ledna 1920 počínaje jízdy
poštovní a tutéž za paušál 7 500 K najal domkář Řezníček Václav, č. p. 165. Týž však jezdil s poštou jen od 7. ledna do 29.
února 1920 o do 1. března jízdy se vzdal. Od té doby na lokální dráze překládají se v Moravanech zásilky zdejší pošty a
tytéž dvakrát denně jsou sem vlakem přiváženy. Že však v roce 1920 jízdní řád na hlavní trati není dodržován a dochází
tam k častému velikému zpoždění vlaků a zdejší lokální vlak nemůže v Moravanech tak dlouho na zpožděný vlak čekati,
dostáváme mnohdy jen jednou denně poštu, což mívá různé nepříjemnosti vzápětí.
Zařízení telefonu na radnici
Ve schůzi obecního zastupitelství dne 1. října 1919 konané bylo sneseno, by požádáno bylo ředitelství pošt a telegrafů za
zřízení telefonu na radnici. Na základě podané žádosti byl zde postaven nákladem státním telefon začátkem června 1920
a obci byl vyměřen paušál na používání téhož. Ode dne 11. června do 31. prosince 1920 platila za to obec 155 K 56 h.
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

KULTURNÍ VÝBOR

Tomáš Douda

Tomáš Douda

ZÁŘÍ 2021

Vážení spoluobčané
kultury,

23.9.2021 - Výlet seniorů - Zámek Rájec nad Svitavou a Retro muzeum
Brno. Rezervace u paní Hany Novákové - matrika Města Hrochův Týnec
nebo na tel. č. 606 644 731.

ŘÍJEN 2021
23.10.2021 - Ochutnávka vín v Kulturním domě
Rezervace u Mgr. Jolany Pulkrábkové, tel. č. 608 317 307 nebo email
komunitka@centrum.cz.

LISTOPAD 2021
19.11.2021 - Městský ples
Rezervace u paní Hany Novákové - matrika Města Hrochův Týnec nebo na
tel. č. 606 644 731.
28.11.2021 - Rozsvícení Vánočního stromu

PROSINEC 2021
3.12.2021 - Mikulášské putování pro děti a jejich rodiče
4.12.2021 - Setkání seniorů v Kulturním domě s vystoupením,
občerstvením a hudbou k poslechu i tanci. Rezervace u paní Hany
Novákové - matrika Města Hrochův Týnec nebo na tel. č. 606 644 731.
11.12.2021 - Noema Erba koncert v Kulturním domě
Rezervace u paní Hany Novákové - matrika Města Hrochův Týnec nebo na
tel. č. 606 644 731.

a

příznivci

léto se pomalu chýlí ke svému konci,
ale Kulturní výbor města přes léto
nezahálel a plánoval podzimní akce
pro naše děti, dospělé i seniory.
Přehled akcí do konce roku 2021
naleznete v levé části této stránky
seřazené tak, jak půjdou za sebou.
Doufáme, že se
naplánovaná akce
navštívíte ji.

Vám
bude

některá
líbit a

Letní kino, které jsme pro Vás připravili
mělo největší návštěvnost na filmu pro
děti Psí veličenstvo (cca 80
návštěvníků), Bábovky (cca 160
návštěvníků) a GUMP Pes, který naučil
lidi žít (cca 170 návštěvníků).
Nevýhodou letního kina bylo pro
letošek, bohužel, počasí. Nárazové
bouřky nebo změněná předpověď nás,
pro
Vaši
bezpečnost,
raději
přesměrovala do Kulturního domu,
protože určitě nikdo z nás nechce
odcházet za bouřky ze Zámeckého
parku, kde jsou vzrostlé stromy atd.
Kdo letní kino nestihl, nemusí věšet
hlavu - připravujeme "KINO DEN V
HROCHOVĚ TÝNCI", kdy dopoledne a
po obědě bude promítání pro MŠ a ZŠ
a večer pro Vás, naše spoluobčany sledujte, prosím, vývěsku města, FB a
webové stránky města, kde bude více
informací.
Na večerní promítání
plánujeme film KAREL o Karlu Gottovi toto promítání bude mít placené
vstupné, protože tak to požaduje
dodavatel licence filmu, více informací
a možnost předprodeje vstupenek
bude opět v městské vývěsce a na FB a
webu města.
Pohodový podzim Vám všem přeje
Kulturní výbor města.
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KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA
HROCHŮV TÝNEC
Miloslav Krupka

Kontrolní výbor jako orgán zřízený
zastupitelstvem
a
zastupitelstvu
odpovědný
představuje
nástroj
vnitřního kontrolního mechanismu
města.
Členové výboru pravidelně kontrolují
plnění usnesení zastupitelstva města a
podávají o něm zprávu při každém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Kontrolní činnost je prováděna
samostatně, nařízením zastupitelstva
nebo se prověřují podněty podané
občany města.

INFORMACE PRO OBČANY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU
MESOH
Leoš Kaplan

Vážení spoluobčané,
blíží se konec září a tím i první celé období od zavedení Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Touto cestou bychom
požádali všechny zapojené občany, aby si překontrolovali na svých účtech
zejména osoby na stanovištích. U vdavek chtivých děvčat je nejčastější
změna v příjmení :-). Dále pak například narození dítěte, přestěhování a
podobné „události“, které je možné upravit při inventuře stanoviště.
Samozřejmě pokud si někdo vede svozy i zde můžete na účtech provést
kontrolu a v případě nesouladu nás kontaktovat.
Pro zajímavost níže přikládáme srovnávací tabulku s průběžnými
získanými daty za vytříděný odpad a jejich vliv na svoz komunálního
odpadu v letech 2020 a 2021:

V letošním roce byla mj. například
prováděna kontrola plnění dotačních
podmínek u dotací poskytnutých pro
zájmové spolky v Hrochově Týnci.
Členové výboru se taktéž aktivně
zapojili do přípravy nových vyhlášek
týkajících se likvidace a svozu odpadů.
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KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ INFORMUJE
Mgr. Helena Tomišková, předsedkyně komise

Komise projednává přestupky na základě § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to přestupky proti
pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejnému
pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupky, o kterých to stanoví
jiný zákon. Komise projednává předmětné přestupky na základě oznámení
doručeného Policií České republiky nebo na základě oznámení Obecní
policie města Hrochův Týnec. Oznámení o podezření ze spáchání
přestupku může učinit i kdokoliv z občanů. Na základě takto učiněného
oznámení a po prověření jeho opodstatněnosti, zahájí komise v dané věci
přestupkové řízení, jehož výsledkem je buď uznání viny přestupce a
stanovení sankce nebo v případě neprokázání viny zastavení řízení.
Nejčastějšími přestupky jsou tradičně přestupky proti občanskému soužití,
přestupky proti majetku a přestupku proti pořádku v územní samosprávě.
Přestupkem proti občanskému soužití je ublížení na cti zesměšněním nebo
hrubou urážkou, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví,
nepravdivé obvinění z přestupku, dopouštění se schválnosti nebo jiného
hrubého jednání vůči jinému. Přestupkem proti majetku je úmyslné
způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo
zničením či poškozením věci z takového majetku, neoprávněné užívání
cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem. Poškozený, kterému byla
spáchaným přestupkem způsobena škoda či na jehož úkor se pachatel
bezdůvodně obohatil, může požadovat náhradu škody v rámci samotného
řízení o přestupku. Svůj nárok však musí přestupkové komisi včas oznámit,
o čemž by měl být komisí náležitě poučen. Pokud uplatněný nárok
poškozený neprokáže, komise mu nárok na náhradu škody nepřizná a
odkáže poškozeného na občanskoprávní řízení k soudu. Do 30. 9. 2020 byl
stanoven limit způsobené škody přestupkem do výše 5.000,- Kč, způsobení
vyšší škody bylo řešeno jako trestný čin podle trestního zákona. Novelou
trestního zákona s účinností od 1. 10. 2020 byla zvýšena hranice
majetkového trestného činu z 5 tisíc na 10 tisíc korun, to znamená, že
komise bude projednávat nově přestupky proti majetku, kdy způsobená
škoda dosáhne výše až do 10 tisíc korun. V tom směru se dá očekávat
nárůst přestupků proti majetku. Přestupkem proti pořádku v územní
samosprávě je nejčastěji porušení povinnosti stanovené v obecně závazné
vyhlášce města, a to převážně zákazu volného pobíhání psů na veřejném
prostranství. V posledních letech se počet všech přestupků v Hrochově
Týnci částečně snížil, a to zejména v důsledku činnosti Městské policie,
která řeší přestupky operativně na místě sama bez nutnosti vyvolání
správního řízení u přestupkové komise. Je na místě konstatovat, že
spolupráce komise s Městskou policií je velmi dobrá. Komise řeší ročně
průměrně přestupky v počtu kolem 15 případů. Na rozdíl od trestního
řízení je správní řízení vedené komisí pro projednávání přestupků
neveřejné a členové komise jsou vázáni mlčenlivostí. Výsledky jednotlivých
případů jsou tak známy pouze účastníkům řízení a členům komise. Od 1. 7.
2017 se však pravomocná rozhodnutí komise o přestupku proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a proti majetku zapisují do evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů, kdy se zápisy vymazávají po třech
letech.
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA
Hana Nováková

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec od 1.1.2021 do
12.8.2021.
Počet obyvatel města = 2.288 včetně
cizinců.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku s
20 spoluobčany. Čest jejich památce.
Na svět a do našeho města se
narodilo 6 miminek.
K trvalému pobytu se nám přihlásilo
nově 20 občanů.
Změnu pobytu (odhlášení) provedlo
celkem 18 osob.
V našem městě byly uzavřeny celkem
3 sňatky.
Nově narozeným spoluobčankům
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a hodné rodiče. Rodičům gratulujeme
a přejeme jim to nejhodnější děťátko
pod sluncem.
Nově registrované spoluobčany mezi
námi vítáme a ať se Vám v Hrochově
Týnci dobře žije.
Novomanželům přejeme na jejich
společné cestě životem hlavně pevné
zdraví a vzájemnou toleranci.
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CO SE DĚLO V BLÍŽŇOVICÍCH
Jiří Novotný, Starosta SDH Blížňovice

Velká voda
V pátek ráno 9.7.2021 přišla velká voda a přelila se přes „ Kolíbku .“ V 9 hodin jsme museli uzavřít příjezdovou cestu do
Blížňovic od státní silnice, protože už nebylo možné vodou projet. V sobotu po opadnutí vody jsme za účasti několika
členů SDH provedli úklid silnice od bláta a naplaveného dřeva.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se úklidu zúčastnil.

Prořez stromů na návsi
Začátkem srpna provedla firma Chameleos s.r.o. z Dolů zdravotní a bezpečnostní řez u třech líp na návsi, při kterém
odstranili suché a nemocné větve, které by mohly při pádu ohrozit život obyvatel.
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MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Petr Bláha, Vrchní strážník Městké policie

Městská policie Hrochův Týnec informuje občany města o zřízení dvou míst
k měření rychlosti vozidel.
První místo se nachází v ul. Smetanova před domem č.p.241 ve směru
příjezdu od Chrudimi.
Jedná se o radarový měřič rychlosti motorových vozidel, který má typové
schválení a lze ho používat jako stanovené měřidlo, tj. za účelem
pokutování řidičů při překročení limitu rychlosti. Typové označení RAMER
10T. Tento měřič rychlosti funguje na principu Dopplerova jevu a měří
okamžitou rychlost vozidel v obou směrech.
Druhé místo měření bude zřízeno v ul. Nádražní směrem od Stíčan, před
odbočkou do ulice Na Hlásce.
Zde bude umístěn Inteligentní ukazatel rychlosti Sydo Traffic ZEUS od firmy
Gemos. Tento inteligentní ukazatel rychlosti zobrazuje RZ rychle jedoucích
vozidel. Dále umožňuje vytvoření dopravních statistik s rozlišením na
osobní a nákladní vozidla.
Oba měřiče rychlosti budou plně funkční v ostrém provozu od zahájení
školního roku 2021/2022.
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DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE V ZÁŘÍ V CHRUDIMI!
Kristýna Košvancová

Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta se skupinou
Illustratosphere, vystoupí v Pippichově divadle v Chrudimi.
Koncert v rámci turné Zvířený prach tour se uskuteční v neděli 19. září 2021 od 19:00 hodin. Dan Bárta, se zapsal v
devadesátých letech do širokého povědomí také s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal
se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R.
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard
populární hudby … Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již
dvacátým rokem!
Koncert pořádá Rytmus Východní Čechy, o.p.s. jako svůj 11. benefiční koncert. RVČ poskytuje sociální služby a pomáhá
lidem se zdravotním a zejména mentálním postižením v Pardubickém kraji již 20 let. Celý výtěžek z koncertu bude
použit na podporu lidí s mentálním postižením.

Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru Chrudim nebo v budově Pippichova divadla.

PODNIKÁTE, ČI PLÁNUJETE PODNIKAT? NABÍZÍME VÁM POMOCNOU RUKU
Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK, projektová manažerka pro rozvoj
spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK pomáhá podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání. Sídlíme v
Pardubicích a pracujeme pro území celého Pardubického kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým
krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatelského
prostředí.
Pomoc u nás najdou i „nepodnikatelé“
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem, kteří už v době studia chtějí začít pracovat „na svém“. Věk však nehraje
roli. Projekt AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ je pro každého, kdo plánuje začít. Covid nám v tomto případě nahrál
na smeč. Člověk nemusí opustit svůj dům a může se vzdělávat online.
Nabídka zavedeným podnikatelům
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přihlásit se můžete
na adresu https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a
na e-mail zašleme informace k probíhajícím akcím. (Odkaz viz. rovněž QR kód). Potřebujete poradit,
co je pro vás vhodné a jaké akce aktuálně běží? Napište nám na info@p-pink.cz Sledujte naše stránky
p-pink.cz a náš FB P-PINK
Kolik za služby zaplatíte?
Většina našich služeb je zdarma. Některé jsou zpoplatněné, ovšem za přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého
sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených kanceláří. Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci
jednorázový či opakovaný pronájem jednací a konferenční místnosti. Nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na
adrese P-PINK.
Těm, kteří nepotřebují žádnou pomoc…
Hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou předávat dál
své získané zkušenosti.
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ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Iva Pohorská

Informujeme občany o změně telefonních čísel na Městském
úřadě v Hrochově Týnci.
Stávající telefonní čísla budou platná do konce prosince
2021.
Podatelna
Lenka Staňková 725 172 376
Matrika
Hana Nováková 725 188 576
Asistentka starosty
Iva Pohorská 725 164 411
Účetní
Marta Jirásková 602 715 837
Knihovna
Lenka Kolková 725 340 361

HROŠÍ KREV
Tomáš Douda

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.
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 minulém vydání Týneckého zpravodaje (2/2021) jsme vydali
výzvu na Dárcovství krve/plazmy pod názvem "Hroší krev".
Tímto děkujeme panu Pavlu Pulkrábkovi z Hrochova Týnce
(vlevo) a panu Michalu Kozlovi z Blížňovic (vpravo) nejen za
darování, ale také za foto, které nám poslali pod odběru na
transfuzním oddělení Pardubické nemocnice.
Pevně věříme, že nejsou prvními, ani posledními občany, kteří
se s námi podělí o foto nebo zkušenost.
Je to pro dobrou věc, tak proč ne?!

PLACENÁ INZERCE
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

3 I 2021
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KDYŽ SVATBU, TAK PROČ NE ROVNOU NA ZÁMKU?!
Hana Nováková

Město Hrochův Týnec se snaží dostat zámek do povědomí veřejnosti i tím, že se na zámku mohou konat svatební
obřady. Rezervace u paní Hany Novákové - matrika Města Hrochův Týnec nebo na tel. č. 606 644 731.
Oslovili jsme proto rodačku z Hrochova Týnce Nell Stoupovou, rozenou Hrbáčkovou, která se zabývá organizací a
výzdobou svateb.
Ráda nám odpověděla na některé otázky:
1.Jak Vás napadlo organizovat svatby a vše kolem nich?
-Pracovala jsem na městském úřadě v Hrochově Týnci pod záštitou EU. V té době se zámek opravoval, řešilo se jak
využít opravované prostory zámku i přilehlého parku. Byl to vždy můj sen zdobit svatby, a proto jsem využila příležitosti,
která se mi naskytla.
2.Co můžete zájemcům nabídnout?
-Nabízím výzdobu zámecké kaple, haly, sklepení. Dále slavobránu v zámeckém parku, výzdobu obřadní síně na
městském úřadě a kulturního domu v Hrochově Týnci a zdobení svatebních tabulí. Celé dekorace mohu ladit do různých
barev, např. bordó, královská modrá, růžová, bílá, měděná, přírodní – juta,… Vše je na domluvě, pokud mají snoubenci
jinou představu o barvě, stylu a dekoraci, snažím se jim vyjít ve všem vstříc.
3.Nabízíte kromě výzdoby svateb i něco dalšího?
-Po obřadu a během focení nabízím malé občerstvení sladké i slané, welcome drink. V případě zájmu mohu zajistit i
fotografa. To vše se netýká jen svateb, ale nabízím i výzdobu křtin, narozenin a jiných slavnostních příležitostí. Speciální
nabídkou je výzdoba narozeninových oslav na různá témata (indiáni, ledové království, fotbal,…). V případě zájmu
mohu zajistit hudební doprovod při svatebním obřadu a dalších slavnostních příležitostech – klavír a zpěv, popřípadě
smyčcové kvarteto.
Děkujeme za odpovědi a těšíme se na spoustu krásně nazdobených slavnostních akcí v našem zámku.
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z HROCHOVA TÝNCE V PARDUBICKÉM KRAJI
Kristýna Vodrážková, manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji

Povolání starosty zahrnuje mnohé profese. Někdy jsem i kastelánem, říká starosta Petr Schejbal.
Městečko Hrochův Týnec se zhruba dvěma tisíci obyvateli najdeme nedaleko Chrudimi. Do své správy získalo
před 11 lety zámek i se zámeckou zahradou. Po rekonstrukci a rozsáhlých úpravách se v červnu zámek poprvé
otevřel i pro veřejnost. Co všechno se v areálu změnilo a co to pro malé město znamená spravovat historickou
památku? Ptáme se starosty Petra Schejbala.
Zámek získalo město do svého majetku v roce 2010. Jak k tomu došlo a kolik to stálo?
Od roku 1959 zde byl dětský domov se školou a středisko výchovné péče. V roce 2010 se provoz přestěhoval do nové
budovy v Chrudimi a zámku Přestavlky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zámek následně bezplatně
převedlo do majetku města Hrochův Týnec, protože tomu tak bylo i historicky.
V jakém stavu jste zámek přebírali?
Zámek s parkem byl určen k rekonstrukci. Ta se plánovala už v době, kdy zde sídlil dětský domov. Interiér byl původní a
vlhký a park v neudržovaném stavu.
Do čeho jste se pustili nejdříve?
Po převedení jsme museli odstranit části západního oplocení, které bylo v havarijním stavu. Následně jsme obnovili sad
(tzv. štěpnici) se zanedbanými ovocnými dřevinami a ostružiním. V sadu jsme provedli terénní úpravy. Rovněž jsme
odstranili tři chatky u zámku, které sloužily v létě k přespávání chovanců, stejně tak i skleník a různá tělocvičná zařízení.
Bylo také třeba zlikvidovat velkou hromadu shrabaného listí, které se po celá desetiletí ukládalo na jedno místo.
Co následovalo?
Postupně jsme pracovali i na pomocných provozech a začali budovat cesty. Obnovili jsme hřiště, které dostalo
vydlážděnou část. Rekonstrukcí prošlo i veřejné osvětlení v parku a letní kino, podél cest jsme zavedli nové rozvody
elektřiny.
V přírodně krajinářské části jsme vykáceli náletové křoviny, které tam vyrostly až do výšky tří metrů. Lidé se tam báli
chodit. Začala revitalizace a rozhodovalo se o osudu jednotlivých stromů – zda hrozí nebezpečí jejich pádu. Většinu
těchto úprav jsme financovali z městského rozpočtu.
Podařilo se vám získat dotace?
První dotaci jsme získali na vybudování hřiště. Ta činila zhruba 326 tisíc korun. Druhá, ve výši asi 2,4 miliony, byla na
obnovu štěpnice a regeneraci zeleně. Následovalo několik dotací od Pardubického kraje, v souhrnu se jednalo o 390
tisíc. Největší dotaci na zámeckou zahradu jsme získali v roce 2020, jednalo se o 3,5 milionu korun. Po několika
desetiletích tak konečně došlo na důkladnou arboristickou údržbu stávajících dřevin, vysazení živého plotu a několika
desítek nových stromů. Největší dotaci, kterou nám poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, jsme obdrželi na
rekonstrukci zámku. Ta činila 9 995 000 korun.
Když se stal zámek majetkem města, co pro vás bylo nejtěžší?
Najít jeho smysluplné využití. Což si myslím, že se nedávným přestěhováním knihovny do zámku podařilo.
Bylo těžké najít lidi, co by s vámi spolupracovali?
Kompletní dokumentace probíhala pod dohledem odboru památkové péče Chrudim. Přístup zaměstnankyň byl velice
vstřícný, za což jsem jim vděčný.
Já vždy říkám, že povolání starosty v sobě zahrnuje mnohé profese. Od technického správce po právníka. Vy jste
si tedy přibral i profesi kastelána…
Je pravda, že za ty roky, co tu jsem, se člověk o zahradě a zámku naučí ledacos. Takže se dá říct, že ano, částečně jsem i
kastelán. (smích)
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Co zde mohou návštěvníci zažít?
Máme tady knihovnu, disc golf a letní kino. Také se zde na různých místech (uvnitř i venku) konají svatební obřady.
Uskutečnil se tady i turnaj v pétanque. Nabízíme náš areál v rámci republiky na uspořádání různých soutěží v tomto
sportu.
Našli si lidé zalíbení v disc golfu? Tento sport přece jen ještě všichni neznají…
Ano, skoro každý den vidím, že si sem někdo přijde zahrát. Místní děti si půjčují disky v naší knihovně. Na městském
úřadě si lze disky i zakoupit. Máme pouze základní disky, ale existuje jich celá řada. Je to jako v klasickém golfu, kde má
člověk spousty různých holí. Na disc golfu se mi líbí, že je to zábava pro celou rodinu.
Jaké máte se zámkem plány do budoucna?
To záleží na příštím zastupitelstvu. To současné přijalo v rámci usnesení náměty na další využití. Je to např. vybudování
výstavních prostor, pořádání svateb, zřízení muzea a přestěhování městského úřadu a základní umělecké školy (což by
navazovalo na přestěhování knihovny).
Je něco, co vás při rekonstrukci zámku či parku opravdu překvapilo? Nějaká perlička na závěr?
Objevili jsme například základy původních zdí, původní pece nebo různé niky (výklenky), o kterých se dříve ani
nevědělo.
Pane starosto, děkuji vám za rozhovor a přeji hodně návštěvníků zámku a zahrady.
Rozhovor vedla Kristýna Vodrážková, manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji

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:

ZÁŘÍ - STŘEDA 29.9.2021

ZÁŘÍ - ČTVRTEK 30.9.2021

ŘÍJEN - ÚTERÝ 26.10.2021

ŘÍJEN - STŘEDA 27.10.2021

LISTOPAD - ÚTERÝ 23.11.2021

LISTOPAD - STŘEDA 24.11.2021

PROSINEC - ÚTERÝ 28.12.2021

PROSINEC - STŘEDA 29.12.2021

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
3 I 2021

I 19

PIONÝRSKÁ SKUPINA KORMORÁN - LETNÍ TÁBOR 2021
Jakub Šmíd, vedoucí PS

Pionýrská skupina Kormorán letošní prázdniny znovu pořádala letní tábor na tradičním místě v Suchém Dole u Police
nad Metují. Tady na naše účastníky čekala táborová hra „Příběhy Joa Wraittna“.
Tato hra zavedla táborníky do období 18. století, kde se setkali s řadou významných osobností, jako například s Marií
Terezií, Prokopem Divišem dokonce i s carevnou Kateřinou Velikou. Jejich příběh skončil obdobím páry a vynálezem
úžasného zdroje síly – parního stroje. Každý z hlavních hrdinů měl pro děti připravenou řadu úkolů. Ty navazovaly na
období života, které právě prožívali. Čelily tedy nejen bitvám o rozlehlá území, ale i obtížnostem spojené se stavěním
vynálezů, které myslitelé těchto dob tvořili.
Po celou dobu tábora se děti účastnily spousty her a bojovaly za svůj oddíl, aby se umístil na co nejvyšších příčkách v
celotáborové hře. Mezi ně patřila široká škála bojových, postřehových, logických i pohybových kolektivních her
sestavených tak, aby si každý mohl nalézt to své a ukázat, co se v něm skrývá.
Počasí bylo letos méně příznivé. První týden byl chladnější a vydatný na srážky. Nic ale nebylo ztraceno, jelikož naší
výpravě vše vynahradil týden druhý, kdy bylo převážně slunečno s teplotou nad dvacet stupňů.
Pokud byste se chtěli příští rok zúčastnit našeho tábora a prožít s námi mnoho zábavy a her, neváhejte. Přihlášky na
letní pionýrský tábor pro aktuální rok jsou vždy dostupné mezi měsíci února a března na našich webových stránkách
PsKormoran.cz nebo po vyžádání na emailové adrese info@PsKormoran.cz.
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PEČEME, VAŘÍME, SMAŽÍME...
Tomáš Douda, Lenka Čelináková

Redakce Týneckého zpravodaje oslovila dlouholetou úřednici Městského úřadu a členku Kulturního výboru města, ale
také maminku, babičku a skvělou hostitelku, paní Lenku Čelinákovou, aby se s námi všemi podělila o její oblíbený
recept. Paní Čelináková pro Vás připravila recept na

TVAROHOVÉ ŠÁTEČKY
25 dkg hladké mouky
1 máslo
1 tvaroh
moučkový cukr na obalování šátečků
1 vanilkový cukr
marmeládu na plnění šátečků (nejlépe rybízovou)
Z mouky, másla a tvarohu zpracujeme vláčné těsto, které necháme chvíli uležet.
Poté odkrajujeme malé části těsta, ze kterého vyválíme na pomoučeném vále plát přibližně 2 mm silný. Ten
rádýlkem rozdělíme na čtverečky o velikosti asi 5 x 5 cm, na které naneseme trochu marmelády.
Zabalíme tak, že přes sebe přeložíme dva protilehlé rohy těsta a zespoda dobře přitlačíme, aby se nám šátečky při
pečení neotevíraly.
Klademe na plech na pečící papír a pečeme do růžova.
Upečené horké šátečky obalujeme v moučkovém cukru, do kterého jsme přidali balíček vanilkového cukru.
Já dělám tyto šátečky většinou z dvojité dávky, protože jsou výborné a strašně rychle mizí.
Přeji dobrou chuť.
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek, velitel jednotky

Za období od 24. 5. do 12. 8 2021 naše jednotka zasahovala u 33 událostí, kdy jsme byli vysláni Krajským operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

28. 5. v 7:42 hodin vyjela jednotka na dopravní nehodu osobního automobilu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o
dopravní nehodu osobního automobilu, které narazilo do betonového mostku a následně rotovalo přes střechu. Řidič
udával, že mělo dojít k vytlačení z komunikace protijedoucím vozidlem červené barvy. Naše jednotka provedla nezbytné
úkony k zabránění poškození životního prostředí a odpojila akumulátor pro nebezpečí vzniku požáru.
31. 5. v 16:51 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla po nárazu do stromu. V době příjezdu
jednotky byla na místě posádka záchranné služby, která projížděla okolo, řidič byl již v jejich péči. Naše jednotka
provedla nezbytné úkony k zabránění poškození životního prostředí a odpojila akumulátor pro nebezpečí vzniku
požáru. Po vyšetření nehody jsme vypomohli odtahové službě s vyproštěním a naložením vozidla. Poté jsme se vrátili na
základnu (obr. č. 1).
3. 6. jsme v 16:09 hodin vyjeli odchytit včelí roj v Hrochově Týnci. Ten byl následně předán včelaři.
7. 6. jsme v 17:50 hodin vyjeli k dopravní nehodě osobního automobilu v Hrochově Týnci. Po příjezdu jsme zjistili, že
došlo k nehodě automobilu, který těsně minul stánek se zmrzlinou a lidi v jeho blízkém okolí. Jako zázrakem se nikomu
nic nestalo. Naše jednotka provedla nezbytné úkony k zabránění poškození životního prostředí a odpojila akumulátor
pro nebezpečí vzniku požáru. Po vyšetření nehody jsme vypomohli odtahové službě s vyproštěním a naložením vozidla.
Poškozené zábradlí bylo odříznuto a místo provizorně označeno páskou. Poté jsme se ve 20:35 hodin vrátili na základnu
(obr. č. 2).
10. 6. jsme v 9:52 hodin, vyjížděli vypomoci s transportem pacientky do obce Dvakačovice.
12. 6. v 8:59 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do obce Vejvanovice. Nehoda se obešla
bez zranění. Bylo provedeno pouze zajištění vozidel proti požáru a po vyšetření policií odtažení vozidel mimo
komunikaci.
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15. 6. jsme byli vysláni v 18:40 hodin k otevření bytu do obce Čankovice, kde mělo být zabouchnuté malé dítě. Byt byl
otevřen a bylo zjištěno, že dítě se doma nenachází, že bylo s matkou. Následně jsme byli informováni a potřebě
likvidace obtížného hmyzu v parku v Čechově ulici. Zde byl hmyz likvidován za pomoci motorového vysavače a sprejů
proti hmyzu. Poté jsme se vrátili na základnu.
21. 6. jsme byli v 16:02 hodin požádáni o spolupráci při hledání pohřešovaného muže v obci Dolní Bezděkov. Muž byl
nakonec v pořádku nalezen a my se vrátili na základnu.
27. 6. ve 21:12 hodin jsme vyjížděli k dopravní nehodě do obce Přestavlky. Na místě zjištěno, že při najetí na obrubník
došlo k vystřelení airbagů ve vozidle. Na místě nebylo potřeba žádného zásahu a proto jsme se vrátili na základnu.
29. 6. jsme v 9:25 hodin zasahovali u pádu stromu v ulici Nádražní. Což měla být předzvěst toho, co bude následovat.
Jelikož od 22:55 hodin do následujícího dne do 9:56 hodin jsme zasahovali u 10 událostí spojených se silným větrem,
kdy jsme zasahovali u desítek popadaných stromů a uvolněné reklamní plachtě (obr.č. 3).
30. 6. jsme v 15:52 hodin odjeli v rámci krajského odřadu na pomoc při likvidaci následků tornáda v obci Moravská
Nová Ves. Zde jsme byli nasazeni do 2. 7., kdy jsme se v 19:13 hodin vrátili. V místě nasazení jsme prováděli dle pokynů
velitele odřadu zejména řezání a rozebírání konstrukcí za pomoci motorové řetězové pily, motorové kotoučové pily,
šavlové pily a AKU rozbrušovací pily, pomocí lan a lezecké techniky jsme provizorně zajišťovali střechy, rozebírání
střešních konstrukcí, bourání nestabilního štítu a komínu, úklidové práce – nakládání odpadu a suti za pomoci ženijního
nářadí.
8. 7. jsme od 21:35 hodin vypomáhali v obci Ostrov s likvidací následků bouřky, kdy došlo k zatopení několika
rodinných domů a zahrad (obr. č. 4).
9. 7. jsme od 7:29 hodin prováděli protipovodňová opatření V Hrochově Týnci, Dvakačovicích a Vejvanovicích v
souvislosti se zvýšenou hladinou řeky Novohradky, celkem se jednalo o čtyři události (obr. č. 5).
28. 7. v 18:47 hodin jsme likvidovali spadlý strom přes most v Psotnově (mezi Čankovicemi a Blížňovicemi), viz
obr. č. 6).
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31. 7. nás ve 20:08 hodin krajské operační středisko vyslalo k výpomoci zdravotnické záchranné službě při pádu osoby
z výšky v obci Blížňovice. Na místě jsme pomohli s uložením zraněné osoby do vakuové matrace a transport osoby do
vozidla záchranné služby.
4. 8. jsme byli v 10:44 hodin vysláni k dopravní nehodě cisterny do obce Holešovice. Na místě jsme zjistili, že v zatáčce
došlo k utržení návěsu s cisternou převážející močůvku, která z cisterny unikala. Mimo jiné docházelo k úniku nafty z
tahače. Únik nafty jsme za pomoci havarijního tmelu zastavili. Ve spolupráci s chrudimskými hasiči jsme vytvořili jímku,
kde se zachytávala unikající močůvka, která byla následně přečerpávána do náhradní cisterny.
Naše jednotka byla na místě ponechána a asistovala u vyproštění havarovaného návěsu. Poté se po osmi hodinách
vrátila na základnu(obr. č. 7 a obr. č. 8).
7. 8. ve 14:50 jsme vyjeli spolu s jednotkou z Vysokého Mýta k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda Superb
(obr. č. 9 a obr. č. 10), jež proběhlo oznámením službou eCall (což je projekt Evropské komise, který má umožnit rychlou
pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody, a to kdekoliv na území Evropské unie. Vozidla budou
obsahovat černou skříňku, která bude odesílat informace o aktivaci airbagů, data ze senzorů nárazu a GPS souřadnice
místním orgánům záchranného systému.)
Na místě nehody bylo zjištěno, že došlo k havárii osobního vozidla do mostku. Ve voze cestovala čtyřčlenná rodina.
Zraněná byla pouze žena, spolujezdkyně, kterou jsme fixovali vakuovou matrací a transportovali do vozidla záchranné
služby. Dětem jsme předali plyšové dráčky a poskytli jsme jim azyl v našem voze, do příjezdu rodinných příslušníků,
kteří si je odvezli. Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
9. 8. a 12. 8. jsme v obcích Honbice a Přestavlky likvidovali obtížný hmyz.

PRVNÍ ORGANIZOVANÍ HASIČI U NÁS
S rozvojem průmyslu a měst v 19. století je stále více patrná potřeba stálých, organizovaných hasičů. První profesionální
hasičský sbor v českých zemích vznikl v Praze 23. března roku 1853. Šlo o skupinu metařů, kteří byli vycvičeni k obsluze
stříkačky, zároveň ale stále vykonávali i práci metaře. Od zametání ulic byli tito hasiči zcela odděleni až roku 1866. V
Brně vznikl placený hasičský sbor roku 1864, v Českých Budějovicích 1866 a v Plzni roku 1869.
Důležitou roli však hráli i dobrovolní hasiči. První sbor u nás, a zároveň první v rakouských zemích, byl založen v
Zákupech roku 1850. Tyto sbory mohly vznikat díky uvolnění společenských poměrů po pádu Bachova absolutismu, jež
přinesl spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která si nemohla dovolit profesionální hasiče, tak
vznikaly jednotky dobrovolníků. Modernější stříkačky při hašení potřebovaly odborně vyškolenou obsluhu, na niž již
nestačili lidé, kteří se nahodile seběhli k požáru.
Sbor v Zákupech byl německý; první český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech roku 1864. Následovala další
města, jejichž dobrovolné sbory pomáhali cvičit pražští profesionální hasiči. Počet sborů dobrovolných hasičů tak stále
narůstal, v roce 1876 zde již bylo 561 sborů se 40 183 členy a roku 1886 již 1827 sborů s 93 410 členy. Rakouská
monarchie však na takové sdružování českých obyvatel hleděla s nevolí.
Dobrovolní hasiči nebyli placení, jejich činnost ale byla dotována obcemi. I tak měli ale zpravidla nedostatek prostředků.
Proto se věnovali i různým doplňkovým činnostem, jako například kulturním aktivitám, aby si zdroj příjmů navýšili, což
přetrvává dodnes. I za první republiky byli profesionální hasiči jen v několika největších městech, zato u dobrovolných hasičů
již bylo kolem půl milionu obyvatel. Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11721706812-hasici/12074-hasici-v-historii/
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PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Martina Doudová, ředitelka MŠ

Letošní prázdniny v mateřské škole
jsou
standardní,
tzn.
žádné
rekonstrukce, část prázdnin je
omezený provoz pro nahlášené děti a
část je uzavřeno. Postupně probíhá
velký úklid všech prostor mateřské
školy a přípravy na zahájení nového
školního roku. Takže z pohledu
velkého dění – trochu „okurková
sezóna“ 😊.
Květnovým zápisem byla kapacita
mateřské školy, jako v předchozích
letech, naplněna do posledního místa,
a tak se v září rozběhne provoz ve
všech třídách s plnými počty. Ve třídě
Žabička (nejmladší děti) je zapsáno 18
dětí, v ostatních třídách Beruška,
Sluníčko a Včelička je po 25 dětech.
Všichni se těšíme, že nový školní rok
přinese nám všem spoustu pozitivních
zážitků a nových zkušeností. Doufáme,
že bude provoz probíhat obvyklým
způsobem nebo bude jen minimálně
narušen případnými opatřeními v
souvislosti s vyvíjející se „covidovou
situací“. Proto prosíme rodiče o
respektování případných omezení a o
sledování našich webových stránek,
kde budeme uvádět informace a
podmínky provozu mateřské školy na
základě aktuálních platných nařízení.
Přejeme všem krásný zbytek léta a
šťastné vykročení do nového školního
roku😊!
3 I 2021
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A ŠERPOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

NOVINKY ZE ŠKOLY
Mgr. Jiřina Macháčková,
ředitelka ZŠ

Závěr školního roku 2020/21 byl ve
znamení postupného rozvolňování a
návratu žáků do škol a tak jsme toho
využili. Vynahrazovali jsme si mnohé z
toho, co nám bylo odepřeno, k výuce
jsme využívali krásné počasí, naši
zahradu a sportoviště.
Osobní setkávání, bádání v přírodě,
exkurze a výlety, dětský den, třídenní
stanování, dopravní hřiště, tancování v
družině, focení žáků- prostě obyčejný
život ve škole, který nám tolik chyběl.
Hektický červen jsme zakončili dvěma
akcemi. Pasováním prvňáčků, při
kterém
král
Abecedník
I.
z
Písmenkového království, pasoval
prvňáčky na Rytíře čtení a slavnostním
předáním vysvědčení deváťákům v
parku, kde jsme se s nimi rozloučili a
popřáli jim hodně štěstí a úspěchů v
dalším studiu.
Po prázdninovém odpočinku si přejeme
zahajovat v klidu a s minimem pravidel,
ale vše bude záležet na aktuální situaci.
V září a říjnu provoz školy mírně omezí
rekonstrukce školní jídelny a dodávky
obědů od externího dodavatele, ale
vize
zrekonstruovaných
prostor
vonících novotou nám pomůže
překonat náročnější období.
Aktuality k zahájení a organizaci
školního roku naleznete společně s
informacemi MŠMT na webových
stránkách školy www.zsht.cz.
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DALŠÍ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. Výuka na dopravním hřišti
2. Háčkování
3. Dětský den
4. Malí badatelé
5. Sportování v zámeckém parku
6. Vaření
7. Výlet na Kočičí hrádek
8. Výlet do Slatiňan
9. Shopping - výuka anglického jazyka ve 3. třídě
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SUDOKU

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Mgr. Lenka Rousková

I přes nestandardní průběh letošního
školního roku v podobě distanční výuky
se
žáci
naší
školy
účastnili
vědomostních soutěží.
Největší radost měli letos učitelé
matematiky.

OSMISMĚRKA

Lukáš Schejbal, žák 5. ročníku, obsadil
1. místo v okresním kole matematické
olympiády a účastnil se slavnostního
předávání cen pro nadané žáky. To se
uskutečnilo 15. 6. 2021 pod záštitou
chrudimského starosty pana Františka
Pilného.

Blížňovice
Blansko
Psotnov
Skalice
Stíčany
Hroši
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Zahrádkáři
Komunitka
Zpravodaj
Tatran
Hasiči
Rybáři

Popelnice
Plast
Sklo
Papír
Telefon
Náměstí
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

Ve středu 23. června uspořádala naše škola ve spolupráci s Městem Chrast jedinou veřejnou akci tohoto školního roku –
absolventský koncert. V kapli chrasteckého muzea se na dvou vystoupeních představili naši žáci, kteří v letošním roce
ukončili buď I. nebo II. stupeň vzdělávání. Úroveň koncertů musela každého příjemně překvapit, protože výkony všech
účinkujících byly vynikající a rozhodně je nikterak nepoznamenala distanční výuka, která letos, bohužel, převažovala.
Se svými žáky jsme se viděli také o prázdninách – v pátek 6. srpna jsme pro ně uspořádali akci s názvem „Prázdninová
Óda na radost“. Zúčastnilo se celkem 30 žáků a téměř celý pedagogický sbor a zcela jistě byli všichni nadmíru spokojeni.
Po celé odpoledne ve škole zněla hudba a kdo chtěl, mohl se projevit po výtvarné stránce – vyrobit si vlastní tričko nebo
svým dílem přispět k tvorbě mapy Chrasti. Vrcholem dne pak mělo být naše vystoupení v Lipkách v rámci Chrasteckého
korza, které, bohužel, předčasně ukončil vytrvalý déšť. Doufejme, že bude příležitost nacvičený program předvést v
nadcházejícím školním roce.
Zahájení školního roku 2021/2022
Nový školní rok zahájíme v Chrasti ve středu 1. září od 9 hodin a v Hrochově Týnci v úterý 2. září od 13 hodin. Základní
informace budou k dispozici na nástěnkách a více se žáci a jejich rodiče dozvědí od svých třídních učitelů.
Doplňkové přijímací pohovory pro školní rok 2021/2022
Zájemci o studium na naší škole, kteří nestihli podat přihlášku do termínu červnových přijímacích pohovorů, mají
možnost se dodatečně přihlásit a dostavit se k talentové zkoušce v září – konkrétně ve středu 8. září. Zkoušky se budou
konat na budově ZUŠ v Chrasti, a to i pro uchazeče, kteří by měli zájem docházet k výuce na pobočkách (v Hrochově
Týnci a na ZŠ Waldorfská Pardubice). Více informací a přihlášku naleznete na našich webových či facebookových
stránkách.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH
Jolana Pulkrábková, Komunitní škola

Začátek prázdnin na naší škole zahájil letní kemp. Sešla se zde skvělá parta dětí od 1. do 5. třídy. Přivítal je hroch, který
je také celým kempem provázel. Děti využily prostory ZŠ budovy B, kde se scházely a trávily zde čas během nepříznivého
počasí. Zavítaly také do tělocvičny na týmové hry, multifunkční hřiště na trénink vybíjené a hřiště s novou běžeckou
dráhou. Tady se z nich stali sportovci. Jako letos v Japonsku i děti zabojovaly o medaile v atletických disciplínách.
Malí kamarádi stopovali velké po okolí Hrochova Týnce, cestou plnili úkoly a hledali poklad. Vydali se do zámeckého
parku na discgolf a živé Člověče, nezlob se. Ve školní kuchyňce si usmažili za pomocí lektorů palačinky a na zahradě
opekli voňavé buřtíky. Svoji zručnost procvičili během tvořivého odpoledne, kde si savovali trička, tvořili z keramické
hlíny, vyrobili si odznak podle svých představ, kreslili kamínky a pracovali se suchými bylinkami na záložce do knížky.
Hroch je vzal také na výlet za svými kamarády do Jihlavské ZOO. Cestou se zastavili v Jihlavském podzemí, poznali zde i
jeho záhady. S hrochem vyrazily děti i do Anglie v podobě hravého odpoledne s anglickou slovní zásobou.
Proběhl také návštěvní den. Dorazili záchranáři s vozem záchranné zdravotnické služby 155. Děti viděly, co se děje, když
se kamarád ocitne v tomto voze a je ohrožen jeho zdravotní stav. Vyzkoušely si pro nás důležitou první pomoc –
resuscitaci. Za to vše, patří velké dík Martinovi a Vojtovi Velinským, kteří patří mezi záchranáře a pomoc druhým je u
nich na prvním místě.
Jak se koulí kuželky, si děti vyzkoušely ve sportovním areále v Blížňovicích. Děkujeme SDH, kteří nám vstup do areálu
umožnili.
Po celou dobu kempu si děti plnily svá bříška a zvládaly kulturu stolování. To vše v místní restauraci Měšťanka. Zde
udělujeme velkou pochvalu celému kolektivu, který se o nás vzorně staral. Děti dodržovaly během kempu bezpečnost,
ale zároveň byly pojištěny. Za jeho zprostředkování děkujeme paní Martině Dufkové. Všechny zážitky z kempu
zaznamenávaly děti do zážitkové mapy u hrocha a do prázdninového deníku, že jich nebylo málo. Vždyť poslední den
protančily svoje střevíčky na tanečním odpoledni. Všichni, ale doufáme, že to nebyl úplný konec. Sejdeme se opět v září,
kde určitě rozjedeme kroužky při KŠ a akce, na které jsme byli zvyklí. Budeme rádi, když se k nám přidáte a dorazíte
mezi nás.
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ZPRÁVY Z TATRANU
Marcel Čmelík, Vedoucí mužstva dospělých Tatran Hrochův Týnec

Vážení spoluobčané a příznivci hrochovotýnecké kopané,
po nucené delší přestávce, kdy byla z epidemiologických důvodů zrušena část podzimní sezóny 2020 a kompletní jarní
část, se opět rozjíždí nová sezóna 2021/2022. Doufejme, že již nebude nutné soutěže přerušovat či rušit a vše se odehraje
dle plánu bez větších omezení.
Do nové sezóny 2021/2022 jsme přihlásili 4 mužstva.
-Starší přípravka (ročník 2011 a mladší) bude hrát Okresní přebor, skupina A
-Starší žáci (ročník 2007 a mladší) budou hrát Okresní přebor Chrudimska
-Dorost (ročník 2003 a mladší) je spojen s dorostem SK Stolany a budou hrát Okresní přebor Pardubicka
-Dospělí budou hrát 1.B třídu krajské soutěže Pardubického kraje
Starší přípravka začne mistrovská utkání 4.9. od 9:00 hod na domácím hřišti, kam zavítají soupeři z Ronova a Chrudimi.
Konec podzimní části je naplánován na 31.10.2021. Mužstvo se připravuje a bude hrát pod vedením trenéra Jirky
Zeleného. Přejeme jim mnoho sportovních úspěchů. Součástí mužstva jsou i hráči mladší přípravky, kterých však není
dostatek na vlastní soutěž. Děti začnou trénovat poslední prázdninový týden vždy v úterý a čtvrtek od 17 hod. Na
tréninku budou vítáni všichni noví zájemci, kteří se přijdou napoprvé třeba jenom podívat.
Starším žákům začne sezóna mistrovským utkáním 29.8. v Miřeticích a končit bude domácím utkáním 31.10. Mužstvo
povede tandem trenérů Petr Severin a Jan Zlevor. Také držíme palce.
Dorost bude hrát Okresní přebor Pardubicka, protože v našem okrese bylo málo přihlášených mužstev. Bohužel se
jedná o věkovou kategorii, která preferuje mimo fotbal spoustu jiných činností a tak spousta hráčů v tomto věku s
fotbalem končí, což je velká škoda. Málo hráčů máme také u nás v Tatranu a tak jsme se domluvili s vedením SK Stolany
na spojení těchto dvou družstev. Proto hrajeme Okresní přebor Pardubicka pod hlavičkou Stolany / Hr.Týnec. Mužstvo
povede Jan Zlevor ve spolupráci s trenéry ze Stolan. Domácí utkání se v podzimní části odehrají v Hrochově Týnci a jarní
domácí utkání ve Stolanech. Dorost začíná 4.9. v Rovni a končí 6.11.
Muži hrají v nové sezóně po postupu z Okresního přeboru 1.B třídu Pardubického kraje. Postoupili jsme na základě
nabídky Pardubického fotbalového svazu, který řešil nedostatek mužstev v 1.B třídě. Této nabídky se nám dostalo,
protože jsme byli na průběžném 1.místě Okresního přeboru v době přerušení loňské sezóny. První mistrovské utkání
jsme již odehráli 7.8. v Nasavrkách, kde jsme po slibném začátku nakonec prohráli 3:2. Hned první utkání nám ukázalo,
že krajská soutěž je na vyšší úrovni a žádné utkání není předem rozhodnuté. Rádi Vás uvidíme fandit na našich
zápasech. Mužstvo se připravuje a hraje pod vedením zkušeného trenéra Jardy Ungera.
Podrobné informace o dění v našem klubu najdete také na našich stránkách www.tatranhrochuvtynec.cz nebo na
portále fotbalové asociace www.fotbal.cz, konkrétně v rozpisu utkání https://souteze.fotbal.cz/subjekty/
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na naše utkání všech mužstev. Věřím, že Vaše fandění pomůže všem našim hráčům k
lepším výkonům a výsledkům. Je důležité upozornit také na dodržování aktuálně platných hygienických pravidel.
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