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NOVINKY Z HROCHOVA TÝNCE
OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
20. 12. 2021 – 25. 12. 2021
bude sběrný dvůr uzavřen.
Více informací na straně 15.

OTEVÍRACÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU A
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
od 22.12. 2021 do 2.1. 2022
bude Městský úřad i Městská
knihovna uzavřena.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Informujeme občany o změně
telefonních čísel na Městském
úřadě v Hrochově Týnci.
Více informací na straně 15.

KRÁSNÉ VÁNOCE A PF 2022!
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané, milé děti,
byť to může znít jako klišé, jsem přesvědčen, že díky celosvětové
situaci posledních 2 let je na místě Vám přát hlavně zdraví. Užijte
Vánoční čas s rodinou, přáteli a s těmi, kteří k Vám v těchto dnech
neodmyslitelně patří. V roce 2022 nám všem přeji opět a jen
hlavně zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, ale i úspěch.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakce Týneckého zpravodaje děkuje všem,
kteří přispěli článkem a informacemi do
čtvrtého vydání letošního roku.
Poděkování patří i panu Michalu Kozlovi za
fotografii na titulní straně a panu Martinu
Velínskému za foto na zadní straně zpravodaje.
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Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
V průběhu září a října v prostorách školní kuchyně a
jídelny zdejší základní školy probíhaly intenzívní
zednické práce, byly dokončeny rozvody
inženýrských sítí. Následně zde bylo namontováno
nové gastrovybavení a vzduchotechnické zařízení.
Oba prostory jsou nově nasvíceny LED světly. Zbývá
jen popřát dobrou chuť všem současným a
budoucím strávníkům. Níže uvádím foto kolektivu
školní jídelny z roku 1984.
Workoutové hřiště
V září byly na školním hřišti instalovány nové
workoutové prvky. Zde vzniklo dílo v hodnotě 495 410,30
Kč, s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky ve výši 396 328 Kč (dotační titul Podpora
rozvoje regionu 2011+). Pro zajímavost, jak vypadala lokalita v nedávné minulosti, uvedu i srovnávací fotku z prosince

Cesta do Dolců
V rámci realizace plánu společných zařízení schválených při komplexních pozemkových úpravách katastrálního území
Hrochův Týnec byla dokončena cesta zabezpečující přístup do lokality u říčky Ležák. Pod ní vede kanalizační potrubí
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zajišťující svedení povrchových vod zaplavujících území obce při přívalových deštích. O jeho přínosu jsme se mohli
přesvědčit již v červnu letošního roku. Celá akce je financována z dotačních prostředků Pozemkového úřadu České
republiky. Po kolaudaci bude cesta převedena do majetku města Hrochův Týnec.

Zámek v Hrochově Týnci
V interiéru zdejšího zámku bylo provedeno několik menších úprav. V přízemí
byla dokončena montáž stropních interiérových LED světel, zajišťujících
nasvětlení nově zrekonstruovaných místností. Pro zmenšení úniku tepla v
zimních měsících ušila za vchodové dveře paní Martina Petrlíková závěs. Při
provozu knihovny místní knihovnice Lenka Kolková zavedla v hale zámku tzv.
„kniholavičku“, kde jsou umístěny vyřazené a darované knihy pro bezplatné
rozebrání.
Oprava křížku
V září nás upozornili občané, že je poničen křížek u silnice k Přestavlkům. Aby
se zabránilo jeho další devastaci, byla objednána oprava. Křížek byl zpevněn
pomocí nerezového trnu a následně slepen. Práce odborně provedl restaurátor
Zdeněk Šmahel.
V dějinách Hrochova Týnce, které sepsal Jan Roček, se o něm můžeme dočíst:
„První kříž zde stál už roku 1756. Hostinský z Horního hostince koupil pole proti
Dubině od sedmi sedláků a ti za stržené peníze postavili kříž na přestavlcké.
Roku 1888 ho na vlastní náklady nechal opravit starosta Josef Dvořák.“
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Přesun kontejnerů
Před zámkem se nachází sběrné místo s kontejnery.
Když se přijíždí do Hrochova Týnce od Chrudimi, tak
zde umístěné kontejnery znehodnocují vzhled
zámku. Proto zastupitelstvo města schválilo jejich
přemístění vedle Zámecké ulice tak, aby byly zakryty
stromy rostoucími podél komunikace. Realizace
přemístění je plánována do konce roku 2021.

Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním spojené vánoční svátky. Chtěl bych vám popřát jejich
krásné prožití, abychom si našli čas na odpočinek, přemýšlení o opravdu důležitých věcech a v novém roce 2022 pevné
zdraví, úspěch a štěstí.

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.
Rozpočet obecní
Celkové vydání rozpočteno na 39 125 K 64 h. Řádný příjem byl 2 660 K 64 h. Schodek 36 465 K uhrazen byl 150 %
přirážkou k předepsaným přímým daním (vyjma daň z příjmu a 3 % daň z domů, dočasně od daně činžovní
osvobozených).
Letos poprvé byly vybírány nižší přirážky z daně činžovní. Dle platných ustanovení smí býti přirážky na činžovní daň
zvýšeny nejvýše o sedminu toho, jaké byly přirážky v roce 1918. Poněvadž v roce 1918 byla v Hrochově Týnci obecní
přirážka 82 %, směla býti v roce 1920 z činžovní daně vyměřena přirážka jen 93 %.
Některé položky rozpočtu a obecního účtu:
Služné starostovi, jež od roku 1855 po prvé zvýšeno ze 336 K na 800 K, tajemníkovi 5 370 K: základní služné 3 000 K,
drahotní přídavek 2 000 K, za práce pro místní školní radu 150 K, za účet elektrárenský 160 K a za práce hřbitovní 60 K.
Městskému lékaři 400 K, policejnímu dozorci 300 K, staršímu strážníku základní služné 2 400 K, trienálky a drahotní
přídavek 2 400 K a bytné 60 K, celkem 4 860 K, mladšímu strážníku základní služné 2 400 K, trienálky a drahotní přídavek
1 500 K a bezplatný byt. Mimo to každý strážník užívá zdarma 1 korec obecního pole. Odměna porodní bábě činí 10 K.
Školní paušál 491 K. Okrašlovacímu spolku 200 K, sboru hasičskému 300 K, veřejné knihovně 600 K, besední knihovně
200 K, na stavbu chudobince 1 000 K, fondu pro tělocvičné účely 500 K, příspěvek na nadaci ve prospěch studujícího
jinocha a dívky z Hrochova Týnce 500 K, Ústřední Matici školské 50 K, hospodářskému spolku v Chrudimi 10 K, spolku
pro podporování propuštěných trestanců v Chrudimi 10 K, československému Červenému kříži 50 K, Národní jednotě
pošumavské 20 K a místní tělocvičné jednotě „Sokol“ příspěvek na slet 200 K.
Ochrana veřejného statku
Dle nyní platného zákona (ze dne 17. července 1919) přestávají míti ode dne 15. září 1919 počínaje ti, kteří na veřejném
statku stromoví vysázeli nebo jinak veřejného statku užívali, nárok na vlastnictví neb užitky z toho, co až posud z
veřejného statku užívali. Proto obecní zastupitelství ve své schůzi dne 20. března 1920 konané sneslo se na tom, by
občanstvo v platnosti zákona toho bylo zpraveno a všecko stromoví na veřejném statku vysázené by převzato bylo ve
správu obce a k základnímu kmenovému jmění obce bylo připsáno.
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Výsledky volby do Národního shromáždění
Konána byla dne 18. dubna 1920. Oprávněných voličů os 21. roku stáří počínaje bylo 313, oprávněných voliček 413;
celkem 726. Volby se zúčastnilo voličů 281, voliček 371, celkem 652.
Obdrželi:
Československá sociálně-demokratická strana dělnická
Československá strana lidová (klerikální)
Československá strana socialistická (národně sociální)
Strana Národní demokracie s agrární oposicí (předseda Dr. Karel Kramář)
Republikánská strana československého venkova (agrárníci) a Domoviny
Československá živnostensko – obchodnická strana středostavovská
Socialistická strana československého lidu pracujícího (strana Modráčkova)
Strana malorolníků, domkářů a živnostníků
Združení strany židovské
Prázdný lístek
Celkem

223 hlasy
157 hlasů
89 hlasů
81 hlas
67 hlasů
24 hlasy
7 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1
652 hlasy

Výsledek volby do senátu
Konána byla dne 25. dubna 1920. Oprávněných voličů od 26. roku počínaje bylo 297, oprávněných voliček 351; celkem
678. Volby se zúčastnilo voličů 265, voliček 313, celkem 578.
Obdrželi:
Československá sociálně-demokratická strana dělnická
Československá strana lidová (klerikální)
Strana Národní demokracie s agrární oposicí (předseda Dr. Karel Kramář)
Republikánská strana československého venkova (agrárníci) a Domoviny
Československá strana socialistická (národně sociální)
Československá živnostensko – obchodnická strana středostavovská
Združení strany židovské
Německé nationální strany
Německá demokratická strana
Německá sociálně-demokratická strana
Prázdný lístek
Celkem

198 hlasů
143 hlasy
75 hlasů
67 hlasů
65 hlasů
23 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1
578 hlasů

Nový zvonek
Za světové války byly z kostela zdejšího vzaty tři zvony a zaplaceno za ně 2 312 K, t.j. 1 kilogram za 4 K. Poněvadž byla
nutná potřeba malého zvonku, byl týž koupen za 1 460 K, jež vzaty z uvedených 2 312 K. Nový zvonek váží 26 kg a byl
placen 1 kg za 50 K. Stál tedy zvonek sám 1 300 K a srdce se řemenem 160 K.
Nápis na zvonku je: Po hrozné světové válce za faráře Františka Houdka ulil Arnošt Diepold v Praze. 1920.
Zvoniti se jím počalo 20. března 1920
Misie
Misie byly konány od 21. do 29. března třemi misionáři řádu Redemptoristů z Prahy. U zpovědi bylo 2 325 osob.
Misionární kříž byl svěcen s největší okázalostí v neděli dne 28. března za nevídané účasti obecenstva zblízka i zdáli.
Misionární kříž nesli mládenci; kolem nich družičky nesly věnec. Průvod s křížem tím vyšel z kostela, šel ulicí Žižkovou a
Čechovou na náměstí Palackého a odtud po náměstí zpět do kostela.
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

KULTURNÍ VÝBOR

Tomáš Douda

Tomáš Douda

ZÁŘÍ 2021
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.

Vážení spoluobčané
kultury,

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.

IN HONOREM VINI - VŽDY CHVÁLA BUĎ VÍNU!
Jolana Pulkrábková

Do kulturního domu přijali pozvání milovníci vín na setkání u skleničky s
víny z našich slavných vinařských oblastí. Přišli okusit 12 rozmanitých vín, o
nichž vyprávěl jejich průvodce Oldřich Bujnoch.
Do Modrých hor, jež rodí znamenitá, ušlechtilá, okouzlující či svůdná vína,
darmo nejezdili „chlupatí jazykové“ z celé Moravy, by okusili plody země a
umu místních vinařů. O velkém propagátorovi vín Skálovi kamarádi říkali:
„Když Mojžíš uhodil na skálu, tekla voda. Když já jsem uhodil na Skálu,
teklo víno.“
Bohatý vinný program byl tradičně a nerozlučně obohacen rautem a
vinným občerstvením vytvořeným samotným šéfkuchařem Oldřichem
Bujnochem a jeho týmem. Oslavu vín a společenské přátelské setkání –
vínu důstojné, doprovodila hudební skupina TAKURČITĚ.

a

příznivci

jak jsme Vás v informovali v Týneckém
zpravodaji 3/2021 - Kulturní výbor
naplánoval na podzim a začátek zimy
několik kulturních akcí. Ze všech se
podařily uskutečnit pouze 2 a to Výlet
seniorů a Ochutnávka vín. Ostatní
akce musely být zrušeny z důvodu
epidemiologických opatření.
Z celkem šesti akcí, které měly
proběhnout, se snažíme třem najít
náhradní termín - a to Městskému
plesu, Setkání seniorů a Kino dni v
Hrochově Týnci. Sledujte proto,
prosím, městskou vývěsku, webové
stránky a FB profil našeho města, ať se
o případných změnách včas dozvíte.
Veškeré termíny zazní také v hlášení
místního rozhlasu.
V příštím roce nás čeká příprava
Setkání Týnců, které je naplánováno
na červen - více informací Vám
přineseme v Týneckém zpravodaji
1/2022. Celý Kulturní výbor ale doufá,
že se uvidíme mnohem dříve - držme si
tedy proto pěsti, ať se nám kulturní
setkání pro Vás podaří zrealizovat.
Přejeme Vám poklidné přípravy na
Vánoční svátky, které prožijte podle
Vašich představ a s těmi, na kterých
Vám záleží.
Do Nového roku, který již pomalu
začíná klepat na naše dveře, vykročte
správnou nohou a ať je ten rok lepší,
zdravější, pokojnější a kulturnější!
Pohodovou zimu Vám všem přeje
Kulturní výbor města.
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MILOSTIVÉ LÉTO POMÁHÁ VŠEM, KDO DLUŽÍ STÁTU A JSOU KVŮLI TOMU V EXEKUCI
Farní charita Chrudim

Na počátku července se podařilo dovést po více než dvou letech do finále velkou novelu exekučního řádu. Zákonodárci
tak schválili největší změny v exekucích u nás za posledních dvacet let. S pomocí dlužníkům se můžete obrátit na
Občanskou poradnu Farní charity Chrudim.
Pozitivních změn, které hájí práva seriózních věřitelů a pomáhají zodpovědným dlužníkům, je celá řada. Tou
nejaktuálnější nabídkou je využití lidoveckého „milostivého léta“, jež nabízí řešení všem, kteří jsou dnes v exekuci s
dluhem vůči státu či státním organizacím.
Jde ale o úpravu pouze jednorázovou, která nabyla účinnosti 28. října. Od tohoto data běží 90 denní lhůta a tato
nabídka dobrodiní ze strany státu skončí 28. ledna 2022 a nebude se opakovat.
Lidem, kteří se dostali kvůli dluhům u
státních institucí do exekuce, budou
odpuštěny veškeré úroky, poplatky
advokátům či penále vůči veřejným
institucím při splnění níže uvedených
podmínek. Veřejnoprávní institucí
může být např. obec, zdravotní
pojišťovna, nemocnice, dopravní
podnik, technické služby obcí a měst
nebo ČEZ. Dlužníkovi, který se
nachází v exekuci vymáhané soudním
exekutorem a zaplatí jistinu dluhu
(původní dluh) a 908 Kč (poplatek na
náklady spojené s ukončením
exekuce + DPH), bude zbytek dluhu
odpuštěn.
Vedoucí občanské poradny Iveta
Bakešová k probíhající akci doplňuje:
„Občanská poradna Farní charity
Chrudim poskytuje pomoc osobám v
tíživých životních situacích. Mnozí
přicházejí právě s finančními
problémy, které ještě více prohloubila
koronavirová krize. Díky Milostivému
létu teď mohou dostat šanci se z
dluhů dostat.“
Se sepsáním žádosti a dalšími
náležitostmi Vám bezplatně a
anonymně pomůže Občanská
poradna Farní charity Chrudim
(Školní náměstí 56, Chrudim),
kterou můžete navštívit osobně
nebo
nás
kontaktovat
na
telefonním čísle 469 319 700.
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ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ ROZPOČTU
Jan Kobosil

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás krátce seznámit s výsledky
hospodaření města Hrochův Týnec ke dni 31. 10. 2021.
Plnění rozpočtu města je následující:
Na straně příjmů:
Rozpočet schválený
Rozpočet po rozpočtových opatřeních
Plnění rozpočtu ke dni 31.10.2021

……….
……….
……….

44.643.700,- Kč
52.946.800,- Kč
50.482.757,- Kč

Plnění rozpočtu na straně příjmů je ke dni 31. 10. 2021 95,35%.
Na straně výdajů:
Rozpočet schválený
Rozpočet po rozpočtových opatřeních
Plnění rozpočtu ke dni 31. 10. 2021

……….
……….
……….

46.525.400,- Kč
54.375.300,- Kč
53.212.311,- Kč

Plnění rozpočtu na straně výdajů je ke dni 31. 10. 2021 97,36%.
V roce 2021 byly realizovány tyto investiční akce:
- rekonstrukce jídelny v základní škole
- workoutové hřiště u ZŠ
- cesta do Dolců
- výsadba stromů na Honbice
- výsadba zeleně podle vsakovacího příkopu Na Hlásce
- dokončení revitalizace zeleně v zámeckém parku
- výstavba lávky přes řeku Novohradku ve Stíčanech
- osvětlení interiéru zámku
- cesta podle Kadaní
- terénní úpravy průlehu v Blížňovicích
- oprava místností v ZUŠ
- přestěhování městské knihovny do zámku
- úprava dopravního řešení Smetanova náměstí – zjednosměrnění provozu
- autobusová čekárna u železničního přejezdu směrem na Stíčany
- nové vchodové dveře v DPS
- vybudování pódia v sále kulturního domu
- pořízení radaru na měření rychlosti v obci
Všem občanům přeji šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v
novém roce.
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA
Hana Nováková

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec od 1.1.2021 do
22.11.2021.
Počet obyvatel města = 2.103 včetně
cizinců.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku s
24 spoluobčany. Čest jejich památce.
Na svět a do našeho města se
narodilo 12 miminek.
K trvalému pobytu se nám přihlásilo
nově 31 občanů.
Změnu pobytu (odhlášení) provedlo
celkem 24 osob.
V našem městě byly uzavřeny celkem
4 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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VÍTÁNÍ NOVÝ OBČÁNKŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Hana Nováková

V sobotu 16. října 2021 jsme na městském úřadě přivítali tyto nové občánky našeho města:
Dufková Leontýna, Hrochův Týnec, Filáčková Nela, Stíčany, Havlíček Matyáš, Hrochův Týnec, Štursová Štěpánka,
Blansko, Holanová Gabriela, Hrochův Týnec, Blajdová Anna, Hrochův Týnec, Bystroň Vojtěch, Skalice,
Voženílková Sofie Anna, Hrochův Týnec, Černá Valerie, Hrochův Týnec, Taragoš Ondřej, Hrochův Týnec, Marková
Ilona, Hrochův Týnec, Chaloupecká Nikol, Stíčany, Česal Antonín, Hrochův Týnec, Vojtěchová Hana, Hrochův
Týnec, Dostál Václav, Hrochův Týnec, Nosil Ondřej, Stíčany, Vávra Štěpán, Skalice
Děkujeme dětem z MŠ pod vedením Ivany Dočkalové za pásmo básniček a Zuzce Dočkalové za hudební doprovod při
Vítání občánků.
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POJĎTE S NÁMI POMÁHAT - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Farní charita Chrudim

Již tradičně ve více než 60 obcích a městech na Chrudimsku organizuje Farní charita Chrudim Tříkrálovou sbírku, která
se uskuteční ve dnech od 1. do 16. ledna 2022. Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám
radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.
Většina vykoledovaných peněz pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije Charita na své záměry na diecézní a
celostátní úrovni. Přispíváme také na humanitární projekty v zahraničí a pomáháme lidem v sociální nouzi.
Koledníci Charity Chrudim budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a
obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.
Pokud k vám králové nedorazí nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně. Přispět
lze i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen přímo pro Farní charitu
Chrudim.
Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům Farní charity
Chrudim, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí a pomáhají tak dobré věci.“
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá zejména při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, občanské
poradny a domácí hospicové péče.
Přispět můžete také do kasičky umístěné ve vaší obci nebo městě například v obchodech a na dalších veřejně
dostupných místech. Seznam těchto míst naleznete na www.chrudim.charita.cz.
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INFORMACE Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Petra Bomberová Kánská

Vážení pacienti, přinášíme Vám několik informací z našich ordinací.
Očkujeme proti onemocnění Covid-19
Pro naše registrované pacienty máme k dispozici vakcíny Pfizer. Aplikujeme 3. posilovací dávky, ale i první a druhé
dávky.
Posilovací dávka se doporučuje primárně:
osobám s poruchami imunity,
lidem s chronickým onemocněním,
starším 60 let.
Přeočkování je dostupné i všem ostatním zájemcům, a to bez ohledu na věk, zdravotní stav či zaměstnání, podstatný je
odstup šesti měsíců od druhé dávky (v případě dvoudávkových vakcín).
Pokud ještě nejste vůbec očkovaní, s aplikací neotálejte, dokud je ještě čas.
Pokud máte některý z příznaků onemocněná Covid-19, prosím nevstupujte do čekárny a neohrožujte ostatní pacienty,
ale nejprve nás kontaktujte. Vždy vám rádi pomůžeme a poradíme, ale prosím chovejme se ohleduplně.
Děkujeme, že respektujte, že na každou návštěvu ordinace je nutné se předem objednat.
Očkujeme proti chřipce
Jako každý podzim očkujeme i proti chřipce vakcínou Vaxigrip Tetra.
Koho očkujeme?
Všechny, kteří si nepřejí onemocnět chřipkou, protože nekomplikovaná chřipka si vyžádá 1–3týdenní pracovní
neschopnost.
Kdo má očkování plně hrazeno pojišťovnou?
dospělí nad 65 let
děti do dvou let
osoby s poruchou imunity
pacienti s chronickým onemocněním plic
lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater
osoby s chronickým onemocněním oběhového systému
diabetici
pacienti pobývající v zařízení dlouhodobé péče
pracovníci ve zdravotnictví
pracovníci v sociálních ústavech
Jaká je cena očkování pro samoplátce? Cena vakcíny včetně aplikace je 530,- Kč.
Vakcíny proti chřipce a proti Covid-19 je možné a doporučené aplikovat současně v jeden den.
Vakcína proti chřipce nechrání proti covid-19 a vakcína proti covid-19 nechrání proti chřipce. Jedná se o 2 zcela
odlišná onemocnění.
12 I
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MEDEVIO v naší ordinaci
Od prosince 2021 začínáme jako preferenční kanál pro komunikaci s pacienty používat Medevio.
Díky Medeviu můžete většinu svých neakutních požadavků zasílat přes aplikaci Medevio na svém mobilním telefonu
nebo přes webovou stránku my.medevio.cz/mudr-kansky.

Není tak potřeba čekat na ordinační hodiny a volat do ordinace ve chvílích, kdy můžeme být zaneprázdněni.
Aplikaci do Vašeho mobilního telefonu si můžete zdarma stáhnout pro Android i iOS.
V urgentních případech a akutních situacích vždy volejte buďto nám, nebo na linku 155.
Máme nová telefonní čísla
Kontaktovat nás můžete na těchto telefonních číslech:
ordinace Hrochův Týnec: 732 916 666 nebo 734 247 155
ordinace Rosice u Chrasti: 737 161 206
email: info@doktor-kansky.cz

Ordinační doba během Vánoc 2021
Ordinace Hrochův Týnec:
27.12. 7:30 – 12:00
28.12. 7:30 – 12:00
29.12. 7:30 – 12:00
30.12. 7:30 – 12:00
31.12. neordinujeme
Na každou návštěvu je nutné se předem objednat.
Ordinace Rosice u Chrasti
21.12. neordinujeme
28.12. neordinujeme

4 I 2021
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POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ
kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží
získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se
tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i
zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými
praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s
lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce
rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto
případů se jedná o podvod.

HROŠÍ KREV
Tomáš Douda

V minulém vydání Týneckého zpravodaje (3/2021) jsme
informovali o prvních dárcích, kteří pravidelně darují krev v
Pardubické nemocnici - konkrétně pan Michal Kozel z
Blížňovic a pan Pavel Pulkrábek z Hrochova Týnce.
Dalšími dvěma dárci jsou zaměstnanci Městského úřadu paní Hana Nováková, matrikářka města a pan Zdeněk
Kvapil, vedoucí údržby města. Děkujeme za podporu
Transfuzního oddělení Pardubické nemocnice a za to, že se
nestydíte o tomto dobrém skutku informovat i ostatní :-).
Pevně věříme, že nejsou posledními občany, kteří se s námi
podělí o zkušenost, foto nebo jen info, že jsou nebo se stali
dárci :-) - Nemocnicím poslední měsíce chybí krev, tak
neváhejte :-)
Je to pro dobrou věc, tak proč ne?!

ZIMA ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 21.PROSINCE 2021 V 16:59 HOD A JARO JÍ VYSTŘÍDÁ
V NEDĚLI 20. BŘEZNA 2022 V 16:33 HOD.
14 I
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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

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

Iva Pohorská 725 164 411
Účetní
Marta Jirásková 602 715 837
Knihovna
Lenka Kolková 725 340 361

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA HROCHŮV TÝNEC
Iva Pohorská

Informujeme občany o otevírací době Sběrného dvora Hrochův
Týnec do konce roku 2021.

20. 12. 2021 – 25. 12. 2021
uzavřen
28. 12. 2021
otevřen dle otevírací doby
8:00 - 11:30 a 12:30 – 17:00
31. 12. 2021 a 1. 1. 2022
uzavřen
4 I 2021

PLACENÁ INZERCE
Zde může být Váš inzerát,
ve kterém nabídnete nebo
poptáte věc nebo službu,
kterou aktuálně prodáváte
nebo poptáváte.
Vaše inzeráty zasílejte na
mailovou adresu
douda@hrochuvtynec.cz
nebo doručte na Podatelnu
Městského úřadu.
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INFORMACE PRO OBČANY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH
Leoš Kaplan

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první celý MESOH rok a určitě někteří zapojení občané nám dají za pravdu, že nadpis v logu je pravdivý.
Níže přikládáme pro srovnání grafy a tabulku, jak se postupně systém vyvíjí.

Celkem bylo za období 1.10.2020 až 30.9.2021 svezeno 1962 pytlů a balíků papíru o celkové hmotnosti 12 390 kg
což je v průměru 6,31 kg. Plastu bylo svezeno 10 770 kg proti 3636 pytlům nebo volně loženému plastu, jehož
průměr je 2,96 kg. Zde máme ještě velké rezervy. Ale věříme ve zlepšení.
16 I
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Máme zde však důležitou proměnnou. A to, že z 663 stanovišť zapojených do systému MESOH, je zatím okolo 35 %
aktivních, které vyplnily odpadový dotazník nebo potvrdily inventuru stanoviště nebo se přihlásily do odpadového účtu
nebo mají svoz tříděného odpadu.
V září roku 2020, jich bylo 188 a ke stejnému měsíci roku letošnímu jich je už 232. Zapojenost domácností tedy i nadále
roste a věříme, že se v průběhu následujícího roku zapojí i další domácnosti.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zapojeným občanům. Ještě jednou DĚKUJEME.
Nakonec si ještě připomeňme pár pravidel.
Nesvážejme vzduch! Důležitá je také efektivní třídění, proto je dobré dávat ke svozu pouze plné pytle a popelnice.
Svážení poloprázdných nádob či pytlů je nejen neefektivní, ale i finančně náročné. Pytel
s plastem by měl při svozu vážit zhruba 3–4 kg, pytel s papírem alespoň 5 kg. Hmotnost balíku s časopisy či kartony by
měla mít 10 kg.
Pro třídění, prosím, využívejte pouze čiré pytle, které jsou k dostání zdarma na městském úřadě. Nepoužívejte, prosím,
černé, či jiné neprůhledné pytle.
Občany, kteří se chovají zodpovědně a svým přístupem snižují náklady za odpady, je potřeba formou slevy na poplatku
za odpady náležitě ocenit, podporovat a motivovat k lepším výsledkům. Občany, kteří se chovají neekologicky a svým
přístupem zvyšují náklady na odpady, je třeba nechat zaplatit za jejich reálné náklady a upozornit je, že jejich chování je
dlouhodobě neudržitelné.
Závěrem přejeme všem občanům pevné nervy v této napjaté době, klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
nového roku.

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 a 2022:

Termíny svozů v roce 2021 a 2022:

PROSINEC - ÚTERÝ 28.12.2021

PROSINEC - STŘEDA 29.12.2021

LEDEN - ÚTERÝ 25.1.2022

LEDEN - STŘEDA 26.1.2022

ÚNOR - ÚTERÝ 22.2.2022

ÚNOR - STŘEDA 23.2.2022

BŘEZEN - ÚTERÝ 29.3.2022

BŘEZEN - STŘEDA 30.3.2022

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
4 I 2021
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KOMUNÁLNÍ ODPADY
Leoš Kaplan

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek.
Pojďme se pro začátek podívat, na pár důležitých definicí.
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména
papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení,
odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z
jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z
výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci
životnosti ani stavební a demoliční odpad.
Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu
určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících
fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované
složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky.
Od 1. ledna 2025 také textil.
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit nejen prostřednictvím sběrných nádob na
tříděný odpad, ale také například pytlovým způsobem sběru nebo určením místa pro odkládání jednotlivých složek
komunálních odpadů v rámci sběrného dvora.
Tyto nové právní předpisy vycházejí z „ambiciózních“ plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na
zhoršující se stav životního prostředí. Splnění stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika fázích.
Jaké jsou tedy cíle pro nakládání s komunálními odpady?
Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu, který putuje na skládku či k energetickému využití
odpadu (EVO), recyklovatelné složky (sklo, papír, plast, kovy atd.) a umožnit tak jejich recyklaci.
Cíle jsou rozloženy na časová období:
– rok 2025: 55 %;
– rok 2030: 60 %;
– rok 2035: 65 %.
Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství odpadu, který skončí na skládce.
Cíle jsou stanoveny takto:
– rok 2030: zákaz skládkování využitelných odpadů;
– rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu.
Energetické využívání odpadu bude možné nejvýše z 25 % celkové hmotnosti komunálního odpadu.
V kostce to tedy znamená - snahu o odklonění odpadů ze skládek.
Pro zajímavost ještě uvádíme nakládání s komunálními odpady v ČR a občanů v HT.
Obyvatelé ČR v roce 2020 vyprodukovali 5,7 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 536 kg/obyv. Podíl
komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil 14,9 %.
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A teď neméně důležité informace, které se přímo týkají občanů našeho města. A tím jsou nové Obecně závazné vyhlášky
Města Hrochův Týnec.
Dle dosažených výsledků v MESOHu, stanovilo zastupitelstvo města Obecně závaznou vyhláškou města o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, poplatníkovi zapojenému do motivačního a evidenčního systému
pro odpadové hospodářství, úlevu dle získaných EKO bodů. Cena EKO bodu je 5 Kč za 1 EKO bod.
Cena za svoz SKO pro rok 2022 zůstává stejná jako v předešlém roce, tj. 600,- Kč.
V Obecně závazné vyhlášce města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, je několik novinek.
Jednou z nich je „Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících
fyzických osob“. A „Nakládání se stavebním odpadem“.
Doporučujeme opravdu všem, aby si nové vyhlášky přečetli a předešlo se případným nedorozuměním a zbytečným
konfliktům.
Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech
nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Stavební a demoliční odpad
lze předávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ul. Riegrova, v prostorách bývalého statku.
Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě při jednotlivých předáních o maximální
hmotnosti 500 kg. Celková maximální hmotnost městem přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od
jednotlivých domácností 500 kg/rok.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Leoš Kaplan

Cena za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) pro rok 2022 zůstává stejná jako v předešlém roce,
tj. 600,-Kč. Zastupitelstvo města dále odhlasovalo výši EKO bodu, jehož hodnota je pro rok 2022 = 5,-Kč.

Poplatky za komunální odpad se budou vybírat na podatelně Městského
úřadu Hrochův Týnec nebo převodem na účet města
0000001141631329/0800 a to od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
Základní výše poplatku za odpad je 600 Kč / osobu.
Ti z Vás, kteří jsou zapojeni v Motivačním a evidenčním systému pro odpadové hospodářství Moje odpadky, uvidí
aktuální výši poplatku za odpady na rok 2022, včetně slevy, na nástěnce ve svých odpadových účtech.

Při platbě převodem na účet města 0000001141631329/0800, do kolonky variabilní symbol
napište 1340, konstantní symbol 0558 a do zprávy pro příjemce č. p., příjmení, jména a
ročníky narození všech poplatníků, (popř. č. p. domu určeného pro rekreaci).
Známky budou vydávány pouze proti číslu čipu nádoby/ám na č. p.
V případě neidentifikovatelnosti platby bude tato vrácena zpět na účet poplatníka.

!!!Známky budou vydávány pouze proti číslu čipu nádoby/ám na č. p.!!!
Čísla čipů začínající:
200………….. jsou nádoby plechové o objemu 110 L nebo 1100 L
101… a 133… jsou většinou nádoby plastové o objemu 120 L, 240 L
Například:
Vlastním 2 nádoby u č. p. X,
Uvedu č. p. X a čísla čipů dle vlastností nádoby výše
Vlastním 1 nádobu na č. p. X a druhou na č. p. Y,
Uvedu č. p. X a číslo čipu dle vlastností nádoby výše a č. p. Y a číslo čipu dle vlastností nádoby výše
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PEČEME, VAŘÍME, SMAŽÍME...
Tomáš Douda, Ivana Vohralíková

Redakce Týneckého zpravodaje oslovila další dlouholetou úřednici Městského úřadu a členku Kulturního výboru města,
paní Ivanu Vohralíkovou, aby se s námi všemi podělila o její oblíbený recept. Paní Vohralíková pro Vás připravila recept
na

TIRAMISU
2 balíčky dětských piškotů
2 pomazánková másla bez příchutě (á 250 g)
2 smetany ke šlehání (á 250 ml)
200 g moučkového cukru
silná rozpustná káva
kakao
rum
Pomazánkové másla,šlehačky a cukr vyšleháme do hustého krému
Dno dortové formy vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem
Na vrstvu piškotů namočených v kávě s rumem navrstvíme krém a postup
opakujeme, dokud máme suroviny
Končíme vrstvou krému, kterou posypeme kakaem.
Dáme do lednice přes noc vychladit a podáváme.
Přeji dobrou chuť.
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek, velitel jednotky

V období od 13. 8. do 20. 11. 2021 naše jednotka zasahovala u 15 událostí, kdy jsme byli vysláni Krajským operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

13. 8. v 7:08 hodin jsme byli vysláni na žádost operačního střediska zdravotnické záchranné služby do obce Slepotice,
místní části Nové Holešovice, kde došlo k srdeční zástavě u muže. Po příjezdu na místo určení započala jednotka s
resuscitací ve spolupráci s posádkou zdravotníka a lékaře z Chrudimi, která dorazila na místo současně s námi. Po
několika minutách došlo u muže k obnově základních životních funkcích. Muž byl stabilizován, naložen do vozidla a
transportován do nemocnice (obr. č. 1).
Dalším zajímavým výjezdem byl pro naše kluky požár v obci Moravany. Tam naše jednotka byla vyslána 15. 8. v 16:50
hodin. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že pravděpodobně vlivem špatného skladování došlo k požáru akumulátorů.
Naši členové se aktivně zapojili do již probíhajících hasebních prací a za pomoci jednoho hasebního útočného proudu
přispěli ke zdárné a rychlé likvidaci požáru. Poté již probíhalo ochlazování požářiště ((obr. č. 2).
20. 9. jsme v 0:53 hodin vyjeli k dalšímu požáru, tentokráte do obce Řestoky, kde došlo k požáru zahradního domku a
pergoly. Ve spolupráci s ostatními požárními jednotkami jsme zabránili v rozšíření na okolní sousední budovy a
rychlému uhašení. Po dobu zásahu jsme dále vypomáhali s nasvícením místa požáru (obr. č. 3).
21. 10. zhruba ve 13:43 jsme byli požádáni městem o pomoc při odstranění nebezpečně uvolněných plechů na střeše
staré budovy základní školy. Zde jsme za pomoci prostředků pro práce ve výškách a nářadí provedli uchycení
uvolněných plechů (obr. č. 4, 5 a 6).
K hrozivě vypadající události jsme vyjížděli s dalšími složkami 17. 11. v čase 11:33, kdy nám bylo oznámeno, že v obci
Slepotice, místní části Lipec došlo k postřelení dvou myslivců. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že došlo k postřelení
pouze jednoho myslivce a naštěstí pouze jen na dolních končetinách, kdy došlo k nešťastné náhodě, odražením kulky.
Postřelenému jsme okamžitě poskytli první pomoc zastavením krvácení a podáním kyslíku. Po příjezdu zdravotnické
záchranné služby jsme zraněného muže transportovali do sanitky a místo předali Policii ČR (obr. č. 7 a 8).
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V tomto období jsme vyjížděli na taktické cvičení do Kostěnic, kde jsme společně s ostatními hasičskými jednotkami
cvičili postupy na likvidaci požáru skladovací haly a výrobních prostor. Vše proběhlo v pořádku a bylo zjištěno, že stále
jsme jako hasiči schopni likvidovat jakékoliv požáry.
Mezi těmito výjezdy jsme měli i zásahy, kdy jsme prováděli otevírání bytů a rodinných domů, kde jsme i poskytovali
první pomoc, zasahovali u dopravních nehod, likvidovali úniky ropných produktů na pozemní komunikaci.
14. 9. jsme na žádost školní družiny provedli na školní zahradě takzvanou preventivně výchovnou činnost, kdy jsme
dětem přijeli povyprávět o činnosti hasičů a provedli jsme nějaké ukázky, jako například, jak správně poskytnout první
pomoc, jak hasíme. Myslím, že dětem se tato akce líbila a budeme rádi, když doba dovolí a my takovéto akce budeme
moci dělat i v budoucnu (obr. č. 9 a 10).

A tímto bychom chtěli i vyzvat mužské pokolení, kteří by měli zájem doplnit
naše řady, že budou vítáni.
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Bohužel však naše řady přišly o skvělou ženu, kamarádku a dlouholetou členku,
starostku hasičů Pavlínku Floriánovou (Kyšperkovou), která bohužel podlehla
zákeřné nemoci. Moc na ni vzpomínáme!!!!!
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ZPRÁVY Z TATRANU
Marcel Čmelík, Vedoucí mužstva dospělých Tatran Hrochův Týnec

Vážení spoluobčané a příznivci hrochovotýnecké kopané,
na začátku listopadu nám skončila podzimní část sezóny 2021/2022 a tak je důvod bilancovat po odehrané polovině
mistrovských utkání.
Starší přípravka
Mužstvo starší přípravky je aktuálně po podzimní části na 8. místě celkové tabulky. Přejeme klukům a holkám, aby do
jarní části natrénovali a posunuli se o nějakou tu příčku výše.

Starší žáci
Mužstvo starších žáků aktuálně okupuje 7. místo tabulky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme dostatek hráčů
mladších ročníků, musí mladší kluci a holky hrát ve starší kategorii, což se zjevně projevuje i na celkovém umístění. To
však není v těchto soutěžích podstatné a jsme velice rádi, že je fotbal baví a pravidelně chodí na tréninky a zápasy.

Dorost
Dorostenci, hrající Okresní přebor Pardubicka společně se Stolany, se umístili po podzimní části na 9. místě.
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Dospělí
Mužstvo dospělých se po podzimu nachází na 10. místě tabulky. Není to sice úplně dle našich představ, ale jedná se o
první sezónu v krajské soutěži. Náš cíl do jarní části je posunout se do klidného středu tabulky. Doufáme, že se nám
podaří vhodně doplnit přes zimu kádr, abychom se posunuli tabulkou výše.

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 mi dovolte, abych jménem fotbalového oddílu Tatran Hrochův Týnec, popřál všem spoluobčanům a
příznivcům kopané pevné zdraví, šťastné a veselé Vánoce. Všem také přeji brzký konec současné epidemiologické
situace, abychom se na jaře mohli potkat na fotbalovém hřišti bez jakýchkoliv omezení.

HISTORIE KLUBU TJ TATRAN HROCHŮV TÝNEC, Z.S. - DO ROKU 1940
1923 – První zmínka o fotbalovém klubu působícího v Hrochově Týnci se datuje k tomuto roku, pod názvem
SK Hrochův Týnec. Jelikož oddíl neměl vlastní hřiště a tím pádem nemohl aktivně hrát kopanou, rozpadl se.
1930 – Po sedmi letech místní studenti společně s mládeží oprášili myšlenku k znovu vytvoření fotbalového oddílu. Ale
ani oni nepřesvědčili místní činitele na městském úřadě k vybudování důstojného stánku na provozování své činnosti.
Museli tedy svá utkání hrát na cizích hřištích. V té době patří velký dík sousednímu klubu SK Bořice, který téměř
bezplatně propůjčoval Hrochovotýneckým fotbalistům své hřiště, aby mohli odehrát svá utkání.
1931 – Rok, který se nesmazatelným písmem zapsal do historie obou klubů je těžké přesně určit. Podle některých
pramenů je to rok 1929, ale spíše to je rok 1931,kdy jsme se spojili s Bořicemi a vznikl tým s názvem, Bořicko-týnecký SK.
Hráčský materiál dodal Hrochovotýnecký oddíl a Bořičtí zase zázemí, ale i své sportovce. Název pro obě strany
vyhovující, Bořicko-týnecký SK, dohodli sportovci Bořic Alois Sokol, Josef Bílek, František Beneš a bratři Daníčkové za
Hrochův Týnec především hráči Karel Hamáček, František Zadrobílek, Stanislav Huňáček a Jan Sokol, který byl také
zvolen prvním předsedou sloučených klubů. Klub byl zaregistrován u VŽF
1934 – První mistrovské zápasy
1934 – 1939 – V tomto období se klubu podařilo vyhrát III. a II. třídu VŽF a tím si zajistili fotbalisté SK postup do I.B třídy
orlického okrsku. Předsedou v roce 1935 je zvolen pan Jan Kučera. Od roku 1936 pan řídící Ervín Kovář.
1940 – První změna názvu klubu a to na Hrochův Týnec-Bořice.
Na pokračování milníků našeho Tatranu se můžete těšit v následujícím čísle Týneckého zpravodaje.
26 I

4 I 2021

INFORMACE Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Martina Doudová, ředitelka MŠ

V září jsme v mateřské škole přivítali
jednak děti po dlouhých letních
prázdninách, ale i nové děti, které
vykročily do školky úplně poprvé.
První měsíc školního roku byl proto
zaměřen
na
jejich
postupnou
adaptaci, seznámení s prostředím
mateřské
školy,
procvičení
a
zdokonalování samostatnosti při
sebeobsluze, zvládnutí základních
hygienických návyků apod. Při
spontánních hrách, prosociálních a
interaktivních činnostech měly děti
možnost navazovat nové kamarádské
vazby a prohlubovat již vzniklá
přátelství.
V dalších podzimních měsících se děti
seznamovaly s charakteristickými
znaky
podzimu,
jeho
plody,
podzimními pracemi, počasím a
změnami v přírodě. Nové zkušenosti
získávaly především prostřednictvím
her, výtvarných a pracovních činností,
pokusů a prožitkového učení. K
bádání a zkoumání nám výborně
posloužila naše školní zahrada se
svými zákoutími a různorodou
vegetací rostlin, keřů, stromů i
drobného hmyzu. Pozornost jsme také
věnovali
„Svatomartinskému
posvícení“ a dalším tradicím. S chutí
jsme se pustili i do pečení
svatomartinských rohlíčků apod.

4 I 2021

I 27

Předškoláci navštívili základní školu a se zájmem se zapojili do edukativního programu „Věda není nuda“ plného
praktických pokusů a experimentů. Zajeli jsme se podívat na „Babiččin dvoreček“ v Licibořicích, kde se děti blíže
seznámily s některými domácími a hospodářskými zvířaty. Na zahradě mateřské školy jsme připravili akci pro děti a
jejich rodiče jejíž součástí byla ochutnávka zdravých pokrmů připravených školní jídelnou naší mateřské školy (viz níže
recepty) a pohybové úkoly pro děti.

Celý prosinec bude věnován adventu a přípravám na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Doufáme, že si společně i přes
nepříznivou „covidovou situaci“ toto období, v rámci možností, společně užijeme.

ZDRAVÉ RECEPTY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slaný fit cuketový koláč s cottage sýrem
Suroviny na 10 porcí
• 650 g nastrouhané cukety
• 9 vajec (M)
• 100 g špaldové (nebo pohankové) mouky
• 1 pórek
• 300 g cottage sýru (bez nálevu)
• 2-3 stroužky česneku
• 1/2 ČL soli
• 1/4 ČL mletého pepře
Technologický postup
Nastrouhanou cuketu co nejvíce vyždímáme pomocí kuchyňské utěrky. Následně ji v misce smícháme s vajíčky,
kořením, solí, prolisovanými stroužky česneku, nadrobno nasekaným pórkem, moukou a s cottage sýrem zbaveným
nálevu. Těsto nalijeme do pečícím papírem vystlané nebo silikonové dortové formy o průměru kolem 26 cm. Cuketový
koláč pečeme 45 minut při 200 stupních dozlatova.
Pozn.: ČL = čajová lžička :-)
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Dýňová polévka se sladkou bramborou
Suroviny na 10 porcí
200g dýně Hokaidó
150g sladká brambora (batáta)
30g zázvor
1ml citrónová šťáva
100g dýňové semínko
100ml smetana (sójový nápoj)
10g polévkové koření
Technologický postup
Dýni omyjeme, rozkrojíme, odstraníme semínka a nakrájíme na malé kousky. Sladkou bramboru a kořen zázvoru
oloupeme. Bramboru nakrájíme a zázvor nastrouháme. Vše dáme do hrnce a na mírném ohni vaříme do měkka. Po
uvaření suroviny rozmixujeme ponorným mixérem na pyré a zjemníme smetanou. Je-li polévka příliš hustá, zředíme ji
převařenou vodou. Nakonec polévku dochutíme kořením a citrónovou šťávou. Na pánvičce osmahneme dýňová
semínka, kterými na talíři polévku ozdobíme.
Mrkvovový koláč s tvarohovým krémem
Suroviny na 10 porcí
Korpus
• 500 g mrkve
• 200 g cukr moučka (lze nahradit javorovým sirupem
nebo medem)
• 320 g polohrubé (špaldové) mouky
• 250 ml oleje
• 1 prášek do pečiva
• 4 vejce
• 1 lžička soli
• 1 lžička skořice
• ½ lžičky strouhaného muškátového oříšku
• 13 dkg ořechů nasekaných nadrobno
Krém
• 2 tvarohy
• 1 Mascarpone
• vanilkový cukr
• cukr moučka
• 1 zakysaná smetana
Technologický postup
V míse spolu smícháme sypké ingredience a následně k nim přimícháme i ty zbývající. Těsto nalijeme do formy vyložené
pečícím papírem nebo silikonové formy a koláč pečeme 25-30 minut na 180 stupňů. Velikost formy zvolte podle toho,
jak vysoký chcete koláč mít, s ohledem na to přizpůsobte i délku pečení (čím vyšší koláč, tím déle se bude péct). Tvaroh,
Mascarpone, zakysanou smetanu, vanilkový cukr a cukr moučku vyšleháme v tuhý krém. Mrkvový koláč dozdobíme
krémem a ořechy nebo mandlemi.
Na další recepty se můžete těšit v dalším čísle Týneckého zpravodaje.
Přejeme i Vám všem příjemné prožití svátků vánočních, dobrou náladu, nezapomenutelné zážitky a především
pevné zdraví, a to i po celý příští rok 2022.
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RUČNÍ PRÁCE 8. TŘÍDY
Mgr. Barbora Málková

Ve světě práce s dívkami každý rok háčkujeme. Vývoj situace je stále stejný
– slzy a pot při prvním oku a řetízku, ovšem o tři týdny později jsou ze všech
slečen královny krátkého sloupku. Ostatně, podívejte se sami.

NOVINKY ZE ŠKOLY
Mgr. Barbora Málková, Výchovná
poradkyně

Informace pro žáky a rodiče žáků –
absolventů
ve
školním
roce
2021/2022
Jednotná přijímací zkouška, jež se
koná formou písemného testu ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru Matematika a její
aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně
nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých
gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná
přijímací
zkouška
v
náhradním termínu je stanovena pro
všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
Kompletní informace viz odkazy:
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnos
t/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-naSS/category/prijimaci-rizeni-nass/informace-msmt-pro-prijimani-nastredni-skoly-a-konzervatore-veskolnim-roce-20212022
Přehled termínů dnů otevřených dveří:
https://www.stredniskoly.cz/dnyotevrenych-dveri/pardubicky-kraj/
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Poznámka redakce:
20 středních škol má v rozmězí 7. ledna 2022 - 8. dubna 2022 nanplánovány
dny otevřených dvěří pro nové studenty. Více informací naleznete na odkazu,
který uvádí paní Mgr. Barbora Málková:
https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/pardubicky-kraj/
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DALŠÍ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PO STOPÁCH KELTŮ
Mgr. Iva Kostelecká, garant

V rámci daltonské výuky jsme pro šesté ročníky připravili projekt Po stopách Keltů. 27. října jsme navštívili Zemi Keltů v
Nasavrkách. Podívali jsme se do keltského oppida, do polozemnic, zkusili jsem si vyrobit keltskou minci a bojovali jako
Keltové, samozřejmě šlo o bezpečné repliky zbraní! Protože šlo o propojení dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy a
světa práce, měřili jsme vzdálenosti, hledali turistické značky a měření jsme porovnávali.
Ve škole jsme na exkurzi navázali a informace, vědomosti a zajímavosti jsme zpracovali do jednotlivých stop. Zkusili
jsme si vyrobit keltský náhrdelník z provázku a postavit keltské oppidum s polozemnicemi. Pracovalo se ve dvojicích
nebo trojicích. Obě třídy chci pochválit, protože se jim zadané úkoly podařilo splnit absolutně skvěle.
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DALŠÍ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
GO PROGRAM
Sebastián Klofanda

Ve čtvrtek 9.se pořádal PROGRAM GO.
Pořádal se v zámeckém parku a zúčastnila se ho 6.A. a 6.B. Proběhly tam seznamovací hry, jako třeba pantomima o nás,
spojování stop, názvů a obrázků lesních zvířat, skládání básní o tomto programu a skládání řad ze šišek. Pak
následovalo focení. A nezapomeňme na sport. Potom se ještě hrál diskgolf.
(…No a ještě druhý den Sebík zapomněl! To jsme luštili šifry, stavěli a malovali draky, vodili se se zavázanýma očima a
pekli jsme historicky první buřty na ohništi u nové školní budovy. Tím vším jsme trénovali vzájemnou spolupráci. Oba dny
byly super i proto, že vyšlo perfektní počasí. Díky všem 😊. pozn. B. Málková)
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

Tadeáš opět zlatý!
Ve dnech 27. - 30. října se konal již 8. ročník Mezinárodních akordeonových dnů v Praze, jehož součástí je také soutěž
mladých akordeonistů. Nechyběl na ni náš úspěšný akordeonista Tadeáš Mrázek, který oslnil vynikajícím provedením
svého soutěžního programu porotu a vysloužil si tak od ní umístění ve zlatém pásmu. Tadeášovi a v neposlední řadě
paní učitelce Editě Žaludové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Žesťové kvarteto v Zaječicích
Středa 10. listopadu byla výjimečným dnem pro zaječické prvňáčky – škola pro ně uspořádala Slavnosti slabikáře.
Slavnostní ráz této akce umocnilo vystoupení našeho žesťového kvarteta pod vedením paní učitelky Pavly Medunové.
Zazněly fanfáry, lidové písně a nechyběly ani filmové melodie. Dětem i vedení základní školy se program, který slovem
doplnila paní učitelka, velmi líbil, což pan ředitel potvrdil v děkovném dopise, kde nešetřil slovy chvály.
Zrušení vánočního koncertu
Z důvodu zhoršující se pandemické situace jsme se rozhodli pro zrušení vánočního koncertu souborů, který se měl
konat v sobotu 11. prosince v sokolovně. Našim přiznivcům se tímto omlouváme a doufáme, že podobná rušení
nebudeme muset opakovat.
V tento čas a na tomto místě přichází na řadu poděkování a nejinak tomu bude i nyní. Děkuji všem zaměstnancům
a žakům školy za jejich práci, obrovskou snahu a vynalézavost v této nelehké době. Velké díky pak patří našemu
zřizovateli Městu Chrast za pomoc a oporu a velmi si vážíme také spolupráce s Městem Hrochův Týnec a dalšími
obcemi v okolí. A největší poděkování směřuje k rodičům našich žáků za jejich pochopení, součinnost, podporu a
spolupráci.
A na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála Vánoce prožité v klidu a pohodě a do nového roku hodně zdraví,
štěstí, lásky a radosti.
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KAM TO VYHODIT?
Tomáš Douda, Hana Nováková

Také občas váháte kam který odpad patří? Přinášíme Vám základní přehled "problematických položek" pro třídění,
který vzniká společně s uživateli na webové stránce www.kamtovyhodit.cz

PLASTY A PLASTOVÉ OBALY

PAPÍR

Antistatický ESD sáček

Balicí papír nevoskovaný
Pozor, voskovaný papír patří
do směsného odpadu.

Box na jídlo
(pokud se jedná o plastový
či polystyrenový box)

Balící papír potištěný (i takový
papír, patří do modrých kontejnerů)

Brčko
Bublinková folie

Bublinková obálka (ideálně
po vytržení bublinkové fólie)

CD/DVD obal

Dárková taška
Diář (pokud je celopapírový,
jinak separovat)

SKLO A SKLENĚNÉ OBALY
Akvárium
Patří do kontejneru na barevné sklo
Deodorant ve skleněném obalu
V plastových obalech jej dejte do
kontejneru na plasty. Aerosol patří do
směsného odpadu (případně kovy)
Dvojsklo
Je nutné do skla dávat bez rámů!
Krém ve skleněném obalu
Roztřídit dle barev
čiré - bílý kontejner
barevné - zelený kontejner

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Bioodpad
Větší množství odvezte na sběrný dvůr
Čaj vč. čajových sáčků
Čajové sáčky
Domácí kvašené zelí ze zeláku
Dřevěná páratka

Mísa z broušeného skla
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Kompletní databáze včetně vyhledávání na webu www.kamvyhodit.cz

SBĚRNÝ DVŮR

SMĚSNÝ ODPAD

Akrylátová sprchová vanička

Aktivní uhlí

Akumulátor

Aluminiová karimatka

Anticovid
Pokud je na obalu některý z těchto symbolů
(https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/clppictograms) pak se jedná se o nebezpečný odpad,
který odevzdejte na sběrném dvoře či při svozu
nebezpečných odpadů (měl by probíhat 2x ročně)

Kombinace materiálů, kterou nelze snadno
recyklovat
Anti-calc cartridge
Antiparazitární obojek pro psy

Autobaterie
Případně výkupna druhotných surovin
Autosedačka

TEXTIL

LÉKÁRNA

Boty
Pokud jsou boty v páru a nejsou výrazně poškozené,
pak patří do kontejneru na textil. Jinak do
směsného odpadu

Léky a léčiva
Teploměr

Čistá geotextilie
Pokud je jakkoliv znečištěná, pak do směsného
odpadu
Deka (material fleece, 100% polyester)
Froté prádlo
Hadry
I staré nepoužitelné hadry patří do kontejneru na
textil. Použijí se v průmyslové výrobě
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