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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO
ÚŘADU

PETICE NA PODPORU
CHRUDIMSKÉ NEMOCNICE

podrobnosti o ukončení
některých bankovek naleznete
na straně 15.

upozornění pro majitele psů a
poplatky za svoz TKO - více
informaci naleznete na straně 9.

podepsat můžete na Městském
úřadě Hrochův Týnec nebo v
naší Knihovně. Další informace
na straně 12.

SLUNEČNÉ A POHODOVÉ LÉTO
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané, milí studenti a děti,
přejeme všem školáčkům, školákům a studentům úspěšné zakončení školního roku.
Pohodové prázdniny a spoustu letních dobrodružství.
Dospělým a ne školou povinným bych rád jménem Zastupitelstva města Hrochův Týnec a
redakce Týneckého zpravodaje popřál krásnou dovolenou, šťatné cesty v průběhu letních
výletů a cest a načerpání energie do dalších měsíců jak soukromého, tak i pracovního života.
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poslední dva roky v životě naší společnosti ovlivňovala život epidemie
nemoci Covid 19. V okamžiku, kdy se nám zdálo, že se pomalu vracíme do
normálního života, přišla událost, kterou jsme si nikdy nepřipouštěli, že
zažijeme. Došlo k bezprecedentnímu narušení míru v Evropě. Zrána dne 24.
února 2022 byl vojensky napadnut svrchovaný stát, Ukrajina. A tento
válečný konflikt se svými průvodními následky trvá do těchto dní. Při
sledování sdělovacích prostředků je mi líto všech, který tento válečný
konflikt zasáhl, zejména civilistů, dětí, žen a seniorů. Pro nás mírumilovné
občany je teď těžko představitelné, co ve skutečnosti se děje pár stovek
kilometrů od našich východních hranic. Přejeme si, aby tento válečný
konflikt co nejdříve skončil a v Evropě opět zavládl mír a postupně se život
vrátil do starých kolejí nebo alespoň se k tomu přiblížil. Velmi si vážím vás
všech, kteří vyslyšeli žádost o příspěvek do humanitární sbírky pro Ukrajinu
a humanitární dary přinesli do zřízených sběrných míst. Odtud byly za
pomoci našich hasičů převezeny do centrálního skladu v České Třebové a
odtud následně na ukrajinské území. Děkuji také všem, kteří pomohli
organizačně.
V rámci pomoci Ukrajině bylo rozhodnutím zastupitelstva města vyčleněno
šest bytů v bytovém domě v Nádražní ulici, které byly opraveny a i díky
sponzorskému příspěvku od firmy Netcon Černá za Bory vybaveny
základním nábytkem.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakce Týneckého zpravodaje děkuje všem,
kteří přispěli článkem a informacemi do
prvního vydání letošního roku.
Poděkování patří i panu Michalu Kozlovi z
Blížňovic za foto na titulní straně Zpravodaje.
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Život v našem městě se nezastavil a v následujících řádcích vás chceme
tradičně informovat, co se změnilo, co se událo a také co se připravuje.
Výsadba nových stromů podél komunikace na Honbice
O přípravě této akce jsme psali již v minulém čísle Týneckého zpravodaje.
Dne 2. 4. 2022 se sešlo několik desítek občanů, kteří pomohli vysadit
stromy. Bylo krásné pozorovat pestré spektrum občanů všech věkových
kategorií, jak dokončují terénní úpravy u svých stromů. I když počasí nebylo
tak přívětivé, jako v loňském roce, naděje, že tyto stromy zde budou
zlepšovat životní prostředí v dalších desítkách let, všechny hřála. Celkem
bylo vysázeno sto šest nových lip. Všem účastníkům výsadby děkuji.
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Revitalizace zeleně v okolí školního hřiště
V Cukrovarnické ulici a v uličce vedle školního hřiště bylo v dubnu vysázeno v
rámci revitalizace zeleně ve městě čtyřicet nových stromů. Stromy byly
opatřeny opěrnou dřevěnou konstrukcí a zavlažovacími vaky. Jako realizační
firma byla vybrána společnost VYKRUT zahradní služby a.s.. Projekt je
spoluhrazen z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky v
rámci výzvy Národního programu životního prostředí č. 4/2021.
Ukliďme Česko
Dne 2. 4. 2022 proběhla v rámci občanské iniciativy na území Hrochova Týnce
akce „Ukliďme Česko“. Organizace úklidu se chopila paní Soňa Hrstková.
Odpadky sbíralo pět dospělých a sedm dětí. Pomohli uklidit okolí vlakového
nádraží, kde sesbírali 260 kg různého odpadu: lahve, textil, kabely, plasty, pneumatiky, … Velké díky všem.
Použiji citaci iniciátorky akce: „Pevně věřím, že lidé zmoudří a začnou si přírody opravdu vážit. Měli bychom myslet na
svoje děti a na to, co jim předáme.“

Oprava balkonů zámku v Hrochově Týnci
Od konce dubna mohou návštěvníci zámecké zahrady sledovat stavební ruch u severního a jižního balkonu zámku v
Hrochově Týnci. Byla započata stavební činnost na opravě konstrukce balkonů. O tom, že do ní již několik let
zatékalo, svědčilo množství solných krápníků na spodní straně balkonů, mokré vnitřní zdi a odtržené ozdobné
betonové okraje. Bříza, která rostla na okraji vedle zábradlí, signalizovala, že horní dlažba je oddělena od dalších
vrstev.
V rámci úvodních kontrolních dnů bylo rozhodnuto o celkovém obnažení základní betonové konstrukce a o vytvoření
kontrolních otvorů ve spodních volutách, přes které by bylo možno zkontrolovat statiku ukotvení. Zde se potvrdily
obavy, že zub času zde vytvořil nevratné škody (koroze závěsných lan) a že pokud by se nepřistoupilo k opravě,
hrozilo by v průběhu následujících let reálné nebezpečí jejich zřícení. Proto se muselo vymyslet a vyhotovit nové
„přikotvení“ k budově zámku. Zde bych chtěl poděkovat za tvořivou spolupráci všem zúčastněným stranám.
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Nyní již se bude pracovat na nové izolaci, oplechování, opravě ozdobných betonových prvků, pokládce podkladního
betonu a nové betonové dlažby. Doufáme, že smluvní termín, kterým je konec června 2022, bude dodržen a že nově
objevené závady nebudou mít na něj vliv. Těšíme se, že další z nezbytných prací na rekonstrukci zámku bude
dokončena.
Projekt je částečně hrazen z prostředků Pardubického kraje v rámci dotačního titulu Podpora památkové péče v
Pardubickém kraji na rok 2021.
Výměna vrat u garáže JSDH Hrochův Týnec
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla objednána nová vjezdová
vrata pro garáž JSDH Hrochův Týnec. Koncem dubna proběhla výměna
stávajících železných, která se otvírala do strany, za nová hliníková, která jsou
zdvíhána pod strop garáže pomocí elektromotoru. Následně členové JSDH
svépomocí zabetonovali dorazovou plochu pod vraty, čím zajistili
minimalizaci úniku tepla v zimním topném období. Všem zainteresovaným
osobám děkuji.
Obřadní síň
V Obřadní síni Městského úřadu v Hrochově Týnci se uskutečnila výmalba
stěn. Dále zde byl vyměněn koberec, odstraněno obložení radiátorů,
nakoupeny nové židle a záclony, … Jak se změna povedla je možno posoudit z přiložených snímků. S pracemi pomáhaly
zaměstnankyně obecního úřadu, kterým tímto chci poděkovat.

Revitalizace rybníku u splavu
I když tato akce je realizována a hrazena z prostředků Místní organizace
Českého rybářského svazu Hrochův Týnec, tak má pozitivní vliv na proměnu
vzhledu města a na funkčnost rybníku. Jako vedlejší přínos, který je v
současné době důležitý, je zadržování vody v krajině a umožnění jejího
zasakování.
Společenské, kulturní a další akce
Dne 4. 2. 2022 navštívil naše město hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. V průběhu návštěvy byla vyhodnocena dosavadní spolupráce mezi
městem a krajem. Dále zde byly konzultovány záměry města do dalších let a
jejich případná možná podpora od kraje.
Již v předchozích dvou letech byl plánován koncert v kulturním domě v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. Z důvodu epidemické situace byly koncerty zrušeny. Proto jsme vděčni, že v letošním roce se mohl uskutečnit.
Dne 30. 3. 2022 zde vystoupil Dechový kvintet PKF, v jehož podání mohli návštěvníci vyslechnout francouzské melodie.
Osobitou recitací veršů je doprovodil jeden z našich nejlepších moderátorů a herců Jan Čenský.
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Dlouhotrvající závěrečný potlesk byl známkou toho, že vystoupení se líbilo.
V kulturním domě se dne 9. 4. 2022 uskutečnil další ročník modelářské výstavy Hrochovotýnecký papír, kterou s
přispěním města uspořádal pan Tomáš Morávek. Návštěvníci mohli obdivovat preciznost jednotlivých vystavených
exponátů. U jednotlivých detailů bylo až nepochopitelné, jak je autoři dokázali vyrobit. Vzpomínky také zaběhly k
předchozím ročníkům, které se uskutečnily v garáži JSDH Hrochův Týnec a v prostorách zámku v Hrochově Týnci.
V přízemích sálech zámku jsme mohli od 1. 5. 2022 do 29. 5. 2022 obdivovat fotografie pana Vladimíra Bakeše, které zde
byly prezentovány v rámci výstavy s názvem „Za Světlem“. Při vernisáži zahráli na akordeon žáci místní základní
umělecké školy a průvodní slovo přednesla paní Hana Stoklasová. Na vystavených fotografiích bylo možno vidět, jak
jsou hezká nám známá místa, která jsou zachycená z nezvyklého úhlu nebo při zajímavých světelných podmínkách.

Epidemická situace zasáhla do plánu města, proto se v
letošním roce u nás neuskutečnilo plánované Setkání
Týnců. Alespoň jako malá náhrada této akce bylo
uspořádáno setkání zástupců jednotlivých Týnců. Pozvání
přijalo šest Týnců, kterým jsme ukázali nově
zrekonstruované prostory mateřské školy, kulturního domu,
základní školy a zámku. Při diskuzi nad budoucností této
akce bylo dohodnuto, že v příštím roce by se mělo
uskutečnit „velké Setkání Týnců“, tj. včetně hasičů a
jednotlivých sportovních družstev, v Hrochově Týnci. Tak
můžeme jenom doufat, že k tomu konečně bude příležitost.

Závěrem bych chtěl popřát co nejkrásnější prožití letních prázdninových dnů a ještě jednou mírové dny ve světě.
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STŘÍPKY Z HISTORIE HROCHOVA TÝNCE Z ROKU 1921
Petr Schejbal

V této rubrice uvádím výběr úryvků z kroniky Hrochova Týnce tak, jak nám je zapsal Jan Roček.
Výsledek sčítání lidu v Hrochově Týci dne 16. února 1921
Všech lidí zde napočteno 1270; z toho je mužů 577, žen 693. Čechů 1262, Polka 1, Němců 7. Katolíků 1056, vyznání
československé církve 124, československé církve evangelické 37, bez vyznání 53. Analfabetů bylo 20, pouze čísti umějí
2, pouze psáti umí 1, málo čísti a psáti umějí 2. Slepí byli 2, hluchoněmí 3. Domů 179.
Požáry
Po řadě parných dní dostavil se ke čtvrté hodině odpoledne 20. května 1921 mírný sice déšť, ale spojený s prudkou bouří.
Hned zpočátku deště nastalo hromobití, při němž blesk sjel do chléva u č. d. 82, patřící Fr. Žákovi. V kratičké době stála
celá střecha stavení a vedle stojící stodola, došky a šindelem krytá, v jednom plameni. Místní sbor hasičský všemožně
mírnil účinky požáru a snažil se zároveň zachrániti v nepatrné blízkosti stojící došky kryté stodoly obou sousedících
rolníků. Za krátko přichvátali místnímu sboru ku pomoci hasiči z Čankovic, Přestavlk a Bořic. Spojenému jich úsilí
podařilo se omeziti požár jen na hořící stavení a stodolu, ačkoli doznati sluší, že sotva by se rozšíření požárů dalo
zabrániti, kdyby byl vítr na kteroukoli sousední stodolu vál. Když již nebezpečí bylo zažehnáno, přispěchal ještě sbor ze
vzdálenějších Úhřetic, který však již činnost nezahájil. Způsobená škoda odhaduje se na 70 000 K a postižený je pouze na
3 800 K pojištěn; pojišťovna vyplatila mu 3 600 K. Při požáru byl by málem zahynul 18-ti letý hospodářův syn. Všichni
domácí byli v době bouře mimo dům; hospodář byl na poli, starší syn v cihelně v Úřeticích a jeho manželka vypomáhala
svým rodičům v Libanicích. Doma zůstal jen mladší syn, který ve chvíli, kdy u nich uhodilo, byl v řezárně, kdež za ním
dveře zapadly. Po udeření hromu omdlel, a kdyby brzy nebyl vědomí nabyl, nikdo by o něm nebyl věděl, že v řezárně dlí,
a poněvadž řezárna v malé chvíli vzplanula, byl by se tam ještě udusil.
Za pět dní po tomto požáru dne 25. května o čtvrté hodině ranní vypukl druhý požár v obytné budově Fr. Slavíka.
Prohořel strop v podkrovním pokoji a přilehlé chodbě a vazba střechy nad tím se nacházející. První a vydatnou pomoc
při hašení poskytl strojvůdce dráhy Kincl, který v lokomotivě přivážel potřebnou vodu a neustálým pískáním stroje
burcoval lidi. Též stíčanský rolník Vyskočil rychle ku pomoci přispěchal. Zanedlouho dostavil se k ohni hasičský sbor
hrochovo-týnecký a vejvanovický, takže za necelou hodinu byl požár uhašen. Hasiči z Bezděkova, kteří též k ohni
spěchali, již ani na místo požáru nedojeli a vrátili se domů. Způsobená škoda činí 10 – 12 tisíc korun. Příčina požáru
zůstala nevysvětlenou. Bylo velikým štěstím, že oheň nenabyl větších rozměrů; kdyby byla chytla cihelna, mohla býti
škoda nesmírná a mnoho lidí na delší dobu pozbylo by zaměstnání.
Církev československá
Bezprostředně před sčítáním lidu byla na Horním hostinci dne 15. února 1921 veřejná schůze, uspořádaná Volnou
Myšlenkou v Chrudimi, v níž studující B. Laušman z Chrudimě promluvil o významu sčítání lidu po vzhledě kulturním,
sekretář sociálně-demokratické strany Křenovský z Chrudimě o Volné Myšlence a učitel Adolf Želízko o Římu a českém
národu, o poměru školy k církvi římsko-katolické, o reformním hnutí náboženském a o nové církvi československé.
Vybízeli přítomné posluchače, by vystupovali z církve katolické. Dokazovali těm, kteří ve svém nitru rozešli se s církví
katolickou a formálně přece v ní setrvávají, že jsou svými vlastními lháři a pováží-li se, čeho Řím proti nám byl schopen,
že je to zradou národa, nevystoupiti z církve katolické. Důsledek řečí těch ukázal se hned po schůzi a v den po ní
následující: Vzrostlť počet jen na několik jedinců omezených členů církve československé přes 100 a se členy na Skalici,
Stíčanech a Dvakačovicích na 150. Jiní přítomní posluchači přestoupili k církvi českobratrské (evangelické) nebo se
prohlásili za bezkonfesijní. Tak vznikla církev československá pro Hrochův Týnec a okolí, kteráž roku 1921 čítala 188
příslušníků. Z toho počtu připadá na Hrochův Týnec na 112 osob, na Skalici 45 osob, na Stíčany 11 osob, na Dvakačovice
4 osoby, na Nabočany 4 osoby, na Bořice 4 osoby, na Čankovice 6 osob. Rada starších ustanovila se dne 3. srpna 1921;
předsedou zvolen bývalý mlynářský stárek Josef Velínský, jednatelem Adolf Želízko. Mimo ně bylo v radě starších ještě 8
jiných členů. Svého duchovního církev zdejší dosud nemá a také poplatky od svých příslušníků prozatím nevybírá.;
výlohy, jež s církevními záležitostmi a bohoslužebnými výkony jsou spojeny, uhrazují dosud jednotlivci.
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Památník zhynulým vojínům za války světové
Ve výborové schůzi tělocvičné jednoty Sokol, konané dne
26. dubna 1919, sneseno, by postaven byl památník
místním vojínům, kteří za světové války padli v boji nebo
důsledkem útrap válečných zemřeli. Za účelem tím byli
pozváni zástupci místních politických organizací k úradě,
kteří souhlasili s tím, by památník byl postaven a současně
se snesli, by ve prospěch postavení téhož vykonána byla v
Hrochově Týnci podobní sbírka. Ta provedena byla v
prvých dnech měsíce listopadu 1919 a vynesla 1000 korun.
Základ tento byl uložen v místní Občanské záložně a
rozhojněn byl dne 21. března 1920 310 Kor. Jakožto
výtěžkem
divadelního
představení:
Následky
dostaveníčka od Skorkovského, jež pořádala národněsocialistická organizace, dne 27. prosince 1920 darovala k
účelu tomu kočující divadelní společnost Branaldtova 100
K, dne 8. února 1921 přibylo 110 K a místní sbor hasičský
věnoval z výtěžku svého župního sjezdu, konaného v
červenci 1921, 1000 K. Činil tedy fond tento i s úrokem
koncem července 1921 2 579 Kor. 31 hal. Městská rada pak
uvolila se, že na postavení památníku z prostředků
obecních poskytne částku do 10 000 Kor., čím náklad na
zbudování památníku byl zajištěn.
Jednalo se nyní o místo, kde má býti postaven. Městská rada snesla se navrhnouti obecnímu zastupitelství, by
odstraněna byla socha svatojanská ze školní zahrady na náměstí Palackého a na jejím místě by postaven byl památník
zhynulým. Návrh ten ve schůzi obecního zastupitelství dne 18. července 1921 narazil však na prudký odpor zástupců
lidové (klerikální) strany, kteří za hlučných projevů své nevole zasedání opustili a tím rozhodnutí znemožnili. O jednání
tom zvěděl důvěrník Zemské památkové komise pražské Josef Postl, ředitel chrudimského Průmyslového muzea. Zajel
tedy sem, prohlédl sochu svatojanskou a podal o šetření svém zprávu Zemské památkové komisi. Ta na základě
důvěrníkova dobrozdání zakázala odstranění sochy, která uznána byla za dobré kamenické dílo a vzhledem k její
starobylosti má býti zachována. Obecní zastupitelství nezabývalo se víckrát řešením otázek, na kterém místě má býti
památník postaven a poněvadž hlas lidu označoval místo pod školní budovou za nejvhodnější, byl tam památník
postaven.
Práce svěřena byla firmě Koula a Měchýř v Chocni, kteráž uvolila se zhotoviti památník z hořičského pískovce za 9 200
Korun. Na památníku je český lev drtící rakouského orla. Přívoz památníku z Chocně do Hrochova Týnce drahou stál 420
K 40 h, postavení základu pod něj 459 K 26 h a mzda za různé pomocné práce činila 227 K, takže celkový náklad na
postavení památníku byl 10 306 K 66 h.
K úhradě tohoto nákladu bylo vyzdviženo z fondu v záložně uloženého 2 775 K a ostatní doplatila obec, která mimo to
uhradila investiční daň z vagonu železničního, na němž památník byl přivezen (v částce 151 K 12 h) a 130 K výloh
zběhlých se slavnostním odhalením památníku.
Slavnostní toto odhalení určeno bylo na den 30. října 1921 o tomto pořadu:
1) Sraz o jedné hodině u cukrovaru
2) Průvod od seřadiště k památníku
3) Uvítání hostí starostou obce
4) B. Čeněk: „Osvobozenému národu!“ (zapěje pěvecké sdružení místní)
5) Proslov legionářského nadporučíka Vorla z Chrudimě
6) Slavnostní řeč učitele Adolfa Želízka
7) Odhalení památníku a odevzdání veřejnosti
8) B. Jeremiáš: „Vzhůru již hlavu, národe!“ (zapělo pěvecké sdružení místní)
2 I 2022
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA
Hana Nováková

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec od 1.1.2022 do
23.5.2022.
Počet obyvatel města = 2.220 včetně
354 cizinců.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku s
9 spoluobčany. Čest jejich památce.
Do našeho města se v letošním roce
(prozatím) narodilo 5 miminek, které
tímto mezin nás vítáme a přejeme
jim hlavně zdraví a hodné rodiče :-)
a rodičům zase to nejhodnější
miminko pod sluncem :-).
K trvalému pobytu se nám přihlásilo
nově 20 občanů.
Změnu pobytu (odhlášení) provedlo
celkem 27 osob.
V našem městě byly do 23.5.2022
uzavřeny 2 sňatky.
Nově registrované spoluobčany mezi
námi vítáme a ať se Vám v Hrochově
Týnci dobře žije.
Novomanželům přejeme na společné
cestě životem trpělivost, toleranci,
zdraví, štěstí a lásku :-).

Pro nastalou mobilizaci proti Maďarům nemohl však dostaviti se
nadporučík Vorel a učitel Želízko, který dopoledne přednášel o Karlu
Havlíčku – Borovském ve Skutči, byl tam zdržen a nedostavil se též ke
slavnosti, čím obě řeči odpadly. Starosta obce Josef Mikelka převzal tedy
pomník ve správu obce a případnými slovy odevzdal jej v ochranu
veřejnosti, čím slavnost skončena.
Pomoc hladovějícím Rusům
Po velikých oblastech Ruska řádil v roce 1921 hlad, mor, cholera a tyfus,
celé miliony, třikrát tolik lidí, něž je v naší republice, dělník, sedlák, učenec,
kněz, děti i dospělí, zmírali. Celé ohromné krajiny následkem sucha,
hospodářské stagnace, zničených a nedostatečných komunikací byly bez
úrody, bez osiva, bez dovozu a lid prchal v zoufalém zděšení ze svých
bydlišť.
Otec opouštěl rodinu, matka, děti, syn, rodiče, na vše se zapomínalo a
slyšet byl pouze zoufalý, strašlivý, zdrcující, výkřik: Jíst! Jíst! Byli jsme
povinni svému bratrství, soudržnosti, slovanství, lidství, kultuře i
náboženství, bychom přispěli tam, kde slzy tekou, kde v pomoc se volá. Z
příčiny té vykonána byla v neděli 25. září 1921 podomovní sbírka v
Hrochově Týnci, jež vynesla 1 901 Kor. 20 hal. Částka ta byla poslána
okresní politické správě v Chrudimi, jež odvedla ji výboru pro
československou pomoc Rusku do Prahy.

Z ČINNOSTI VÝBORU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Petr Voženílek

Výbor plní úkoly dle usnesení zastupitelstva nebo vedení města, které mu
jsou zadávány.
V roce 2022 zajišťoval:
poptávkové řízení na zemní práce a rozvod elektrické energie
uložený v zemi pro veřejné osvětlení na akci "Rekonstrukce
veřejného osvětlení Hrochův Týnec, ul. Riegrova".
poptávkové řízení na montáž elektrických stožárů, osvětlovacích
těles a elektrického vybavení veřejného osvětlení na akci
"Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrochův Týnec, ul. Riegrova".
poptávkové řízení na zednické práce na akci "Rekonstrukce dvou
oddělení Mateřské školy Hrochův Týnec".
poptávkové řízení na akci "Chodníky ul. Riegrova podél silnice
III/35831, Hrochův Týnec" - úsek mezi č. p. 123 a 135.
Členové výboru plní i funkci členů komisí při jiných výběrových řízení, které
provádí pro město jiné subjekty:
Poptávkové řízení akce Hrochův Týnec - kanalizace místních částí
Blížňovice a Blansko - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na
realizaci díla
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Lucie Kopecká, podatelna Městské úřadu Hrochův Týnec

Vážení občané Města Hrochův Týnec, věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení:
Upozornění pro majitele psů
Při kontrole evidence psů, často zjištujeme nesrovnalosti v přihlášených a odhlášených psech. Žádáme tímto majitele o
aktualizaci evidence.
Poplatky za svoz TKO
Při uplatnění a ozvobození úlev poplatku za TKO je nutno dokládat čestné prohlášení každý rok. Vzor čestného
prohlášení viz níže.
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ODPADY - KOLIK A ZA KOLIK?
Leoš Kaplan

Níže uvádím tabulku s přehledem vyprodukovaného odpadu občany Města Hrochův Týnec včetně místních částí
Stíčany, Blížňovice, Blansko a Skalice. Druhá tabulka shrnuje příjmy a výdaje na likvidaci těchto odpadů. Obě tabulky
jsou souhrnné za celý rok 2021.
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UKLÁDÁNÍ ODPADŮ MIMO KONTEJNERY
Leoš Kaplan

V poslední době se nám opět ve větším rozmohl takový nešvar. A to ukládání odpadů mimo kontejnery na tříděný
odpad. Upozorňujeme, že některá místa jsou monitorována kamerami.
Ten, kdo tímto způsobem nakládá s odpadem resp. osoba, která neoprávněně založí skládku nebo odloží odpad mimo
vyhrazená místa (sběrnou nádobu), dopouští se přestupku a může mu být uložena pokuta do výše 50.000 Kč.
Níže jsou připojeny fotografie ze stanoviště u zámku. Zarážející na tom je fakt, že o kousek níže je sběrný dvůr.
Pořízené fotografie jsou zrovna ze dne, kdy byl otevřen.

Aby nebylo nutné k takovým sankcím přistupovat a jak
tedy efektivně nádoby využívat?
Ti, kteří nejsou zapojeni do MESOH, sešlapávejte plasty a
obaly před vhozením do kontejneru. Objemné obaly, jako
krabice od spotřebičů rozstříhejte, aby neblokovaly
prostor v kontejneru. Menší je možné též sešlápnout.
Nejjednodušší je tyto objemné odpady odevzdat ve
Sběrném dvoře.
Děkujeme, že jste aktivní v třídění odpadů, ale myslete
také prosím na čistotu města a zodpovědné třídění.
Ideální by bylo, zapojit tyto osoby do Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Nejen
že by se zlepšil vzhled okolo kontejnerů, ale vyhnuli by se i
možnému postihu za zakládání černých skládek. A v
neposlední řadě pomohou při dnešním růstu cen za
likvidaci odpadů nejen sobě, formou možných slev, ale i
městu.
V případě zájmu o zapojení, je možné některé odpovědi najít
na stránkách města na adrese
https://www.hrochuvtynec.cz/moje-odpadky/ nebo přímo na stránkách Moje odpadky https://www.mojeodpadky.cz/
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PETICE NA PODPORU CHRUDIMSKÉ NEMOCNICE
Redakce Týneckého zpravodaje

Chrudimská nemocnice se potýká s obrovskými problémy personálního zabezpečení samotného chodu některých
oddělení. Místostarosta města Chrudim pan Petr Lichtenberg inicioval Petici požadující opětovné zajištění provozu
Chrudimské nemocnice v plném rozsahu a požádal starosty obcí na Chrudimsku o podporu.
Petici můžete podepsat na Mětském úřade v Hrochově Týnci nebo v Knihovně města Hrochův Týnec (v zámku). Níže
uvádíme dopis, který byl zaslán starostům.
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VÝLET SENIORŮ

KULTURNÍ VÝBOR

Hana Nováková

Tomáš Douda

Ve čtvrtek 19. května 2022 se uskutečnil výlet pro seniory, tentokrát do
Prahy. Na hodinové okružní plavbě po Vltavě jsme podpluli Karlův most,
viděli Pražský hrad, Strakovu akademii, Anežský klášter a mnoho dalších
zajímavostí.

Vážení spoluobčané
kultury,

Navštívili jsme zámek Trója a v botanické zahradě výstavu motýlů ve
skleníku Fata Morgana.
Našlapali jsme více kroků než obvykle, ale zážitky určitě vyvážily naši
námahu a počasí nám také přálo.
Jménem celého kulturního výboru děkuji výletníkům za účast. Všichni jste
byli skvělí :-)

a

příznivci

v rámci činnosti Kulturního výboru
města se nám podařil realizovat
historicky první K I N O D E N. Celý
projekt proběhl v úterý 31.5.2022 v
Kulturním domě Hrochův Týnec.
Promítání bylo zahájeno filmem
Tajemství staré bambitky 2 pro první
stupeň ZŠ. Dále následovalo pásmo
krátkých pohádek pro naše nejmenší
spoluobčany z mateřské školy.
Dopolední promítání zakončil druhý
stupeň
ZŠ
shlédnutím
filmu
Mimořádná událost.
Z MŠ přišlo 59 dětí a ze ZŠ 125 žáků
prvního stupně a 130 žáků druhého
stupně. Celkem se promítání v
Kulturním domě zúčastnilo 314 dětí :-).
Na zasedání Městského zastupitelstva
jsem navrhl, zda by bylo možné všem
dětem zaplatit vstupné jako dárek
města ke Dni dětí - tento návrh byl
jednohlasně schválen, za což ještě
jednou děkuji celému Městskému
zastupitelstvu.
K I N O D E N byl zakončen promítáním
filmu VYŠEHRAD : FYLM, které se
konalo od 19:00. Na tento fi(y)lm přišlo
44 diváků. Pevně věříme, že příště
bude účast veřejnosti vyšší. :-) V rámci
projekce pro veřejnost bylo možné
zakoupit i malé občerstvení.
Děkuji za pomoc a zajištění celé akce
Hance, Martině, Lucce a Ivě, dále
vedení MŠ a ZŠ. :-)
Za Kulturní výbor přeji Vám všem
slunečné léto a nejdéle na podzim se
budeme těšit na viděnou.
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SDH BLÍŽŇOVICE INFORMUJE O NOVÝCH CENÁCH ZA
PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU

CENÍK INZERCE

Jiří Novotný, Starosta SDH Blížňovice

Vážení spoluobčané, milí inzerenti,

Níže uvedený ceník pro tenisový kurt v Blížňovicích platný od 1.5.2022
Roční permanentka pro člena SDH Bližňovice 300 Kč
Roční permanentka pro nečleny
1000 Kč
Pronájem kurtu ostatní
100 Kč za hodinu
Pokud hraje plátce hodinové sazby s držitelem permanentky platí pouze 50 Kč
Kurt je možné si zarezervovat na týdenním rozpisu,umístěném ve vývěsce
na kabinách.
Prodej permanentek a ostatní poplatky vyřizuje p. Michal Kozel.

Redakce Zpravodaje

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

Vybrané finanční prostředky slouží k úhradě energií a na údržbu kurtu.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PLAST SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PAPÍR

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:

ČERVEN - ÚTERÝ 28.6.2022

ČERVEN - STŘEDA 29.6.2022

ČERVENEC - ÚTERÝ 26.7.2022

ČERVENEC - STŘEDA 27.7.2022

SRPEN - ÚTERÝ 30.8.2022

SRPEN - STŘEDA 31.8.2022

ZÁŘÍ - ÚTERÝ 27.9.2022

ZÁŘÍ - ČTVRTEK 29.9.2022

ŘÍJEN - ÚTERÝ 25.10.2022

ŘÍJEN - STŘEDA 26.10.2022

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
Věděli jste, že:
Za posledních 100 let narostl objem odpadu, který produkují lidé, o
neuvěřitelných 10 tisíc procent!
Jedna recyklovaná plastová láhev ušetří tolik energie, kolik potřebuje
60wattová žárovka na tříhodinové svícení.
Jedna recyklovaná konzerva znamená takovou energetickou úsporu,
na kterou by mohla hrát televize celé tři hodiny.
Na jednu tunu novin padne asi 24 stromů, recyklace papíru má proto
smysl.
Plast je dobře recyklovatelný, ale potřebuje 500 až 1 000 let, aby se
rozložil.
Zdroj: https://www.siegl.cz/blog/odpady/20-zajimavych-faktu-o-odpadu-ktere-jeste-neznate
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UKONČENÍ PLATNOSTI A VÝMĚNA BANKOVEK 100 KČ AŽ 2000 KČ S TENKÝM
STŘÍBŘITÝM PROUŽKEM
Tomáš Douda

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a
2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech
úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB.
Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.
Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého
proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho
barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z
hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a
některé další ochranné prvky.
Příklad:

Od 1. července 2022 zůstane v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominální hodnoty bankovky, s výjimkou
nominálu 5000 Kč, čímž se pro veřejnost sníží riziko záměny starší, ne tak často používané bankovky, za padělek.
Vyřazení starších vzorů bankovek z oběhu dále přispěje k zajištění hladkého peněžního oběhu jako jednoho z hlavních
úkolů České národní banky.

Zdroj: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/.galleries/cnb-news/20210701_vzory_bankovek.pdf
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HLAVNĚ NENALETĚT II.
kpt. Mgr. Aleš Vašek, vrchní komisař Odboru obecné kriminality
Služby kriminální policie a vyšetřování

V minulém čísle zpravodaje jsem čtenáře seznámil s praktikami podvodníků, kteří se skrývají na telefonních číslech
nebo na internetu. Dnes bych chtěl popsat, jaké praktiky používají podvodníci, kteří se nebojí zazvonit u našich dveří.
V klidu domova, nic netušíce, se nám rozezní zvonek. Jdeme se podívat ke dveřím, a co tam uvidíme. Muže nebo ženu,
kteří se na nás mile usmívají a následují, nám policistům a podvedeným, dobře známé věty začínající „ Dobrý den …. .“ .
Pak přijde buď prosba, že je žena těhotná a potřebuje se napít, sousedé nejsou doma a potřebují jim napsat u nás doma
vzkaz, nebo mají pro nás dárek, třeba k MDŽ. Ano, dárek MDŽ, i taková „legenda“ se objevuje.
Další podvodníci se nám snaží nabízet různé služby, jako oprava vodovodu, plynu, elektřiny, kontroly měřidel
spotřebičů a k tomu přidají líbeznou větičku: „ … a nesu vám přeplatek, ale mám jen 5 000 nebo 2 000 Kč a potřebuji
rozměnit.“ No a my, ve vidině vrácení přeplatku, jdeme do skříně, příborníku, nočního stolku nebo komody pro ušetřené
peníze na rozměnění. Pak dojde ke hře „Dědeček měnil, až vyměnil“ a přicházíme o část peněz poprvé. Podruhé o ně
přicházíme, kdy jdeme vrátit část rozměněných peněz do „své skrýše“, o které nikdo neví. V šoku zjišťujeme, že tato
naše skrýš je prázdná. Jak to? Vždyť ten „hodný člověk“ byl stále se mnou. Rozuzlení je nám kriminalistům bohužel
dobře známé. S prvním podvodníkem totiž přichází i druhý, skrytý, který se tiše vloudí do domu nebo bytu a v závětří
pozoruje, kam jdeme pro peníze. No a při měnění, rozměňování a počítání s prvním podvodníkem se naše pozornost
soustředí jen na tuto činnost a neslyšíme, že skrytý zlodějíček nám objevuje naši skrýš a bere vše, co tam uvidí.
Jinou skupinu těchto „milých lidí“ tvoří seriózní údajní sociální pracovníci, pracovníci zdravotních pojišťoven a dalších
státních nebo nestátních organizací. Důvod jejich návštěvy je jasný, přeci jdou zkontrolovat, jestli se o nás naši blízcí
starají dobře, jestli máme správné léky a popřípadě nám nesou příspěvek v podobě peněz, ale zase stejný problém,
nemají drobné a potřebují rozměnit. A pak následuje to, co již bylo psáno. Přicházíme o své cennosti z naší tajné skrýše.
Do další skupiny bychom mohli zařadit podvodníky v kravatách. Jsou mladí, jsou mazaní a dobře připravení. Co nám
přináší? No přeci levnější energie. Po chvíli v jejich společnosti nám jde hlava kolem a uvěříme, že kilowatu elektřiny
nebo kubík plynu budeme mít za hubičku. Podepisujeme smlouvu, jsme obě strany spokojeny. Bohužel ta naše jen do
prvního vyúčtování.
Jsou i podvodníci, kteří sebejistě zazvoní a sdělí nám, že jejich příbuzný si objednal náhradní díly na auto, kotel, prostě
na co si jen vzpomenete. Hrozně spěchají a potřebují peníze, které jim váš příbuzný slíbil. No a opět naše peníze putují
do kapes podvodníků.
Jak se bránit této velké skupině podvodníků? Prostě neotvírat, nepouštět je k nám domů. Myslet na to, že dnes nám
nikdo ze žádného úřadu nebo jiné instituce nepřinese peníze v hotovosti. Naučit se říkat „NE, NECHCI, NEMÁM ZÁJEM!“
A když budou neodbytní, klidně jim řekněme, že zavoláte policii. Já vím, teď si řeknete, určitě se policie bude zabývat
takovou prkotinou. Ale věřte, že bude. Těch podvedených seniorů bylo v loňském roce v našem kraji několik desítek a
škody, které jim vznikly, se vyšplhaly do nemalých částek. Nejde ovšem jen o materiální škodu, ale i duševní, vždyť nás
někdo podvedl, kradl, připravil o jistotu našeho domova. Tato škoda se nedá napravit, tu si neseme dál.
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PIONÝRSKÁ SKUPINA KORMORÁN
Jakub Šmíd, vedoucí PS

Vážení čtenáři,
v minulém vydání Týneckého zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že budeme v letošním roce s ohledem na nízký
zájem omezovat provoz vodáckého kroužku. Nic z toho však už neplatí a kroužek opět běží v plném proudu každý pátek
od 16:30 hodin u splavu v Hrochově Týnci.
Na počátku letošní sezóny nás začal navštěvovat zvýšený počet rodičů se svými dětmi, což nás velice potěšilo.
V polovině května naši vodáci absolvovali naučnou plavbu, kde si u jednotlivých stanovišť umístěných podél řeky ověřili
své dosavadní schopnosti i znalosti a získali nové poznatky o Novohradce. Zde se setkali s tajemným kapitánem
Vincentem, který je podrobil řadě náročných zkoušek spojených s uměním ovládání kánoe.
Během roku nás kromě pátečního vodáckého kroužku čeká i speciální program připravený právě pro Vás, a to v
následujících termínech:
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

Pokud budete mít chuť účastnit se, tak neváhejte, rádi mezi sebe přibereme děti i dospělé. Bližší informace naleznete na
našich stránkách www.PsKormoran.cz, kde se také dozvíte mimořádné informace v případě špatného počasí apod.
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TJ TATRAN HROCHŮV TÝNEC
VV TJ Tatran Hrochův Týnec

V sobotu 30.4. jsme na hřišti pořádali tradiční pálení čarodějnic . Krásné počasí přilákalo spoustu návštěvníků a
tak se domníváme, že akce byla vydařená. Děti si zasoutěžili, zadováděli na skákacím hradu a odnesli si spoustu
odměn. Za to vše vděčíme našim sponzorům, za což jim děkujeme. Vidět nadšená děcka běhat po hřišti bylo společnou
odměnou.
Doufáme, že sobotní rekordní návštěvu si budeme moci zopakovat opět příští rok.
Zároveň bychom chtěli poděkovat letošním sponzorům, bez jejichž pomoci, by nebylo možné celou akci
zrealizovat:
ALFA 3 s.r.o. Luže, Jirka Zelený, Stíčany
Danča a Marcel Čmelíkovi, Hrochův Týnec
ELPO s.r.o. Hrochův Týnec, Michal Podaný
František Černý, Hrochův Týnec
Janča a Martin Fričkovi, Hrochův Týnec
Jana Nováková, Hrochův Týnec
Jarmilka a Péťa Vlasákovi, Hrochův Týnec
Pepa Holan, Hrochův Týnec
KAVA-TRANS s.r.o. Hrochův Týnec
Ludmila Tůmová
Markéta Habartová a Pavel Hrubý, Hrochův Týnec
Miloš Pavlas, Hrochův Týnec
Můj obchod u mostu, Hrochův Týnec
OZM Research s.r.o., Míla Krupka Hrochův Týnec
Pivnice ALEA, Hrochův Týnec
Pneuservis GÁBA, Milda Krušina Čankovice
Potraviny U Špačků, Le Thanh Tung, Hrochův Týnec
Rodinné centrum Hrošíci, Hrochův Týnec
Textil Růženka, Hrochův Týnec
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek, velitel jednotky

V období od 19. 2. do 17.5. 2022 naše jednotka zasahovala u 17 událostí, kdy jsme byli vysláni Krajským operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Jednotka zasahovala u 4 požárů, 3 dopravních nehod (obr. č. 4), 4 technických pomocí, 4 záchran osob za pomoci AED
(automatizovaný externí defibrilátor), 1 únik nebezpečných látek do vodní plochy a 1 šlo o dovoz humanitární pomoci.

11. 3. ve 13:15 hodin jsme byli vysláni k požáru lesa do katastru obce Dvakačovice. Po příjezdu jsme zjistili, že požárem
bylo zasaženo cca 300 metrů čtverečných plochy lesního porostu. Na likvidaci požáru jsme ihned nasadili dva útočné
proudy, kterými jsme zamezili šíření požáru a následně jsme jimi provedli i likvidaci požáru. Na místo dorazila jednotka
HZS Chrudim, která nám v likvidaci požáru následně pomáhala (obr. č. 1).
20. 3. 2022 v 14:09 hodin jsme vyjížděli k uvolněné
plechové střeše do ulice Cukrovarnická. Po příjezdu jsme
zjistili, že se jedná o několik volných plechových tabulí,
ohrožujících nejen žáky sousední ZŠ. Na místo jsme si
povolali výškovou techniky z požární stanice v Chrudimi. Po
příjezdu automobilového žebříku jsme provedli zajištění
plechové krytiny šrouby (obr. č. 2).
22. 3. 2022 v 14:24 hodin v katastru obce Úhřetice došlo k
požáru travnatého porostu. Po příjezdu bylo zjištěno, že
hoří na ploše zhruba 100 x 100 metrů a požár se dále šíří.
Jednotka provedla za pomoci dvou útočných proudů s
vodou zastavení šíření požáru. Po příjezdu jednotek HZS
Chrudim a SDH Chrudim jsme společnými silami provedli
úplnou likvidaci požáru.
20. 4. 2022 v čase 05:12 nás probudil požární poplach, kdy
jsme vyjeli do obce Vejvanovice k požáru rodinného domu.
Po příjezdu jsme se okamžitě zapojili do hasebních prací.
Došlo zde k požáru garáže v blízkosti rodinného domu.
Naše jednotka byla dále velitelem zásahu určena k
rozebírání podhledu střechy garáže a průzkumu, zda
nedochází k šíření požáru. Následně jsme byli nasazeni na
dohašování skrytých ohnisek. Po likvidaci požáru se
jednotka vrátila zpět na základnu (obr. č. 3).
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27. 4. 2022 v 13:03 jsme byli vysláni k záchraně muže po pádu ze střechy, z výšky přibližně 8 metrů na stavbě budov v
blízkosti nové dálnice, v katastru obce Chroustovice – Městec. Při našem příjezdu přelétal nad místem vrtulník
záchranné služby. Naše jednotka ihned započala s resuscitací muže a k nám se přidala posádka lékaře a záchranáře z
letecké záchranné služby. Krátce na to dorazily posádky zdravotnické záchranné služby z Vysokého Mýta. I přes
veškerou snahu muž mnohočetným poraněným na místě podlehl. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
4. 5. 2022 v 18:55 hodin bylo v našem malém městečku pozdvižení, kdy jsme byli společně s profesionální jednotkou
vysláni k úniku nebezpečné látky do vodního toku Ležák. Oznamovatelem bylo nahlášeno několik mrtvých ryb na
hladině. Po našem příjezdu jsme neobjevili ani mrtvé ryby, ani žádnou možnou příčinu jejich zahubení v podobě
jakékoliv skvrny na hladině, či jiného znečištění. Nicméně jsme společně s profesionální jednotkou provedli kontrolu
vodního toku na několika místech po proudu. Ani v těchto místech jsme nic nenalezli. Nicméně oznámení přišlo po
větším dešti, kdy mohlo dojít ke spláchnutí nějaké neznámé jedovaté látky a vpustí se tato mohla dostat do vodního
toku.
V tomto období jsme se ještě zúčastnili dvou cvičení ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického
kraje. Obě tato cvičení se odehrála na chrudimském letišti. Jedno z těchto cvičení bylo zaměřené na zásah u dopravní
nehody dvou osobních vozidel. To druhé bylo náročnější, jednalo se dopravní nehodu hromadného dopravního
prostředku – autobusu – kde bylo 25 zraněných osob. Pro nás obrovská zkušenost, kterou doufáme nebudeme muset
nikdy uplatnit v praxi. A jako poslední jsme si udělali vlastní výcvik, kdy jsme v Úhřeticích v prostorách kovošrotu
nacvičovali, jak správně stabilizovat vozidlo po dopravní nehodě tak, abychom bezpečně mohli vyprostit zraněné osoby
(obr. č. 5).

A na závěr bychom rádi oslovili ty, kteří by měli zájem vstoupit do našich řad a stát se
členem naší jednotky, že vás kdykoliv rádi uvítáme. Hledáme někoho, kdo je spolehlivý,
nebojí se práce, má chuť pomáhat druhým, je starší 18 - ti let a má smysl pro humor.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA
Mgr. Jolana Pulkrábková

Haló pane karnevale, račte dále, račte dále, ozývalo se v březnu z kulturního domu, kde se sešlo 90 masek na
karnevalovém reji. Masky tančily, dováděly a karneval si pořádně užily. Děkujeme všem, kteří mezi nás dorazili.
Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na akci další, která bude tentokrát pro dospěláky. Společně s prázdninami pořádáme
taneční zábavu v našem parku. Bavit a zatančit si můžete přijít 16. července od 20 hodin. Večer bude doprovázet
skupina QUATRO. Zpříjemněte si tento sobotní večer a vyrazte mezi nás, rádi Vás uvidíme.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Martina Doudová, ředitelka MŠ

Školní rok se chýlí ke svému závěru. Děti se těší na prázdniny a my v mateřské škole se pomalu chystáme na
poslední etapu rekonstrukce elektroinstalace, která proběhne v měsících červenci a srpnu ve třídách Sluníčko
a Žabička. Akci zahájíme kompletním vystěhováním obou tříd. Následně se položí nové rozvody elektroinstalace,
proběhne nejen zapravení a zedničina po elektrikářích, ale i vyrovnání celých omítek. Poté přijde na řadu malování a
pokládka podlahových krytin, obkladů na stěnách, znovu nastěhování nábytku, vybavení a hraček. Teprve potom se
můžeme pustit do velkého úklidu i ostatních tříd, které do té doby sloužily jako „sklad“ pro vybavení vystěhovaných tříd
😊.
Všichni se těšíme, až bude vše hotovo. Doufáme, že celá akce proběhne bez komplikací. Vzhledem k tomu, že se jedná o
časově náročnou akci, jsme nuceni uzavřít mateřskou školu na celé dva měsíce. Pro rodiče, kteří mají potíže s vykrytím
hlídání dětí o prázdninách, jsme alespoň předjednali pobyt v některých mateřských školách v okolí. Všem děkujeme za
pochopení 😊.
V následujících příspěvcích z jednotlivých tříd můžete nahlédnout do některých aktivit a výchovně vzdělávacích
činností, které jsme v průběhu jara pro děti naplánovali a také uskutečnili ve třídách nebo na naší školní zahradě.
Přejeme všem krásné léto plné pohodových zážitků 😊.
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TŘÍDA SLUNÍČKO
Martina Doudová

Měsíc květen jsme si společně užívali krásného počasí na školní zahradě a využívali různých možností, které
nám zahrada poskytuje. Svaly, odvahu a obratnost si děti posilovaly na lezecích stěnách, šplhací tyči; výdrž,
vytrvalost a hru fair play při malé kopané.
První polovina tohoto měsíce byla věnovaná tématu – RODINA. O rodině jsme si nejenom povídali, zahráli si na ni
prostřednictvím různých námětových her, stavěli společné domy, vyzkoušeli si některé domácí práce a také připravili
dárek pro maminku v podobě ozdobeného květináče se zasazenou letní kytičkou a vlastnoručně vyrobeným zápichem
ve tvaru srdíčka.
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TŘÍDA BERUŠKA
Mgr. Patrika Michalcová, Jana Makešová

Jarní sluníčko a letní teploty v posledních týdnech nám umožnily převážnou většinu výchovně vzdělávacích
činností uskutečňovat na naší krásné školní zahradě.

Smysl pro hudbu, vzájemnou ohleduplnost a souhru děti prokázaly při tanečcích a hudebních hrách, vlastní kreativitu a
fantazii při výtvarných a pracovních činnostech – např. „Moje maminka“, „Pavučina“, „Město Hrochův Týnec“ (stavba z
kostek ve třídě nebo venkovní stanové město).
Pohybové dovednosti a bezpečnostní návyky a postoje děti procvičovaly při venkovních sportovních aktivitách.
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TŘÍDA VČELIČKA
Mgr. Petra Černá

Včeličky v měsíci březnu probouzely jarní přírodu. Malovaly první jarní rostlinky a broučky různými výtvarnými
technikami. Prostřednictvím svých smyslů zjistily tajemství rostlin a stromů. Jarním svátkem – Velikonocemi
děti oslavily příchod jara.
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TŘÍDA ŽABIČKA
Barbora Melšová

Společně s dětmi jsme v měsíci březnu pomalu začali přivolávat jaro. Pozorovali jsme především probouzející se
přírodu, seznamovali jsme se s některými druhy kytiček (sněženka, tulipán, narcis…) a užívali sluneční paprsků
na školní zahradě. Pozorovali jsme také semínka, která jsme nechali naklíčit a následně jsme je společně zasadili. S
příchodem jara souvisí i témata spojená se zvířátky, proto jsme se s dětmi věnovali ptáčkům a také domácím zvířátkům.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - HROŠIÁDA JE ZPĚT!
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka ZŠ

Celý květen se pozornost školy upínala na 17.5.2022. Konečně se po dvouleté absenci naplánovala Hrošiáda a
to již 30. kolo 26. ročníku.
Přípravy byly pečlivé - tréninky běhu, skoku a štafetové předávky, posečení celého areálu, příprava udírny a pomůcek.
Povoláni na pomoc byli i bývalí školníci, s traktorem sekal i pan učitel Šťastný. Ten zažíval největší díl organizace od
pozvánek, přes zajišťování autobusů, soupisky, medaile, poháry….Vše se mu podařilo připravit skvěle a včas a tak jsme
si chtěli oddechnout. Bohužel počasí nám zkřížilo plány a noční a ranní déšť všechny trochu překvapil. Byl to jediný
deštivý den týdne.
Po schůzce s lídry všech osmi týmů jsme přeorganizovali systém jednotlivých disciplín, skoky přesunuli do tělocvičny.
Tam se schovávali i sportovci před deštěm, fandili skokům a vyráželi za svou disciplínou dle rozpisů.
Všechny disciplíny nakonec proběhly a závěrečná štafeta byla opět třešničkou na dortu.
Celé dopoledne jsme sice strávili s pláštěnkami, ale nakonec převládla spokojenost. Medaile a diplomy se rozdaly,
ošetřili jsme jedno odřené koleno, vyudilo se a snědlo 300 párků a 13 chlebů….
Velké poděkování patří všem sportovcům za nadšení a trpělivost a pomocníkům za přípravu akce a pomoc při soutěži.
Těšíme se na podzimní kolo a třeba nám bude přát i počasí.
Více fotografií a další akce ze školy najdete na nových webových stránkách www.zsht.cz.
Výsledky 30. kola 26.ročníku:
kategorie mladší:
1. místo ZŠ Skuteč Smetanova
2. místo ZŠ Luže
3. místo ZŠ Hrochův Týnec
kategorie starší:
1. místo ZŠ Skuteč Smetanova
2. místo ZŠ Hrochův Týnec
3. místo ZŠ Skuteč Komenského
Foto: Š. Jelínek 9.tř. a K. Hanslová
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KOMENSKÝ BY JÁSAL
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka ZŠ

Během týdne mě překvapili žáci ze sedmých tříd, kteří byli po celém patře. Ve třídách a na chodbách vyráběli a
skládali osobně vyrobené puzzle k projektu Leonardo da Vinci.
V přírodovědné učebně osmáci experimentálně zjišťovali, které materiály vedou a které nevedou elektrický proud a
zkoušeli si kompasem na mobilu ověřit, že kolem vodiče s proudem je magnetické pole. Deváťáci si sestavili roboty k
oživení. Ve venkovním areálu se střídali díky krásnému počasí skupinky sportovců a ze školní kuchyňky se linula vůně
opečených brambor a steaků kuchařek ze sedmých tříd.
To nebyla sci-fi, to byla škola hrou po celý týden pod taktovkou kolegyň J. Pecinové, B. Francouzové, R. Pavlišové a I.
Kostelecké.
Komenský by prostě jásal!
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SPORTUJEME PRO RADOST
Žáci 1. stupně

Naše základní škola je zapojena do
projektu Atletika pro děti do škol. V
rámci tohoto projektu jsme se
zúčastnili štafetového běhu, který
pořádal Český atletický svaz.
Na okresní kolo jsme vyrazili v dubnu v
sestavě žáků 1. až 5. třídy v počtu 16
závodníků na stadion do Chrudimi.
Štafetový běh se běhá ve dvou tratích a
to na 100 m a 200 m.
Do závodu jsme dali všechny síly a
vybojovali jsme 3. místo. Společně se
zaběhnutým časem jsme postoupili do
krajského kola, které probíhalo v
květnu ve Vysokém Mýtě.
Naše štafeta opět zabojovala a v
Pardubickém kraji jsme obsadili 10.
místo.
Závody jsme si užili a těšíme se na další.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

SOUTĚŽE
Po dvouleté pauze, zaviněné koronavirovou pandemií, v únoru a v březnu proběhla okresní kola soutěže ZUŠ. Ještě
před jarními prázdninami hostila ZUŠ Skuteč zpěváky.
Z naší školy se soutěže zúčastnili tři žáci, kteří postupně od nejmladší po nejstarší kategorii získali 3., 2. a jedno 1. místo
s postupem do krajského kola. 10. března pořádala naše škola okresní kolo ve hře na žesťové dechové nástroje a o týden
později se k soutěžnímu klání sešli hráči na dřevěné dechové nástroje v Chrudimi.
Výsledky jen dokládají tradiční kvalitu našeho dechového oddělení - z 21 chrasteckých soutěžících se tři umístili na
krásném 2. místě a ostatní získali 1. místo. V krajském kole, které se uskutečnilo na začátku dubna ve Vysokém Mýtě,
naše barvy hájili čtyři klarinetisté, čtyři hornistky, tři trumpetisté, čtyři tenoristé, dva pozounisti a jeden tubista.
A jak se dařilo? Zde jsou výsledky:
Hra na trubku - Dominik Příhoda a Barbora Uhlířová - čestné uznání, Tereza Žáková - 1. cena (všichni tři ze třídy P.
Medunové), Kristýna Kašparová - 3. cena (ze třídy P. Jandíka).
Hra na lesní roh - Barbora Kloudová - 1. cena, Lenka Pešková a Anna Zlevorová - 2. cena, Adriana Příhodová - 1. cena s
postupem do ústředního kola (všechny žákyně ze třídy P. Medunové).
Hra na tenor - Jakub Beran (ze třídy P. Jandíka) – 2. cena, Ondřej Severin (ze třídy P. Medunové) – 2. cena, Adéla
Machová - 1. cena s postupem do ústředního kola, Vojtěch Daněk - 1. cena s postupem do ústředního kola a absolutní
vítěz soutěže (oba ze třídy J. Švadlenky).
Hra na trombón - Vojtěch Daněk a Adéla Machová (ze třídy J. Švadlenky) - 1. cena
Hra na tubu – Jakub Malinský (ze třídy J. Švadlenky) - 1. cenu.
Hra na klarinet – Prokop Divila (ze třídy J. Krále), Marie Medunová a Nela Novotná (obě ze třídy H. Žemličkové) získali 2.
cenu a Štěpán Stoklasa (ze třídy H. Žemličkové) 3. cenu.
Všem žákům a jejich pedagogům a korepetitorům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
přejeme mnoho dalších úspěchů.
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ZUŠ OPEN A CHRASTECKÝ MAJÁLES
V letošním roce se po tříleté přestávce mohla naše škola bez omezení zapojit do ZUŠ Open. První akcí, která se v rámci
tohoto celorepublikového projektu uskutečnila, byl Chrastecký majáles, který pořádalo Město Chrast 29. dubna a který
jsme obohatili naším programem. V ranních hodinách žáci mateřské školy a základní školy za doprovodu našeho sboru
a smyčcového souboru ozdobili májku, která byla poté slavnostně vztyčena. Pod májkou pak učitelé společně s žáky
publiku předvedli své předtančení na melodii z opery Prodaná nevěsta B. Smetany s názvem Proč bychom se netěšili,
které mělo svou premiéru na plese před dvěma lety. Další majálesové dění pak probíhalo na Orelském hřišti v Lipkách,
kam průvodem zavedl všechny zúčastněné náš smyčcový soubor. Na místě pak během dne naše škola vystoupila ještě
dvakrát – na pódiu se vystřídal smyčcový soubor, žesťový sextet a sbor učitelů a žáků. V rámci ZUŠ Open vystoupilo na
několika místech ve městě akordeonové duo, pan učitel Švadlenka zahrál na akordeon v domě s pečovatelskou službou
a v cukrárně přivítala zákazníky příjemnými melodiemi, hranými na klávesy, paní učitelka Krátká.
DECHOVKA SE HLÁSÍ
Po nucené odmlce, zaviněné koronavirovou pandemií, se také před své posluchače vrací dechový orchestr. Prvním
jarním vystoupením tohoto tělesa bylo 8. května v rámci oslav Osvobození na chrasteckém náměstí a dalším pak o
týden později ve Skutči na Májovém jarmarku. Dechovku do konce školního roku čekají ještě dvě akce – 4. června svými
pochody doprovodí slavnostní průvod u příležitosti oslav 140. výročí Dobrovolného sboru hasičů v Zaječicích a chybět
nebude ani na našem závěrečném koncertě sborů, souborů a orchestrů.
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NA CO SI DÁT V LÉTĚ POZOR?
Redakce Zpravodaje

Na závěr 2. vydání Týneckého zpravodaje roku 2022 uvádíme citaci článku Na co si dát v létě pozor - hrozí úpal, přehřátí i
poškození kůže.
Úpal a vyčerpání z přehřátí
Objeví-li se příznaky úpalu – bolest hlavy, závratě, zmatenost, nevolnost, suchá horká červená pokožka nebo horečka
bez pocení – je nezbytné okamžitě poskytnout první pomoc ochlazováním těla (ponořit se do vany se studenou vodou,
osprchovat se studenou vodou, otírat se ručníkem namočeným ve studené vodě apod.) a přivolat lékařskou pomoc.
Důležité je sledovat zejména malé děti a starší osoby.
Vyčerpání z přehřátí je odpověď organizmu na nadměrnou ztrátu vody a soli pocením, která vzniká po pobytu v
prostředí s vysokými teplotami při nedostatečném příjmu tekutin. Projevuje se únavou, slabostí, pocením, nevolností či
zvracením, bledostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlobou. Pro léčbu i prevenci nemocí z horka je důležitá
dostatečná hydratace (dostatek tekutin), klid a pobyt mimo slunce. Pít je třeba v malých dávkách v průběhu celého dne,
tedy nečekat na pocit žízně. Vhodné jsou minerální vody, bylinné i ovocné čaje, ředěné šťávy a při namáhavých
výkonech i iontové nápoje. Nedoporučuje se alkohol a káva, které naopak přispívají k odvodnění organizmu.
Chraňte si kůži před spálením
Intenzita slunečního záření je v létě mnohem vyšší a z celkové denní dávky záření celá polovina připadá na dobu mezi
11. až 13. hodinou. Intenzitu zvyšuje i odraz od vodní plochy, proto je důležité dostatečně se chránit proti spálení. Pozor
- spreje proti hmyzu snižují účinek přípravků na ochranu kůže před sluníčkem až o 30 %, proto je potřeba aplikovat
ochranný krém vždy před jejich použitím. Z letních cest si také často přivážíme kožní alergické reakce. V létě hrozí tzv.
fotosenzitivní reakce - kožní reakce na určité krémy v kombinaci s pobytem na sluníčku. Takové nepříjemné vyrážky
způsobují i některé léčivé masti, které se používají například k léčbě následků sportovních úrazů, jako jsou poranění
šlach, svalů a kloubů, zhmoždění, natažení či podvrtnutí.
„Reakce vzniká bezprostředně po oslunění, ale může se projevit i několik dní po aplikaci masti a následném vystavení
kůže UV záření. Tzv. fotodermatózy, tedy záněty kůže vznikají snadno i u jinak zdravých jedinců. Právě v létě je tedy
třeba před aplikací čehokoli na pokožku velice pečlivě prostudovat příbalový leták a rizikovým přípravkům se raději
vyhnout,“ říká MUDr. Michal Lazák, praktický lékař z Prahy. Vhodné jsou v tomto ohledu přípravky s účinnou látkou
ibuprofen, u níž tyto fotosenzitivní reakce nejsou známy. Údaje o tom, zda lék obsahuje takovou rizikovou látku, lze
nalézt právě v příbalovém letáku, případně vám poradí lékárník nebo ošetřující lékař.
Letní virózy
Nadměrné vystavení se ultrafialovému záření snižuje obranyschopnost organismu a může přispět k rozvoji virové
infekce.Nejčastější jsou infekce horní části dýchacích cest. 70–80 % těchto onemocnění je způsobeno viry, na jaře a v
létě je toto procento ještě vyšší. Typickými příznaky jsou zvýšená teplota, případně horečka, pocit pálení až bolest v
nose a nosohltanu. Může se také přidat rýma, kašel a bolest v krku. Tyto příznaky obvykle do 48 – 72 hodin ustupují,
stejně jako bolesti svalů, kloubů a bolesti hlavy. Antibiotika jsou v případě virové infekce zcela neúčinná, naopak mohou
nemocnému ještě více ublížit dalším oslabením organizmu. Proto tyto nemoci léčíme výhradně symptomaticky léky na
tlumení horečky a bolesti.
Převzato z: https://www.ordinace.cz/clanek/na-co-si-dat-v-lete-pozor-hrozi-upal-prehrati-i-poskozeni-kuze/
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