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zapojte se do ankety a sdělte
nám svůj názor - více na straně
6 a 7.

VE STŘEDU 6. 4. 2022
od 14:00 do 17:00

KRÁSNÉ JARO A VESELÉ VELIKONOCE
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané, milé děti,
končící zima předá pomyslné žezlo ročních období jaru. Přejeme
Vám krásné jaro, příliv energie a většího slunečního svitu, ať vám
přinese radost, sílu a optimismus do dalších dní.
Dovolte mi, prosím, abych Vám jménem Zastupitelstva města
Hrochův Týnec a redakce Týneckého zpravodaje popřál, pokud
možno, Veselé Velikonoce a dětem vydařenou koledu. A ať máte
všeho dostatek nejen na Velikonoční pondělí, ale i po celý rok.

proběhne

více na straně 33.
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Tříkrálová sbírka 2022
Po neuskutečněné Tříkrálové sbírce v roce 2021 (z důvodu epidemické situace a
vyhlášených opatřeních) proběhla letos sbírka v našem městě dne 8. ledna 2022.
Podařilo se zajistit koledníky a doprovod pro osm skupin. Koledníci svým zpěvem
přinášeli do našich rodin pokoj a pohodu, které je v těchto časech potřeba. Velký dík
patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci a zajištění. Díky také
patří všem, kteří finančně do sbírky přispěli. Celkový výtěžek sbírky v Hrochově Týnci
a Stíčanech byl 58 596 Kč. V následující tabulce uvádíme pro informaci výtěžky sbírky
v předchozích letech.
Automatický defibrilátor
Vlevo od vchodu do městského úřadu v Hrochově Týnci byla namontována
skříňka s automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Přístroj tvoří
nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. Je přístupný po zadání
kódu, který sdělí pracovník na lince krizového řízení po zavolání telefonního
čísla 112 nebo 155. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou
obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se
zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou
srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat
kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit
normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu
na 50-75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné
služby. Poloha AED je zadána do mobilní aplikace Záchranka. Tento webový portál nabízí ucelenou databázi všech
veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma
umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu
postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.
Lipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a III. etapa
Po loňské úspěšné akci - vysazování nových stromů v katastru Hrochova Týnce, kdy bylo vysázeno 48 lip, se i pro
letošní rok podařilo zajistit finanční prostředky podporující tyto aktivity. Město uzavřelo darovací smlouvu se
společností CI2, o.p.s., která nám přislíbila zaslat dar ve výši 474 520,- Kč. Dar pomůže financovat výsadbu nových 106
lip. Tím bude dokončeno oboustranné lipové stromořadí podél místní komunikace mezi křižovatkou za Hrochovým
Týncem a hranicí s katastrálním územím Nabočany. Podrobnosti ohledně výsadby jsou uvedeny na plakátu, který je
otištěn na jiném místě zpravodaje.

Výsadba zeleně u školního hřiště
V rámci výzvy dotačního programu Ministerstva životního prostředí České republiky se podařilo zajistit finanční
prostředky pro výsadbu stromů. Název akce je „Hrochův Týnec, návrh zeleně“, výše podpory 294 172,- Kč, projektant
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Hana Rulíková. Začátkem dubna bude vysázeno v okolí školního hřiště 24 ks javorů a 14 ks muchovníků. Před výsadbou
bylo nutné pokácet stávající letité stromy, jejichž zdravotní stav odpovídal stáří. Doufáme, že nově vysázené stromy
nebudou terčem vandalů, kteří poškodili předcházející výsadbu.

Oprava balkonů u zámku
Návštěvníci zámecké zahrady v Hrochově Týnci mohli vidět, že stav balkonů zámku se každoročně viditelně zhoršuje.
Proto jsme požádali Pardubický kraj v rámci dotačního titulu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021
o dotaci. Naší žádosti bylo vyhověno a Pardubický kraj nám přispěje na opravu částkou 100 000 Kč. Zhotovitelem díla
byla vybrána firma Unistav Chrast s.r.o., celková hodnota opravy dle uzavřené smlouvy o dílo je 720 308 Kč vč. DPH.
Práce začnou na jaře, jak to dovolí počasí a bude při nich opraven balkon na severní a jižní straně. Při opravě vás
žádáme o respektování omezení pohybu u zámku.
Umístění rozvodů elektrické energie do země
První sítě rozvodů elektrické energie byly do země přemístěny již koncem roku 2021. V letošním roce budou práce
pokračovat po skončení období zimní údržby na komunikacích. Rozsahem se počítá, že uložení sítí bude provedeno v
ulicích Riegrova a Na Hrochově. Současně při pokládání kabelů ČEZu se budou pokládat i rozvody pro veřejné osvětlení
a pro místní rozhlas.
Závěrem článku bych vám chtěl popřát krásné prožití jarních dnů a s nimi spojených svátků velikonočních.

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.
Veřejná knihovna
Již roku 1882 učiněn byl v Hrochově Týnci pokus o zřízení obecní knihovny; tehdy totiž správa cukrovaru zaslala
obecnímu úřadu 26 knih s přáním, aby jich bylo užito jako základu ke zřízení obecní knihovny. Ale nestalo se tak a knihy
ty nedopatřením byly až do března 1921 uloženy v radniční skříni.
Však nyní mají obce povinnost založiti obecní veřejnou knihovnu. Vyšel totiž dne 28. července 1919 zákon o veřejných
knihovnách obecních a k němu dne 5. listopadu 1919 bylo vydáno prováděcí nařízení ministerské; obsahem zákona i
nařízení v podstatě je: Každá politická obec zřídí a vydržuje veřejnou knihovnu, která je přístupna všem obyvatelům.
Knihovnou musí býti postaráno o četbu, mající skutečnou hodnotu vnitřní a četby naučné musí býti 20 % všech knih.
Obec poskytne vhodné místnosti, důstojné a účelně upravené. Nesmí to býti místnost, kde se čepují lihové nápoje. V
místech, kde je méně než 2 000 obyvatel, musí se knihy půjčovati alespoň jednou za týden, zpravidla bezplatně. Náklad
na zřízení a udržení veřejné knihovny hradí politická obec; v obcích do 5 000 obyvatel má býti vloženo do rozpočtu
nejméně 50 haléřů na každou hlavu. O knihovnu pečují v obcích do 2 000 obyvatel čtyřčlenný knihovní výbor; dva členy
volí obecní zastupitelství a tito dva zvolí další dva členy knihovního výboru. Knihovní výbor volí svého předsedu a
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knihovníka. Knihovník má býti za svou práci obcí přiměřeně honorován; předsednictvo okresního sboru osvětového jej v
úřadě jeho potvrzuje.
Dozor nad veřejnou knihovnou obecní má ministerstvo školství a národní osvěty a vykonává jej prostřednictvím
okrskového dozoru knihovnictví; úřad ten je bezplatný a dozorem pro Hrochův Týnec (a 13 vůkolních obcí) jmenován
pisatel těchto řádek.
Kde veřejné knihovny jsou již zřízeny, mohou tyto obecní knihovnu zatupovati; v tom případě dostává od obce subvenci.
Poněvadž v Hrochově Týnci je spolková knihovna jednoty „Sokol“ a sboru dobrovolných hasičů, nezřídila obec novou
knihovnu, ale dala této stávající veřejné knihovně subvenci 600 K.
Knihovna zdejší měla na začátku roku 1920 578 svazků a to 400 knih zábavných, 156 knih naučných a 32 časopisů.
Během roku přibylo 10 knih, takže koncem roku má 588 knih. Během roku byli 104 čtenáři, kteří si vypůjčili 1 816 knih.
Knihy byly půjčovány zdarma, vždy v neděli. Skříň s knihami je v místnosti Občanské besedy.

Přednášky
15. února vzpomenul „Sokol“ památky Boženy Němcové, o jejíž životě promluvil
Ing. Richard Rynda, vrchní kontrolor finanční kontrol v cukrovaru. Účast asi 100
lidí.
6. března pořádal opět „Sokol“ oslavu presidenta T G. Masaryka. Přednášel o něm
učitel Adolf Želízko a vhodné sbory zapělo Pěvecké sdružení. Účast asi 300 lidí.
3. května na pozvání Občanské Besedy pojednal „O výchově dítek“ Adolf
Schuster, řídící učitel ve výslužbě v Chrudimi. Účast 100 lidí.
5. července, v předvečer mučednické smrti Husovy, uspořádaly všecky místní
spolky oslavu tohoto velikého Čecha. Přednášku o něm proslovil profesor
gymnasia chrudimského Bohumil Kaisvinkler. Záštitu slavnosti převzala městská
rada zdejší, která také z prostředků obecních uhradila náklad se slavností
spojený. Místní Pěvecké sdružení při slavnosti této spolupůsobilo. Účast asi 670
lidí.
28. října týž přednášeč promluvil „O významu Dne svobody“. Přednášku pořádal
„Sokol“ a účastníků bylo asi 150.
8. listopadu „Sokol“ vzpomenul národní tragédii bělohorské, o čem pojednal
učitel Adolf Želízko (viz foto). Účast asi 100 lidí.
Průměrný počet účastníků v jedné přednášce byl 236 lidí. Celkový náklad
peněžitý na přednášky činil přibližně 600 K.
Kulhavka a slintavka
V září 1920 vypukla v celém česko-slovenském státě ve veliké míře nákaza kulhavky a slintavky. Není tu pamětníka, aby v
takovém množství a v takové síle nákaza ta řádila, jako v tomto roce. Téměř všechen hovězí dobytek onemocněl a též
kozy a vepřový dobytek byl nemocí tou zachvácen. Zhynulo tu 11 kusů dobytka a 1 vepř. Krávy, které nemoc tu přestály,
pozbyly ve veliké míře dojivosti a též na oplozování dobytka měla nemoc ta zhoubný vliv. Tím, že v těžkých poměrech
vyživovacích byl nedostatek mléka a másla, pociťovány byly účinky kulhavky a slintavky dvojnásobně. Litr mléka byl za 2
K až 2,40 K, kilogram másla za 50 – 75 K.
Platy zaměstnanců
Ostatní životní potřeby mohly býti v roce 1920 všecky již ukojeny. Zboží všeho bylo dosti, ale ceny byly nedostupný.
Proto kdo nutně něčeho nepotřeboval, nekupoval.
Důsledkem neslýchané drahoty – jmenovitě prádla, šatstva a obuvi – nevěděl zjednaný člověk, kolik má za svou práci
požadovati. Přestalo stanovení mzdy za den práce a místo toho určovala se výše mzdy za hodinu „práce“. Obyčejný
nedovedný zedník měl za hodinu 5 K mzdy.
Práce námezdní i v tomto roce byla velice nesvědomitě konána; zaměstnanec bral sice klidně ujednanou mzdu, ale
nedbal, jestli vůbec nějakou práci za mzdu tu vykoná. A kdyby byl zaměstnavatel vyslovil s tím nespokojenost, řekl mu
zaměstnanec prostě: Udělejte si to sám! A z práce odešel. A poněvadž o dělný lid byla nouze, musel si zaměstnavatel dát
všecko líbiti. Zaměstnanci měli velikou oporu ve svých organizacích. Bylo to sice zcela správné, jen litovati jest, že
organizace nepůsobily na své členy, by hleděli, aby výkony jich stály ve stejném poměru se mzdou, již za práci požadují.
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DOPRAVNÍ SITUACE ULICE ŠKOLNÍ
Leoš Kaplan

V loňském roce se po delší době, mohli žáci vrátit zpět do školních lavic. Ale opět se ukázalo, jaká to má úskalí. V našem
případě se jedná o ulici Školní a s ní spojenou dopravní situací. Na tomto základu, byla oslovena firma ROAD-PLAN s.r.o.,
aby nám pomohla tento problém řešit. Výsledkem jsou dvě varianty.

Připojujeme komentář projekční kanceláře a vyjádření zástupce ZŠ.
Dobrý den,
připravil jsem Vám návrh na zjednosměrnění ul. Školní. Nakonec jde o dvě varianty se zásadním rozdílem v počtu stání,
zejména pak v první části ulice před základní školou. Jde o to, že hloubka nových kolmých stání před ZŠ je nezvykle
4,85 m. Min. podle normy u parkování s možným převisem předku vozidla nad chodník je 4,50 m. Nevím tedy proč je v
tomto případě hloubka větší a také šířka jednotlivých stání je 2,80 m místo normových 2,50 m. Nabízí se vysvětlení, že
projektant uvažoval s podélným parkováním podél jižního okraje vozovky široké 6 m. Ve výsledku to pak vychází přesně
na hraně, tedy z parkovacích stání nám zbývá 0,35 m. Po přičtení k šířce vozovky a odečtení šířky 2 m pro podélné
parkování zbývá na vozovku 4,35 m. To vyhovuje, jak pro jízdu vpřed, tak i pro couvání. Toto je tedy zohledněno ve
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variantě A, která nabízí o 10 parkovacích míst větší kapacitu. Veškerá doprava je pak vedena jednosměrně do ulice
Cukrovarnická.

Varianta B nepočítá s podélným parkováním v části ulice před ZŠ. Jednosměrka začíná až u velkoobjemových
kontejnerů – směr ul. Cukrovarnická. Naproti tomu vidím výhodu v možnosti osadit tzv. parkovací dorazy podél nové
přístavby ZŠ a omezit tak zabírání chodníku převisy vozidel. Je o přístup k hlavnímu vchodu, který by si zasloužil širší
chodník, než stávajících 1,85 m, který ještě zužují převisy vozidel až o 50 cm. Přiložená fotografie, kde je to vidět. Další
výhodou je, že jednosměrka začíná až u kontejnerů. Výjezd do ul. Nádražní by tak byl rovnoměrněji rozdělen jak z ul.
Školní, tak i přes ul. Cukrovarnickou, jako je tomu dosud. Záleží tedy asi na potřebě parkovacích stání.
Dobrý den,
jako rozumná varianta mi přijde jednosměrný provoz po celé délce ulice, především z důvodu bezpečnosti žáků, protože
nebude docházet k otáčení vozidel rodičů před a po výuce při dovozu a vyzvedávání. Do školy také jezdí pravidelně žáci
touto ulicí na kole a ráno je zde situace chaotická.
Nesouhlasím ale s vymezením pouze 3 míst pro ZŠ, protože dle předaných materiálů k přístavbě je vlastníkem
parkoviště sice Město HT, ale správcem ZŠ. Nebudeme udržovat a starat se o parkoviště, které nemůžeme využívat.
Více jak polovina zaměstnanců je dojíždějících vlastním vozidlem (cca 20 lidí) a v současné době jsou v 6h ráno volná jen
2 parkovací místa. Vše ostatní je obsazeno auty, které nepatří nikomu ze školy. Dle našich informací parkují před školou
občané obce, kteří mají garáže a prostory u vlastních domů a parkují zde více jak jedno vlastní vozidlo.
Návrh za pracovníky školy je, aby prostor parkoviště byl vyhrazen pro školu Po-Pá 6.30-15.30.
Názor zástupců ZŠ je tedy znám. I odborné vysvětlení projektanta.

Protože se tento návrh jednosměrky týká místních obyvatel ulice Školní, potřebujeme
znát jejich názor. Na webových stránkách města, bude vytvořena anketa, kde je možné
se k tomuto tématu vyjádřit. Doufejme, že s Vaší pomocí najdeme cestu k vyřešení
problému ke vší spokojenosti a zvýšíme tím nejen bezpečnost v dané lokalitě.
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DOPRAVNÍ SITUACE V NAŠEM MĚSTĚ
Petr Voženílek

Parkování na trávníku k nezaplacení
Na parkování na veřejném prostranství se totiž nevztahují klasické pokuty. Z pohledu zákona nejde o špatné parkování,
ale o zábor. Platí, že pokud řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může být potrestán pokutou až 75 tisíc
korun. Podobný prohřešek se dá dohledat snadno, neboť po celé republice funguje registr přestupků.
Podle advokátů oslovených serverem Lidovky.cz by měl takto vysoký peněžitý trest sloužit jako prevence v opravdu
závažných přestupcích. „Sankci na samé horní hranici zákonné sazby by správní orgán ukládal řidičům jen v případech
permanentního neoprávněného stání na stejném místě svědčících o pohrdání právní normou a měl by též zvažovat
majetkové poměry pachatele přestupku,“ napsal serveru Zdeněk Odehnal, specialista na správní právo.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/parkujete-na-verejnem-prostranstvi-nove-hrozi-pokuta-az-75-tisic-korun.A161118_190119_ln_domov_rsa
Veřejné prostranství
Podle § 34 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou jím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
Neoprávněný zábor je chápán jako „individuální užívání veřejného prostranství takovým způsobem, kterým bude
docházet k omezení práva obecného užívání a přístupnosti veřejného prostranství ostatních“.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/parkujete-na-verejnem-prostranstvi-nove-hrozi-pokuta-az-75-tisic-korun.A161118_190119_ln_domov_rsa
Pokud řidič nesprávně zaparkuje na pozemní komunikaci, vztahuje se na něj silniční zákon, který umožňuje udělit
pokutu do výše dvou tisíc korun. Zábor veřejného prostranství ale spadá pod zákon přestupkový, který umožňuje sankci
několikanásobně vyšší. Ten zároveň ani nespecifikuje, jak dlouho zábor může trvat. Řidič tedy neuspěje ani s
argumentem, že na daném místě parkuje chvíli či tam jen zastavil.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/parkujete-na-verejnem-prostranstvi-nove-hrozi-pokuta-az-75-tisic-korun.A161118_190119_ln_domov_rsa
Jako příklad nevhodného parkování v našem městě uvádím ulici Riegerova.
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MĚŘENÍ RYCHLOSTI ULICE SMETANOVA
Petr Bláha, vrchní strážník Městské Policie

Minulý rok jsme občany informovali o zřízení měřícího místa na měření rychlosti vozidel.
Chtěl bych v krátkosti shrnout dva měsíce ostrého provozu tohoto zařízení.
Měřič rychlosti RAMET10T je umístěn v ul. Smetanova naproti domu č.p. 241. V období 12/2021 bylo měření rychlosti
prováděno ve spolupráci s novým pracovníkem odboru dopravy MÚ Chrudim. Celkem za tuto dobu bylo oznámeno 136
přestupků na rychlost jízdy. V tuto dobu pracovníci odboru dopravy MÚ Chrudim čekali na instalaci ovládacích
programů k vyhodnocení přestupků. Toto se podařilo zprovoznit na začátku ledna 2022.
Od 5. 1. 2022 je měřič rychlosti v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Každý pracovní den dochází
strážníkem
MP
k
vyhodnocení, zpracování a
následnému
odeslání
zjištěných
přestupků
za
rychlost na Odbor dopravy
Městského úřadu Chrudim.
Od tohoto datumu probíhá
oznámení přestupků plně v
elektronické podobě.
Za období od 2. 1. 2022 do
26. 1. 2022 bylo oznámeno
porušení zákona č.361/2000
Sb. §18 odst.4 rychlost jízdy,
celkem ve 454 případech
(příklad foto – Záznam o
přestupku).
Dne 26. 1. 2022 byl měřič
rychlosti
odvezen
do
autorizovaného metrologického
střediska Ramet a.s. Kunovice k
ověření měřidla. Od 2. 2. 2022 je
zpět na svém místě a plně
funkční.
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA

MĚSTO HROCHŮV TÝNEC VÁS ZVE NA
„SÁZENÍ STROMŮ V ROCE 2022“

Hana Nováková

Iva Pohorská

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec od 1.1.2022 do
21.2.2022.
Počet obyvatel města = 2.091 včetně
213 cizinců.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku
se 3 spoluobčany. Čest jejich
památce.
Do našeho města se v letošním roce
(prozatím)
nenarodilo
žádné
miminko.
K trvalému pobytu se nám přihlásilo
nově 8 občanů.

106 ks líp srdčitých
Kdy: v sobotu 2. dubna 2022 od 9 hodin
Kde: na cestě k letišti směr na Honbice
Přineste si: lopatu nebo hrábě na zahrabání vysazeného stromku
Zájemci o výsadbu se mohou přihlásit do 26. 3. 2022 na Městském úřadě
v Hrochově Týnci u paní Ivy Pohorské, tel. 725 164 411, email
pohorska@hrochuvtynec.cz.
Ke stromku je možné si zvolit pamětní cedulku.
Výsadba 106 dřevin, líp srdčitých, byla finančně podpořena a realizována v
rámci programu Offsetujeme CO2 (www.offsetujemeco2.cz), odborným
garantem těchto výsadeb a programu je organizace CI2, o. p. s.
Smyslem programu je mimo jiné podpora výsadeb dlouhověkých stromů,
které z dlouhodobého hlediska odčerpávají z atmosféry skleníkové plyny,
především CO2, a tak přispívají k ochraně klimatu. Na výsadby finančně
přispívají jednotlivci, obce či firmy prostřednictvím Offsetujeme CO2
(www.offsetujemeco2.cz)

Změnu pobytu (odhlášení) provedlo
celkem 5 osob.
V našem městě nebyly do 21.2.2022
uzavřeny žádné sňatky.
Nově registrované spoluobčany mezi
námi vítáme a ať se Vám v Hrochově
Týnci dobře žije.
Pevně věřím, že v následujícím vydání
Týneckého zpravodaje již budeme mít v
našich statistikách zdravá miminka a
nějaký ten sňatek :-).
Věděli jste, že...
Známé jsou léčivé účinky lipového květu. Tyto květy obsahují flavonové
glykosidy (zejména tilirosid), poměrně dost slizu, malé množství silice, jejíž
hlavní složkou je fornesol. Dále jsou to třísloviny, cukry a malé množství
saponinu
Čaj z nich se již dlouho používá při nachlazení, dráždivém kašli. Má také kladný vliv na
regulaci činnosti trávícího ústrojí. Je oblíbený především díky tomu, že podporuje pocení,
rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli. často se používá ve směsi s černým bezem. Listy
spařené vodou a smíchané s vínem se přikládaly na končetiny při svalových křečích a na
popáleniny. Lípa je vhodná i pro děti.
Zdroj: https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=38
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FESTIVAL POPRVÉ V HROCHOVĚ TÝNCI

KULTURNÍ VÝBOR

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

Tomáš Douda

Jeden z koncertů festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se v
roce 2022 uskuteční v Kulturním domě v Hrochově Týnci. Velmi pěkný
sál ve zrekonstruovaném objektu přivítá Dechové kvinteto PKF a herce
Jana Čenského.

Vážení spoluobčané
kultury,

a

příznivci

začátek letošního roku byl opět ve
znamení omezení a epidemiologických
opatření, která komplikovala pořádání
kulturních
akcí.
Postupné
rozvolňování snad ale celou situaci
zlepší a budeme moci pro Vás
uspořádat nějakou kulturní akci :-)
Prozatím za sebou máme bazárek
"Hrošák", který proběhl v týdnu od
7. 3. 2022 v zasedací místnosti
Městského úřadu.

Koncertní
projekt,
který
doporučujeme Vaší pozornosti,
spojuje
hudbu
francouzských
skladatelů M. Ravela, J. Iberta, D.
Milhauda a C. Debussyho a poezii
francouzských básníků P. Verlaina, P.
Forta, P. de Ronsarda a G.
Apollinaira. Členové kvintetu jsou
laureáty národních i mezinárodních
interpretačních soutěží a působí také
jako přední hráči v mnoha dalších
komorních a symfonických tělesech.
Uměleckého přednesu se zhostí
význačný český herec, dabér a
moderátor Jan Čenský.

Na uvedený koncert Vás zveme
ve středu 30. 03. 2022.
Upozorňujeme na změnu začátku koncertu – z původních 18:00 došlo k
posunu na 19:00, a to kvůli časovým možnostem účinkujících. Kdo si
pořídil vstupenku již dříve, má na ni uveden ještě chybný čas.
Vstupenky koupíte na vstupenky.skutec.cz, podrobné informace k
programu na hudebni.skutec.cz. Vstupenky můžete také zakoupit i na MěÚ
Hrochův Týnec, cena vstupenky 300,-Kč.
1 I 2022

V Týneckém zpravodaji 4/2021 jsme
Vás informovali o Setkání Týnců, které
bylo v plánu na letošní červen - ano
musíme konstatovat, že bylo, protože
Zastupitelstvo našeho města se
jednohlasně rozhodlo na svém prvním
zasedání roku 2022 o přeložení Srazu
Týnců na rok 2023 - je to pochopitelné,
protože jsme nikdo z nás nevěděl a
troufnu si říci, že ani neví, jak se bude
celá situace s koronavirem a v
současné době i se situací na Ukrajině
vyvíjet.
Abychom ale nebyli jen posly špatných
zpráv v současné době připravujeme
avizovaný "Kinoden" - dopolední a
odpolední promítání pro děti z
Mateřské a Základní školy a večerní
program pro dospělé - Kinoden
proběhne v úterý 31. 5. 2022 - více
informací bude určitě uvedeno na
Městské vývěsce, webu a FB města a
hlášeno
rozhlasem.
Předprodej
vstupek bude na Městském úřadě.
Dále připravujeme výlet pro naše
seniory.
Pohodové jaro Vám
Kulturní výbor města.

všem

přeje
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CENÍK INZERCE
Redakce Zpravodaje

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

Rozměr
inzerátu
[v mm]

A4
A5
A6
A7
A8

210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105
52 x 74
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Cena
za inzerát

3.000 Kč
1.500 Kč
800 Kč
400 Kč
200 Kč

PLACENÁ INZERCE
Koupím gramofonové LP
desky do své archivní
sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu,
lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.:
724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz
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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).
V případě neidentifikovatelnosti platby bude tato vrácena zpět na účet poplatníka.

!!!Známky budou vydávány pouze proti číslu čipu nádoby/ám na č. p.!!!

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 2022:

Termíny svozů v roce 2022:

BŘEZEN - ÚTERÝ 29.3.2022

BŘEZEN - STŘEDA 30.3.2022

DUBEN - ÚTERÝ 26.4.2022

DUBEN - STŘEDA 27.4.2022

KVĚTEN - ÚTERÝ 24.5.2022

KVĚTEN - STŘEDA 25.5.2022

ČERVEN - ÚTERÝ 28.6.2022

ČERVEN - STŘEDA 29.6.2022

ČERVENEC - ÚTERÝ 26.7.2022

ČERVENEC - STŘEDA 27.7.2022

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
1 I 2022
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VAK CHRUDIM SPOUŠTÍ II. ETAPU REKONSTRUKCE VSVČ
Mgr. Ivo Doskočil, ředitel společnosti, MVDr. Ivan Jeník, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Je všeobecně známo, že společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále VAK Chrudim) je vlastníkem
vodohospodářské infrastruktury převážně na území okresu Chrudim. Provozovatelem tohoto majetku je na základě
nájemní smlouvy z roku 2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s., která je odpovědná za bezproblémové zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako další činnosti s provozováním
vodohospodářské infrastruktury spojené.
VAK Chrudim jako vlastník infrastruktury přímo nezajišťuje žádné služby související s dodávkou pitné vody nebo
odvádění vod splaškových směrem k obyvatelům nebo jiným právním subjektům. Jeho povinností je, mimo jiné,
dohlížet na činnost provozovatele ve smyslu kontroly, jak je nakládáno s jeho majetkem. Mimo to plní všechny
povinnosti vyplývající z nejrůznějších zákonných ustanovení. Za pronájem infrastruktury provozovatele hradí
vlastníkovi sjednané nájemné, z kterého je převážně hrazen další rozvoj a obnova celé infrastruktury (v překladu tedy
obnova veřejných vodovodů (nikoliv přípojek), zdrojů vody, úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, kanalizací,
přečerpávacích stanic, čistíren odpadních vod a další). Stav majetku je průběžně sledován. Po vzájemné dohodě mezi
vlastníkem a provozovatelem jsou, s ohledem k finančním prostředkům, nastaveny priority obnovy.
V roce 2020 tak mimo jiné společnost VAK Chrudim zahájila I. etapu rekonstrukce části Vodárenské soustavy Východní
Čechy (dále VSVČ), která je v jejím majetku. Pro upřesnění se jednalo o rekonstrukci výtlaku z Podlažic do vodojemu ve
Slatiňanech. Tento výtlak délky cca 11 km byl vybudován z ocelového potrubí o průměru 50 cm a do provozu byl uveden
v roce 1968. Vlastní rekonstrukce proběhla bezvýkopově metodou DynTec. Zjednodušeně řečeno se jednalo o
„zatažení“ nového plastového potrubí přes redukci do původního ocelového potrubí. Díky vlastnostem materiálu, z
kterého bylo nové potrubí vyrobeno, došlo po uvolnění tažných sil k „přimknutí“ nového potrubí ke starému.
Stěžejní část rekonstrukce byla úspěšně dokončena v září 2021, celé dílo pak bylo předáno v listopadu 2021(po
dokončení terénních úprav a předání veškeré požadované dokumentace). Mimo finančních prostředků společnosti VAK
Chrudim se na této akci významnou částí formou dotací podílelo Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe ČR) a na
rekonstrukci přispěl i Pardubický kraj.
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Spolu s přípravou I. etapy rekonstrukce přivaděče současně VAK Chrudim připravoval i II. etapu rekonstrukce (byla
zpracována projektová dokumentace, podána žádost o dotaci na MZe ČR, vysoutěžen zhotovitel, …). Rozhodnutí MZe
ČR o poskytnutí dotace na realizaci II. etapy, které bylo společnosti VAK Chrudim doručeno počátkem listopadu 2021,
umožní její realizaci.
Podle plánu by stavební práce měly být odstartovány v březnu 2022 a dokončeny v roce 2024. Přesto, že délka trasy
potrubí plánovaného k rekonstrukci ve II. etapě je kratší, než v případě I. etapy, bude realizace mnohem složitější. V
úseku mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem Na Skřivánku má potrubí průměr 70 cm, dále pak směrem na Pardubice
(k vodojemu v Mikulovicích) má průměr 60 cm. Další komplikací je fakt, dodávka pitné vody spotřebitelům musí zůstat
po celou dobu rekonstrukce zachována. Z toho důvodu budou na „překlenutí“ úseků určených k rekonstrukci
vybudovány dočasné „suchovody“. Krátkodobé výpadky v dodávkách vody spotřebitelům mohou nastat pouze v době
přepojování stávajícího potrubí na „suchovody“ a zpět. Časově je stavba náročná i z toho důvodu, že před zprovozněním
„suchovodů“ nebo nově rekonstruované části potrubí bude muset být provedena řada manipulací a zkoušek (zajištění
těsnosti potrubí, jeho proplach a dezinfekce, zkouška nezávadnosti pitné vody v potrubí apod.). Po splnění všech
předepsaných úkonů může být příslušná část vodovodního potrubí napojením na síť využívána k dodávce pitné vody.
Stejně jako v případě realizace první etapy spoléháme na perfektní spolupráci vlastníka, provozovatele a zhotovitele.
Vedení společnosti VAK Chrudim si je vědomo možných komplikací, které mohou vzniknou občanům oblasti Chrudimska
v souvislosti s II. etapou rekonstrukce přivaděče VSVČ. Je třeba si však uvědomit, že případné krátkodobé omezení
menší části obyvatel může zamezit daleko větším problémům velké části obyvatelstva, pokud by byly dodávky pitné
vody přerušeny (a s velkou pravděpodobností i opakovaně) z důvodu závažných poruch na potrubí.
Předem se tak omlouváme za určitá nutná krátkodobá omezení, ke kterým během realizace II. etapy rekonstrukce může
dojít a žádáme všechny dotčené spoluobčany o trpělivost a schovívavost. Naší snahou bude Vás všechny průběžně
prostřednictvím médií informovat o průběhu této náročné rekonstrukce, včetně plánovaných odstávek z důvodu
přepojování potrubí. Aktuální informace budou zveřejněny i na našem webu www.vakcr.cz.
Obr. č. 1 - příprava k zatažení potrubí
Obr. č. 2 - potrubí při zatahování
Obr. č. 3 - dopojení výtlaku do VDJ Slatiňany
Obr. č. 4 - rekonstrukce pod Chrudimkou
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KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ SAMOZŘEJMOST
Tereza Pospíšilová

Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která
zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a
seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v
obchodech, s úřady i v nemocnicích. Respirátory jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový
projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému
nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a
budou muset sluchovou ztrátu nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte potíže se sluchem, neváhejte se na nás
obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování
žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky a také poradenství, jak postupovat při řešení ztráty sluchu. Kromě
toho poskytujeme pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří
mají problémy se sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a jiných
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv po Pardubickém
kraji, či se s nimi spojit online.

Všechny naše služby jsou zdarma.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte
kontaktovat.
Adresa pobočky: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Tereza Pospíšilová, telefon: 702 167 010
e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz

Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez objednání každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 – 16:00 hod.
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OBLASTNÍ CHARITA CHRUDIM NABÍZÍ POMOC POTŘEBNÝM
Bc. Roman Pešek, ředitel

Oblastní charita Chrudim poskytuje občanům Hrochova Týnce, stejně jako v celém regionu Chrudimska velké
spektrum svých služeb. Možnost obrátit se na nás nabízíme všem, kteří pomoc v níže uvedených oblastech
potřebují.
Můžete nás kontaktovat:
Pečovatelská služba a osobní asistence
703 855 499
pecovatelky@charitachrudim.cz
Domácí zdravotní péče
604 789 359
sestricky@charitachrudim.cz
Domácí hospicová péče
604 789 359
Občanská poradna
704 675 408
poradna@charitachrudim.cz
Půjčovna zdravotních pomůcek
731 619 782
pujcovna@charitachrudim.cz

Naše pečovatelská služba a osobní asistence ulehčuje našim klientům složitou životní situaci způsobenou nemocí,
zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečuje jim prožití důstojného života v prostředí domova. Pomáháme
například při osobní hygieně, s oblékáním nebo s doprovodem k lékaři nebo podáváme jídlo a pití.
Další ze služeb chrudimské Charity je domácí zdravotní péče, která zajišťuje aplikace injekcí, převazy ran, odběry krve a
další zdravotnické úkony v domácím prostředí našich pacientů na základě předpisu jejich obvodního lékaře a péči hradí
zdravotní pojišťovna.
Novou službou Oblastní charity Chrudim je domácí hospicová péče, díky které mohou zůstat nemocní ve svém
domácím prostředí a v kruhu rodiny až do konce svého života.
Poskytujeme také odborné sociální poradenství, kde v rámci občanské poradny svým klientům anonymně a bezplatně
pomáháme v situacích, které vnímají jako obtížné, například při zadlužení, v oblasti pracovních vztahů a v právní
ochraně občanů.
Rovněž provozujeme půjčovnu zdravotních pomůcek, nabízející vozíky, elektrické polohovací postele, chodítka,
kyslíkové koncentrátory, pomůcky k osobní hygieně a další.
Události, týkající se služeb Oblastní charity Chrudim, pravidelně zveřejňujeme na našem webu www.chrudim.charita.cz
a na Facebooku.
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HLAVNĚ NENALETĚT
kpt. Mgr. Aleš Vašek, vrchní komisař Odboru obecné kriminality
Služby kriminální policie a vyšetřování

Následující řádky jsou určeny zejména našim starším spoluobčanům, ale své čtenáře si jistě najdou i u mladší generace,
protože i ta se stále častěji stává terčem podvodníků. A o podvodníky, kteří se nás snaží připravit o naše našetřené
peníze, není nouze. Proto buďme ostražití a nenechme se o peníze připravit. Podvodník je tvor velmi vynalézavý, velmi
slušný, tím se nechci v žádném případě dotknout slušných lidí, neskutečně výmluvný a pohotový ve svých reakcích při
rozhovorech s námi. Rozdělme tyto podvodníky do dvou základních skupin.
První základní skupina podvodníků se skrývá na telefonních linkách nebo internetu. Několik let jsou senioři nejčastěji
obelháváni „legendou VNUK“. Ta probíhá tak, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za
rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do svízelné situace nebo že mají možnost výhodné koupě
nemovitostí, auta, ale zrovna mají třeba zablokovaný účet apod., a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně
potřebuje rychle finanční prostředky. Slibují, že peníze vrátí, ale teď pro ně posílají „kamaráda“ nebo taxikáře, protože si
z různých důvodů zrovna nemůže přijet pro ně osobně. Smluví signál pro předání hotovosti a nic netušící senior
odevzdává své peníze do rukou neznámého člověka.
„Ahoj babi (dědo), hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné
následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným
srdcervoucím příběhem.
Pachatelé v poslední době výrazně inovovali svoje aktivity na pevných telefonních linkách. Dnes se již představují jako
„DOKTOR“ a oznámí seniorovi, že jeho příbuzný měl dopravní nehodu, nyní nemůže mluvit, protože má překousnutý
jazyk a je na kapačkách. Také vám oznámí, že příbuzný nehodu zavinil a navíc při ní vážně zranil dítě. Rodina dítěte,
mnohdy ze zahraničí, naštěstí souhlasí s mimosoudním vyrovnáním ve výši, která startuje na 100 000,-Kč a výše. Jenže
jako v případě nešťastného vnuka nikdo nepřijede. Údajný doktor nadiktuje číslo účtu, kam má senior peníze poslat a
ještě ho upozorní, že má poslat okamžitou platbu. Navíc chce po seniorovi číslo na jeho mobil, aby si mohli kontrolovat,
zda už peníze odešly na účet pachatelů a ti ho okamžitě vyberou nejčastěji někde v zahraničí. Když se senior zdráhá
peníze poslat, tak se pachatel neštítí mu vyhrožovat, že jejich příbuzného nebudou moct ošetřit a zemře.
Asi se ptáte, jak přišli na telefonní čísla, a to jak na pevné linky tak i na mobilní telefony. Odpověď je nasnadě. Všechna
telefonní čísla na pevné linky najdete na www.1188.cz a k vyhledání stačí jakékoliv křestní jméno. Nebo už jste si někdy
něco objednávali? Také asi ano. A chtěli po vás telefonní číslo a souhlas s obchodními podmínkami. Nevím, jestli někdo
z objednávajících si tyto podmínky přečetl. Ta malá písmenka se fakt špatně čtou a navíc my to vytoužené zboží chceme
mít doma. Bez zaškrtnutého souhlasu s obchodními podmínkami zboží nelze objednat. V těch podmínkách je zakuklen
náš souhlas se zpracováním našich osobních údajů, což znamená, že je taková firma klidně prodá dál.
Vzhledem k tomu, že takto způsobené škody jsou do miliónů, přistoupila Policie ČR k preventivní akci, osvětě
prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Může Vám doma zazvonit telefon s následujícím vzkazem
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se vás bude někdo
snažit přesvědčit, že je váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od vás chtít
poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Bohužel se stal i případ, kdy i po tomto varování od Policie České republiky druhý den „podvodný Doktor“ zavolal
seniorce a ta přišla o své nemalé úspory.
Značná pozornost těmto případům je věnována ze strany Služby kriminální policie a vyšetřování, kdy se denně několik
kriminalistů v republice snaží eliminovat činnost těchto pachatelů. Daří se takto podvodně získané finanční prostředky,
zajišťovat jak u kurýrů, tak i na účtech. Pachatelé se většinou zdržují v sousedních zemích, jedná se o rodinné gangy.
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Přesvědčit policisty, zejména jednoho okolního státu, ke spolupráci, není jednoduché. Způsob, jak toho dosahujeme,
nemůžu z pochopitelných důvodů, čtenářům osvětlit. Pocit, když jako policisté takto odcizené peníze pak seniorům
zachráníme, je i po třiceti letech, co pracuji u Policie České republiky, k nezaplacení.
Další podvodná trestná činnost se týká i mladších ročníků. Na internetu se také objevují zahraniční vojáci, kteří jsou v
misích a strašně touží žít s některou z žen u nás. Má to ale háček, potřebují poslat balíček, ale k tomu je nutné poslat
bance peníze. Zajímavé na tom všem je, že tento voják ze zámoří umí bezvadně česky. Co k tomu dodat. Muži, to se týká i
nás, jelikož se objevují americké vojandy nebo zahraniční novinářky. Kvůli takové jedné „zahraniční novinářce“, přišel
letos muž, bydlící nedaleko Hrochova Týnce, o 700 000,-Kč. Jiná žena přišla o více než 1 000 000,-Kč, kdy takto naletěla
„americkému vojákovi“. Na dotaz policistů, kteří ženu vyslýchali, zda cítí vztek nebo zlost, uvedla, že ne, jelikož ji
pachatel poslal puget růží. Žena následně prosí policisty, aby poté pachatele pozdravovali.
Dovolat se Vám může i podvodník, který se vydává za pracovníka banky a pod smyšlenou záminkou, že banka má
podezření na únik peněz z Vašeho účtu, z Vás podvodně vyláká údaje k Vašemu účtu, včetně údajů k platební kartě. Vy v
domnění, že skutečně jednáte s pracovníkem banky, na jeho pokyn pomocí internetového bankovnictví převedete
veškerou svoji finanční částku na Vašem účtu na účet, který Vám sdělí onen „pracovník banky“ s tím, že během 12ti
hodin budou vráceny zpět na Váš účet.
Další podvodník, který se Vám představí jako pracovník banky, Vám sdělí číslo Vaší platební karty a její platnost a požádá
Vás, ať si do počítače stáhnete aplikaci AnyDesk. Potom vás o peníze na Vašem účtu pomocí vzdáleného přístupu v
několika převodech připraví.
O nainstalování stejné aplikace Vás muže požádat také podvodník, který Vám sdělí, že z předchozího obchodování na
investičním portálu s kryptoměnou máte přeplatek ve výši několika tisíc USD a pro vrácení částky je nutné udělat kopii
občanského průkazu a naistalovat do svého počítače již zmiňovanou aplikaci AnyDesk.
O nainstalování stejné aplikace ještě s aplikací Team Viewer Vás může požádat i podvodník, který se představí jako
zástupce firmy Microsoft pod záminkou ochrany Vašeho počítače.
O peníze můžete přijít, i pokud něco prodáváte na různých internetových bazarech, kdy Vás podvodník pod záminkou
koupě Vámi inzerovaného zboží požádá o zaslání zboží fiktivní kurýrní službou, kdy nejprve musíte vyplnit online
formulář. Vy tam vyplníte číslo platební karty, datum její platnosti, CCV kód a zůstatek na bankovním účtu k této kartě.
Podvodník pak tyto údaje zneužije k provedení on-line plateb pro svoji potřebu.
Ač se Vám případy, které jsem zde uváděl, mohou zdát nerealizovatelné, úsměvné, že přece takhle nemůže nikdo
naletět, tak věřte, že může. A lidí co takto naletí, není zrovna málo.
Nástrah, jak nás připravit o naše peníze, jak vidíte, na nás číhá plno. Stačí být opravdu obezřetnými, vše si ověřit a myslet
na staré české přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává. Pokud se vám něco z uvedeného stane, nebojte se na nás policisty
obrátit. Naším, a vlastně hlavně vaším zájmem je, nedát šanci podvodníkům, aby nás napálili a připravili o naše úspory.
Příště o druhé skupině podvodníků, o těch, kteří se nebojí zazvonit u našich dveří.
P.S. Před odevzdáním článku do redakce zpravodaje došlo, hlavně na základě předložených materiálů českých kriminalistů,
na polském území tamějšími policisty k zadržení osob působících v gangu, který používal legendu VNUK. Uvidíme, zda se
podařilo alespoň na čas tuto velmi závažnou trestnou činnost potlačit.
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Kancelář MAS SKCH

Platforma pro komunitní energetiku, konkurenceschopnost s MAS
Novým a nyní velmi diskutovaným tématem přicházejícího programového období je komunitní energetika, protože se
jedná o odvětví, které vzhledem k současné legislativě nemá v ČR dosud využitý potenciál, v rámci EU však dlouhodobě
dosahuje velmi dobrých výsledků. Výsledkem je situace, kdy obce a místní komunita vlastní a provozují energetické
zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, které jsou využívány k zásobování lokálních objektů a v případě přebytku
odesílány dále do sítě. To je i pro naše území MAS velká výzva, protože se jedná do budoucna o možnost energetické
soběstačnosti a nezávislosti na velkých dodavatelích. Je to nejen zdroj zisku, ale také nových pracovních příležitosti pro
místní komunitu a způsob ochrany životního prostředí.
Naše MAS chce i v této oblasti a v souladu se smyslem své existence tomuto procesu pomáhat. K tomuto účelu
vytváříme stejně jako v jiných oblastech (vzdělávání, zemědělství, sociální a zdravotní služby, podnikání) platformu
složenou z místních odborníků, zájemců o téma a realizátorů projektů. Místní akční skupina by tak fungovala jako
kontaktní bod a poradenské středisko, které spolupracuje s dalšími experty, pro případné zájemce z různých cílových
skupin – fyzické osoby, obce i podniky. Na našem webu najdete postupně další informace a ve spolupráci s partnery
bychom rádi připravili osvětové a vzdělávací akce. V nejbližších týdnech zde najdete i požadavky na pozici
energetického manažera/koordinátora.
Obracíme se touto cestou na zájemce z řad obcí, podnikatelů i fyzických osob, kterým je téma komunitní
energetiky blízké a chtějí se do platformy zapojit. Je-li vám naše vize blízká, vyplňte kontaktní formulář
https://forms.gle/DEVduzNedxrrcxhc7 , který najdete na našem webu pod stejným názvem.
Novinky jsou připravovány i pro mikropodniky a malé a střední podnikatele v souvislosti s avizovaným zapojením MAS
SKCH do OP TAK. V sekci Pro podnikatele najdete příklady plánovaných projektů, které bude možné realizovat přes
CLLD (tedy MAS) už v roce 2022. Aktuálně je vyjednána 50% podpora projektů od 200tisíc Kč do 2 mil. Kč a smyslem
takovýchto menších výzev je „nalákat především (ale nejen) prvožadatele, aby se nebáli žádat a modernizovat, zvyšovat
technologickou úroveň svých firem a tím pádem svoji konkurenceschopnost. Za již zaslané záměry děkujeme, budeme
vás kontaktovat v souvislosti s přípravou výzvy na jaře 2022.
Formulář https://forms.gle/vHVXWdQXgRLauqJV6 je stále otevřen, neboť finančních prostředků má být dostatek.
Sledujte naše aktivity na webech https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/ a také facebooku
https://www.facebook.com/masskch

CO JE MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.? (pozn. redakce)
Místní Akční Skupina - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je dobrovolným společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci),
které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských
dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou
ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.
Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně
zde spolupracuje 65 členů, z toho 23 obcí.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby.
Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi.
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PIONÝRSKÁ SKUPINA KORMORÁN
Jakub Šmíd, vedoucí PS

Vážení čtenáři,
chtěl bych Vás jménem naší skupiny informovat o novinkách týkajících se vodáckého kroužku. Pro letošní rok jsme se s
ohledem na menší zájem ze strany dětí i dospělých rozhodli změnit termín konání „vodáku“ a tedy i samotného pojetí. V
tomto roce se bude kroužek konat nepravidelně, a to ve stanovených termínech vypsaných níže. Pro lepší časové
možnosti jsme vypsali páteční a sobotní termíny. V těchto dnech pro Vás bude na loděnici připraven program po dobu
dvou hodin. V případě nepříznivého počasí nebo jiných omezujících opatření mohou být akce přesunuty na jiný termín.
Aktuální informace budou napsány vždy na našich stránkách skupiny www.PsKormoran.cz.
Termíny vodáckého kroužku:
sobota 9.4.2022 od 10:00

Odemykání řeky Novohradky

sobota 30.4.2022 od 16:30

Čarodějnická projížďka

pátek 20.5.2022 od 16:30

Naučná stezka

sobota 4.6.2022 od 14:00

Dětský den

pátek 24.6.2022 od 16:30

Hon za pokladem

pátek 2.9.2022 od 16:30

Velký závod

sobota 24.9.2022 od 10:00

Zamykání řeky Novohradky

Závěrem bych rád poděkoval městu Hrochův Týnec, které nám pro loňský rok 2021 poskytlo dotaci na potřebné věci pro
práci s dětmi na vodáckém kroužku. Konkrétně se jednalo o pádla, vesty a kánoi. Toto vybavení nám skvěle posloužilo
nejen na naší loděnici, ale také na letním táboře v Suchém dole organizované skupinou PS Kormorán.
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RYBÁŘI HROCHŮV TÝNEC
Výbor ČRS MO Hrochův Týnec

Vážení spoluobčané.
Vstupujeme do roku 2022, který pro společnost a zájmové organizace začal vládními opatřeními proti pandemii COVID19. I minulý rok se nesl v duchu těchto vládních nařízení (nouzový stav, pandemický zákon), která na určitou dobu
omezila některým členům provádění sportovního rybolovu. Přesto se činnost naší organizace nezastavila. Bylo
zapotřebí provést práce k zajištění prodeje povolenek k rybolovu pro naše členy, školení nových členů a statistické
zpracování úlovků za rok 2021. Za určitých opatření se tato administrativní činnost podařila provést k spokojenosti
všech. Další akce, které byly plánovány (ples, rybářské závody, pálení čarodějnic a brigády) byly zrušeny nebo přesunuty
na pozdější dobu.
Jak ustupovala pandemie COVIDU -19, začali jsme rozvijet svojí činnost. Pořádali jsme brigády, které neměly odkladu,
například odstranění spadlého dubu do rybníku Spálenec I. Za pomoci těžké techniky a obětavosti některých členů se
podařilo strom z rybníka odstranit. Za zrušené rybářské závody v Zájezdci jsme uspořádali pro naše členy náhradní
rybářské závody (srandamač) na rybníku Spálenec I. Ani malá účast závodníků neubrala na dobré náladě a radosti z
výhry - „ prostě srandamač“. Tyto akce se uskutečnily v době prázdnin, ale hlavní a důležitá práce nás teprve čekala…
Z důvodu zatékání do střechy klubovny bylo rozhodnuto o zhotovení nové střechy. Rozhodnutí znamenalo, zhotovit
novou dřevěnou konstrukci s plechovou krytinou. I tato plánovaná akce dopadla dobře a klubovna má novou střechu.
Rok 2021 je minulostí a tak věříme, že nastávající rok 2022 bude lepší, a proto Vás chceme pozvat na připravované
společenské akce. První jsou plánované rybářské závody na rybníku Zájezdec, a to 23. 4. 2022. Další tradiční akcí je
pálení čarodějnic. Můžete se těšit na makrely grilované na jehle i grilované klobásy. Na všechny tyto pořádané akce Vás
srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast. Aktuální informace o činnosti naší organizace najdete na „www.rybariht.cz“.
S rybářským pozdravem
„ Petrův zdar“
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TJ TATRAN HROCHŮV TÝNEC
VV TJ Tatran Hrochův Týnec

Vážení sportovní příznivci Tatranu.
I když zimní období vybízí k nečinnosti, my jsme rozhodně nezaháleli. Po skončení podzimní části a krátké pauze, se naši
hráči vrhli do zimní přípravy. Mládež začala s tréninky v tělocvičně ZŠ a zúčastnila se přípravných turnajů. Muži se
připravují z převážné většiny venku a letos se opět přihlásili do Dřenického zimního poháru, který se hraje na umělé
trávě v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. Během přestávky se podařilo posílit mužstvo o dva zkušené hráče. Prvním z
nich je Kuba Vágner, který přichází ze Sportovního Klubu Zámrsk, kde se hraje 1. A třída. Dalším je navrátilec Marťa
Friček, který donedávna oblékal dres MFK Chrudim.
První jarní zápas se sehraje v sobotu 26. 3. 2022 15:00 hodin na domácím hřišti s Přelovicemi.
To v krátkosti, ke sportovní činnosti.
Je také dobré zmínit, co se událo 19. února. V sobotu tohoto data se konala
Valná hromada Krajského fotbalového svazu Pardubice. Kromě výkonného
výboru byl také přítomen Předseda VV FAČR pan Petr Fousek a Generální
sekretář FAČR pan Michal Valtr. Oba ve svých vystoupení ocenili práci nově
zvoleného VV. Dále nabídli užší spolupráci při řešení problémů a v boji za znovu
obnovení důvěry fotbalu jako celku.
Během podzimu vzešel nápad, osvětlit tzv. tréninkovou plochu. Po několika
diskuzích slovo dalo slovo a v průběhu ledna a února vznikla projektová
dokumentace, která byla podaná ke schválení na stavební úřad. Odhadovaný
rozpočet je vyčíslen na zhruba 755 697,- Kč. Samozřejmě není v našich silách
financování z vlastních prostředků. Byla podána žádost do dotačního titulu NSA
Kabina 2021, kde je možné získat až 80 % z uznatelných nákladů. O těch zbývajících 20 % by se měl podělit Pardubický
kraj, Město Hrochův Týnec a vlastní zdroje Tatranu. Vše je ale podmíněno získáním výše uvedené dotace z NSA.
Zde je situace, jak by mělo osvětlení zhruba vypadat.

Doufejme, že covidová situace bude příznivější než loni a bude odehrána celá jarní část, všech věkových kategorií.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné sportovní zážitky.
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek, velitel jednotky

V období od 20. 11. 2021 do 18. 2. 2022 naše jednotka zasahovala u 19 událostí, kdy jsme byli vysláni Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Z tohoto množství bych vytáhl ty nejzajímavější události.

15. 12. v 7:34 hodin jsme byli vysláni k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. Po příjezdu jsme zjistili, že v
nákladním vozidle, které bylo mimo vozovku, je zraněný řidič. Dále z nákladního vozidla unikaly provozní kapaliny,
které jsme zachytávali do záchytné vaničky. Řidiče, který udával bolesti hrudníku, jsme ošetřili a ve spolupráci s
profesionální jednotkou z Chrudimi vyprostili z kabiny a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Po domluvě
velitele zásahu a hlídky Policie ČR jsme zprůjezdnili komunikaci jedním jízdním pruhem. Po vyšetření nehody dopravní
policií jsme naložili osobní vozidlo na odtahovou službu, uklidili vozovku a poté jsme se mohli vrátit zpět na základnu
(obr. č. 1 - 3).
11. 1. 2022 v 9:19 hodin jsme vyjížděli na likvidaci následků dopravní nehody nákladního automobilu do obce Chrast,
který se převrátil do příkopy na bok. Nákladní vozidlo převáželo 100 ks prasat a 8 krav. Jednotka byla po příjezdu
pověřena velitelem zásahu k vyprošťování živých i mrtvých zvířat z nákladového prostoru do provizorní ohrady z
nastavovacích žebříků a palet. Následně jsme vypomáhali s nakládáním přeživších zvířat do náhradních nákladních
vozidel. Jako poslední bylo nutné naložit mrtvá zvířata do vozidla kafilérie. Poté bylo provedeno rozebrání ohrady,
oplach použitých prostředků, hrubá očista zasahujících hasičů a návrat na základnu. Na základně jsme museli vše
pořádně dočistit, zásahové oděvy a rukavice vyprat. (obr. č. 4)
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A do třetice opět dopravní nehoda. Tentokrát 9. 2. 2022 v 18:44 hodin v katastru obce Chroustovice, místní části
Městec. Zde nám byla operačním střediskem hasičů nahlášena dopravní nehoda třech osobních vozidel s nutností
vyproštění osob. Po příjezdu na místo, jsme zjistili, že jedno z vozidel skončilo po nehodě na střeše (obr. č. 5 a 6).
Ostatním projíždějícím účastníkům silničního provozu jsme pomohli vyprostit řidiče osobního vozidla. Řidič udával
bolesti v oblasti zad, krční páteře, dolních končetin a břicha. Řidiči jsme nasadili krční límec, abychom zajistili stabilitu
krční páteře. Za pomoci vyprošťovací desky jsme řidiče transportovali na vakuovou matraci, kam jsme řidiče uložili,
provedli jsme základní vyšetření a řidiči byl poskytnut tepelný komfort a kyslíková terapie, což je jednou z priorit
přednemocniční péče. Mezitím ostatní členové jednotky provedli zajištění úniku provozních kapalin u havarovaného
vozidla. Jednotka HZS Chrudim provedla zajištění ostatních havarovaných vozidel. Po příjezdu posádky zdravotnické
záchranné služby jsme zraněného muže transportovali do sanitního vozidla. Před jejich odjezdem do zdravotnického
zařízení jsme byli za vyšetření a péči o zraněného lékařem ZZS pochváleni. Po vyšetření dopravní nehody jsme ve
spolupráci s jednotkou HZS a odtahovou službou provedli otočení vozidla na kola, jímání unikajících provozních
kapalin, naložení vozidla na odtahovou službu a úklid komunikace. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
V poslední době jsme zasahovali častěji u požáru komínů (obr. č. 7 a 8). Jednalo se vždy o zahoření sazí. V rámci
prevence je proto důležité, aby majitelé prováděli kontroly a čistění spalinových cest vždy před i po topné
sezóně. V případě topení čerstvým palivovým dřevem, či ne úplně čistým dřevem nebo nějakým spalováním
odpadu (ano, opravdu tomu tak je), tak je třeba spalinové cesty kontrolovat i v průběhu topné sezóny. Jelikož
dochází k rychlejšímu zanášení spalinových cest dehtem a jinými produkty a po určité době dojde k následnému
hoření těchto produktů. Tím, že se jedná o požár, věc si k šetření přebírá vyšetřovatel požárů a v případě
chybějící kontroly spalinových cest dochází k uložení pokuty pro majitele. A dle platné legislativy musí majitel po
požáru provést revizi osobou odborně způsobilou, což jsou i vyšší finanční náklady než jen samotná kontrola.
Když pominu vznik samotného požáru, v případě zúžení spalinových cest hrozí, že produkty hoření nebudou
dostatečně odváděny spalinovou cestou a může docházet v místech netěsného komína k úniku nebezpečných
zplodin do obytných částí a tím k případné otravě obyvatel domu nebo bytu tzv. TICHÝM ZABIJÁKEM, OXIDEM
UHELNATÝM, což ve většině případech končí smrtí.
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Martina Doudová, ředitelka MŠ

Není to tak dlouho, co jsme přivítali rok 2022 a nyní máme téměř čtvrtinu za sebou. Všichni se společně s dětmi
těšíme na nadcházející jaro, hřejivé sluníčko, zkoumání v přírodě, plánované kulturní akce a další zážitky.
Náš příspěvek je ohlédnutím za letošními zimními měsíci lednem a únorem a některými tématy a činnostmi, které jsme
s dětmi absolvovali.

TŘÍDA SLUNÍČKO
V měsíci lednu se děti ve třídě Sluníčko prostřednictvím pohádky „O dvanácti měsíčkách“ seznamovaly s jednotlivými
měsíci v roce, hlavními znaky ročních období. Z papírových ruliček si vyrobily měsíčky do pohádky a pohádku
dramatizovaly. Měsíc únor patřil sportování a zimním olympijským hrám. Děti získaly povědomí o této sportovní
události, zimních sportech a některé si v upravené formě a podmínkách třídy vyzkoušely.
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TŘÍDA BERUŠKA
Mgr. Patrika Michalcová

Dění ve tř. Beruška v únoru ovládla atmosféra ZOH 2022. Přes nepříznivé zimní podmínky u nás si děti v prostorách třídy
improvizovaně vyzkoušely a prožily pro ně netradiční sporty jako je skeleton a biatlon. Svoji vytrvalost, houževnatost a
smysl pro týmovou hru si ověřily při „ledním hokeji“. Pocity štěstí a hrdosti na sebe zažívaly při třídních medailových
ceremoniálech.
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TŘÍDA VČELIČKA
Mgr. Petra Černá

Včeličky se v měsíci lednu věnovaly pohádce „O dvanácti měsíčkách“. Zjistily, jak se jmenují a k jakému ročnímu období
patří. Děti měsíčky malovaly a tvořily z různých netradičních materiálů.
Celou pohádku si v závěru měsíce zahrály.
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TŘÍDA ŽABIČKA
Bc. Lucie Doležalová

V měsíci lednu a únoru jsme se zaměřili na rozvoj kamarádských vztahů v rámci námětových her dle aktuálního tématu
a na skupinové činnosti, ve kterých jsme využívali nové hračky, které děti dostaly pod stromečkem ve školce. Jelikož
nám v únoru počasí dovolilo být častěji venku, trávili jsme ho nejenom na hřišti v MŠ, ale i na vycházkách do blízkého
okolí.
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Martina Doudová, ředitelka MŠ
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka ZŠ
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2022
Mgr. Jiří šťastný

Letošní lyžařský výcvikový kurz (LVK), který se konal v termínu od 15. 1. do 21. 1. 2022, jsme s napětím vyhlíželi.
Museli jsme zajistit covidová pravidla, mobilní testovací tým a před zahájením LVK jsme museli mít všichni
negativní výsledky testu. Naštěstí se to zdařilo a jako zázrakem jsme mohli odjet na Chatu Štvanice ve Stříbrnici u
Starého Města. Tradičně naši výpravu doplnila ZŠ Luže.
Sněhové podmínky byly úžasné, vítaly nás zasněžené kopce, všechny sjezdovky a vleky byly v provozu. Zážitkem pro
všechny bylo využití nové 6-ti místné lanovky s vyhřívanými sedačkami.
Výcvik na lyžích a snowboardech začal hned druhý den po příjezdu a probíhal ve skupinách dle zdatností žáků. Na
výkonnosti žáků se ovšem podepsal i minulý rok, který žáci strávili zavření v domácnostech díky nařízenému
„lockdownu“ a tak se funělo, hekalo a nadávalo. Výstup do kopce s lyžařskou výbavou je prostě náročnější.
V úterý 18. 1. 2022 (třetí den) nám počasí nepřálo, foukal silný vítr a tak hlavní lanovka byla uzavřena. Celé dopoledne
jsme proto trénovali obloučky a lyžařský styl na „malém plácku“ a užili si posuvné pásy místo lanovek. Následoval relax
v plaveckém bazénu a výlet do Zábřehu.
Pro každý večer byl připravený kulturní a sportovní program, který
obsahoval přednášky, hry, promítání filmů, soutěže, apod.
I přes složité organizační nároky proběhl celý lyžařský výcvikový
kurz dle plánu a splnil svoji úlohu. Slabší fyzická zdatnost dala
všem zabrat, ale vesměs všichni žáci se zdokonalili v lyžování a
snowboardingu, takže cíl kurzu byl splněn.
Při odjezdu převládala spokojenost a nebylo ani moc marodů a
úrazů.
Všichni už se těšíme na příští rok.
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1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V ČESKÉ REPUBLICE
žáci třídy 3.A a ZŠ Hrochův Týnec

Máme rádi zvířata, zpíváme často píseň pana Svěráka a Uhlíře. A protože máme zvířata opravdu rádi, zapojili jsme se do
soutěže právě o nich. Soutěž pořádal Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Zadání bylo vyrobit jedno
zvířátko, které žije na farmě a patří mezi užitkové. A tak jsme se do toho pustili. Každý kamarád z naší třídy si jedno
zvířátko vybral, sestavil a namaloval jeho obydlí. Poté se vše zkompletovalo a farma byla na světě. Nezapomněli jsme
ani na potravu, kterou má zvířátko rádo. Zjistili jsme si, pro jaký užitek ho chováme a jaké výrobky všem nejvíce
chutnají. Ty jsme umístili do namalované lednice. Vše jsme nafotili a odeslali. Zanedlouho přišla odpověď, práce se nám
líbila a Vaše třída vyhrává za farmu 1. místo. Měli jsme velkou radost a ještě větší byla, když jsme obdrželi vše, co
správný farmář potřebuje. Ceny za soutěž jsme si moc užili a těšíme se, až se budeme moci přihlásit do soutěže další.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

Talentové zkoušky
Leden bývá pravidelně ve znamení talentových zkoušek na střední umělecké školy. V letošním roce se z naší školy k
tomuto důležitému životnímu kroku připravovali hned čtyři žáci a všichni byli úspěšní. Žesťový trojlístek ve složení
Adriana Příhodová (lesní roh), Tereza Žáková (trubka) a Vojtěch Daněk (pozoun) se ucházel o přijetí na Pražské
konzervatoři a Konzervatoři Pardubice a všichni tři nakonec dali přednost hlavnímu městu. Jediná zpěvačka Denisa
Dvořáková zůstává v našem kraji a v příštím roce nastoupí na pardubickou konzervatoř. Všem těmto našim letošním
absolventům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí, úspěchů a zdaru do další etapy života.
80. narozeniny Petra Židka
V lednu oslavil 80. narozeniny bývalý ředitel naší školy, skladatel, flétnista a především pedagog pan Petr Židek. Dovolte
mi, abych připomenula tuto osobnost, která se nesmazatelnou stopou zapsala do historie naší školy a významně
zasáhla do kulturního dění Chrudimi, Chrasti a Hrochova Týnce.
Petr Židek se narodil 24. ledna 1942 v Chrudimi do hudební rodiny ředitele kůru, varhaníka a skladatele Karla Židka. Po
studiích na Vyšší odborné hudební škole v Kroměříži (dnes Konzervatoř Kroměříž) a po krátkém působení ve Vojenském
uměleckém souboru začal vyučovat na tehdy Lidové škole umění v Chrudimi. Vzdělávání mladých hudebních talentů
zasvětil celý svůj život – učitelem byl od roku 1963 až do roku 2017. Vedle pedagogické činnosti se Petr Židek věnoval
také činnosti skladatelské a aranžérské, je autorem téměř 300 vlastních skladeb a mnoha úprav, které nejvíce využíval
on sám i jeho kolegové při práci s dětmi. Ředitelem naší školy se stal v roce 1978 a v průběhu svého téměř třicetiletého
působení ji vybudoval do dvojnásobné velikosti a zasloužil se o její vynikající úroveň. Jeho podíl na velmi dobré
atmosféře uvnitř pedagogického sboru, ale i ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči pociťujeme dodnes. Za jeho umělecké
a pracovní nasazení a za úsilí, které škole věnoval, mu patří obrovský dík.
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ZVEME VÁS NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ VLADIMÍRA BAKEŠE
Tomáš Douda

Výstava fotografií bude realizována od 1.5.2022 do 29.5.2022 (včetně) v prostorách Zámku v Hrochově Týnci.
Expozici budete moci navštívit v otevírací době Městské knihovny (pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin a
čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin) a dále pak každou květnovou neděli od 14:00 do 17:00 hodin.
Detaily budou zveřejněny na webu a FB města a také v městské vývěsce do konce měsíce března 2022.
Těšíme se na Vaší účast.
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