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ZPRáVy Z RADnice

     

A) schválila

Smlouvu o  dílo se společností 
ALPINE BAU a.s. a ukládá starost-
ce města smlouvu podepsat.

A) schvaluje

1. Vítěze výběrového řízení spo-
lečnost Trucco sales company s.r.o., 
Roháčova 145, 130 00 Praha, IČ 
02321661, obchodní podmínky pro 
veřejnou zakázku na stavební práce 
a návrh smlouvy o dílo na stavební 
práce pro zakázku „ZŠ Týniště nad 
Orlicí – rekonstrukce střešního pláš-
tě – 2. a 3. etapa“ ve výši 3 431 982,– 
Kč bez DPH a ukládá starostce měs-
ta Smlouvu o dílo podepsat.

2. Vítěze výběrového řízení spo-
lečnost Konkret CZ, spol s  r.o., 
Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ 
25942352, obchodní podmínky pro 
veřejnou zakázku na stavební práce 
a  návrh smlouvy o  dílo na staveb-
ní práce pro zakázku „Týniště nad 
Orlicí – rekonstrukce chodníků II. 
etapa – Lokalita 2 – Dvůr školy“ ve 
výši 352 849,00 Kč bez DPH a uklá-
dá starostce města Smlouvu o  dílo 
podepsat.

Ing. Jana Galbičková 
MUDr. Josef Otava

 
A) schvaluje:
 

1. Prodej pozemku p.č. 1662/121 
a  1662/128 o  celkové výměře 1023 
m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí – loka-
lita Podboří pro manžele *** za cenu 
990 Kč/m2 a  poplatky s  prodejem 
spojené a pověřuje starostku podpi-
sem kupní smlouvy.

2. Prodej pozemku p. č. 1662/52 
o výměře 723 m2 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 990 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem spojené pro manžele *** 
a pověřuje starostku podpisem kup-
ní smlouvy.

3. Prodej části pozemku parc. č. 
1752/1 o výměře 21 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro manžele ***, 
Týniště nad Orlicí za cenu 150 Kč/
m2 + poplatky s tím spojené. Nový 
pozemek parc. č. 1752/136 o výmě-
ře 21 m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1667-23/2015 z pozemku 
parc. č. 1752/1 a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy.

4. Prodej části pozemku parc. č. 
1752/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro manžele *** za 
cenu 150 Kč/m2 + poplatky s  tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
1752/137 o výměře 22 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 1667-
23/2015 z  pozemku parc. č. 1752/1 
a pověřuje starostku podpisem kup-
ní smlouvy

5. Prodej části pozemku parc. č. 
1752/1 o výměře 20 m2 a části po-
zemku par. č. 1860/1 o výměře 1 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro manže-
le *** za cenu 150 Kč/m2 + poplatky 
s tím spojené. Nový pozemek parc. č. 
1752/138 o výměře 21 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 1667-
23/2015 z  pozemku parc. č. 1752/1 
pozemku par. č. 1860/1 v  k. ú. Tý-
niště nad Orlicí a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy.

6. Prodej bytové jednotky 884/5 
(40,2 m) v  bytovém domě čp. 883, 

884 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně 
podílu na pozemcích a  společných 
částech domu do majetku pana ***, 
za cenu 10.000 Kč/m2, což odpovídá 
reálné hodnotě 402.000 Kč a poplat-
ky s  prodejem spojené a  pověřuje 
starostku podpisem kupní smlouvy.

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 201477-1.

8. Způsob zadání výběrového ří-
zení na dodavatele oken v Poliklini-
ce Týniště nad Orlicí, Geriatrickém 
centru při zachování vzhledu a mi-
nimálně stejných technických para-
metrů (profil Gealan).

9. Přijetí darů na 20. swingový fes-
tival příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí.

10. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2014 včetně výsled-
ku hospodaření ve výši 22 980 028,09 
Kč.

11. Celoroční hospodaření města 
a závěrečný účet města za rok 2014 
včetně zprávy Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města za 
rok 2014 s výhradami.

12. Rozpočtová opatření č. 13 – 
22.

13. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí úče-
lový neinvestiční příspěvek ve výši 
69 217 Kč na výměnu stávajících 
šoupat na ústředním topení v kotel-
ně ZŠ.

14. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna účelový neinvestič-
ní příspěvek ve výši 18 408 Kč na 
úhradu nákladů spojených s havárií 
vodovodního potrubí uvnitř budo-
vy (úhrada faktury od firmy AQUA 
SERVIS).

15. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola – Město poskytnutí 
účelového příspěvku na výměnu 
světel, nátěry oken, opravu schůdků 

do dvora a malování výdejny ve výši 
140 000 Kč.

16. SK Petrovice poskytnutí nein-
vestiční dotace na nákup rozmetače 
hnojiva a osiva ve výši 3 300 Kč, uza-
vření smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
a  ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

17. Svazu tělesně postižených 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
rekondice a  rehabilitační pobyty, 
permanentky do bazénu a  úhra-
du dopravy na výlet ve výši 5 000 
Kč, uzavření smlouvy o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

18. Spolku kultuře na dosah po-
skytnutí neinvestiční dotace na po-
řádání 1. týnišťského loučení s létem 
ve výši 20 000 Kč, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

19. Euroregionu Glacensis poskyt-
nutí neinvestiční dotace na provoz 
cyklobusů – úhradu ztráty ve výši 
5 000 Kč, uzavření smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí a ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

20. Uzavření smlouvy o  poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro Základní a mateřskou 
školu Prointepo Hradec Králové, 
Podnikatelský klub Orlicko a  Po-
dorlicko Týniště nad Orlicí, Galerii 
Jaroslava Dostála Týniště nad Orlicí, 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 
(na provoz), Sportovní klub Týniště 
nad Orlicí (Týnišťská 10), Sportov-
ní klub Týniště nad Orlicí (oprava 
schodů na atletickém stadionu), SK 
Ontario Týniště nad Orlicí, Sokol 
Týniště nad Orlicí, SK Petrovice nad 
Orlicí, TJ Sokol Křivice, Klub dětí 
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usnesení č. 21
z jednání Rady města Týniště n.O. 

konané dne 22. 06. 2015

usnesení č. 22
z jednání Rady města Týniště n.O. 

konané dne 03. 07. 2015

usnesení
z 4. zasedání Rady města Týniště 
n. O. konaného dne 22. 06. 2015

Zastupitelé města Týniště nad 
Orlicí plánují dne 7.  9.  2015 pro-
jednávat na svém řádném veřejném 
zasedání ZM základní koncepci 
rozvoje území města, jeho plošné-
ho uspořádání, uspořádání krajiny 
a  koncepci veřejné infrastruktu-
ry. Územní plán je platný pro celé 

správní území města Týniště nad 
Orlicí; tedy i pro Štěpánovsko, Kři-
vice, Rašovice a  Petrovice. Plán je 
závazný pro rozhodování v území, 
zejména pro vydávání územních 
rozhodnutí. Za účasti veřejnosti, 
předsedů a  zástupců osadních vý-
borů, zástupců neziskových sdru-
žení, osob vlastnících nemovitosti, 
Oboru správy majetku MěÚ Týni-
ště nad Orlicí a hostů Ing. arch. K. 
Novotného a  Ing. R. Padriánové, 
mají občané možnost se k přípravě 
nového územního plánu vyjádřit.

Proces projednávání a  přípravy 
nového územního plánu je dlouho-
dobý: projednáván byl podrobně se 
zájemci o změnu ÚP, Odborem sta-
vebním – životním prostředí MěÚ 
Kostelec n. O., Odborem správy 

majetku MěÚ v  Týništi n.O.; dále 
pak dne 30.  3.  2015 na veřejném 
projednávání se zastupiteli města; 
dne 13. 5. 2015 na jednání staveb-

ní komise a dne 15. 6. 2015 v radě 
města.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

Starostka města Týniště nad Orlicí
zve na

zasedání
Zastupitelstva města Týniště n. O.

7. 9. 2015 v 16:00 hodin

jediným bodem programu bude
projednání nového územního plánu



ZPRáVy Z RADnice

memORAnDum O sPOluPRáci V úZemí hRADeckO-PARDubické metROPOlitní OblAsti
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a  mládeže Hradec Králové, Český 
rybářský svaz Týniště nad Orlicí, 
Český svaz chovatelů Týniště nad 
Orlicí, Galamis Company Praha, 
Mateřské centrum Ratolest Týniště 
nad Orlicí, Občanské sdružení Za 
rozvoj Petrovic (provoz, kulturní 
a  sportovní akce), Občanské sdru-
žení za rozvoj Petrovic (pořádání 
pouti), Občanské sdružení za rozvoj 
Petrovic (pořádání vinobraní), Spo-
lek přátel města Týniště nad Orlicí, 
Občanské sdružení Orion Rychnov 
nad Kněžnou, Sbor dobrovolných 
hasičů Týniště nad Orlicí (na čin-
nost), Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště nad Orlicí (školení a výcvik 
členů SDH) v  částkách uvedených 
v rozpočtu města na rok 2015, který 
byl schválen na 3. zasedání ZM dne 
23. 03. 2015. Starostce města ukládá 
smlouvy podepsat.

21. Uzavření smlouvy o  poskyt-
nutí účelové investiční dotace na 
rekonstrukci fotbalového hřiště 
(spoluúčast dotace) pro SK Týniště 
nad Orlicí ve výši 2 000 000 Kč dle 
rozpočtu města na rok 2015, který 
byl schválen na 3. zasedání ZM dne 
23. 03. 2015 za podmínky, že SK Tý-
niště nad Orlicí předloží městu Tý-
niště nad Orlicí Rozhodnutí o přidě-
lení dotace. Starostce města ukládá 

smlouvu podepsat.
22. Uzavření smlouvy o  poskyt-

nutí účelové investiční dotace na 
financování neuznatelných nákladů 
souvisejících s rekonstrukcí fotbalo-
vého hřiště pro SK Týniště nad Orlicí 
ve výši 400 000 Kč dle rozpočtu měs-
ta na rok 2015, který byl schválen na 
3. zasedání ZM dne 23. 03. 2015 za 
podmínky, že SK Týniště nad Orlicí 
předloží městu Týniště nad Orlicí 
Rozhodnutí o přidělení dotace. Sta-
rostce města ukládá smlouvu pode-
psat.

23. Bezúplatný převod stav-
by – částí silnice II/305 z  majetku 
Královéhradeckého kraje do ma-
jetku Týniště nad Orlicí v úseku od 
křižovatky se silnicí I/11 (UB 1413 
A  09105), provozní staničení 0,000 
km, do křižovatky s  ulicí Mostecká 
(UB 1413 A  09106), provozní sta-
ničení 0,069 km, v délce 0,069 km. 
V úseku od křižovatky s ulicí Mos-
tecká (UB 1413 A 09106), provozní 
staničení 0,000 km, do křižovatky 
(kruhový objezd) se silnicí I/11 (UB 
1413 A  09104), provozní staničení 
0,030 km, v délce 0,030 km.

24. Podpis memoranda v  rámci 
Hradecko – Pardubické aglomera-
ce. Zástupcem za město Týniště nad 
Orlicí pověřuje ZM starostku města 

Ing. Janu Galbičkovou.
b) Zamítá

1. Prodej pozemku p.č. 1728/2 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro parko-
vání osobního automobilu.

2. Požadavek MAS Nad Orlicí, o.
p.s., ve věci půjčky ve výši 400 000 Kč 
splatné do tří let.

3. Prodej části pozemků p.č. 
1669/1 a 1662/69 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí, lokalita Podboří.

4. Prodej pozemku (zahrádka) na 
p.č. 1607/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

5. Prodej pozemku (zahrádka) na 
p.č. 1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

6. Vystoupení města Týniště nad 
Orlicí z DSO Poorlicko.

7. Občanskému sdružení Medin-
form poskytnutí neinvestiční dotace 
na pořádání přednášek, osvětové 
a  vzdělávací akce pro děti ve výši 
5 000 Kč.

8. Záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1161 v k.ú. Týniště nad Orlicí – 
stavební parcela.

9. Záměr prodeje bytů na Bělidle 
950.

c) bere na vědomí

1. Zprávu o  činnosti rady města 
od 23. 3. 2015.

2. Kontrolu usnesení z  jednání 
ZM ze dne 23. 3. 2015.

3. Zprávu o  činnosti finančního 
výboru.

4. Informaci o revitalizaci východ-
ní části náměstí - pozemky p.č. 226, 
225, 224/1 a části pozemku p.č. 228 
v  k.ú. Týniště nad Orlicí, čp. 234, 
241/1.

D) ukládá
 
1. Starostce města jednat s doda-

vatelem divadelních židlí ve věci je-
jich reklamace.

2. Starostce města podepsat bu-
doucí darovací smlouvu a následně 
darovací smlouvu na převod vlast-
nických práv k pozemní komunika-
ci - částí silnice II/305 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí.

Ing. Jana Galbičková
starostka

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z  dokumentu vypuštěny s  ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o  ochra-
ně osobních údajů, v platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v  kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

Město Týniště nad Orlicí, Králové-
hradecký kraj, Pardubický kraj, Měs-
to Hradec Králové, Město Pardubice 
a další významní partneři v aglome-
raci slavnostně stvrdily vzájemnou 
spolupráci v  rámci Integrované 
územní investice (ITI).

Primátoři Pardubic a Hradce Krá-
lové, představitelé krajů, starostové 
větších měst v  aglomeraci, rektoři 
univerzit, předsedové hospodář-
ských komor a  zástupci místních 
akčních skupin podepsali 30. června 
v 10 hodin slavnostně Memorandum 
o spolupráci v území Hradecko-par-
dubické metropolitní oblasti. Memo-
randum se podepisovalo symbolicky 
na Kunětické hoře, která je středobo-
dem celého území.

Aby bylo možné zahájit čerpání 
financí, je nutné zpracovat a obhájit 
Strategii integrované územní inves-
tice Hradecko-pardubické aglomera-
ce. Přípravu Strategie chystá už více 
než rok pět pracovních skupin, které 
jsou složené ze zástupců dotčených 
partnerů. Z  fondů Evropské Unie 
bude možné získat až 6 miliard ko-
run.

Město Týniště nad Orlicí má 
možnost čerpat finanční prostředky 
jak na vlastní aktivity, tak jsou zde 

nastaveny příležitosti i  pro příspěv-
kové organizace města. Jako první 
vlaštovku pro rok 2016 předkládáme 
tyto projektové žádosti: Modernizace 
školních dílen v  Základní škole za 
420.000,– Kč či projekt Praktické po-
znávání přírodních zákonitostí v ZŠ 
v Týništi n.O. za 100.000,– Kč

Signatáři memoranda:
Kraje: Pardubický a  Královéhra-

decký
Statutární města: Pardubice,
Hradec Králové
Města: Holice, Chrudim, Přelouč, 

Jaroměř, Týniště nad Orlicí
Univerzity: Univerzita Pardubice, 

Univerzita Hradec Králové, Univer-
zita Karlova - Farmaceutická fakulta, 
Univerzita Karlova - Lékařská fakul-
ta, Univerzita obrany

Místní akční skupiny: MAS Hra-
decký venkov, MAS Holicko, MAS 
Region Kunětické hory, MAS Boh-
danečsko, MAS Železnohorský re-
gion, MAS Chrudimsko, MAS Nad 
Orlicí, MAS Společná Cidlina, MAS 
Mezi Úpou a Metují

Hospodářské komory: Krajská 
hospodářská komora Pardubického 
kraje, Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje.



kDyž JDe O minuty
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Leží na podlaze bez známek ži-
vota. Nejspíš nedýchá. Přitom je 
to chvíle, co byla naprosto

v  pořádku. Mluvili jsme spolu 
a  najednou se mi před očima se-
sunula k zemi…

 
Může nás to v  životě potkat 

všechny. Situace, kdy budeme 
svědky náhlého, život ohrožující-
ho stavu druhého člověka. Život 
ohrožující stavy jsou ty, které bez-
prostředně ohrožují člověka na ži-
votě a bez pomoci druhého může 
postižený zemřít.

 
Mezi hlavní takovéto stavy patří:
•	 Zástava	 krevního	 oběhu	 a  dý-

chání
•	 Náhlá	ztráta	vědomí
•	 Krvácení	velkého	rozsahu
•	 Šokové	stavy	-	‐	reakce	lidského	

organizmu na nepříznivé situa-
ce, např. velká krevní ztráta, se-
lhávání funkce srdce, alergické 
reakce, ztráta tělesných tekutin 
a další

•	 Pneumotorax	 -	‐	 perforace	
hrudní stěny s vniknutím vzdu-
chu do hrudníku
 
První pomoc by v těchto přípa-

dech měl umět poskytnout úplně 
každý. V  základu k  ní nepotře-
bujeme víc, než chladnou hlavu, 
základní vědomosti, dvě ruce 
a  ochotu pomoci člověku, který 
se náhle ocitl v  bezprostředním 
ohrožením života.

 
Zástava krevního oběhu a  dý-

chání
 
Při zástavě krevního oběhu 

a  dýchání dochází k  nedostateč-
nému okysličení všech orgánů 
těla. Nejcitlivějším orgánem trpí-
cím nedostatkem kyslíku v těle je 
mozek. Ten je již po třech až pěti 
minutách bez zásobení kyslíkem 
značně poškozen. Zástava krevní-
ho oběhu může mít mnoho příčin. 
Vždy se ale jedná o  akutní život 
ohrožující stav. Člověk se zásta-
vou krevního oběhu velmi rychle 
upadá do bezvědomí s následnou 
zástavou dechu. Bez zahájení re-
suscitace (oživování) postižený 
člověk umírá. Resuscitace je ve 
většině případů v první fázi zahá-
jena laiky a může postiženému za-
chránit život. S  každou minutou, 
kdy není prováděna, klesá šance 
na záchranu postiženého.

 
Věděli bychom jak se v  takové 

situaci zachovat a  jak postižené-
mu pomoci?

 
V první řadě vždy dbáme na své 

vlastní bezpečí, protože jedině tak 

můžeme jako zachránce pomo-
ci. Zhodnotíme, že nám nehrozí 
nebezpečí a  přistoupíme k  posti-
ženému. Jemně s  ním zatřeseme 
a  hlasitě jej oslovíme:,Jste v  po-
řádku”? Pokud postižený nereagu-
je, voláme o pomoc další zachrán-
ce. Provedeme záklon hlavy, čímž 
zprůchodníme dýchací cesty. Při-
ložíme své ucho k  ústům a  nosu 
postiženého a  poslechem asi 10 
vteřin zjišťujeme přítomnost vy-
dechovaného vzduchu. Pohledem 
sledujeme případné pohyby hrud-
níku. Pozor ale na lapavé dýchání 
gasping. Nejedná se o  dýchání, 
nýbrž o  průvodní jev srdeční zá-
stavy. Postižený otevírá ústa jako 
kapr vytažený z vody. Tyto pohyby 
nám mohou připomínat dýchání. 
Postižený ale nedýchá a  má sr-
deční zástavu. Přítomnost pulsu 
pohmatem ani poslechem u posti-
ženého nezjišťujeme.

Pokud postižený není při vě-
domí a  nedýchá normálně, vo-
láme jako první tísňovou linku 
155. Sdělíme město, ulici a  číslo 
popisné.	 Dále	 co	 se	 stalo,	 je-	‐li	
postižený při vědomí a zda dýchá 
nebo nedýchá. Po oznámení udá-
losti na tísňovou linku zahajujeme 
neprodleně resuscitaci. Uložíme 
postiženého na záda na tvrdou 
podložku a  odstraníme vrchní 
část oděvu. Na střed hrudní kosti 
položíme spodní část své dlaně. 
Druhou ruku přiložíme na první 
a  propneme obě paže. Prsty mů-
žeme proplést a obě ruce tak spo-
jit. Klečíme u postiženého z boku 
na kolenou. Naše paže a  ramena 
směřují kolmo na hrudník po-
stiženého. S  propnutými pažemi 
provedeme stlačení hrudníku do 
hloubky	cca	5	-	‐	6	cm	u dospělých	
a do jedné třetiny výšky hrudníku 
u  dětí. Stlačování hrudníku pro-
vádíme	 frekvencí	 asi	 100	 -	‐	 120	
za minutu. Využíváme hmotnosti 
svého těla. Mezi každou kompresí 
hrudníku musí vždy dojít k  jeho 
úplnému uvolnění, ale naše ruka 
s  hrudníkem neztrácí kontakt. 
Pokud je to možné, srdeční masáž 
nepřerušujeme!	Je-	‐li	namístě	více	
zachránců, střídáme se zhruba po 
dvou minutách. Resuscitaci ukon-
čujeme pouze v  případě úplného 
vyčerpání zachránců, příjezdu 
Zdravotnické záchranné služby 
a předáním postiženého do rukou 
profesionálních záchranářů nebo 
do doby obnovení srdeční činnos-
ti – postižený nabývá vědomí a za-
čne se resuscitaci bránit.

Správně prováděnou zevní 
masáží srdce dochází mimo jiné 
i k mechanickému stlačování srd-
ce

mezi hrudní kostí a páteří a tím 

k částečné cirkulaci krve do moz-
ku. U  laické resuscitace provádí-
me pouze srdeční masáž. U  pro-
školené a ochotné osoby střídáme 
srdeční masáž s  umělými vdechy 
v poměru 30 stlačení hrudníku a 2 
umělé vdechy (kardiopulmonární 
resuscitace	 -	‐	 KPR).	 V  případě	
provádění umělých vdechů, neza-
pomeneme na zajištění průchod-
nosti	 dýchacích	 cest	 -	‐	 záklon	
hlavy a  případné vyčištění ústní 
dutiny.

Úspěšnost resuscitace zvy-
šuje použití automatizovaného 
externího	 defibrilátoru	 (AED).	
AED je přístroj, který je schopen 
změřit elektrickou aktivitu srdce 
a  v  případě potřeby podat elekt-
rický léčebný výboj. AED vždy po 
dvou minutách resuscitaci zastaví, 
vyhodnotí elektrickou aktivitu 
srdce a  případně doporučí další 
elektrický výboj. AED je určeno 
pro použití laiky a dává zachrán-
ci hlasové pokyny k  jeho použití 
a resuscitaci. Včasné použití AED 
v rámci resuscitace může výrazně 
zvýšit šanci postiženého na pře-
žití. Uvádí se, že při okamžitém 
použití AED svědky zástavy je 
úspěšnost znovuobnovení správ-
né srdeční činnosti až 80% (statis-
ticky uváděný údaj).

Dojezd Zdravotnické záchran-
né služby je přímo závislý na 
vzdálenosti mezi postiženým 
a nejbližším výjezdovým stanovi-
štěm. Týniště nad Orlicí a  blízké 
okolí je v  dojezdové vzdálenosti 
cca.	 10	 -	‐	 15	 minut	 (výjezdová	
stanoviště Zdravotnické záchran-
né služby Rychnov nad Kněžnou 
a Opočno). K  tomuto času musí-
me ještě příčíst dobu předcházejí-
cí nalezení postiženého a přivolá-
ní pomoci. S každou minutou, kdy 
není prováděna resuscitace, klesá 

šance postiženého na záchranu 
o  7-	‐12%	 (statisticky	 uváděný	
údaj).

Je tedy zřejmé, že v odlehlejších 
lokalitách je jedinou šancí na pře-
žití srdeční zástavy pro postižené-
ho právě poskytnutí včasné a kva-
litní laické první pomoci. Zde jde 
skutečně o minuty které rozhodu-
jí nejen o  životě postiženého, ale 
i o jeho budoucí kvalitě.

Zapamatuj si tedy:
•	 Dbej	na	svou	vlastní	bezpečnost
•	 Nejeví-	‐li	postižený	známky	vě-

domí a nedýchá normálně, volej 
tísňovou linku 155

•	 Zahaj	 resuscitaci	 co	 nejdříve	
a pokud je to možné, tak ji ne-
přerušuj

•	 Je-	‐li	k dispozici	automatizova-
ný	 externí	 defibrilátor,	 použij	
jej co nejdříve

•	 Pokud	nevíš,	jak	správně	posti-
ženému pomoci, operátor tís-
ňové linky ti ochotně pomůže

•	 Při	telefonátu	na	tísňovou	linku	
155 uveď město, ulici a číslo po-
pisné kde se událost stala.

Dále sděl stručně co se stalo, 
je--li postižený při vědomí a  zda 
dýchá. Pokud je namístě více za-
chránců, pošli jednoho vyhlížet 
příjezd Zdravotnické záchranné 
služby před dům

Problematika první pomoci je 
velmi obsáhlé téma s  rozdíly dle 
situací a specifických skupin. Výše 
uvedený článek obsahuje pouze 
základní a  nejdůležitější infor-
mace týkající se poskytnutí první 
pomoci laiky. V  příštím díle si 
přiblížíme první pomoc při náhlé 
ztrátě vědomí.

Norbert Šimon, 
JSDH Týniště n. O.
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Okresní organizace ČSSD, Rychnovsko, 23. 5. 2015

Děti z Mateřské školky Město, Týniště nad Orlicí, 9. 6. 2015

Domov důchodců, Borohrádek, 26. 6. 2015

Klub důchodců, Týniště nad Orlicí, 19. 5. 2015

Návštěva zástupců partnerského města Čierny Balog, Slovensko, 28. 5. 2015

Děti z Mateřské školky Město, Týniště nad Orlicí, 9. 6. 2015

POčítAčOVý kuRZ PRO týnišťské seniORy: seniOři kOmunikuJí 2015

2015
Kontakt: Muzeum historických 

kočárků,Mírové náměstí 234, 517 21 
Týniště nad Orlicí, galbickova@se-
znam.cz, www.muzeumkocarku.cz 
Tel. 725 015 010,

Návštěvy na objednání.

V  roce 2015 můžete zhlédnout 
rozšířenou sbírku historických ko-
čárků a  jako NOVINKU pro rok 
2015 jsme pro vás připravili speciál-

ní výstavu

SPODNÍ PRÁDLO PRVNÍ RE-
PUBLIKY

Muzeum historických kočárků 

provozuje Podnikatelský klub Orlic-
ko a Podorlicko, o.s. Provoz je finan-
cován z rozpočtu Města Týniště nad 
Orlicí a Královéhradeckého kraje.
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Lingerovo dřevěné vysoké kolo. MGOH v Rychnově nad Kěžnou.

karel linger

Jedním z  doložených prvních 
velocipedistů, který mohl jezdit 
i v Týništi, byl rolník Karel Linger 
z Lípy. Jeho vysoké dřevěné kolo se 
dochovalo do dnešní doby. Nejprve 
bylo uloženo v  Čapkově újezdním 
muzeu v  Týništi. V  současnos-
ti je uloženo v  depozitáři Muzea 
Orlických hor v  Rychnově nad 
Kněžnou pod inventárním číslem 
8-G-2. Kolo má kovanou, původně 
zelenou kostru. Přední loukoťové 
dřevěné kolo s kovanou obručí má 
průměr 120 cm a mělo 16 tvarova-

ných špicí. Dnes tři chybí, možná 
následky nehod. Menší zadní kolo 
s 8 špicemi má průměr 55 cm. Ve-
locipéd je vysoký 140 cm a  jezdec 
seděl na odpruženém dřevěném 
sedátku potaženém kůží. Na kova-
ných klikách jsou dva otvory pro 
dřevěné pedály, jezdec mohl před 
jízdou zvolit délku kliky. Levá kli-
ka je ulomená. Kolo nemělo brzdu. 
Vysoké dřevěné kolo je v  překva-
pivě dobrém stavu. Na dřevěném 
velocipédu se mělo údajně závodit 
v Týništi.

Bopta
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AntOnín ZáVODní

Když jsme se poprvé setkali s Ton-
dou coby kolegové v dechové hudbě 
Opočenka, byl jsem ještě studentem 
konzervatoře v Pardubicích a nikdy 
by mě nenapadlo, že se naše cesty 
spojí v  souvislosti s  hudební ško-
lou v Týništi nad Orlicí. Od onoho 
prvního setkání proteklo v  Orlici 
spousta kubíků vody a z nás se stali 
po mém vstupu do pedagogického 
sboru tehdejší „lidušky“ v  Týništi 
nad Orlicí nejen kolegové, ale i přá-
telé. Vzpomínám na začátky své 
pedagogické	praxe,	kdy	jsem	navště-
voval zkoušky dechového orchestru 
a hltal každé jeho slovo. Chodil jsem 
tam ne jako žák, ale jako učitel, i tak 
to pro mě bylo přínosné a v mnoha 
ohledech poučné. Dechový orchestr 
naší školy vlastně vyrostl díky jeho 
celoživotnímu fandovství a  lásce 
právě k  tomu hudebnímu žánru. Je 
zajímavé, že i  v  dnešní době díky 
působení v jeho kapele získalo vztah 
k  dechovce spousta mladých muzi-
kantů, kteří jinak poslouchají a hlav-

ně vyrůstají v odlišné hudbě.
Za dobu své pedagogické činnos-

ti (od roku 1981) vychoval Antonín 
Závodní spoustu žáků, kteří muzice 
propadli. Stala se jejich nejen celo-
životní láskou a koníčkem, ale i po-
voláním. Vyberu alespoň pár jmen 
- Robert Hruška, Adam Hejna, nově 
Václav Hloušek a Jan Ptáček.

Společně s Tondou jsme procesto-
vali při našich vyjížďkách na koncer-
ty velkou část Německa. Užili jsme 
si nejen spoustu srandy, ale i  mu-
zikantského opojení z  poznatku, 
jak lidé za hranicemi našeho státu 
uznávali nejen českou dechovku, ale 
i české muzikanty. Kéž by se ta doba 
vrátila!

Takže Toníku! Přeju Ti já i ostatní 
zaměstnanci naší školy zdraví, poho-
du a nezaměnitelný humor i v době, 
kdy naši školu budeš navštěvovat už 
jen v  roli doprovodu svého vnuka. 
Díky za vše!

Mgr. Pavel Plašil
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kultuRní POZVánky

ORiOn A OsObní Asistence

   

kOnceRt

Čtvrtek 27. srpna 2015 od 18 hodin, vodárenská věž
HUDBA VE VĚŽI
folkový recitál
ŠIMKO & ŠIMEK
kytara a foukací harmonika
pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí
Vstupné dobrovolné

Jiné Akce

Sobota 8. srpna.2015 od 15 hodin, Tyršovo náměstí
První Týnišťský FOOD Festival
Zveme všechny milovníky gastronomie, dobrého jídla a lahodných nápojů.

Přijďte se podívat na první Týnišťský Food festival, můžete se těšit na ku-
linářské speciality, lahodné nápoje, pivní speciály, víno, kavárny, likéry, 
kuchařky a přednášky o všem s tím spojeném. K tomu party stan k po-
hodlnému stolování, moderovaný program, živá i reprodukovaná hudba 
a mnoho dalšího.

Sledujte a získejte aktuální informace na facebook.com/divadlotyniste.

Výzva všem provozovatelům restaurací, výrobcům a dodavatelům regio-
nálních, ale i světových pochutin a výrobků. Kulturní centrum nabízí po-
slední volná místa na prvním Food festivalu v Týništi nad Orlicí zaměřený 
na celosvětovou kuchyni. Pokud máte zájem o propagaci své restaurace, 
případně výrobku, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 607 821 885 nebo 
na mailu proche@seznam.cz

   

Již devátým rokem Občanské 
sdružení rodičů a přátel dětí s han-
dicapem ORION poskytuje v okre-
se Rychnov nad Kněžnou sociální 
službu Osobní asistence. Díky ní 
mohou děti s  postižením (těles-
ným, mentálním nebo kombino-
vaným) chodit bez problémů do 
základní či mateřské školy, účastnit 
se volnočasových aktivit.

A  jaká je náplň práce osobního 
asistenta? Pomáhá dětem a  mla-
distvým zejména během jejich po-
bytu ve školním zařízení - je jim 
nápomocen při oblékání a svlékání, 
přesunu na vozík, asistuje při podá-
vání jídla a pití, při osobní hygieně, 
při použití WC. Asistenci využí-
vají i děti s mentálním postižením 

– také ony potřebují dohled i  do-
pomoc při práci ve škole či škol-
ce. Asistenti také pomáhají dětem 
upevňovat návyky sebeobsluhy, ve-
dou je k  větší samostatnosti. Díky 
aktivnímu zapojení těchto dětí i při 
volnočasových aktivitách dochází 
k  rozvoji jejich osobnosti, zájmů, 
znalostí i tvořivých schopností.

Úkolem našeho sdružení je za-
jistit dostatek kvalitních osobních 
asistentů. Díky nim jsou tak i děti 
s  handicapem zapojeny do čin-
ností, které jsou běžné pro jejich 
spolužáky a kamarády. V současné 
době zaměstnáváme 14 osobních 
asistentů. Na kvality osobního asis-
tenta klademe velký důraz - kromě 
zákonem stanoveného vzdělání po-

   

žadujeme, aby měl asistent dobrý 
vztah k dětem s postižením a zájem 
o práci s nimi, aby byl ochoten se 
stále vzdělávat. Tito zaměstnanci 
lépe zvládají péči o  děti s  postiže-
ním, dokáží se lépe vyrovnat s pří-
padnými problémy a  rizikovými 
situacemi, dokáží také lépe pocho-
pit rodiče těchto dětí i jejich poža-
davky a  umí s  nimi komunikovat. 
Znalost jednotlivých diagnóz jim 
umožňuje také volit odpovídající 
postupy při výchově a  pomoci ta-
kovému dítěti – každé dítě s posti-
žením má svá specifika a jen dobrý 
asistent dokáže tato specifika po-
znat a umí s nimi pracovat.

Samozřejmostí je, že rodiče dětí 
využívajících asistenci platí za tuto 

službu, jejich platby ale v  žádném 
případě nestačí pokrýt celkové ná-
klady na mzdu asistenta. ORION 
je nezisková organizace, finanční 
prostředky na zajištění osobní asi-
stence získáváme z  dotací MPSV, 
Královéhradeckého kraje, měst 
a  obcí okresu Rychnov nad Kněž-
nou. Také město Týniště nad Orlicí 
již několik let přispívá na náklady 
spojené se zajištěním sociální služ-
by osobní asistence za děti s posti-
žením, které ji využívají a jsou ob-
čany Týniště.

Podrobnější informace o  čin-
nosti našeho sdružení naleznete na 
stránkách www.os-orion.eu.

M. Červinková,
za OS ORION
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eliškA köhleROVá si ZAhRálA s českými filhARmOniky

sledujte aktuální informace na www.tyniste.cz

   

Talentovaní žáci základních 
uměleckých škol z  celé České re-
publiky se už podruhé setkali ve 
společném orchestru, kde s  nimi 
muzicírují členové České filharmo-
nie. Takto sestavené těleso vystou-
pilo 21. června v Rudolfinu. Společ-
ně oslavilo Den hudby.

Nejprve orchestr řídil Ladislav 
Cigler a  poté šéfdirigent České 
filharmonie Jiří Bělohlávek. Pro-
jekt, který podporuje talentované 
mladé hudebníky, vznikl ve spolu-
práci České filharmonie a Asociace 
základních uměleckých škol. Popr-
vé se děti takto sjely už minulý rok, 
kdy společný orchestr vystoupil 
v  rámci Open-Air koncertu České 
filharmonie na Hradčanském ná-
městí.

Od podzimu se na letošní setká-
ní připravovalo 85 žáků základních 
uměleckých škol z pěti krajů repub-
liky: Královéhradeckého, Plzeňské-
ho, Zlínského a  Ostravského kraje 
a  děti z  Prahy. Takový projekt vy-
žaduje intenzivní a  systematickou 
přípravu. Učitelé na ZUŠ připravují 
děti individuálně, ale pak se všich-
ni zúčastnění sjedou na takzvané 
„zemské zkoušky“ v  jednotlivých 
místech Česka, kde s dětmi pracuje 
jeden z dirigentů projektu - vynika-
jící metodik a šéf Filharmonie mla-
dých Praha Ladislav Cigler.

V  závěru projektu přijedou děti 
z různých míst České republiky do 
Prahy a  zasednou v  orchestru po 
boku filharmoniků - kteří s  nimi 
pracují, radí jim, předávají zkuše-
nosti, jsou vzory v tom, jak přistu-
povat ke hře v orchestru.
(v  textu	 použito	 informací	

z článku Petra Vebera)
Projektu společného orchestru 

českých filharmoniků a  žáků zá-
kladních uměleckých škol se za naší 
týnišťskou zušku zúčastnila nadaná 
žákyně Eliška Köhlerová (12 let), 
která mi na otázky, jak dlouho se 
hudbě věnuje, kdo jí ke hře na vio-
loncello přivedl a jaké měla pocity, 
když hrála s tak věhlasným orches-
trem, odpověděla.

„Již v  mateřské školce jsem zpí-
vala ve sborečku a  jednoho dne 
k  nám přišli pan učitel Závodní 
a  pan učitel Vošlajer, aby provedli 
nábor do základní umělecké školy 
a mě to jako šestileté dítě samozřej-
mě zaujalo. V první třídě základní 
školy byla moje maminka tak hod-
ná a  přihlásila mě na nauku, ale 
překvapilo ji, když jsem po půlroce 
přišla s tím, že chci hrát na violon-
cello, protože měla samozřejmě 
představu o houslích nebo flétnič-

ce,“ říká se zaujetím Eliška.
„Mně ale violoncello zaujalo ze 

všech nástrojů nejvíce, líbil se mi 
jeho zvuk a  lahodný tón vyluzo-
vaný paní učitelkou Spudilovou, 
a  tak jsem byla moc ráda, že jsem 
se mohla stát její žákyní. Začínala 
jsem s nejmenším dětským violon-
cellem, abych dosáhla na hmatník 
a  s  jednoduchými skladbami, po-
stupně však rostly nároky výuky, 
velikost nástroje i  složitost parti-
tury. Naskytly se různé příležitos-
ti k  veřejnému vystupování, jako 
jsou koncerty a  soutěže žáků ZUŠ 
a  v  loňském roce i  šance zúčast-
nit se Českého hudebního tábora 
mládeže s  mezinárodním obsa-
zením, který se pravidelně koná 
o  prázdninách v  Horním Jelení. 
Tam jsem poprvé zažila nastudová-
ní symfonických skladeb ve velkém 
kolektivu, který vytvořil cca sedm-
desátičlenný symfonický orchestr, 
a každý večer jsme své vynaložené 
úsilí prezentovali koncertem pro 
širokou veřejnost. Byla to moc 
zajímavá práce a  zábava, protože 
na programu jsme měli například 
hudbu z  filmu Pán prstenů, písně 
od Michaela Jacksona a  další po-
pulární skladby. Našimi lektory 
byli učitelé z  USA a  dorozumíva-
cím jazykem tedy samozřejmě byla 
angličtina. Mezi všemi účastníky 
panovala příjemná atmosféra a sdí-
lené prožitky nás motivovaly k vy-
sokým výkonům,“ pokračuje ve vy-
právění o studiu hry na violoncello 
a postupně se dostává k pražskému 
vystoupení.

„Všechny nabyté zkušenosti 
jsem pak mohla nečekaně zúročit, 
když jsem byla v  rámci projektu 
Asociace základních uměleckých 
škol a  České filharmonie vybrána 
k  účasti na společném koncertu 
pod taktovkou šéfa České filhar-
monie Jiřího Bělohlávka a pana di-
rigenta Vladislava Cíglera. Všichni 
vybraní žáci uměleckých škol obdr-
želi na podzim partitury pro nastu-
dování skladeb, a to 8. Symfonie od 
Antonína Dvořáka a Šárky od Bed-
řicha Smetany. Když jsem poprvé 
viděla tu spoustu not na jediném 
řádku notové osnovy, to množství 
šestnáctinek a triol, měla jsem po-
cit, že moje prsty by měly být ales-
poň o dvacet centimetrů delší, aby 
se to dalo zahrát. Díky nesmírné 
trpělivosti paní učitelky Spudilové, 
která mne perfektně připravila a na 
samotný koncert osobně doprovo-
dila do Prahy, jsem nakonec svůj 
part dobře zvládla. Při společných 
zemských zkouškách jsem navázala 

   

řadu nových přátelství a načerpala 
další inspiraci k pokračování v hu-
debním vzdělávání. V  Praze pak 
proběhly sehrávky jednotlivých 
nástrojových partů pod vedením 
členů filharmonie, kteří pro nás 
připravili i  doprovodný program, 
např. návštěvu letního sídla An-
tonína Dvořáka ve Vysoké u  Pří-
brami. Konečné provedení obou 
skladeb ve Dvořákově síni v budo-
vě Rudolfina v  neděli 21.  června, 
které v  přímém přenosu uváděla 
rozhlasová stanice Vltava, byl pro 
nás všechny účastníky mimořádný 
zážitek. Hrát tak nádherné skladby 
s tak úžasnými lidmi pod vedením 

skvělých profesionálů byla dokona-
lá odměna za všechna ta odpoled-
ne a večery přehrávání v minulém 
půlroce a říkala jsem si, že to stálo 
za to, a že nic dokonalejšího být ne-
může,“ zakončuje Eliška povídání 
o dosavadním vrcholu své hudební 
dráhy.

„Ráda bych touto cestou podě-
kovala svým rodičům, paní učitel-
ce Spudilové a  týnišťské ZUŠce za 
důvěru a  veškerou podporu. Tato 
jedinečná zkušenost mě nadále 
motivuje a  myslím, že mě hudba 
nikdy neomrzí,“ doplňuje závěrem 
Eliška Köhlerová.

Libor Koldinský
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fOOD festiVAl

Závěrečné představení divadelních kroužků. Taneční soutěž O týnišťské tajemství.

8.8.2015
od 15:00 hod, Tyršovo náměstí , Týniště nad Orlicí 
Festival jídla, lahodných nápojů a všeho s gastronomií spojeného

KUCHAŘSKÁ SHOW 
Roberta Zatloukala a Michala Rozumka

Kavárny, restaurace, pivní speciály, degustace vína, kuchařky, 
čokolády, likéry a restaurace pro psí miláčky.

Po celé odpoledne moderované vstupy a živá hudba
Hrají - Míša Tláskalová, U.F.O., Anett, Martina Kumpoštová, Kamil Šín

Čí je to vina - od 20:00 hodin závěrečný koncert
REKLAMNÍ AGENTURA

STRAVOVÁNÍ
JOSEF VLČEK
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mAteřské centRum RAtOlest

DAlší Akce V sRPnu 2015

týdenní program mc ratolest na měsíc srpen 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Út ZnÁČeK nebo rolnIČKa
Herna

10:00-10:30
09:30-11:30

st návštěva knihovny (dětské oddělení) 09:00-12:00 Herna 15:00-18:00

Čt

mImInKa
FItmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30
10:00-11:00

6. 8. a 27. 8.
VeČerní dílna
20. 8.
odpolední tvořivá dílna pro celé rodiny – 
keramika

20:00-22:00

16:00-19:00

■ 6. 8.  (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: drátkování 
a korálky
■ 10. 8. – 14. 8. (Po-Pá) - Příměstský tábor pro rodiny s dětmi (pro ro-
diče s dětmi, 9 -18 hod., společné téma s tvořením, hry, výlety…) Téma: 
CESTA DO PRAVĚKU - dobrodružství pro malé i větší děti (hry, tvo-
ření, výlet do archeoparku a dinoparku…) více informací + přihláška je 
v MC Ratolest.
■ 20. 8. (Čt) Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče od 16:00 do 19:00 
hodin, téma: Keramická dílna s lektorkou S. Toucovou (květináče, vázy, 
skřítci a jiné…)
■ 27.  8.  (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: náramky 
různou technikou
■ 30. 8. (Po) Zahradní slavnost od 16 hodin, tvoření, hry, muzika, opé-

kání…
 
Plánujeme:
Sobotní Letní KINO (promítání) ve stodole!
Výlety na kole, vlakem… do Častolovic, Doudleb, Třebechovic…

kontakty výboru mc Ratolest:
J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,

h. Prokopová 777862483, m. koubová 777608207

činnost mc Ratolest podporuje město týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!

NávšTěva “měsTa v lesích”

Od společného výletu do Týniš-
tě nad Orlicí asi málokdo očekával 
mimořádné zážitky. Ale naše kama-
rádka Libuška Nováková nám slibo-
vala osobní doprovod coby rodačka 
a znalkyně města, přijetí u paní sta-
rostky, posilnění v  cukrárně a  pro-
hlídku Muzea kočárků. Na nádraží 
na nás Libuška čekala a  jarně zele-
ným, upraveným městským parkem 
nás vedla k první zastávce – do útul-
né cukrárny Kafé Kolonial na kafíčko 
a zákusek. Dobře jsme začaly. Posil-
něné jsme přešly do nedaleké Galerie 
obrazů místního rodáka a uznávané-
ho malíře – Jaroslava Dostála. Čekal 
na nás průvodce a obdivovatel jeho 
díla pan Štěpán Tomašík a seznámil 
nás s  historií galerie, která vznikla 
na popud týnišťských patriotů. Pro-
hlídka 200 obrazů malíře a bývalého 
ředitele školy i několika dalších regi-
onálních malířů, to byl hezký kultur-
ní zážitek. Za zasvěcený výklad jsme 
našemu průvodci panu Tomašíkovi 
poděkovaly a darovaly jeden z našich 
výrobků.

A  už jsme pospíchaly do Muzea 
historických kočárků – a na to jsme 
se jako správné maminky a babičky 

mimořádně těšily. Tady nás přivítala 
paní starostka Ing. Jana Galbičková, 
velice milá a  příjemná mladá žena. 
Ochotně nám povyprávěla o historii 
a vzniku muzea, jak se sháněly jed-
notlivé	 exponáty	 –	 kočárky,	 židlič-
ky, houpačky a jiné věci. A jak jinak 
vzniklo toto muzeum, než z  obrov-
ského nadšení místních obyvatel. 
I  my jsme žasly nad kočárky z  dob 
Rakouska-Uherska i nad košatinami 
na malých kolečkách s blatníky, které 
jsme si už pamatovaly z dob našeho 
mládí. Bylo slyšet tlumené výkřiky 
jako „takový jsme měli doma“, „v tom 
samém jsem vozila ségru“, „z takové-
ho mě brácha vyklopil“ apod. A  co 
to spodní prádélko, krásně vyšívané 
a vybělené, ba i pánské noční košile 
a  noční čepečky. Na rozloučenou 
nám paní starostka věnovala osobní 
dar – jí samou sepsanou knížečku 
Ku chařku Podorlicka. My jsme jí 
zase poděkovaly naší vlastnoručně 
vyrobenou bižuterií a popřály jí hod-
ně nevyčerpatelného elánu, úspěchů 
a  podpory od týnišťských občanů. 
Její zápal pro budování města zaslou-
ží velký obdiv.

Další týnišťskou zajímavostí je 

Vodárenská věž, ve které se nachází 
galerie a muzeum, ač původně slou-
žila jako vodojem. Zajímavostí jsou 
na věži umístěné hodiny – ty jinde 
na původní nádrži na vodu těžko na-
jdete. A také akce, které se tu konají 
– výstavy, koncerty, besedy.

Už teď jsme měly spoustu milých 
zážitků, ale ještě nás čekalo nově 
opravené divadlo. Osobně nás přijal 
pan ředitel, učitel, herec a hudebník 
v jedné osobě pan Libor Stolín. A jak 
jinak než opět nadšený patriot města, 
neúnavný organizátor kulturního ži-
vota, plný nekonečné energie a elánu. 
To krásné renovované divadlo může 
Týništi závidět leckteré město.

Nejsilnější dojem z  tohoto vý-
letu: obrovské a  nakažlivé nadšení 
místních lidí, jejichž výsledky jsou 
nepřehlédnutelné. A  tak nemůže-
me odmítnout pozvání na letos už 
20. mezinárodní týnišťský swingový 
festival, kterého se pravidelně účast-
ní hudební skupiny z celé ČR a patří 
k lahůdkám pro milovníky této hud-
by.

Děkujeme paní Libušce Nováko-
vé, že nám tento výlet zprostředko-

vala a byla nám skvělou průvodkyní 
a  přejeme hodně nadšených a  spo-
kojených občanů městu Týniště nad 
Orlicí.

Renata Koutná
Mamma Help - sdružení paci-

entek s  nádorovým onemocněním 
prsu, o. s. Gočárova třída 760/22, 
50002 Hradec Králové

Proč podpořit právě Mamma 
HELP?

Jsme největší organiazace, která 
pomáhá ženám s rakovinou prsu

Vznikli jsme již v  roce 1999 a  za 
dobu	své	existence	jsme	pomohli	ti-
sícům lidí, realizovali mnoho projek-
tů a získali si respekt široké i odborné 
veřejnosti.

Máme důvěru mnoha individuál-
ních dárců, firem i státních orgánů.

Vystavíme Vám potvrzení o daru 
pro daňové účely.

Máme transparentní účetnictví, 
Vaše peníze se dostanou potřebným, 
pomáháme konkrétním lidem.

Finančně nás můžete podpořit 
na tomto účtu: Hradec Králové: 35-
5607980247/0100
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1. týnišťské lOučení s létem sPOlečenská kROnikA

českObRAtRská cíRkeV eVAngelická

Ještě něcO Z Věžení 2015

Životní jubilea:

91 let Marie Hanzlová

85 let Jaroslava Doležalová
Slavomír Kleprlík
Mária Plašilová
Božena Jandová

Vítáme na svět:

Adriana Dujková
Rozálie Čápová
Jan Chaloupka
Kristýna Macháčková
Anna Stojanová
Jaromír Grünwald

Rozloučili jsme se:

Ivan Malý (70)
Marie Šulcová (91)
Ján Ducký (83)
Miroslav Marek (91)
Jindřich Janda (84)

     

Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou 
a učiním z vás rybáře lidí.“

Marek 1,17

Ježíš zavolal učedníky a  oni šli. 
Nemusel nejprve učinit nějaký 
zázrak, aby na ně udělal dojem, 
nepřemluvil je množstvím argu-
mentů, nenasliboval jim bohatství, 
kariéru, slávu, snadný život. Nebyl 
tehdy ještě ani známým učitelem, 
pověstným svou moudrostí. Stačilo 
pouhé slovo, jediné zavolání. Jak je 
to možné?

Něco takového přijme jenom 
víra. Lidskému rozumu se to příčí. 
Je to také zázrak, že k tomu vůbec 
došlo. Učinit z  obyčejných rybářů 
rybáře lidí, zachránce těch, kteří 
tonou, hynou v  nebezpečných vo-

dách. Vzbudit v jejich srdcích tako-
vou víru, že jim stálo za to opustit 
vše, co měli a co bylo známé a jisté 
– práci i otce –, a vydat se na nejis-
tou, úzkou cestu za Ježíšem.

Příběh o  Abrahamovi, praotci 
všech věřících lidí, začíná úplně 
stejně. Pán Bůh ho zavolal: „Opusť 
svou zem a vydej se na cestu.“ A on 
také poslechl – uvěřil Bohu a  šel. 
Věříme, že takovou moc má Pán 
Bůh stále – i dnes. Že se i dnes dějí 
stejné zázraky, když se z  nechápa-
vých, málo zbožných a neučených, 
obyčejných lidí stávají Boží služeb-
níci, Ježíšovi následovníci.

Bože, veď nás k poslušnosti, aby-
chom neváhali jít tam, kam nás 
pošleš. Splň i při nás zaslíbení daná 
Abrahamovi, ať se staneme požeh-

náním všem. Amen.

Píseň:
1. Pane, dnešek je den chvály, 

dnes ti chceme děkovat; rádi by-
chom vyzpívali dík za to, že nás 
máš rád.

2. Pane, dnes zvlášť děkujeme za 
tvé evangelium. Dej ať nezůstane 
němé, ať potěší každý dům.

3. Pane, dnes ať nám všem zazní 
slovo, které pomáhá; těm, kdo zdo-
láni jsou bázní, ať se vrátí odvaha.

4. Pane, dnes je tolik lidí, co ne-
vědí kudy kam. Dej, ať aspoň na 
krok vidí, ať nikdo z nich není sám.

5. Pane, dnes toužíme vědět, na 
čem nejvíc záleží. Ukaž nám, co 
potřebné je a co je jen přítěží.

6. Pane, naplň pravým mírem 

srdce svého stvoření, ať náš hřích 
už v světě širém tvoji vůli nemění.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 442 Pane dnešek je den chvály 
(nápěv	z 18.	stol.,	text	César	Malan	
/ K. Trusina)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  srpnu (modlitebna ČCE, ul. V. 
Opatrného 58):

9. 8. – 10.30 h
23. 8. – 10.30 h

Více informací o sborovém živo-
tě najdete na vývěsce před modli-
tebnou nebo na http://trebechovi-
ce.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

Dne 29.  8.  2015 od 12 hodin se 
v areálu autobazaru Precis v Týništi 
nad Orlicí uskuteční akce s názvem 
1. Týnišťské loučení s létem s podti-
tulem Týnišťské vinobraní.

Návštěvníky této akce čeká velmi 
bohatý program. Těšit se mohou na 
vystoupení žáků DDM Týniště, kon-
krétně na soubory Cigi Cigi Cag, Ro-
seGirls a Divadelní soubor Poškoláci. 
Dále se představí tanečnice ze sou-
boru Mažoretky Týnky, které trénují 
pod ZUŠ Týniště nad Orlicí. Na pro-
gramu je samozřejmě i hudební pro-
gram. Během odpoledne se představí 
1. stabilní východočeská dechovka, 
Staropražské písničky, Cimbálo-
vá muzika Podluží z  Hodonínska, 
vrcholem večera bude vystoupení 
Electrophonix.	 Chybět	 nebude	 také	

místní divadelní soubor UFO.
V  areálu bude navíc připravena 

zábava pro všechny věkové kategorie. 
Děti se mohou těšit na skákací hrad, 
soutěže o dárky nebo stánky se slad-
kostmi. Pro maminky jsme připravili 
jarmark, kde mohou nalézt spoustu 
zajímavých stánečků a degustaci čes-
kých a  moravských vín a  burčáků. 
O  potěšení nepřijdou ani tatínkové. 
Ti se mohou těšit na grilované speci-
alitky nebo degustace pivních speciá-
lů od pivovaru Svijany.

Přesný program akce naleznete 
buď na webových stránkách www.
lefr.cz nebo v měsíci srpnu ve svých 
schránkách.

 
Těšíme se na vaši návštěvu

Tým LEFR

Ještě jednou fotogalerií se chtě-
jí členové místního Spolku přátel 
města vrátit k letošnímu Věžení. Je 
věnována těm, kteří se na průbě-
hu úspěšné akce podíleli a kterým 
patří poděkování. Všem tanečním 

formacím a jejich vedení za krásná 
vystoupení ve ztížených podmín-
kách, děvčatům ze Sokola a  Rato-
lesti za přípravu radovánek a vyžití 
pro nejmenší.
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■ Dne 1. 6. 2015 v 12:30 hod. bylo přijato 
oznámení řidiče projíždějícího kolem Tý-
niště nad Orlicí po silnici č. I/11, že v úrov-
ni marketu BILLA je na vozovce zraněný 
čáp. Na udaném místě byl poraněný pták 
odchycen, byla kontaktována Záchranná 
stanice pro handicapovaná zvířata v  Jaro-
měři.
■ Dne 3.  6.  2015 v  20:20 hod. se na slu-
žebnu MP dostavil občan města Týniště 
nad Orlicí pan V.J., který jakožto poctivý 
nálezce odevzdal nalezenou peněženku 
s osobními doklady a platebními kartami. 
Následující den byla strážníky zkontakto-

vána majitelka a věci byly vráceny.
■ Dne 3. 6. 2015 v 21:30 hod. byla městská policie kontaktována s žádostí 
o pomoc při otevření zabouchnutých dveří bytu na sídlišti „Střed“. V sou-
činnosti s členy SDH Týniště nad Orlicí bylo provedeno otevření bytu.
Dne 5. 6. 2015 v 18:30 hod. obdržela městská policie telefonické oznáme-
ní, že z mostu silničního nadjezdu silnice č. I/11 slaňují děti a je zde tedy 
opodstatněná obava o jejich zdraví a život. Strážníkem bylo na místě zjiš-
těno, že se jedná o akci Domu dětí a mládeže Sluníčko Týniště nad Orlicí 
a děti provádějí slaňování s řádným vybavením a za dohledu zkušeného 
instruktora DDM.
■ Dne 7. 6. 2015 v 02:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení o rušení 
nočního klidu v ulici Tomkova, k němuž dochází v souvislosti s probíhající 
soukromou oslavou. Na místě bylo zjištěno, že rušení nočního klidu je za-
příčiněno poslechem hlasité hudby v prostoru zahrady rodinného domu. 
Původci byli vyzváni ke zjednání nápravy, hudba byla výrazně utlumena 
a vzápětí bylo přehrávání hudby ukončeno.

■ Dne 13. 6. 2015 v 19:10 hod. oznámila vedoucí supermarketu BILLA pří-
pad krádeže 3 ks 1,5l lahví červeného vína. Věc je v šetření městské policie.
■ Dne 16. 6. 2015 v 15:00 hod. na základě telefonického upozornění bylo 
provedeno odklizení a  následná likvidace kadáveru (zdechliny) kočky 
z ulice Nádražní.
■ Dne 17. 6. 2015 v 17:40 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že obyva-
tel ulice Na Podboří se dopouští přestupkového jednání, neboť neparkuje 
na vyznačeném parkovišti, jak mu v obytné zóně ukládá zákon. Řešeno 
oznámením přestupku na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ 
Kostelec nad Orlicí.
■ Dne 20. 6. 2015 v 01:20 hod. městská policie obdržela oznámení o rušení 
nočního klidu v  bytovém domě čp. 904 v  ulici Okružní. K  rušení noč-
ního klidu docházelo i v době příjezdu hlídky MP a to hlasitou hudbou 
a zábavou. Po kontaktování obyvatele příslušného bytu byla hlučná zábava 
ukončena.
■ Dne 21. 6. 2015 v 00:20 hod. oznamovatel upozornil na rušení nočního 
klidu „v Olšině“. Na místě bylo zjištěno, že ve venkovních prostorách bý-
valé restaurace „Olšinka“ probíhá soukromá oslava, které se účastní více 
než 10 osob. Hluk byl způsoben hlasitou hudbou a zpěvem přítomných. 
Po výzvě ze strany strážníků došlo k zásadnímu utlumení hlasitosti a k cel-
kovému ztišení zábavy.
■ Dne 29. 6. 2015 v 20:00 hod. se na služebnu MP dostavila občanka měs-
ta Týniště nad Orlicí, která jakožto poctivý nálezce odevzdala nalezenou 
peněženku s osobními doklady, platební kartou, finanční hotovostí a stra-
venkami a dále pak mobilní telefon Samsung. Bezprostředně po převzetí 
byl kontaktován majitel a věci byly navráceny.
■ Dne 30. 6. 2015 v 08:55 hod. bylo přijato oznámení o poškození a krádeži 
okrasných doplňků na zahradě rodinného domu v ulici Jiráskova. Věc je 
v šetření městské policie.

Martin Štěpánek, velitel MP

RekOnstRukce želeZniční stAnice týniště nAD ORlicí
2.  6.  2014 byla zahájena stavba 

rekonstrukce nástupišť železnič-
ní stanice Týniště nad Orlicí. Tato 
stavba nyní spěje k  závěru. Pod-
chod a  nástupiště budou předány 

do zkušebního provozu 21. 8. 2015. 
V průběhu stavby bylo rozhodnuto 
také o  realizaci úplné rekonstrukce 
výpravních budov včetně prostoru, 
který byl před začátkem prací zakryt 

konstrukcí přístřešku. Tento prostor 
se v budoucnu stane součástí před-
nádraží. Konec stavby je plánován 
na 30.  9.  2015, kdy budou dokon-
čeny všechny práce včetně prací na 

zabezpečovacím zařízení stanice.

Ing. Josef Janča
Stavitel - divize kolejových staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Na závěr školního roku jsme 
premiérově uspořádali akci pod 
širým nebem. 22. června jsme ote-
vřeli vrátka do zahrady, která se 
proměnila v  cirkusové šapitó. Ne-
chyběli klauni, opice, zebra i  vel-
bloud. Všechny obory ZUŠ spojily 
své síly a pro rodiče, vlastně i sami 
pro sebe, vytvořily tříhodinový 
program. Počasí nám přálo čás-
tečně. První polovina programu se 
odehrála za příjemného počasí na 
zahradě, druhá s  programem hu-
debního oboru musela být z důvo-
du deště přesunuta do sálu. Vše se 
neslo v  duchu rodinné atmosféry. 
Nechybělo ani opékání buřtů. Bě-
hem programu hudebního oboru 
byla předána z rukou paní starost-
ky ocenění za vzornou reprezentaci 

školy a města žákům, kteří se v le-
tošním roce zúčastnili a umístili se 
v ústředních kolech soutěží ve hře 
na dechové a bicí nástroje (Vít Ska-
lička, Martina Kumpoštová, Karel 
Štrégl a Vojtěch Hájek).

V  dobré náladě a  s  úsměvem 
všech přítomných zakončila  Zá-
kladní umělecké škola školní rok 
2014/2015 novou akcí na školní 
zahradě. A  protože těch úsměvů 
a dobré nálady nikdy není dost, ur-
čitě Veselou zahradu zopakujeme 
i v příštím školním roce.

Akce byla realizována za částeč-
né finanční podpory Královéhra-
deckého kraje.

ZUŠ Týniště nad Orlicí
Fotogalerii naleznete 

na druhé straně obálky

Městská knihovna otevírá pro 
školní rok 2015/2016 nový zájmo-
vý kroužek pro děti KNIHOVÁ-
NEK. Je určen pro děti od 6 do 14 
let, které mají rády zábavu, čtení, 
knihy, výtvarničení, vyrábění, 
soutěže, výlety, společenské hry 
a turnaje a rády se účastní různých 
akcí, mají své nápady a baví je vy-
mýšlet své vlastní soutěže a akce.

Jestli vás nebo vaši ratolest naše 
nabídka zaujala, stačí jen přijít do 
knihovny, vyplnit přihlášku a  za-
registrovat dítě jako čtenáře (roč-
ní poplatek činí 50 Kč, průkazka 
čtenáře slouží i ke vstupu do půj-
čovny knih a proto je nutný podpis 
rodičů).
Budeme	se	scházet	1x	za	14	dní	

a začínáme 15. 10. 2015 v 15 hodin 
v dětském oddělení, bavit a hrát si 
budeme dvě hodiny. Více informa-
cí vám sdělíme na tel. 494 377 131.

U  příležitosti otevření Kniho-
vánku vás zveme ve čtvrtek 8. říj-
na  2015 od 13 do 17 hodin na 
Den otevřených dveří v  dětském 
oddělení. Přijďte se podívat, poba-
vit a přihlásit své děti do kroužku 
plného zábavy, soutěží, výtvarných 
činností, knih a výletů.

Ve 14 a 16 hodin si zasoutěžíme 
o  ceny a  bude připraveno i  malé 
pohoštění.

Těšíme se na vás.
Jana Novotná a maskot 

dětského oddělení pískomil Emílek

V  roce 2014 a  2015 představila 
městská knihovna veřejnosti pana 
Jana Doležala nejen jako velkého 
milovníka sukulentů a kaktusů, ale 
také jako botanika dokonale znalé-
ho flóry v okolí našeho města.

V  měsíci květnu 2015 se po tři 
pátky konaly botanické procházky. 
První směřovala přes Podboří, ko-
lem Alby a zahrádek do lesa a zpět 
cestou přes pole k  mlýnu. Druhá 
trasa byla vytyčena přes sídliště 
U  Dubu za rodinné domky smě-
rem k posádce, lesní odbočkou ke 
Glorietu a  pak k  mateřské školce. 
Třetí vycházka měla první stanovi-
ště u elektrárny v Albrechticích nad 
Orlicí. Proti proudu řeky Orlice se 
došlo až k soutoku Tiché a Divoké 
Orlice.

Všechny botanické vycházky 
byly skutečně nesmírně zajímavé 

a  účastníci se od odborníka pana 
Doležala dozvěděli spoustu zají-
mavých informací. Latinské názvy 
rostlin, české i lidové názvy rostlin, 
místa výskytu, zda je chráněná, co 
léčí nebo naopak…

Většina účastníků těchto vychá-
zek byly ženy, které se o  rostliny 
a  především byliny, zajímají. Do 
notýsků si zapisovaly informace, 
dokonce si v rychlosti tvořily malé 
herbáře.

V  některém z  podzimních mě-
síců proběhne v městské knihovně 
malé shrnutí těchto botanických 
vycházek s  promítáním a  malým 
posezením. Srdečně zveme všech-
ny účastníky. Termín setkání včas 
zveřejníme.

Městská knihovna
Fotogalerii naleznete 

na poslední straně obálky

botanické procházky po okolí týniště v květnu 2015

knihOVnA
týniště nad Orlicí

Půjčovní doba o prázdninách

Dospělé oddělení
Pondělí 8 - 12 13 - 17
Čtvrtek 8 - 12 13 - 17

Dětské oddělení
Středa 9 - 12 13 - 16
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Z týnišťské histORie želeZniční

Povídání o týnišťském nádraží by nebylo úplné, kdybychom se nezmínili 
o  železničním přejezdu u věže. Na snímku z  roku 1981 si ukažme, že jde 
o  místo vpravdě kritické: dráha, vedená kdysi mimo město, se během 20. 
století dostala přímo do jeho středu; přejezd je položen v křižovatce šesti ulic, 
čímž se toto místo řadí k těm nejfrekventovanějším ve městě; souběh dvou 
tratí od Borohrádku a Častolovic zvyšuje počet vlaků, a poloha přejezdu ve 
stanici znemožňuje jeho rychlejší obsluhu, jako na jednokolejných přejez-
dech (Lípa, Žďár, Petrovice).

Lidé si svá pracoviště vždycky zkrášlovali a na železnici to platilo dvojná-
sob. Květinové záhony a různé pitoreskní stavbičky zdobily nejedno nádraží. 
Závoráři u  věže  si v  roce 1963 vyfotografovali  svoji zahrádku. Za plotem 
vlevo je Nádražní ulice (od věže směrem k nádraží).

Po druhé světové válce v roce 1946 byla v Týništi provedena oprava po-
ničených  hlavních  ulic. Fotograf  na tomto  snímku  zachytil  stříhání pásky 
na křižovatce u přejezdu. Stál zády ke věži. Za přihlížejícím davem vidíme 
závorářské stanoviště, nahoru vytažené šraňky a  střechy domů ve Zvoníč-
kově ulici.

Elektrický pohon závor s blikači byl vybudován kolem roku 1980. Do té 
doby se šraňky u věže obsluhovaly ručně ze závorářského stanoviště.

V roce 1975 bylo vydáno povolení ke stavbě podchodu u věže. Více foto-
grafií z této události přineseme v příštím vydání.
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Popis na fotce zleva: Ing. Jiří Tyahur, Petr Plašil ml., Vojtěch Kunc a Petr Plašil st.

mistROVstVí čR DOROstu V Atletice
Ve dnech 20.–21. 6. 2015 se kona-

lo Mistrovství ČR dorostu v atletice 
v  Ostravě, kde se mj. pořádá Zlatá 
tretra, zúčastnili také týnišťský atleti 
Vojtěch Kunc a  Petr Plašil. V  dešti-
vém počasí po oba dny statečně bo-
jovali mezi 16 nejlepšími vybranými 
atlety z celé ČR ve svých disciplínách 
a  poctivý trénink zúročili ve vyni-
kající výsledky mezi borci z velkých 
a silných oddílů ČR.

Závody byly zahájeny v  sobotu 
dopoledne v hodu kladivem 15. mís-
tem Plašila a 16. místem Kunce. Od-
poledne, kdy již nervozita opadla, se 
oba atleti pustili do boje ve vrhu koulí 
na hranicích svých osobních výkonů, 
a to finálovým 7. místem Kunce, vý-
konem 13,73 m a 12. místem Plašila, 
výkonem 12,72 m. V neděli v soutěži 
v  hodu diskem se závodu zúčastnil 
pouze Plašil a  také pěkným finálo-
vým 7. místem a výkonem 40,24 m 
zakončil naši úspěšnou misi. Každo-
pádně cíl, který jsme si vytýčili - být 
každý ve finále ve své silné disciplíně, 
byl splněn.

Sezona ještě nekončí a  přejme 
si hodně kvalitních výkonů nejen od 
těchto atletů, ale i od dalších z našeho 
oddílu.

Ing. Jiří Tyahur

Nabízí služby občanům: Nabízí služby občanům: 

Svoz a likvidace odpadů „TKO“

Svoz a likvidace separovaných odpadů  plast, sklo, papír 

Svoz a likvidace biologického odpadu   tráva, listí apod.

Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod. 

Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny

Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l 

Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

Přeprava nákladů 

Lehčí terénní práce, čelní nakladač, radlice

Přeprava nákladů, osob (až 8)         

Práce drobnou mechanizací křovinořezy,  motorová  pila, 

kalové  čerpadlo,  bubnová 

sekačka, elektrocentrála

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

ODEKO s.r.o.ODEKO s.r.o.
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760, Tel.fax. +420 494371003

    

Výstava
k 140 letům železnice ve městě

ve Vodárenské věži.
 

Výstava s železniční tematikou nabízí 
např. dosud nezveřejněné historické 

fotografie, dobové dokumenty,
předpisy, jízdní řády a návěstní 

pomůcky.

Otevírací doba ve věži není pevně sta-
novená a je průběžně aktualizována 

(info na nástěnce na věži).
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JsDh týniště nAD ORlicí 
ZPRáVA k POžáRu POle u Obce PetROVice – místní část “PetROVičky”

   

V  úterý 7.  7.  2015 v  15:46 hod. 
byl vyhlášen požární poplach jed-
notce požární ochrany v  Týništi 
nad Orlicí. Po upřesnění informací 
z  krajského operačního střediska 
Hasičského záchranného sboru 
v  Hradci Králové naše jednotka 
vyjela s  prvním vozidlem CAS 32 
Tatra v  15:50 min. na ohlášený 
požár strniště menšího rozsahu. 
Hlášeno bylo několik desítek met-
rů hořícího strniště za obcí Petro-
vice – místní část Petrovičky směr 
Hradec Králové. Prvovýjezdové 
vozidlo TATRA CAS 32 dojelo na 
místo jako první z jednotek požár-
ní ochrany, a  to v  čase do 10 mi-
nut od vyhlášení poplachu. Druhé 
vozidlo jednotky Mercedes Atego 
přijelo na místo zásahu krátce poté 
a  jako třetí vozidlo DA8 Mercedes 
Sprinter přijelo později v  průběhu 
zásahu a doplnilo síly o další členy 
jednotky.

Po příjezdu jednotky jsme prů-
zkumem zjistili, že se požár díky 
větru rychle šíří směrem od obyd-
lených částí do okolních polí. V tu 
dobu byl požár již několikaná-
sobného rozsahu. Řídící operační 
středisko hasičů v  Hradci Králové 
jsme požádali o  přivolání dalších 
sil a prostředků na místo. Následně 
jsme z  obou cisternových vozidel 
k  prvotní likvidaci požáru nasadi-
li dva hasební proudy C52. Vítr se 
v  průběhu zásahu změnil a  fronta 
požáru se začala rychle šířit smě-
rem k zastavěné oblasti.

Jedna část naší jednotky pů-
sobila i  v  západní části požářiště, 
kde byl rovněž zaznamenán silný 
vítr a rychlé šíření požáru. Ten zde 
ohrožoval vzrostlé stromy a mimo 
jiné i  dřevěný posed. Jednotka při 
příjezdu na tuto západní frontu 
požáru zaznamenala větrný vír 
“tornádo”, který dosahoval výšky 
cca 50 metrů a  silně podporo-
val hoření v  místě svého výskytu. 
V této západní části požářiště bylo 
zřízeno jedno ze tří čerpacích sta-
novišť vody z místního potůčku za 
pomocí plovoucího čerpadla. Na 
místo požáru byla také povolána 

Letecká služba PČR s  vrtulníkem 
ze základny v Brně – Tuřanech spo-
lu s dvěma hasiči HZS města Brna. 
Vrtulník PČR byl vybaven vakem 
na hasební vodu o objemu cca 800 
litrů zavěšeným v podvěsu pod vr-
tulníkem. Čerpací stanoviště vody 
do vrtulníku bylo díky příznivým 
prostorovým podmínkám zřízeno 
právě zde v západní části požářiště. 
Část naší jednotky spolu s ostatní-
mi dostala v  těchto místech požár 
rychle pod kontrolu a prakticky jej 
zde zlikvidovala. Nehrozilo jeho 
další zahoření ani v  souvislosti 
s  přistávajícím vrtulníkem, který 
okolo sebe vířil vše, co bylo v jeho 
okolí. Vrtulník z  čerpacího stano-
viště vzlétl téměř desetkrát. Spolu 
s  ostatními členy jiných jednotek 
jsme zajišťovali plnění hasební 
vody do vaku pod vrtulníkem. V tu 
dobu byl požár již lokalizován, tzn. 
že se dál již nešířil a jednotky pro-
váděly dohašování jednotlivých 
ohnisek uvnitř požářiště.

Požárem byla zasažena plo-
cha	cca	1500	x	1000	metrů	a díky	
nasazení velkého množství sil 
a  prostředků nedošlo k  zasažení 
přilehlých domů požárem. Požár 
se v  několika místech rozšířil až 
k bezprostřední blízkosti plotů při-
lehlých domů, které se jejich ma-
jitelé snažili ochránit zahradními 
hadicemi a vodou ze svých studen. 
Na severovýchodní části požářiště 
se oheň zastavil až u hlavní silnice 
č.1/11 ve směru na Hradec Králo-
vé. Provoz na komunikaci byl PČR 
v  jednu chvíli zastaven z  důvodu 
špatné viditelnosti, pohybu hasič-
ských vozidel a zasahujících hasičů.

Likvidaci požáru zprvu kompli-
koval nedostatek sil a  prostředků, 
tropické teploty a  místy silný vítr. 
Také byla komplikací velká rozlo-
ha požářiště a s tím spojené dlouhé 
hadicové vedení a  časté přejezdy 
vyžadující neustálé balení hadic, 
což značně vyčerpávalo zasahující 
hasiče. Díky nepříznivým klimatic-
kým podmínkám, ve stínu bylo až 
35 °C, a  velkému fyzickému nasa-

zení v zakouřeném prostředí, došlo 
u  některých zasahujících hasičů 
k  přehřátí organismu a  nadýchání 
se jedovatých splodin hoření. V ne-
poslední řadě zásah neulehčovala 
ani zastaralá technika v  podobě 
CAS 32, Tatra, která byla vyrobe-
na v  roce 1972. Jedná se o  prvo-
výjezdové hasičské vozidlo naší 
jednotky určené k likvidaci požárů. 
Disponuje velkou zásobou hasební 
vody a ve své době byla špičkovým 
zásahovým automobilem - ideální 
k pohybu v těžko přístupném zales-
něném terénu, kde se vyšší a novější 
vozidla mají nyní problém pohybo-
vat. Nevýhodou tohoto vozidla je 
v  současné době pomalejší dojezd 
k  zásahu, horší a  náročnější ovla-
datelnost jak při jízdě, tak při ob-
sluze čerpadel a  samozřejmě díky 
svému stáří i  častější poruchovost. 
Tato vozidla používají v  současné 
době, až na výjimky, pouze sbory 
dobrovolných hasičů malých obcí, 
které prakticky u požárů nezasahují 
a když, tak zcela výjimečně při udá-
lostech, které si vyžádají nejvyšší 
stupeň požárního poplachu.

Zde v  “Petrovičkách” naštěstí 
nešlo o  životy spoluobčanů a  díky 
včasnému zásahu jednotek požár-
ní ochrany ani k dalšímu ohrožení 
majetku občanů.

Nezbývá si než přát, aby tomu tak 
bylo i v budoucnu. Protože v opač-
ném případě bude pozdě říkat si, 
co by se nemuselo stát, kdybychom 
bývali s  novějším vozidlem přijeli 
na místo o  něco dříve a  náročný 
zásah nám technika spíše usnadňo-
vala než dost často komplikovala.

Požár pole u Petrovic byl na plo-
še	cca	1500	x	1000	metrů.	Zásahu	
se účastnilo celkem 11 členů jed-
notky SDH Týniště nad Orlicí. Byl 
vyhlášen nejvyšší stupeň požární-
ho poplachu a  na místo události 
bylo povoláno celkem 16 jednotek 
profesionálních a  dobrovolných 
hasičů. V blízkosti požáru byla pro 
účel doplňování cisteren hasební 
vodou zřízena celkem tři čerpací 
stanoviště.

Škoda způsobená požárem byla 
odhadnuta přibližně na 300 tisíc 
Kč.

Z  důvodu náročných podmínek 
při zásahu muselo být ošetřeno lé-
kařem a následně v nemocnici cel-
kem pět hasičů. Ve většině případů 
šlo o  nadýchání se zplodin hoření 
v  kombinaci s  přehřátím organis-
mu. Došlo také ke škodám na ha-
sebních prostředcích SDH Týniště 
nad Orlicí.

Podporu při likvidaci požáru 
poskytli i  zástupci města Týniště 
nad Orlicí a přilehlých obcí, Měst-
ská policie a  PČR. Kromě jiného 
i  materiální pomocí při zajištění 
občerstvení zasahujícím hasičům. 
V neposlední řadě i místní ochot-
ní občané přilehlých obcí všemi 
možnými prostředky pomáhali při 
likvidaci požáru. Všem zúčastně-
ným patří velké díky!

Za SDH Týniště nad Orlicí
Norbert Šimon

Foto: JSDH Týniště nad Orlicí, 
Lukáš Müller (tornádo) a  Lukáš 
Tláskal (letecké foto).

Zasahující jednotky:

HZS PS Rychnov nad Kněžnou
HZS PS Hradec Králové
HZS PS Dobruška
HZS PS Holice
JSDH Týniště nad Orlicí
JSDH Třebechovice pod Orebem
JSDH Kostelec nad Orlicí
JSDH Častolovice
JSDH Sezemice
JSDH Borohrádek
JSDH Horní Jelení
JSDH Dolní Roveň
JSDH Hradec Králové - Plácky
JSDH Hradec Králové - Třebeš
JSDH Jeníkovice
JSDH Čermná nad Orlicí
Ostatní složky:
Policie ČR
Městská policie Týniště nad Orlicí
Letecká služba Policie ČR
Zdravotnická záchranná služba
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