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A) schvaluje

•	 Smlouvu	 o  zřízení	 věcného	
břemene	 -	 služebnosti	 IV-12-
2011513/VB/1-Týniště	nad	Or-
licí,	2024/7	HOFR	Metal	–	přp.	
knn	 –	 kabelové	 vedení	 –	 pro	
ČEZ	Distribuce	a.s.

•	 Vítěze	 výběrového	 řízení	 na	
zakázku	 „Oprava	 komunikací	
v Týništi	n.O.	v roce	2015“	spo-
lečnost	 ROADMEDIC	 s.r.o.,	
Pod	 Senovou	 2960/70,	 787	 01	
Šumperk,	 IČ:	 28586484	 s  nej-
nižší	nabídnutou	cenu	2940	Kč/
tuna	materiálu	včetně	prací	bez	
DPH	 a  ukládá	 starostce	města	
smlouvu	podepsat.

•	 Vítěze	 výběrového	 řízení	 na	
zakázku	 „Výměna	 části	 oken	
na	 objektu	 Polikliniky	 a  Geri-
atrického	 centra	 v  Týništi	 nad	

Orlicí“	 společnost	 NOBi	 Aus-
tria,	s.r.o.,	Hrotovická	1202/27,	
674	 01	 Třebíč,	 IČ:	 03889564	
a nejnižší	nabídnutou	cenu	pro	
Polikliniku	ve	výši:	 205	457	Kč	
včetně	 DPH	 a  pro	 GC	 ve	 výši	
214	374	Kč	včetně	DPH	a uklá-
dá	starostce	města	smlouvy	po-
depsat.

•	 Žádost	 Spolku	 Kultuře	 na	 do-
sah	zapůjčení	 lavic	a odpadko-
vých	 košů	 ze	 Služeb	 města	 na	
pořádání	1.	týnišťského	loučení	
s  létem,	které	se	uskuteční	dne	
29. 8. 2015	v areálu	autobazaru	
Precis.

•	 Žádost	 Polikliniky	 Týniště	
n.O.,	 s.r.o.,	 ve	 věci	 změny	 ná-
jemce	v ordinaci	RTG.

•	 Výsledky	výběrového	řízení	pro	
f.	 David	 Derner,	 Mírové	 ná-
městí	 115,	 Týniště	 nad	 Orlicí,	
IČO	 72966238	 v  ceně	 nájem-
ného	 12.000	 Kč/rok	 a  ukládá	
odboru	 správnímu	 vypracovat	
nájemní	 smlouvu	na	pronájem	
bufetů	v Kulturním	domě.

•	 Finanční	 dar	 ve	 výši	 10.000	
Kč	 pro	 jednotku	 Sboru	 dob-
rovolných	 hasičů	 Týniště	 na	
Orlicí	 za	 obětavost	 a  likvidaci	
rozsáhlého	 požáru	 strniště	 za	
extrémních	 klimatických	 pod-
mínek	 v  obci	 Petrovičky	 dne	
7. 7. 2015,	kdy	došlo	ke	zranění	
5	 hasičů,	 nedošlo	 k  poškoze-
ní	 majetku	 obyvatel	 bydlících	
v  těsné	 blízkosti	 požáru	 a  ne-
došlo	díky	včasnému	a profesi-
onálnímu	zásahu	k požáru	lesa.	
Starostka	 města	 tímto	 děkuje	
všem	 dobrovolným	 i  profesio-
nálním	jednotkám,	kteří	se	po-
díleli	na	zásahu.

•	 Smlouvu	o umístění	telekomu-
nikačního	 zařízení	 na	 budovu	
Na	 Bělidle	 950,	 517	 21	 Týniš-
tě	 nad	 Orlicí,	 pro	 firmu	 Pavel	
Žižka	 –	 OREISOFT	 cz,	 IČO:	
72085584,	 za	 cenu	 5.000	 Kč/
rok,	a ukládá	starostce	smlouvu	
podepsat.

•	 Smlouvu	o předání	vyvolané	in-
vestice	pro	Povodí	Labe	a uklá-

dá	starostce	města	smlouvu	po-
depsat	 s dodatkem	-	 reklamací	
4	zaschlých	kusů	stromů	jeřábu	
ptačích	a 1	ks	keře	hlohu.

•	 Vypsání	 výběrového	 řízení	 na	
referenta	 sociálního	 odboru	
s  úvazkem	 0,5,	 odpovídající-
ho	 vzdělání	 a  nástupem	 le-
den 2016	jako	náhradu	za	sou-
časné	DPP	a ukládá	správnímu	
odboru	 výběrové	 řízení	 vypsat	
v říjnu	2015.

•	 Změnu	 Směrnice	 Pokladna	
a ukládá	starostce	města	Směr-
nici	podepsat.

•	 Rozpočtová	 opatření	 23	 –	
27/2015.

•	 Pronájem	 pozemku	 č.	 1161	
v  k.ú.	 Týniště	 nad	 Orlicí	 pro	
spolumajitele:	 p.	 Jíchová,	 p.	 Ji-
rout	L,	p.	Jirout	J.,	p.	Kašpar	M,	
p.	Kašparová	M,	p.	Kučerová	H.	
za	cenu	2	Kč/m2/rok,	a ukládá	
starostce	města	nájemní	smlou-
vu	podepsat.

B) Bere na vědomí
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usnesení č. 24
z jednání	Rady	města	Týniště	n.	O.	

Orlicí	konané	dne	17. 8. 2015

   

Dne	 19.  8.  2015	 se	 uskutečnilo	
společné	 setkání	 předsedů	 osad-
ních	 výborů	 se	 starostkou	 města,	
Městskou	 policií,	 Službami	 měs-
ta	 Týniště	 nad	 Orlicí,	 Odborem	

životního	 prostředí	 a  Odborem	
správy	 majetku	 města.	 Jednání	
přineslo	 spoustu	 nových	 informa-
cí	 a  inspirace,	 které	 si	mezi	 sebou	
předsedové	vyměnili.	Současně	byl	
projednán	 další	 rozvoj	 obcí	 spa-
dajících	 pod	 Město  Týniště	 nad	
Orlicí,	včetně	zajištění	bezpečnosti	
(Městská	policie)	a čistoty	v obcích	
(Služby	města	Týniště	nad	Orlicí).	
Důraz	 byl	 kladen	na	 likvidaci	 od-
padů	 a  zřízení	 míst	 pro	 ekologic-
kou	likvidaci	bioodpadu.	Hovořilo	
se	o plnění	rozpočtu	pro	rok	2015 
a další	investice	plánované	osadní-
mi	výbory	pro	rok	2016.

Ing. Jana Galbičková

Starostka	města	vydává	zákaz
vylepování	plakátů	na	autobusové	
zastávky,	odpadkové	koše	a sloupy	

veřejného	osvětlení.
Nařízení	platí	v Týništi	nad	Orlicí	

i v obcích	Rašovice,	Petrovice,
Štěpánovsko	a Křivice.

Pro	lepení	plakátů	využívejte
zásadně	vylepovací	plochy	k tomu	

určené.

Vážené	podnikatelské	firmy,	vážení	obchodníci,

dovoluji	si	vám	opakovaně	připomenout	možnost	prezento-
vat	svou	firmu,	činnost	a aktuální	nabídky	místním	spoluobča-
nům	–	využijte	k této	prezentaci	webové	stránky	města,	inzertní	
portál….	a především	Zpravodaj	města	Týniště	nad	Orlicí.,	kte-
rý	vychází	v nákladu	650	ks.

ceník inzerce	(čenobílá/barevná):
1/1 strany	=	2.000/4000	Kč,	1/2 strany	=	1.000/2000	Kč,
1/4 strany =	750/1000	Kč,	1/8 strany	=	500/700	Kč
Vložený list	=	1.000	Kč

řádková inzerce: první	řádek	15	Kč,	každý	další	řádek	10	Kč.

Ing. Jana Galbičková, starostka
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•	Harmonogram	vyhlášených	ter-
mínů	zasedání	RM	a ZM.

•	 Zasedání	RM:	 31. 8. 2015
•	 Zasedání	ZM:	 7.  9.  2015	 –	

projednávání	 nového	 Územní-
ho	plánu

•	 Zasedání	ZM:	 21. 9. 2015
•	 Zasedání	RM:	 5. 10. 2015
•	 Informaci	 o  převzetí	 řízení	

Kulturního	 centra	 starost-
kou	 města	 do	 doby	 nástupu	
nového	 ředitele,	 který	 vzejde	
z  výběrového	 řízení	 po	 dobu	
nemoci	stávajícího	ředitele.	Zá-
roveň	 ukládá	 starostce	 města	
vypsat	výběrové	řízení	na	funk-
ci	 správce	 Kulturního	 domu	
s nástupem	od	1. 10. 2015.	Roz-
hodla	 o  odměně	 pro	 p.	 Jiřího	
Procheho	za	uspořádání	I.	roč-
níku	Food	festivalu.

•	 Informaci	starostky	města	o vy-
hlášeném	 kurzu	 pro	 týnišťské	
seniory	 „Senioři	 komunikují“,	
které	 se	 uskuteční	 ve	 dnech	
14.  9.  –17.  9.  2015	 v  dopoled-
ních	hodinách	pro	10	přihláše-
ných	v zasedací	místnosti	MěÚ.	
Vzhledem	 k  vysokému	 počtu	
až	 24	 zájemců	 bude	 vypsán	
další	 kurz	 pro	 seniory	 v  pro-
storách	 Domu	 dětí	 a  mládeže	
v dohodnutém	termínu.

•	 Informaci	 starostky	 města	
a místostarosty	 p.	 Pavla	Nadr-
chala	o změně	termínu	výplaty	
pachtovného	 Lesního	 družstva	
Vysoké	 Chvojno	 s.r.o.	 z  roku	
2015	na	31. 3. 2016.

•	 Informaci	 starostky	 města	
o  nedostatcích	 a  nepřiprave-
nosti	 projektu	 ÚSP	 Kvasiny	
a Odboru	sociálního	KÚ	KHK,	
kdy	 zakoupení	 pozemku	 na	
Podboří	bylo	staženo	z jednání	
Rady	KHK.

•	 Informaci	 odboru	 správy	 ma-
jetku	 o  výzvě	 pro	 p.	 Kopecké-
ho	Milana,	provozovna	MIKO,	
s.r.o.,	 prodejna	 Mírové	 nám.	
234	 –	 hala,	 ve	 věci	 předlože-
ní	 požární	 revizní	 zprávy	 na	
objekt	 ocelové	 haly.	 Do	 poža-
dovaného	 termínu	 31.  7.  2015	
nebyla	 zpráva	 předložena,	 do	
dnešního	 dne	 17.  8.  2015	 rov-
něž	 není	 předložena.	 Ukládá	
OSM	urgovat	předložení	požár-
ní	zprávy	z důvodu	případného	
požárního	 nebezpečí.	Nájemce	
spol.	 MIKO,	 s.r.o.,	 zodpovídá	
za	bezpečnostní	předpisy	–	hy-
giena,	plyn,	požární	bezpečnost	
apod.	 Ukládá	 starostce	 města	
jednat	 s  právní	 firmou	 ve	 věci	
nájemní	smlouvy.

•	 Informaci	o vyloučení	uchazeče	
z výběrového	řízení	na	zakázku	
„Oprava	 komunikací	 v  Týniš-

ti	nad	Orlicí	v  roce	2015“,	a  to	
společnost	 AD-OK	 Jiří	 Ouvín,	
Boženy	 Němcové	 534,	 504	 01	
Nový	 Bydžov,	 IČ:	 69883351	
z důvodu	nesplnění	kvalifikač-
ních	 předpokladů	 požadova-
ných	v zadávacích	podmínkách	
vypsaného	VŘ.

•	 Doporučení	 Odboru	 dopravy	
MěÚ	Kostelec	nad	Orlicí,	Poli-
cie	ČR	a MP	ve	věci	parkování	
na	Podboří	v obytné	zóně.	RM	
navrhuje	 na	 základě	 výše	 uve-
dených	zrušit	 značku	–	obytná	
zóna	 a  provést	 úpravu	 značení	
dle	doporučení	výše	uvedených	
s  tím,	 že	 bude	 umístěna	 znač-
ka	 -	 omezena	 rychlost	 a pozor	
děti.

•	 Informaci	 Odboru	 finančního	
–	 Hospodaření	 města	 Týniště	
nad	Orlicí	k 30. 6. 2015.

•	 Informaci	 stavebního	 úřadu	
o  prodloužení	 termínu	 mě-
ření	 klimatických	 podmínek	
v  Kulturním	 domě	 a  to	 do	
30.  9.  2015.	 Dne	 18.  7.  2015	
došlo	k pokusu	o měření,	z dů-
vodu	extrémně	vysokých	teplot	
bylo	měření	zrušeno.

•	 Reklamaci	 Kulturního	 centra	
u  firmy	 Prima,	 s.r.o.,	 ze	 dne	
22. 6. 2015

•	 Informaci	 společnosti	Chládek	
and	 Tintěra,	 Pardubice,	 a.s.,	
ve	 věci	 dopravního	 omezení	
železničního	 přejezdu	 P4024	
TGM	 ve	 dnech	 25.  8.  2015–
27.  08.  2015	 od	 7	 hod	 do	 21	
hod.	Dopravní	značky	A15,	P6,	
P7,	Z4.

•	 Pořízení	 levných	mobilních	te-
lefonů	pro	učitelky	mateřských	
škol	MŠ	–	Město,	MŠ	–U Dubu.

c) ukládá

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 dopis	
pana	Radka	Sehnoutky	 ve	 věci	
nesouhlasu	 výstavby	 domů	
v lokalitě	Podboří	pro	mentálně	
postižené.

•	 Zařadit	do	jednání	ZM	odkou-
pení	pozemku	od	majitelů	par-
c.č.	 33	 v k.ú.	Rašovice	 z důvo-
du,	kdy	dům	OV	Rašovice	stojí	
částí	 na	 cizím	 pozemku.	 RM	
navrhuje	odkoupit	nejméně	pás	
v  šířce	 2	 m	 podél	 nemovitos-
ti	 z  důvodu	 údržby	 a  přístupu	
k nemovitosti	města.

•	 Informaci	 o  průběhu	 výběro-
vého	 řízení	 veřejné	 zakázky	
„Ubytovna	 Modrák	 –	 ústřední	
topení“	 a  vítězi	 VŘ.	 RM	 toto	
VŘ	ruší	s důvodu	příliš	vysoké	
nabídnuté	 ceny,	 kterou	 nabídl	
pouze	 jeden	 zájemce.	 Ukládá	
OSM	vypsat	 nové	 výběrové	 ří-
zení	v co	nejkratším	čase.

•	 Odboru	 správy	 majetku	 zadat	

celkovou	 projektovou	 doku-
mentaci	 na	 překolaudování	
budovy	 MC	 Ratolest	 na	 Ko-
menského	ulici	č.p.106,	v rámci	
rekolaudace	 stavby,	 –	 hygiena,	
plyn,	 elektřina,	 požární	 bez-
pečnost.

•	 Zařadit	do	jednání	ZM	zainves-
tování	 dalších	pozemků	 (etapa	
č.II)	v lokalitě,Na	Podboří“,	kde	
Město	Týniště	nad	Orlicí	vlast-
ní	poslední	dva	pozemky.

•	 Vedoucím	odborů	MěÚ	Týniště	
nad	Orlicí	projednávat	zadává-
ní	 veřejných	 zakázek	 s  komi-
sí	 bytovou,	 stavební,	 kultury	
a školství,	zdravotní	a sociální,	
životního	prostředí	a vyžádat	si	
jejich	 doporučující	 stanoviska	
ještě	před	vyhlášením	zadávací	
dokumentace	VŘ.

•	 Odboru	správy	majetku	zajistit	
3	poptávková	řízení	na	dodava-
tele	koberců	pro	MŠ	–	U Dubu,	
vyčíslit	celkové	finanční	nákla-
dy	na	 terasovou	dlažbu,	 světla,	
skříňky	a zajistit	z jakých	zdro-
jů	bude	toto	dovybavení	finan-
cováno.

•	 Projednat	požadavky	 finanční-
ho	 odboru	 č.	 3,4,5	 na	 jednání	
Rady	města	dne	31. 8. 2015.

D) Zamítá

•	 Návrh	 Kulturního	 centra	 na	
vyúčtování	 energií	 a  elektři-
ny	 a  plynu	 firmě	 Prima,	 s.r.o.,	
a  ukládá	 účetní	 KC	 podat	 vy-
světlení.

T:	28. 8. 2015
Zajistí	:	p.	Macháčková

A) schvaluje

1.	Zadávací	 dokumentaci	 pro	 vy-
psání	 VŘ	 „Poskytování	 práv-
ních	 služeb	 pro	 město	 Týniště	
n.O.“

2.	Rozpočtová	 opatření	 č.	 28	 –	
31/2015.

3.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 panu	 Vaňkovi	 Filipovi	 na	
období	 od	 01.  09.  2015	 do	
30. 11. 2015.

4.	Prodloužení	 nájemní	 smlouvy	
paní	 Pacovské	 Janě	 na	 období	
od	01. 09. 2015	do	30. 11. 2015	
za	 podmínky	 dodržení	 stano-
vených	splátek	dluhu.

5.	Prodloužení	 nájemní	 smlouvy	
paní	Kubcové	Nikole	na	období	
od	01. 09. 2015	do	30. 11. 2015	
za	 podmínky	 dodržení	 stano-
vených	splátek	dluhu.

6.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-

vy	 paní	 Čepelkové	 Natalje	
na	 období	 od	 01.  09.  2015	 do	
29. 02. 2016.

7.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Cachové	 Margitě	 na	
období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31.  12.  2015	 za	 podmínky	 do-
držení	stanovených	splátek.

8.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Valentové	 Marcele	
na	 období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 12. 2015.

9.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 panu	 Havířovi	 Václavovi	
na	 období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 03. 2016.

10.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Popovičové	 Haně	 na	
období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 12. 2015.

11.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Rejdové	 Michaele	 na	
období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 03. 2016.

12.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Čonkové	 Marcele	 na	
období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 12. 2015	za	podmínky	do-
držení	 domluvených	 splátek	
dluhu.

13.	Prodloužení	 nájemní	 smlou-
vy	 paní	 Havířové	 Pavlíně	 na	
období	 od	 01.  10.  2015	 do	
31. 03. 2016.

14.	Žádost	ZŠ	Týniště	n.	O.	vyhlá-
sit	 ředitelské	 volno	 ve	 dnech	
29	 -	 30.  9.  2015	 a  29.  4.  2015	
z důvodu	opravy	a údržby	uče-
ben.

15.	Žádost	 Kulturního	 centra	
o  posunutí	 nočního	 klidu	 na	
00:30	 hod.	 pro	 akci	 Týnišť-
ské	 posvícení	 konané	 dne	
19. 9. 2015	v městském	parku.

16.	Záměr	 DDM	 účastnit	 se	 pro-
jektu	 „Příměstské	 tábory	
DDM“	 z  OP	 Zaměstnanost,	
výzva	 č.	 13	 prostřednictvím	
MAS	Nad	Orlicí,	o.p.s.

17.	Řád	 veřejného	 pohřebiště	
a  smlouvu	o  správě	 veřejného	
pohřebiště	pro	hřbitov	v Křivi-
cích	na	pozemku	par.	č.	94	v k.	
ú.	 Křivice	 s  firmou	 Charon	 -	
Jitka	 Filipová,	 s.	 r.o.,	 IČ:	 035	
15	630	od	1. 10. 2015	a ukládá	
starostce	smlouvu	podepsat.

18.	Smlouvu	 o  zřízení	 věcného	
břemene	číslo	EP-12-2002066/
VB/1	Týniště	n.	O.,	 Pod	 Stáv-
kem	 825,	 Štěpánová	 –	 nn	
přeložka	 pro	 ČEZ	 Distribuce,	
a.s.	 a  ukládá	 starostce	 města	
smlouvu	podepsat.

19.	Schvaluje	 výsledky	 poptáv-
kového	 řízení	 Odboru	 správy	
majetku	 na	 2	 kusy	 autobu-
sových	 zastávek	 do	 Petrovic	
a vítěze:	Sdružení	podnikatelů	
Bělka  L.,	 Hlava  M.	 s  nejnižší	
nabídnutou	 cenou	 49	600	 Kč	
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usnesení č. 25
z jednání	Rady	města	Týniště	n.	O.	

konané	dne	31. 8. 2015
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bez	DPH.
20.	Na	 základě	 doporučení	 Zdra-

votní	a sociální	komise	ze	dne	
30. 8. 2015	schvaluje	umístění	
paní	Jany	Horské	a paní	Marie	
Valentové	do	uvolněných	bytů	
v DPS	v GC.

B) Bere na vědomí

1.	Informaci	 Odboru	 správy	 ma-
jetku	 o  nepředložení	 požárně	
revizní	 zprávy	 u  provozovny	
MIKO	 -	 Milan	 Kopecký,	 kdy	
ani	 po	 II.	 výzvě	 pan	Mgr.	Mi-
lan	Kopecký	revize	pro	č.p.	234	
(hala)	nepředložil.

2.	Vyúčtování	 energií:	 elektřiny	
a  plynu,	 které	 KC	 vyúčtovalo	
v  rámci	 rekonstrukce	KD	 spo-
lečnosti	Prima,	s.r.o.

3.	Vítěze	 VŘ	 Služeb	 města	 Tý-
niště	 n.	 O.	 společnost	 Agrico	
s.r.o.,	 Čapkova,	 Týniště	 n.	 O.,	
IČO:	 49286838,	 které	 v  rámci	
výběrového	 řízení	 na	 pořízení	
traktoru	 vyhrálo	VŘ	 s nejnižší	
nabídnutou	 cenou	 943	800	 Kč	
vč.	DPH.

4.	Informaci	 starostky	 města	
o připravovaném	záměru	zřídit	
2-3	 startovací	 byty	 pro	 mladé	
rodiny.

5.	Zápis	Zdravotní	a  sociální	ko-
mise	konané	dne	25. 8. 2015.

6.	Výsledky	ankety	na	prodej	bytů	
v bytovém	domě	Na	Bělidle	čp.	
950.	Z celkového	počtu	24	bytů	
-

9	nájemníků	nemá	zájem,	10	ná-
jemníků	by	si	byt	koupilo,	5	ná-
jemníků	se	nevyjádřilo.

7.	Informaci	 vedoucího	 Odboru	
životního	 prostředí	 ohledně	
stížnosti	 občanů	 na	 zápach	
z  ČOV	 způsobený	 osazením	
a provozem	míchadla.

8.	Počet	 dlužníků	 a  výši	 dlu-
hu	 v  městských	 bytech	
k  30.  7.  2015.	 RM	 ukládá	 FO	
předat	vymáhání	právní	firmě.

9.	Informaci	 starostky	 o  uspořá-
dání	 setkání	 předsedů	 osad-
ních	 výborů	 se	 starostkou	
města,	 Městskou	 policií,	 Služ-
bami	města	Týniště	nad	Orlicí,	
Odborem	 životního	 prostře-
dí	 a  Odborem	 správy	 majet-
ku	 města.	 Setkání	 se	 konalo	
19. 8. 2015	od	15.30	hod.

10.	Vítěze	 poptávkového	 řízení	
MŠ	U Dubu	na	montáž	pod-
lahové	 krytiny	 v  Mateřské	
školce	 U  Dubu,	 pana	 Ca-
cha	 Vladimíra,	 Kostelec	 nad	
Orlicí,	 který	 nabídl	 nejnižší	
cenu	 151	610,94	 Kč	 vč.	 DPH	
a ukládá	OSM	objednat.

c) ukládá

1.	Starostce	 města	 doporučeně	
v  rámci	 III.	 výzvy	 vyzvat	 spo-
lečnost	 MIKO	 s.r.o.	 –	 Milan	
Kopecký,	aby	předložil	požado-
vané	doklady	-	revize.	Nájemce	
dle	 dohody	 mezi	 společností	
a  Městem	 Týniště	 n.O.	 zod-
povídá	 za	 plnění	 BOZP	 a  PO.	
V  případě,	 že	 nebudou	 revize	
RM	předloženy,	ukládá	projed-
nat	 v  ZM	 vypovězení	 smlouvy	
z  důvodů	 vážného	 porušení	
BOZP	a PO	v objektu	–	výrobní	
a skladovací	haly.

2.	RM	 otevřela	 obálky	 v  rámci	
VŘ	„Ředitel	kulturního	centra“.	
Přihlásilo	se	celkem	6	zájemců.	
RM	 ukládá	 Kulturní	 a  školské	
komisi	 a Komisi	 pro	VŘ	 a VZ	
nominovat	za	svou	komisi	nej-
vhodnějšího	uchazeče.

3.	RM	otevřela	obálky	v rámci	VŘ	
„Referent	 stavebního	 úřadu“.	
Přihlásili	 se	 celkem	 2	 zájem-
ci.	RM	ukládá	Stavební	komisi	
a Komisi	pro	VŘ	a VZ	nomino-
vat	za	svou	komisi	nejvhodněj-
šího	uchazeče.

4.	 Starostce	 města	 projednat	
s  právní	 firmou	 reklamaci	
osvětlovací	 techniky,	 kdy	 do	
KD	byla	dodána	použitá	osvět-
lovací	technika.

5.	RM	 nedoporučuje	 na	 základě	
doporučení	 Komise	 zdravotní	
a  sociální	 a  vedoucí	 Finanční-
ho	 odboru	 poskytnout	 dotaci	
10	000	 Kč	 společnosti	 Hewer	
z důvodu	malého	počtu	zájem-
ců	z Týniště	n.O.	o tuto	službu	
a  ukládá	 žádost	 o  poskytnutí	
příspěvku	projednat	v ZM.

6.	Projednat	 v  ZM	 zrušení	 neak-
tivních	účtů	města	Týniště	nad	
Orlicí	vedených	u ČSOB.

7.	Provést	 veřejnosprávní	 kont-
rolu	v měsíci	září	-	říjen	u pří-
spěvkových	organizací	Základ-
ní	 umělecká	 škola	 Týniště	 nad	
Orlicí,	 Dům	 dětí	 a  mládeže	
Týniště	 nad	 Orlicí	 a  Kulturní	
centrum	Týniště	nad	Orlicí.	Za	
kontrolní	 orgán	 vydá	 pověření	
ke	kontrole	paní	 starostka	 Ing.	
Jana	Galbičková.

8.	 Na	 základě	 častých	 stížností	
občanů	města	Týniště	 nad	Or-
licí	ukládá	projednat	 v ZM	re-
gulaci	nočního	provozu	heren,	
barů,	 restaurací	 a  klubů	 z  dů-
vodu,	 kdy	 dochází	 v  nočních	
a  časných	 ranních	 hodinách	
k  poškozování	 majetku	 měs-
ta	 Týniště	 n.	O.	 a  soukromých	
vlastníků,	rušení	nočního	klidu	
a  porušování	 obecně	 závazné	
vyhlášky	č.	1/2012	a narušová-
ní	veřejného	pořádku.	RM	do-
poručuje	 zařadit	 do	 rozpočtu	
města	 pro	 rok	 2016	 zakoupení	
kamerového	systému.

   

9.	Projednat	v ZM	přijetí	daru	ve	
výši	30.000	Kč	od	Lesů	ČR,	s.p.,	
pro	ZŠ	v Týništi	n.O.

10.	Projednat	 v  ZM	 prodej	 po-
zemku	par.	 č.	 241/1	o  výměře	
171	m2	v k.	ú.	Týniště	nad	Or-
licí	 s  návrhem	 usnesení:	 ZM	
schvaluje	prodej	pozemku	par.	
č.	241/1	o výměře	171	m2	v k.	
ú.	 Týniště	 nad	Orlicí	 pro	 Ing.	
Petra	Rojka	za	cenu	500	Kč/m2	
a poplatky	s tím	spojené.	Pově-
řuje	starostku	podpisem	kupní	
smlouvy.

11.	Projednat	 v  ZM	 prodej	 části	
pozemku	par.	č.	115	o výměře	
6	m2	v k.	ú.	Týniště	nad	Orlicí	
s návrhem	usnesení	ZM	schva-
luje	Prodej	části	pozemku	par.	
č.	 115	 o  výměře	 6	m2	 v  k.	 ú.	
Týniště	 nad	 Orlicí	 pro	 Mgr.	
Martu	 Voborníkovou	 za	 cenu	
500	 Kč/m2	 a  poplatky	 s  tím	
spojené.	Nový	pozemek	par.	č.	
115/2	 o  výměře	 6	m2	 byl	 od-
dělen	 geometrickým	 plánem	
č.	 1419-5603/2009	 z  pozemku	
par.	 č.	115	v k.	ú.	Týniště	nad	
Orlicí	 a  pověřuje	 starostku	
podpisem	kupní	smlouvy.

12.	Projednat	v ZM	prodej	pozem-
ku	par.	č.	st.	116	o výměře	245	
m2	v k.	ú.	Štěpánovsko	s návr-
hem	 usnesení:	 ZM	 schvaluje	
prodej	pozemku	par.	č.	st.	116	
o výměře	245	m2	v k.	ú.	Štěpá-
novsko	 pro	 manžele	 Eduarda	
a Zlatuši	Cinovou	za	cenu	150	
Kč/m2	a poplatky	s tím	spoje-
né.	 Pověřuje	 starostku	 podpi-
sem	kupní	smlouvy.

13.	Projednat	v ZM	záměr	odkou-
pení	 2	 domů	 za	 věží	 čp.	 168	
na	 p.č.	 782	 v  rámci	 možného	
rozšíření	 silnice	 a  obchvatu	
Týništěm.

14.	 Záměr	 prodeje,	 daru	 pozem-
ku	 parcelní	 číslo	 st.	 224	 -	 za-
stavěná	plocha	a nádvoří	v k.ú.	
Petrovice	nad	Orlicí	o výměře	
298	m2.

15.Ukládá	projednat	v ZM	prodej	
nebo	 dar	 pozemku	 parcelní	
číslo	st.	224	-	zastavěná	plocha	

a nádvoří	v k.ú.	Petrovice	nad	
Orlicí	o výměře	298	m2	pro	SK	
Petrovice,	IČO	48617024.

16.	 Ukládá	 OSM	 a  FO	 zařadit	
rekonstrukci	 chodníků	 před	
bytovým	 domem	 č.p.	 922,	
Okružní,	Týniště	n.O.	do	 roz-
počtu	města	pro	rok	2016.

17.Ukládá	OSM	a FO	zařadit	 re-
konstrukci	 chodníků	před	by-
tovým	domem	č.p.	111	v ulici	
Na	Bělidle,	Týniště	nad	Orlicí	
do	rozpočtu	pro	rok	2016.

D) Zamítá

•	 Žádost	 manželů	 Matějkových	
o odkoupení	pozemku	u rodin-
ného	 domu	 č.p.	 60	 postavené-
ho	na	pozemku	p.č.	 181	 v  k.ú.	
Petrovice	 nad	 Orlicí:	 Jedná	
se	 o  část	 pozemku	 p.č.	 817/2	
ostatní	plocha	ostatní	komuni-
kace.

A) ukládá:

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 prodej	
pozemku	parc.	č.	1662/81	o vý-
měře	847	m2,Na	Podboří“	v k.	
ú.	Týniště	nad	Orlicí	–	 lokalita	
Podboří	 pro	 manžele	 Andreu	
Nagyovou	 a  Jana	 Nagyho	 za	
cenu	 990	 Kč/m2	 a  poplatky	
s prodejem	spojené.

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 pro-
dej	pozemku	parc.	 č.	 1662/122	
a par.	č.	1662/127	o celkové	vý-
měře	1023	m2,Na	Podboří“	v k.	
ú.	Týniště	nad	Orlicí	–	 lokalita	
Podboří	pro	pana	Jaroslava	Če-
pelku	za	cenu	990	Kč/m2	a po-
platky	s prodejem	spojené.

Ing. Jana Galbičková, starostka
MUDr. Josef Otava, místostarosta

usnesení č. 26
usnesení	Rady	města	Týniště	n.	O.	

konané	dne	4. 9. 2015

místní poplatek za svoz komunálního odpadu
II.splátka	je	splatná	do	31.října

Sazba	místního	poplatku	na	II.	pololetí	2015	činí	
300,-Kč	za	osobu

Místní	poplatek	je	možno	uhradit:
hotově	v pokladně	MěÚ	v Týništi	nad	Orlicí	ve		dnech:

pondělí	od	7:30	–	11:30				12:30	–	16:30	hod
středa			od	7:30	–	11:30				12:30	–	16:30	hod

bankovním	převodem	na	účet	číslo:	19-1240103329/0800	
variabilní	symbol	-	k doptání	na	kristakova@tyniste.cz,																																				

nebo	na	tel.	čísle	494 337	353
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Nádražačky Lydie Šimerdová (vpravo) a Pavlína Koukolová byly na 5. gulášových slavnostech v Bolehošti úspěšné

JAk si sPOlek V BOlehOšti Přihřál gulášek

     

„Hele,	 mám	 to	 vymyšlený,“	 za-
hlaholila	 na	 mě	 kamarádka,	 když	
jsem	 šel	 kolem	papírnictví	u  věže,	
„letos	 pudu	 za	 průvodčí	 a  uvařím	
pořádnej	 nádražáckej	 guláš!	 Ako-
rát	teda	budu	potřebovat	od	vás	pu-
čit	 nějakou	 tu	 ceduli	 s  odjezdama	
vlaků,	 telefón,	 razítka	 a  jízdenky,	
nó,	 to	by	bylo	 fajn.	 Jo,	a  ještě	 shá-
ním	odvoz.	Povezeme	totiž	várnici	

a stánek,	víš?	A budu	soutěžit	za	vás	
–	to	by	šlo,	ne?!“

„Jasně,	 jasně,	 není	 problém,	 to	
zvládnem,	 to	 nějak	 uděláme…,“	
odkýval	jsem	to	všechno	bez	zavá-
hání.

Tak	podobně	vypadal	v polovině	
června	rozhovor	mezi	mnou	a Ly-
dií	 Šimerdovou,	 dlouholetou	 sou-
těžící	 na	 Gulášových	 slavnostech	

v  Bolehošti.	 V  tu	 chvíli	 jsem	 sice	
nevěděl,	 jak	 to	 všechno	 provedu,	
protože	nevlastním	přívěsný	vozík	
ani	 auto	 s  tažným	 zařízením,	 ale	
v duchu	přísloví	o kalhotách	a bro-
du,	jsem	zachoval	klid	a ujistil	moji	
známou,	že	se	na	náš	spolek	může	
spolehnout.

O tom,	že	celá	ta	štrapáce	nako-
nec	dopadla	na	výbornou,	se	může-

te	přesvědčit	z přiložených	fotogra-
fií.	Vzájemná	spolupráce	se	bohatě	
vyplatila	oběma	stranám.	Tímto L.	
Šimerdové	 děkuji	 za	 propagaci	
Spolku	přátel	města	Týniště	 n.	O.,	
a propříště	se	dostavíme	ke	sporáku	
alespoň	usmažit	cibulku.

Adam Prokeš

     

A  „JURÁŠKA“	 se	 jede	 jako	 ob-
vykle?	 Tak	 takový	 dotaz	 při	 tvor-
bě	 ročního	 plánu	 činnosti	 našeho	
cyklotýmu	 dostáváme	 zcela	 pravi-
delně	již	několik	let.	Odpověď	zní:	
„ANO“,	jede	se	ve	stejném	termínu,	
což	 znamená	 první	 sobotu	 v  září	
v 8:00	z náměstí	v Týništi	nad	Or-
licí.

Tato	cykloturistická	akce	se	nám	
dostala	pod	kůži	a každý	rok	si	na	
daný	termín	blokujeme	čas	dlouho	
dopředu.	Jde	o jednu	z akcí,	kde	se	
sejdeme	s lidmi,	kteří	mají	stejného	
koníčka	a  tím	 je	putování	po	mís-
tech,	které	máme	rádi.	Nejde	 totiž	
o žádný	závod	(ano,	vždy	se	objeví	
pár	„závodníků“,	kteří	spěchají,	aby	
byli	v Pekle	první,	ale	tam	většinou	
jejich	 aktivita	 končí,	 no	 možná	
ještě	 na	 guláš	 na	 Jurášku,	 ale	 tam	
opravdu	rychlé	tempo	končí).

Trasa	je	zvolena	velice	citlivě	tak,	
že	si	každý	projde	peklem	(vlastně	
osadou	Peklo),	navštíví	místo,	kde	
je	 všude	dobro,	 tedy	Dobrošov	 (1.	
občerstvení)	 a  zažije	 slastný	 pocit	
„Jury“	 na	 Jurášce,	 při	 doplňování	
proteinů,	 které	mají	 podobu	vyni-
kajícího	guláše	s knedlíkem	(kned-
líků	kolik	kdo	chce)	od	šéfkuchaře	
a  doplnění	 vitamínu	B5	 v  podobě	
jednoho	(nebo	i více)	piveček.	Zde	
dochází	 ke	 zlomu,	 protože	 každý	
ví,	 že	 se	 jede	už	pouze	zpět.	Z  Ju-
rášky	si	to	všichni	účastníci	drandí	
na	 všech	možných	 kolech	 do	 cíle,	
který	je	jako	obvykle	v Týništi	nad	
Orlicí.	Letos	byl	na	Bobkárně,	kde	
proběhl	i závěrečný	„banket“.

Chyběl	sice	červený	koberec,	ale	
to	 nikomu	nevadilo,	 stačil	 i  beton	
na	 podlaze.	 Přece	 nejsme	 žádná	
ořezávátka.	 Každý	 z  letošních	 245	

účastníků	obdržel	pamětní	medaili,	
diplom	a kapku	13.	pramene	z Kar-
lových	 Varů,	 tedy	 trochu	 bylinek,	
abychom	všichni	byli	zdraví	a sešli	
se	příští	rok	na	34.	ročníku	této	vel-
mi	povedené	akce	pro	cykloturisty	
všech	věkových	kategorií.	Letos	ce-
lou	trasu	absolvovali	malinkatí	bu-
doucí	cykloturisté	v cruisrech	(vo-
zíček	 tažený	 za	 kolem	maminkou,	
nebo	 tatínkem),	 ale	 i  opravdoví	
borci	 jako	 nejmladší	 účastník	 Vi-
lém	Vosáhlo,	který	šlapal	na	tyči	ce-
lou	trasu,	a to	mu	je	5	let	(obdiv	pa-
tří	i mamince,	která	dělala	vodiče).	
Klobouk	 dolů	 před	 nejzkušenější-
mi	 cykloturisty,	 kterými	 letos	 byli	
několikanásobná	 mistryně	 České	
republiky	v cykloturistice	Dáda	Bě-
hounková	(nepřehlédnutelná	v pe-
lotonu	se	svými	ponožkami	Fernet)	
a Bohumil	Janeček	(78	let).	Katego-

rie	„Smolař	roku“	tentokrát	málem	
nebyla	 vyhlášena,	 protože	 všichni	
dojeli	ve	zdraví	a nikdo	se	nezranil.	
Ocenění	získal	jeden	cyklista,	který	
měl	malinkaté	bebínko	na	nožičce,	
které	nestálo	ani	za	to.	Správný	cy-
klista	přece	něco	vydrží!

Velké	 poděkování	 patří	 všem,	
kteří	se	podílejí	na	organizaci.	Dále	
pak	 sponzorům	 a  městu	 Týniště	
nad	Orlicí,	že	i v této	těžké	době	ne-
váhají	uvolnit	finanční	prostředky,	
aby	se	tato	akce	mohla	uskutečnit.

Všichni	jsme	se	mezi	sebou	lou-
čili	po	slavnostním	ukončení:	„Tak	
ahoj	-	za	rok!“	My	se	již	dnes	těšíme	
a určitě	pojedeme.	A co	vy?

Ing.Stanislav Jech, 
Nepasický cyklotým
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18. července zazněly ve věži kytary Petra Lessnera a Markéty Šmídové - 
The Maps. Foto: Štěpán Tomašík

Julka Šimka (kytara) doprovázejí výborní muzikanti Jan Šimek (foukací 
harmonika), Michal Svoboda (klávesy), Ondřej Šimko (bicí) a Jan Židlický 
alias Gouranga (baskytara). Foto: Štěpán Tomašík

miroslav Pumr
V  Křivicích	 č.p.	 25	 se	 narodil	

14.  prosince  1910	 Miroslav	 Pumr	
(zemřel	 26.  7.  1976).	 S  výrobou	
jízdních	kol	začínal	v Bolehošti.	Od	
roku	1947	měl	vlastní	dům	a dílnu	
v Nádražní	ulici	č.	p.	522	v Opočně,	
kde	 vyráběl,	 prodával	 a  opravoval	
jízdní	 kola.	 Vyráběl	 též	 speciální	
jízdní	 kola,	 prováděl	 smaltování	
a niklování	součástí.

V  pondělí	 19.  října	 se	 koná	 první	
z řady	pravidelných	Žákovských	kon-
certů	 spojený	 s  výstavou	 prací	 žáků	
výtvarného	oboru.

Začátek	 koncertu	 je	 v  18.00	 hod.	
v sále	ZUŠ.

Pořádají	ZUŠ	a SRPZUŠ.

   

Nejenom	 statickými	 výstavami,	
ale	 i  živou	 hudbou	 přispívá	 náš	
spolek	ke	kulturnímu	vyžití	v Týni-
šti.	Už	před	čtyřmi	 lety,	když	 jsme	
uspořádali	 první	 Francouzský	 ve-
čer,	se	ukázalo,	že	muzika	se	stane	
jednou	 z  aktivit,	 kterou	 bychom	
chtěli	 věž	 a  její	 okolí	 oživit.	 Zve-
me	 méně	 známé	 amatérské	 a  po-
loprofesionální	hudebníky,	 kterým	
nevadí	malý	 prostor	 a  tím	 pádem	
nevelký	 počet	 posluchačů.	 Naším	
cílem	 ani	 není	 pořádat	 koncer-
ty	 festivalových	 rozměrů,	 a  jejich	
počet	 za	 rok	 obvykle	 nepřesahuje	
číslovku	tři.

V  úmorném	 červencovém	 ve-
dru	 přijeli	 do	 věže	 zahrát	 The	
Maps,	 s  jejichž	 hudbou	 se	 někteří	
z  vás	mohli	 setkat	 loni	 v Městské	
knihovně	(doprovázeli	vernisáž	vý-
stavy	 Milady	 Chmelíkové	 Střípky	
z Osvětimi).	Kytarové	duo	Markéta	
Šmídová	 a Petr	 Lessner	představi-
lo	 v  téměř	 hodinovém	bloku	 ved-

le	 převzatých	 písní	 i  svoji	 tvorbu.	
Zpívají	česky	a anglicky,	a jak	sami	
sdělili,	 nejsou	 během	 roku	 příliš	
k  vidění.	 Avšak	 úplně	 nedostupní	
nejsou,	jejich	skladby	si	můžete	po-
slechnout	 na	 internetových	 strán-
kách	bandzone.cz.

Poslední	 srpnový	 čtvrtek	 způ-
sobila	 trochu	 hluku	 na	 veřejném	
prostranství	 hudební	 formace	
Šimko	&	Šimek.	 Známý	 místní	
lékař,	 fotograf,	 básník,	 sportovec	
a  písničkář	 v  jedné	 osobě	 Julius	
Šimko  u  nás  vystupoval	 se	 svým	
kamarádem	 Janem	 Šimkem	 už	
v minulém	roce	a letos	se	jeho	ka-
pela	 rozrostla	 o  další	 tři	 členy.	Na	
vydařeném	folkovém	recitálu	s ná-
zvem	 U  tří	 párů	 kolejí	 jsme	 měli	
možnost	poslechnout	Julkovu	ryze	
vlastní	 tvorbu	 proloženou	 poe-
zií a dobrým	humorem.

Adam Prokeš, 
Spolek přátel města Týniště n. O.
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Jsem	 spolu	 s  ostatními	 lidmi	
svědkem	 kolapsu	 ženy	 nakupující	
v obchodním	centru.	Paní	se	náhle	
podlomila	kolena	a upadla	na	zem.	
Přiskočím	k ní	a hlasitě	ji	oslovím,	
chytám	paní	za	ramena	a lehce	s ní	
zatřesu:	„Paní,	slyšíte	mě,	jste	v po-
řádku?“	 Žena	 leží	 na	 zádech,	 má	
zavřené	 oči	 a  neodpovídá.	 Kont-
roluji	dech	a slyším,	že	paní	dýchá.	
Muž	stojící	vedle	mě	zdvihne	ženě	
nohy	a paní	krátce	nato	otevírá	oči	
a pomalu	se	probouzí.	Je	zmatená,	
ptá	se,	co	se	stalo.	Paní	necháváme	
ještě	 několik	 minut	 ležet	 a  pak	 ji	
pomalu	posadíme.	Zatím,	 co	paní	
ležela,	 jsme	 jí	 zavolali	 doprovod,	
který	ženu	odveze	domů.	Paní	nám	
sdělila,	že	podobný	kolaps	měla	už	
podruhé.	 Doporučili	 jsme	 jí	 ná-
vštěvu	lékaře.

Bezvědomí	 může	 mít	 mnoho	
příčin,	stejně	tak	i délka	a intenzita	
bezvědomí	může	být	různá.

Bezvědomí	 může	 být	 způsobe-
né	 vlivem	 onemocnění,	 kterými	
jsou	 například:	 mozkové	 příhody	
(mozková	 mrtvice),	 náhlá	 zástava	
oběhu	(infarkt	myokardu),	decho-
vé	selhání	(při	plicních	nemocech),	
epileptický	 záchvat	 (bezvědomí	
předcházejí	 křeče),	 diabetické	
kóma	 (vysoká	nebo	nízká	hladina	
cukru	v krvi)

Bezvědomí	 z  příčin	 vnějších,	 na-
příklad:	otřes	mozku	a úrazy	hlavy	
(autonehody,	pády	z kola	a z výšky)
otravy	 (alkohol,	 léky,	 oxid	 uhel-
natý,	 oxid	 uhličitý),úrazy	 elektric-
kým	proudem,	 nedostatek	 kyslíku	
(dušení,	tonutí),	šok	(například	při	
masivním	krvácení)

Pojďme	 si	nyní	 říci,	 v  čem	spo-
čívá	 hlavní	 nebezpečí	 bezvědomí	
a jak	člověku	v bezvědomí	můžeme	
pomoci.

krátkodobé bezvědomí způso-
bené krátkodobým nedokrvením 
mozku – mdloba /synkopa/

Jde	 o  obrannou	 reakci	 organi-
smu	 a  nejedná	 se	 přímo	 o  život	
ohrožující	ani	nebezpečný	stav.	Při	
častém	opakování	mohou	kolapso-
vé	stavy	ukazovat	na	nějakou	cho-
robu	 a  je	 namístě	navštívit	 lékaře.	
Příčinou	mdloby	může	 být	 napří-
klad	dlouhý	pobyt	v horku,	dlouhé	
stání	 na	 místě,	 rychlá	 změna	 po-
lohy	nebo	užívání	 léků	na	 snížení	
krevního	tlaku.	Mdloba	může	také	
vzniknout	 v  důsledku	 vyčerpání,	
srdeční	 arytmie,	 psychického	 vy-
pětí	či	rychlým	ponořením	do	stu-
dené	vody.	Z krátkodobého	bezvě-
domí	 by	 se	měl	 postižený	 probrat	
přibližně	 do	 jedné	minuty.	 Pokud	

se	 tak	nestane,	 jedná	se	o vážnější	
stav.

První	pomoc
Dbáme	 na	 svou	 vlastní	 bezpeč-

nost	a bezpečnost	postiženého,	na-
příklad	na	rušné	silnici	apod.

Následně	 ověříme	 základní	 ži-
votní	funkce	postiženého,	dýchání	
a vědomí

Pokud	postižený	dýchá	normál-
ně	a nejeví	známky	vědomí	(nerea-
guje	na	hlasité	oslovení,	ani	na	bo-
lestivý	podnět,	například	štípnutí),	
položíme	ho	na	záda	s mírným	zá-
klonem	hlavy	 a přizdvihneme	mu	
spodní	končetiny	do	zvýšené	polo-
hy.	Zajistíme	tak	postiženému	lepší	
prokrvení	 mozku.	 Nabytí	 vědomí	
by	mělo	 nastat	 přibližně	 do	 jedné	
minuty.	 Poté	 může	 být	 postižený	
zmatený	a dezorientovaný.	Nechá-
váme	postiženého	ještě	několik	mi-
nut	 ležet	 a pak	ho	můžeme	zkusit	
pomalu	posadit

Pokud	 ke	 kolapsu	 došlo	 v  uza-
vřených	 prostorách,	 zajistíme	 pří-
sun	 čerstvého	 vzduchu	 do	 míst-
nosti	 a  rozepneme	 postiženému	
těsný	oděv	okolo	krku

Dle	možností	zavoláme	postiže-
nému	doprovod.	Nenecháváme	ho	
odejít	samotného

Pokud	k bezvědomí	nedošlo	ná-
sledkem	úrazu	a trvalo	maximálně	
minutu,	není	nutné	volat	 zdravot-
nickou	 záchrannou	 službu.	 Do-
poručíme	 postiženému	 návštěvu	
lékaře

koma - hluboké bezvědomí
Postižený	v hlubokém	bezvědo-

mí	 většinou	 nereaguje	 na	 žádné	
vnější	 podněty.	 Nereaguje	 na	 hla-
sité	 oslovení,	 zatřesení	 ani	 na	 bo-
lestivé	podněty.	Postižený	má	zcela	
povolené	 svalové	 napětí	 a  mozek	
nemusí	zcela	ovládat	vnitřní	hlad-
ké	svalstvo.	Jde	o závažný	stav,	kte-
rý	 je	 projevem	 poruchy	 činnosti	
centrálního	 nervového	 systému.	
Může	dojít	mimo	jiné	i k uvolnění	
jazyka,	 krku	 a  hltanových	 svalů.	
To	může	být	příčinou	zablokování	
průchodnosti	dýchacích	cest	a po-
stiženému	 hrozí	 smrt	 udušením.	
Dále	 je	 postižený	 ohrožen	 vdech-
nutím	 zvratků	 a  následným	 zadu-
šením.	 V  případě,	 kdy	 postižený	
v bezvědomí	 trpí	křečemi	 /epilep-
sie/,	 může	 si	 nevědomě	 způsobit	
vážná	poranění	o předměty	v jeho	
bezprostředním	 okolí	 nebo	 utr-
pět	 poranění	 pádem	 například	 ze	
schodů.	U postiženého	v bezvědo-
mí	může	také	dojít	k zástavě	dechu	
a srdečního	oběhu.

V  neposlední	 řadě	 je	 člověk	
v  bezvědomí	 ohrožen	 na	 životě	
samotnou	příčinou,	která	bezvědo-
mí	 vyvolala	 (například	 masivním	

   

krvácením,	srdeční	zástavou	a ná-
sledným	nedostatkem	kyslíku,	me-
tabolickými	změnami	apod.)

První	pomoc
V  první	 řadě	 vždy	 dbáme	 na	

vlastní	 bezpečnost	 a  bezpečnost	
postiženého

Pokud	 jsou	 známy	 možné	 pří-
činy	 bezvědomí,	 odstraníme	 je	
(přerušení	 elektrického	 proudu,	
vynesení	ze	zamořeného	prostoru,	
zástava	masivního	 krvácení,	 vyta-
žení	z vody	apod.)

Ověříme	 základní	 životní	 funk-
ce	dýchání	a vědomí.	Vědomí	–	po-
stiženého	 hlasitě	 oslovíme,	 lehce	
s  ním	 zatřeseme,	 použijeme	 bo-
lestivý	 podnět	 (štípnutí).	 Dýchání	
–	 nejdříve	 postiženého	 položíme	
na	 záda	 a  záklonem	 hlavy	 zprů-
chodníme	 dýchací	 cesty,	 případně	
zkontrolujeme	 a  vyčistíme	 ústní	
dutinu.	Poslechem,	pohledem,	po-
citem	zjišťujeme	přítomnost	dechu	
(max.	po	dobu	10	vteřin).	Pozor	na	
lapavé	dechy	nebo	chrčení	-	nejed-
ná	se	o normální	dýchání!

Pokud	 postižený	 dýchá	 nor-
málně,	 uložíme	 jej	 do	 zotavovací	
polohy	 na	 boku	 se	 záklonem	 hla-
vy	 /pouze	pokud	není	předpoklad	
možného	poranění	páteře/	a zavo-
láme	 zdravotnickou	 záchrannou	

službu	 na	 tísňovou	 linku	 155.	Do	
jejího	 příjezdu	 postiženého	 neo-
pouštíme	a kontrolujeme,	 zda	po-
stižený	normálně	dýchá

Dále	 pátráme	 po	 možných	 pří-
činách,	 které	 mohly	 bezvědomí	
vyvolat.	Ptáme	se	svědků	na	mož-
ný	pád	a náraz	do	hlavy.	Pohledem	
hledáme	 masivní	 krvácení	 nebo	
čichem	 zjišťujeme	možnou	 otravu	
alkoholem	apod.

Pokud	 postižený	 přestane	 dý-
chat	 normálně	 nebo	 nedýchá,	 tak	
o  změně	 jeho	 stavu	 (z  dýchá	 -	 na	
nedýchá	 normálně)	 informujeme	
znovu	prostřednictvím	tísňové	lin-
ky	 155	 zdravotnickou	 záchrannou	
službu.	 Pokud	 postižený	 nedýchá	
normálně	 –	 hrudník	 se	 nepohy-
buje	 a  neslyšíme	 ani	 necítíme	 vy-
dechovaný	 vzduch,	 neprodleně	
postiženého	 otočíme	 na	 záda	 na	
tvrdou	a rovnou	podložku	a zahá-
jíme	nepřímou	srdeční	masáž	frek-
vencí	 100-120	 stlačení	 za	minutu.	
Hloubka	 stlačení	 hrudníku	 je	 5-6	
cm	 u  dospělých	 a  přibližně	 třeti-
na	výšky	hrudníku	u dětí.	Srdeční	
masáž	 nepřerušujeme	 do	 příjezdu	
zdravotnické	záchranné	služby,	do	
doby	 obnovení	 spontánního	 dý-
chání	postiženého	nebo	než	se	po-
stižený	začne	kompresím	hrudníku	
bránit
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Kromě	 krátkodobého	 bezvě-
domí	 a  hlubokého	 bezvědomí	 se	
můžeme	setkat	s dalšími	vážnými	
stavy	 bezvědomí,	 kdy	 například	
postižený	krátce	 reaguje	na	oslo-
vení	 nebo	 na	 bolestivý	 podnět	
a  znovu	 upadá	 do	 bezvědomí.	
Tyto	 stavy	 trvají	 z  pravidla	 déle	
než	 několik	minut.	Vždy	 voláme	
zdravotnickou	 záchrannou	 služ-
bu	 na	 tísňovou	 linku	 155.	 První	
pomoc	je	do	příjezdu	zdravotnic-
ké	 záchranné	 služby	 stejná	 jako	
u  hlubokého	 bezvědomí,	 tedy	
kontrola	 základních	 životních	
funkcí	případně	resuscitace.

Pokud	dojde	k bezvědomí	u dí-
těte,	 například	 v  důsledku	 pádu	
nebo	 z  jiných	 nejasných	 příčin,	
vždy	 co	 nejrychleji	 zavoláme	
zdravotnickou	 záchrannou	 služ-
bu	na	tísňovou	linku	155	a do	je-
jího	 příjezdu	 poskytujeme	 první	
pomoc	jako	u dospělého	v bezvě-
domí.

Postižený	 v  bezvědomí	 může	
být	 také	 diabetik	 s  nízkou	 nebo	
vysokou	 hladinou	 cukru	 v  krvi.	
Že	 je	 postižený	 diabetik	 nám	
mohou	 sdělit	 například	 blízcí	
postiženého	 nebo	 průkaz	 diabe-
tika.	 Opět	 provádíme	 kontrolu	

životních	 funkcí,	 uložení	 do	 sta-
bilizované	 polohy.	 Postiženého	
neopouštíme	 do	 příjezdu	 zdra-
votnické	záchranné	služby.

Pokud	 je	 postižený	 v  bezvědo-
mí	 epileptik	 a  trpí	 epileptickým	
záchvatem,	 nebráníme	mu	 v  po-
hybu	 po	 dobu	 křečí.	 Pouze	 do-
hlédneme	 na	 to,	 aby	 se	 nezranil	
o okolní	předměty	nebo	aby	neu-
padl	například	ze	schodů.	Nic	mu	
nevkládáme	 do	 dlaní	 ani	 do	 úst.	
Křeče	 při	 záchvatu	 po	 několika	
minutách	odezní	 a následuje	kli-
dová	 fáze	 záchvatu	 doprovázená	
bezvědomím.	Zde	je	nutné	zajistit	
postiženému	 průchodné	 dýchací	
cesty	 záklonem	 hlavy,	 aby	 nedo-
šlo	 k  zapadnutí	 jazyka.	 Zkont-
rolujeme,	 zda	 dýchá	 normálně	
a uložíme	ho	do	zotavovací	polo-
hy	na	boku.	Postižený	by	měl	sám	
postupně	nabýt	vědomí.	Opět	ho	
nenecháváme	bez	dozoru	do	doby	
obnovení	plného	vědomí.

Pokud	 postižený	 v  bezvědomí	
masivně	krvácí,	zastavíme	co	nej-
rychleji	 krvácení	 a  postiženého	
uložíme	 do	 autotransfúzní	 polo-
hy	 vleže	 na	 zádech	 se	 zdvihnu-
tím	spodních,	případně	i horních	
končetin.	 Postiženého	 můžeme	

   

také	 uložit	 na	 šikmou	 podložku	
hlavou	 dolů.	Můžeme	 využít	 na-
příklad	 svažitý	 terén,	 vysazené	
a podložené	dveřní	křídlo,	napří-
klad	knihami	apod.

Zvláštní	 pozor	dáváme	při	 po-
skytování	 první	 pomoci	 postiže-
nému	v bezvědomí	v případě,	kdy	
lze	 předpokládat	možnou	 otravu	
oxidem	 uhličitým	 a  uhelnatým.	
Zpravidla	bývá	postižený	nalezen	
v uzavřených	 a nevětraných	pro-
storách	bytu,	koupelně	nebo	také	
ve	sklepě,	kde	je	například	kotel-
na.	 První	 pomoc	 je	 v  takových	
případech	nejprve	technická,	tedy	
vynesení	 postiženého	 z  uzavře-
ných	prostorů,	případně	zajištění	
intenzivního	 odvětrání.	 Při	 otra-
vách	oxidem	ulhičitým	a uhelna-
tým	je	rozhodující	co	nejrychlejší	
odborná	první	pomoc.	Tedy	bez-
odkladně	voláme	na	tísňovou	lin-
ku	zdravotnické	záchranné	služby	
a  následně	 provádíme	 všechny	
úkony	laické	první	pomoci	stejně	
jako	v ostatních	případech	bezvě-
domí.	 Pokud	 sami	 na	 sobě	 zpo-
zorujeme	sebemenší	nevolnost	či	
únavu,	ihned	opustíme	zamořený	
prostor.	Pro	člověka	je	oxid	uličitý	
a uhelnatý	smysly	nerozpoznatel-

ný.	Jedná	se	o  jedovaté	plyny	bez	
barvy	a zápachu	a pokud	bychom	
se	sami	pohybovali	v tomto	zamo-
řeném	 prostředí	 bez	 ochranných	
prostředků,	 jsme	 bezprostředně	
ohroženi	na	životě.	V  těchto	pří-
padech	 jsou	 na	 místo	 povolává-
ny	 i  další	 složky	 integrovaného	
záchranného	 systému.	 Hasiči	
jsou	 vybaveni	 dýchací	 technikou	
a  měřícími	 přístroji	 pro	 zjištění	
úrovně	 zamoření.	 První	 –	 tech-
nická	pomoc	je	tedy	ve	vážnějších	
případech	provedena	hasiči	s po-
užitím	 speciálních	 ochranných	
prostředků.

Problematika	bezvědomí	je	vel-
mi	obsáhlé	téma.	V tomto	článku	
jsme	 si	 připomenuli	 pouze	 zá-
klady	 laické	první	 pomoci	 a nej-
častější	 stavy,	 se	 kterými	 se	 mů-
žeme	v souvislosti	s bezvědomím	
setkat.	V  příštím	díle	 se	 budeme	
věnovat	první	pomoci	při	dalším	
život	 ohrožujícím	 stavu	 a  tím	 je	
masivní	krvácení.

Norbert Šimon,
JSDH Týniště nad Orlicí
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sPOlečnOst ODekO, s. R. O.

   

Společnost	ODEKO,	s.	r.	o.,	slou-
ží	již	více	než	20	let	obcím	regionu	
hlavně	 v  oblasti	 svozu	 a  likvidace	
odpadů.	 Dnes	 je	 100	 %	 vlastněna	
obcemi	 a  pomáhá	 jim	 plnit	 stále	
větší	 nároky	 a  úkoly,	 které	 na	 ně	
klade	stát,	správní	orgány	a legisla-
tiva.	ODEKO,	s.	r.	o.,	je	i prostřed-
níkem	 mezi	 obcemi	 a  organizací	
EKO-KOM,	 a.	 s.,	 která	 provozuje	
systém	plnění	povinností	zpětného	
odběru	a využití	odpadu	z obalů.

Vzhledem	 k  tomu,	 že	 nemáme	
ve	 vlastnictví	 skládku	 tuhých	 ko-
munálních	 odpadů,	 jsme	 nuceni	
ukládat	odpad	komerčně	na	sklád-
ce	 jiného	 vlastníka	 s  poplatkem.	
Pro	zefektivnění	nakládání	s tímto	
odpadem	 provozujeme	 překládací	
stanici	 v  Albrechticích	 nad	Orlicí,	
kde	dochází	k soustředění	odpadu	
z  jednotlivých	 svozů	 do	 velkoob-
jemových	 kontejnerů,	 které	 jsou	
potom	 odvezeny	 na	 konečnou	
skládku.	 Na	 překládací	 stanici	 se	
soustřeďují	 i  ostatní	 separované	
odpady	jako	je	papír,	sklo	a plasty,	
jejichž	 svoz	 také	 zajišťuje	 společ-

nost	ODEKO,	s.	r.	o.
V  kalendářním	 roce	 převezme-

me	 více	 než	 10	000	 tun	 odpadů.	
Z  toho	 je	 62	 %	 směsného	 komu-
nálního	 odpadu,	 12	 %	 inertního	
odpadu	 jako	 je	 zemina,	 kamení,	
cihly	a beton,	9	%	ostatního	odpa-
du	jako	například	pneumatiky,	9	%	
biologicky	 rozložitelných	 odpadů,	
3	%	sklo,	3	%	plast	a 2	%	papír.	Na-
ším	cílem	je	pokračujícím	tříděním	
snižovat	podíl	komunálního	odpa-
du,	za	který	musíme	externě	platit	
skládkovné.

V  roce	 2015	 jsme	 dle	 nových	
požadavků	 zavedli	 svoz	 drobného	
kovového	odpadu,	 jako	 jsou	obaly	
a  plechovky.	 V  pololetí	 se	 objem	
takto	 vytříděného	 odpadu	 ustálil	
na	1,5	tuny	měsíčně.

V září	otevíráme	v areálu	překlá-
dací	 stanice	 centrální	 sběrný	 dvůr	
pro	 svozovou	 oblast	 Odeko,	 s.	 r.	
o.	 K  tomu	 byla	 provedena	 rekon-
strukce	 zpevněných	 ploch	 a  poří-
zeny	váhy	a kontejnery.

V rámci	obnovy	vozového	parku	
kupujeme	 nový	 sběrný	 vůz	 Volvo	
s  nástavbou	 Zoeller.	 Ten	 nahradí	
více	 než	 12	 let	 starý	 svozový	 vůz	
MAN,	 u  kterého	 jsou	 již	 náklady	
na	opravy	a údržbu	velmi	vysoké.

Dlouhá	 léta	 se	 naše	 společnost	
věnuje	 také	 zpracování	 biologic-
kých	 odpadů.	 Vlastníme	 areál	

   

kompostárny	 u  Lípy	 nad	 Orlicí,	
který	 je	 schváleným	 pracovištěm	
pro	výrobu	kompostu.	V  letošním	
roce	jsme	nakoupili	dalších	15	kusů	
kontejnerů	 na	 BIO	 odpad,	 včetně	
nájezdů	 pro	 sekačky	 a  nabízíme	
jejich	 využití	 všem	obcím	 v  okolí.	
Oddělíme-li	totiž	v sezóně	bio	od-
pad	 od	 tuhého	 domovního	 odpa-

du,	ušetříme	na	každé	tuně	více	než	
1	000	 Kč	 za	 externí	 skládkování.	
Náš	 schválený	 výrobek	 „Kompost	
ODEKO“	prodáváme	 zemědělcům	
pro	 vylepšení	 půdy,	malospotřebi-
telům	a použití	nachází	i při	rekul-
tivaci	uzavřené	skládky	Albrechtice	
–	Nová	Ves.
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není knihOVnA JAkO knihOVnA

týDen knihOVen 2015

     

Děda	 vedl	 Viktora	 ze	 školky.	
Vnuk	mu	nadšeně	vyprávěl	o diva-
dle,	ve	kterém	ten	den	byli.

„A  byl	 tam	 Kašpárek,	 pomo-
hl	 Honzovi	 zachránit	 princeznu	
z  pekla.	 Ten	 čert	 byl	 děsně	 stra-
šňácký.	 Kašpárek	 měl	 rolničky.	
Jak	 zazvonil,	 všichni	 čerti	 utekli.	
Opravdu,	dědo!“

„Čerti	jsou	strašpytlové,	to	se	ví,“	
potvrdil	jeho	slova	dědeček.

„Co	 budeme	 dnes	 dělat?	 Praco-
vat	na	zahrádce?“

Děda	 zavrtěl	 hlavou.	 Nechtěl,	
aby	děti	dupaly	po	mokré	trávě,	tak	
vymyslel	jiný	program.

„Dneska	půjdeme	do	knihovny!“	
„Do	knihovny?	To	jako	vlezem	do	
té	skříně	plné	knížek,	co	máš	v lož-

nici?	Tys	 ty	knížky	vyndal	a my	si	
sedneme	 na	 police	 a  budeme	 tam	
sedět	místo	nich?“

Děda	 se	 té	 představě	 zasmál,	
bude	 o  ní	muset	 povědět	 babičce.	
Ale	Viktorovi	vysvětlil,	 že	knihov-
na,	 co	 má	 on	 v  ložnici	 a  tatínek	
v  pracovně,	 vypadá	 opravdu	 jako	
skříň,	ale	ta,	co	myslí	on,	je	budova,	
v  níž	 je	 spousta	 regálů	 s  knihami,	
a hodné	paní	a hodní	pánové,	kteří	
knížky	půjčují	čtenářům	domů,	aby	
si	 je	mohli	 přečíst.	Vždyť	 všechny	
knížky	 člověk	 mít	 doma	 nemůže,	
to	by	se	tam	za	chvíli	sám	nevešel.	
Přesně	do	takové	knihovny	půjdou	
dnes	 odpoledne,	 protože	 se	 tam	
koná	výstava	fotografií	dědova	ka-
maráda.

„On	fotí	hlavně	přírodu.	Teď	ces-
toval	po	severu	Evropy,	 tak	se	pů-
jdeme	podívat,	jaké	to	tam	je.“	„Tak	
jo,	 půjdou	 s  námi	 i  holky?“	 „Ba-
bička	 s  Viktorkou	 určitě,	 ale	 jestli	
půjde	 i  tvoje	 máma,	 to	 netuším,“	
odpověděl	popravdě	děda.

Kupodivu	 maminka	 byla	 pro.	
Chtěla	vidět	výstavu,	a  taky	 si	po-
třebovala	 půjčit	 nějaké	 odborné	
publikace,	 co	 potřebuje	 do	 práce.	
Proto	 se	 ráda	 připojila	 a  rozšířila	
tak	 členy	 jejich	výpravy	za	pozná-
ním.

Viktor	 byl	 knihovnou	 nadšený.	
Tolik	 knížek	 pohromadě	 spatřil	
poprvé	v životě.	Když	viděl,	že	ma-
minka	 má	 průkazku,	 hned	 chtěl	
mít	 taky	 takovou.	 Získal	 ji	 a  byl	

pyšný,	 že	 je	 čtenářem,	 i  když	 ještě	
neumí	číst.	Ale	to	se	od	září	změní.	
Pěkně	si	prohlédli	výstavu,	babička	
si	popovídala	se	svou	kamarádkou,	
kterou	tu	potkala,	a vydali	se	domů.

„Až	 vyrostu,“	 ozvala	 se	 z  niče-
ho	 nic	 Viktorka,	 „zařídím	 si	 taky	
takhle	obrovskou	knihovnu	a budu	
lidem	 půjčovat	 knížky.	 ČÍST	 JE	
TOTIŽ	RADOST.“	Na	její	moudrá	
slova	neměli	dospělí	 co	dodat,	 tak	
mlčky	pokračovali	v cestě…

Použitý	 zdroj:	 SEMELKOVÁ,	
Jana.	 Pohádkové	 vajíčko.	 1.	 vyd.	
Praha:	 JaS	nakladatelství,	 2015.	 73	
s.	ISBN	978-80-87654-14-9.

   

•	 Dnes	vám	čte:
Ivanka	 Devátá,	 Vladimír	 Čech,	

Josef	 Somr,	 Miroslav	 Táborský,	
Marek	Eben,	Ivan	Trojan…

Přijďte	si	poslechnout	ukázky	z au-
dio	knih	–	5. 10.  ,	7. 10.	a 8. 10.	
dopoledne	v dospělém	oddělení

•	 Dnes	 vám	 čteme	 v  Klubu	 dů-
chodců:

Ukázky	z audio	knih
úterý	6. 10. 2015	odpoledne
 
•	 literární večer se spisovateli
Hosté:	Milan	Dušek	a ing.	Jaroslav	

Jonáš
čtvrtek	1. 10. 2015	v 17,30	hod.
 
•	 Objektivem Josefa Jedličky
Vernisáž	 výstavy	 týnišťského	 foto-

grafa
čtvrtek	8. 10. 2015	v 17	hod.

Doprovodné akce:
•	 Vinobraní	/ochutnávka/
•	 Burza	knih	a časopisů	2+1	zdar-

ma
•	 Dárkové	 poukazy	 na	 členství	

v knihovně

Dětské oddělení
•	 Beseda se spisovatelkou mar-

tinou Drijverovou	 o  knize	 Pří-
šerné	 zlobilky	 6.  10.  2015	 od	
8,30hod.	pro	žáky	2.	tříd	ZŠ	Tý-
niště	n.	Orl.

•	 Čtvrtek	 8.  října  2015	 od	 13	 do	
17	 hod.	 Den otevřených dve-
ří -	 koná	při	 příležitosti	 zaháje-
ní	 činnosti	 nového	 zájmového	
kroužku	pro	děti

Připraveny	 budou	 soutěže,	 hry	
o ceny	a malé	občerstvení
Burza	dětských	knih	a časopisů
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mAteřské centRum RAtOlest

Příměstský táBOR mc RAtOlest

DAlší Akce V říJnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC ŘíJen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK

09:30-11:30
09:30-10:15

HeRnA
VČelIČKA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGlIČTInKA

15:00-18:00
15:00-15:45
od 16:00
16:00-16:45

ÚT

FlÉTnA zač.
soukromá Angličtina
doporučujeme sOKOl - cvičení děti 
a rodičů

15:30-16:15
16:00-16:45

od 17:00

sT HeRnA
ROlnIČKA

09:30-11:30
10:00-10:45

FlÉTnIČKA - školáci
FlÉTnIČKA - začátečníci
FlÉTnIČKA - pokročilí
VŠeZnÁleK
HeRnA

13:00-13:45
14:00-14:45
14:00-14:45
16:00-17:00
15:00-18:00

ČT

MIMInKA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

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

soukromá Angličtina
22. 10. Knihovna

15:00-18:00

PÁ HeRnA
TVOŘílCI

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

■		1. 10. (Čt) loutkové představení divadla kOZlík: 
 Perníková chaloupka!
	 -	originální	pohádka,	plná	písniček	s veselým	dějem,	40	min.,
	 -	v MC	Ratolest	(stodola),	od	16	h.,	cena:	40	Kč,-	+	občerstvení
■		8. 10. (Čt)	Večerní DílnA pro rodiče,	od	20:00	h,	téma:	
	 podzimní	dekorace
■		9.–11. 10. (Pá-Ne)	Víkendový pobyt rodin v říčkách
■	15.10	(Čt)	Bazar podzimního a zimního oblečení,	
	 sportovní	potřeby,	hračky
■		22.  10.  (Čt)	 Pohádkové čtení a  tvoření v  městské knihOVně,	 
	 od	10:00	h	(čtení,	divadlo,	malování,	prezentace	nových	knih)
■		22. 10. (Čt)	Večerní DílnA pro rodiče,	od	20:00	h,	
	 téma:	drátkování	a recyklace

■		28.–30. 10. (Po-St)	Podzimní	prázdniny,	omezený	provoz	MC

kontakty výboru mc Ratolest:
 J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, h. Prokopová 
777862483, m. koubová 777 608 207

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!

     

MC	 Ratolest	 pořádalo	 příměst-
ský	 tábor	 s  názvem	 CESTA	 DO	
PRAVĚKU.

Děti	 tvořily	 pravěkého	 člověka,	
lovili	 jsme	 mamuty,	 navštívili	 ar-
cheopark	ve	Všestarech

a nakonec	 jsme	 se	 přesunuli	 do	
druhohor	mezi	dinosaury.	V měst-
ském	 parku	 pak	 proběhla	 výstava	

všech	našich	děl	a dinoolympiáda.

Foto: Jana Matušková
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POZVánkA nA „týnišťskOu Desítku“ sPOlečenská kROnikA

českOBRAtRská cíRkeV eVAngelická

životní jubilea:
92	let	 Milena	Procházková
80	let	 Dáša	Kovaříková
Jaroslava	Tejnarová
Josef	Mrázek
Miloslav	Kasal

Vítáme na svět:
Monika	Hynková
Rozálie	Bastlová
Charlotta	Nagy
Jakub	Martínek
Tadeáš	Plodek
Andreas	Václavek
Barbora	Kamenická
David	Kubec
Dominika	Frydrych

Rozloučili jsme se:
Jaroslav	Červinka	 (79)

Marta	Jaroměřská	 (81)
Eva	Kolářová	 (65)
Zdeněk	Merganc	 (83)
Jiří	Rochl	 (63)
Ladislav	Štěpán	 (73)
Marie	Šupová	 (80)
Marie	Uhlířová	 (86)
Marie	Uhlířová	 (61)
Rudolf	Vychodil	 (38)
Anna	Říhová	 (91)

Vzpomínka
Dne	11. září	tomu	bude	již	6	

let,	 co	 nás	 navždy	 opustil	 náš	
drahý	 manžel,	 tatínek	 a  děde-
ček	 pan	 Petr	 Kofroň.	 S  bolestí	
v srdcích	stále	vzpomínají	a ni-
kdy	nezapomenou

manželka Hana, syn a dcera 
s rodinami 

     

Milostí	 tedy	 jste	 spaseni	 skrze	
víru.

Efezským	2,8

Tahle	 věta	 patří	 k  „rodinnému	
stříbru“	 protestantské	 teologie.	
A  zároveň	 je	 to	 výkřik	 nadšené-
ho	 úžasu,	 je	 v  tom	údiv:	 Jak	 jsem	
mohl,	jak	jste	mohli	dřív	žít	v tako-
vém	stresu,	pod	tlakem	osudových	
sil,	 bez	 výhledu	 za	 hranice,	 které	
vymezují	každodenní	život?	Setká-
váme	se	tu	s Bohem,	který	si	nás	za-
miloval,	s Bohem,	který	se	solidari-
zuje	s lidmi	jako	milosrdný	otec	se	
ztraceným,	 zoufalým	 a  hynoucím	
synem,	jenž	se	setkává	s otevřenou	
náručí	 a  bezvýhradným	 přijetím.	
V Ježíši	můžeme	potkávat	toho	mi-
losrdného	Boha,	který	neposílá	na	

lidi	teroristy	ani	povodně,	ale	dává	
nám	 své	 dobré	 dary,	 včetně	 daru	
spasení.

Ale	 to	 není	 všechno!	 My	 se	 na	
tom	 dobrém,	 co	 od	 Pána	 Boha	
dostáváme,	co	jsme	zakusili	v jeho	
odpuštění	a lásce,	můžeme	aktivně	
podílet.	Máme	 se	 stát	 distributory	
dobrých	 Božích	 skutků.	 Sváťa	Ka-
rásek	ve	své	knize	Boží	trouba	píše,	
že	 „Boží	 sýpky	 jsou	 narvané,	 tak	
stačí	jen	vzít	rudl	a začít	rozvážet“.	
Neboli:	 „Jsme	v Kristu	 Ježíši	 stvo-
řeni	k tomu,	abychom	konali	dobré	
skutky,	 které	 nám	 Bůh	 připravil.“	
Bez	 Ježíše	 by	 to	 nešlo,	 to	 bychom	
byli	 zas	 u  svého	 sobectví	 a  pod	
vlivem	 všelijakých	 těch	 sil,	 co	 nás	
chtějí	Bohu	odcizit.

Pane	Bože,	děkujeme,	za	setkání,	
za	úsměvy,	za	milá	slova,	za	podané	
ruce,	 naslouchající	 uši	 a  otevřená	
srdce.	 Děkujeme	 za	 všechny	 tyto	
zázraky,	 kterými	 nás	 obdarováváš	
a kterými	se	můžeme	obdarovávat	
navzájem.	 Dej	 nám	 sílu	 být	 tako-
vým	zázrakem	pro	někoho	dalšího.	
Amen

Píseň:
1.	Ó	Králi	věků	důstojný,	rač	dá-

vat	nám	čas	pokojný,	neboť	nezná-
me	jiného	ochránce	sobě	žádného,	
jen	tebe,	Boha	živého.

2.	 Dejž,	 by	 tě	 všechen	 lid	 náš	
znal,	 tvou	cestou	bral	 se,	 v pravdě	
stál!	Ať	všichni	tebou	vedeni,	tvým	
Duchem	v lásce	spojeni	v tvém	tě-
šíme	se	spasení.

Píseň	 z Evangelického	 zpěvníku	
č.	 579	Ó	Králi	 věků	 důstojný	 (ná-
pěv	13.	stol./1524/1541;	text	z písně	
Králi	 věků,	 zprávce	 světa,	 z  latin-
ské,	 německé	 a  polské	 M.	 Luther	
1531	 1.	 sloka	 /J.A.Komenský	 (?)	
1659	/	1877)

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

11. 10. –	10.30	h
25.  10.  –	 10.30	 h	 bohoslužby	

Díkčinění	s Večeří	Páně
Více	informací	o sborovém	živo-

tě	 najdete	 na	 vývěsce	 před	modli-
tebnou	 nebo	 na	 http://trebechovi-
ce.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

   

Tradičně	 se	 ve	 sváteční	
den	–	středu	28. října 2015	-	
poběží	24.	 ročník	 silničního	
běhu	„Týnišťská	desítka“	(10	
km).	 Závod	 je	 zařazen	 do	
seriálu	„Velká	cena	východo-
české	oblasti“.	Záštitu	nad	le-
tošní	 sportovní	 akcí	 převzal	
náš	 spoluobčan,	 náměstek	
hejtmana	 Královéhradecké-
ho	 kraje	 Ing.	 Karel	 JANE-
ČEK.	Účastnický	rekord	253	
vytrvalců	je	z roku	2013.	Vy-
psáno	je	osm	kategorií	mužů,	
žen	 a  veteránů.	 Pořadatelé	
z  atletického	 oddílu	 připra-
vili	 odměny	 za	 překonání	
traťových	rekordů,	které	drží	
Josef	Pomikálek	časem	31:07	

min.	(1999)	a Anna	Pichrto-
vá	časem	34:18	min.	 (2001).	
Součástí	 sportovní	 akce	 bu-
dou	ve	spolupráci	s Domem	
dětí	a mládeže	běžecké	závo-
dy	předškolních	dětí	až	star-
šího	žactva	od	9	hodin.

Prezence	 závodníků	 v  tě-
locvičně	 U  Dubu	 začne	
v  8.30	 hodin.	 Hlavní	 závod	
bude	 odstartován	 v  10.30	
hodin.

Na	 tento	 závod	 zveme	 ši-
rokou	sportovní	veřejnost.

 
Václav Goldbach a Ing. 

Jiří Tyahur, SK Týniště nad 
Orlicí – oddíl atletiky

týDen Plný ZAJímAVých Akcí

     

Úřad	 práce	 v  Rychnově	 n.	 Kn.	 již	
několik	 let	 nabízí	 v  průběhu	 jed-
noho	podzimního	týdne	řadu	zají-
mavých	akcí	pro	širokou	veřejnost,	
které	 spolupořádá	 se	 středními	
školami,	 vzdělávacími	 institucemi,	
zájmovými	 organizacemi,	 kluby	 a	
dalšími	 kulturními	 zařízeními	 na-
šeho	 regionu.	Letos	 se	 opět	 poku-
síme	 v	 období	 od	 19.	 října	 do	 23.	
října	2015	sestavit	program	převáž-
ně	zaměřený	na	vzdělávání	dospě-

lých,	uplatnění	dovedností	na	trhu	
práce,	 osobní	 rozvoj,	 komunikaci,	
rekvalifikace,	 dny	 otevřených	 dve-
ří,	 spolupráci	 se	 zaměstnavateli	 a	
také	 na	 možnosti	 využití	 volného	
času	 apod.	Akce	 povedou	 zkušení	
lektoři	a	věříme,	že	si	každý	z naší	
nabídky	 vybere.	 Aktivity	 budou	
probíhat	 v  prostorách	 spolupracu-
jících	organizací	a	úřadu	práce.

Takže	až	uvidíte	letáky	s nadpisem	

Týden	 vzdělávání	 dospělých	 2015,	
tak	se	jedná	o	tuto	pestrou	nevšed-
ní	akci,	jejímž	zadavatelem	je	Krá-
lovéhradecký	 kraj	 a	 záštitu	 nad	ní	
převzal	 hejtman	Královéhradecké-
ho	kraje	Bc.	Lubomír	Franc.	

Možná,	 že	 jste	 loni	 byli	 jedním	
z  618	 účastníků,	 kteří	 se	 vybíra-
li	 z  59	 různě	 orientovaných	 akcí.	
Přijďte	 i	 letos,	 všechny	 přednáš-
ky,	 dílny	 a	 semináře	 jsou	 zdarma.	

Kompletní	 program	 bude	 zveřej-
něn	 v  regionálním	 tisku,	 plakáto-
vacích	plochách	a	na	www.kr-kra-
lovehradecky.cz.	
Všechny	Vás	srdečně	zveme	na	Tý-
den	vzdělávání	dospělých	2015	od	
19.	do	23.	října	2015.	

Za pořadatele pracovnice oddělení 
poradenství a dalšího vzdělávání 

KoP v Rychnově n. Kn.
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ZPRáVA O činnOsti městské POlicie - čeRVenec 2015

   

■	Dne	4. 8. 2015	v 11:00	hod.	bylo	přijato	
oznámení	 obyvatelky	 města	 Týniště	 nad	
Orlicí	o údajné	krádeži	peněženky	s finanč-
ní	 hotovostí	 2.000	Kč	 v  baru	Murphys	 na	
Mírovém	 náměstí.	 Následným	 prověřová-
ním	 ze	 strany	městské	policie	nebyly	 sku-
tečnosti	 uváděné	 v  oznámení	 potvrzeny.	
Naproti	 tomuto	 bylo	 zjištěno,	 že	 oznamo-
vatelka	část	peněz	půjčila	a  část	byla	užita	
ke	 hře	 na	 výherních	 hracích	 automatech	
v uvedeném	baru.

■	Dne	4. 8. 2015	v 20:21	hod.	bylo	přijato	
telefonické	oznámení,	že	došlo	k pokusu	vloupání	do	prodejny	masa	a uze-
nin	v marketu	Billa	v ulici	Voklik.	Na	místo	byla	přivolána	věcně	příslušná	
Policie	ČR,	do	jejího	příjezdu	bylo	místo	činu	zajištěno.

■	Dne	7. 8. 2015	v 21:00	hod.	bylo	přijato	oznámení	o krádeži	osobních	do-
kladů	a mobilního	telefonu	ze	šatů	odložených	při	koupání	na	břehu	řeky	
Orlice.	Věc	je	v šetření	městské	policie.

■	Dne	10. 8. 2015	v 15:09	hod.	bylo	městské	policii	předáno	oznámení	vlak-
vedoucího	 rychlíku	 jedoucího	 z Chocně	do	Týniště	nad	Orlicí,	 že	na	 že-
lezničním	mostu	přes	řeku	Orlici	u Albrechtic	nad	Orlicí	se	nachází	velká	
skupina	mladých	lidí,	kteří	svou	přítomností	ohrožují	své	životy	a dopravu	
na	trati.	Po	příjezdu	strážníka	na	místo	a jeho	spatření	skupinkou	mladíků	
ve	věku	okolo	15	let,	kteří	skákali	z mostu	do	vody,	se	tito	rozutekli.

■	Dne	12. 8. 2015	v 23:40	hod.	byl	strážníkem	uskutečněn	společný	zákrok	
s Policií	ČR	při	občanských	neshodách	v bytovém	domě	v ulici	T.G.	Masa-
ryka.	Jednalo	se	o urážky	a výhružky.	Řešeno	jako	tzv.	návrhový	přestupek.

■	Dne	13. 8. 2015	v 21:10	hod.	na	základě	hejtmanem	Královéhradeckého	
kraje	vyhlášeného	„Období	mimořádných	klimatických	podmínek“	a upo-
zornění	pozorného	občana	města	bylo	zajištěno	uhašení	otevřeného	ohniště	
u chatek	na	místním	koupališti.

■	Dne	16. 8. 2015	v 00:03	hod.	bylo	přijato	telefonické	oznámení	o rušení	
nočního	klidu	hlasitou	hudbou	z restaurace	U Sluncí.	Po	upozornění	ze	stra-
ny	strážníků	byla	hudba	utlumena.	Řešeno	domluvou.

■	Dne	17. 8. 2015	v 21:40	hod.	se	na	služebnu	MP	dostavil	poctivý	nález-
ce	-	obyvatel	města	Týniště	nad	Orlicí,	že	na	poli	u cesty	vedoucí	přes	tzv.	
Podboří	nalezl	pánské	horské	jízdní	kolo.	Nález	byl	zaevidován,	kolo	bylo	
uskladněno	na	služebně	MP.

■	Dne	19. 8. 2015	v 21:16	hod.	bylo	přijato	oznámení	uskutečněné	obyvate-
lem	ubytovny	„Modrák“	na	linku	156,	že	byl	na	ubytovně	napaden	sekerou.	
Šetřením	na	místě	bylo	zjištěno,	že	oznámení	zjevně	podnapilého	oznamo-
vatele	se	nezakládá	na	pravdě.	Z důvodu	chování	podnapilého	oznamova-
tele,	které	obtěžovalo	ostatní	ubytované,	došlo	k emotivní	výměně	názorů,	
což	bylo	podnětem	k oznámení.	Situace	na	ubytovně	byla	uklidněna,	dále	
neřešeno.

■	Dne	20. 8. 2015	v 17:36	hod.	bylo	přijato	oznámení	o krádeži	dámského	
jízdního	kola	z prostoru	před	bytovým	domem	v ulici	V Sítinách.	S ohledem	
na	výši	způsobené	škody	byla	věc	předána	věcně	příslušné	Policii	ČR.

■	Dne	21. 8. 2013	v 09:00	hod.	bylo	zajištěno	odklizení	sraženého	psa,	který	
se	nacházel	na	vozovce	silnice	č.	I/11	nedaleko	areálu	chovatelů.

■	Dne	23. 8. 2015	v 04:50	hod.	bylo	přijato	telefonické	oznámení,	že	po	
sídlišti	U Dubu	se	pohybují	podivně	se	chovající	Romové	a třetí	osoba	na	ně	
čeká	ve	vozidle.	Z tohoto	důvodu	má	obavu	o možné	vloupání	do	vozidel.	
Uvedené	osoby	byly	městskou	policií	vypátrány	a ztotožněny.	Zjištěno	bylo,	
že	se	jedná	o pracovníky	spol.	ODEKO,	kteří	zajišťovali	vyprázdnění	odpad-
kových	košů	v ulicích	města.

■	Dne	26. 8. 2015	v 16:00	hod.	bylo	přijato	oznámení	o úmyslném	poškození	
sloupků	oplocení,	které	slouží	k zamezení	neoprávněnému	vjezdu	na	země-
dělský	pozemek	v obci	Petrovice.	Událost	 byla	 zaevidována,	 šetřeno	 jako	
přestupek	proti	majetku.

Jaroslav Forman



PROJekty, VýZVy A sPOnZORské DARy ZáklADní škOly

strana 15

sledujte	aktuální	informace	na
www.tyniste.cz

     

V dnešní	době	je	zcela	normál-
ní	a snad	i nutné,	že	příspěvkové	
a neziskové	organizace,	ale	i úřa-
dy	 žádají	 na	 jednotlivých	 mini-
sterstvech	 finanční	 prostředky	
formou	 dotací	 a  grantů.	 Vždy	 je	
důležité	 sledovat	 vyhlášení	 růz-
ných	 projektů,	 výzev	 a  operač-
ních	programů,	které	by	se	pro	tu	
či	onu	organizaci	hodily.	Ne	vždy	
se	 podaří,	 a  projekt	 to	 třeba	 ani	
neumožňuje,	 aby	 plných	 100	 %	
bylo	získáno.

Vedle	pravidelných	financí	po-
skytovaných	zřizovatelem	se	ško-
la	snaží	získat	další	prostředky	na	
vybavení	 a  rekonstrukci.	 V  roce	
2015	a 2016	 jsme	se	přihlásili	do	
několika	projektů.	Prvním	z nich	
je	 v  rámci	 IROPU,	 v  oblasti	 ko-
nektivity	a polytechnického	vzdě-
lávání	 -	 Modernizace	 školních	
dílen	 za	 420.000	 Kč.	 Kovodílna	
a  dřevodílna	 jsou	 stále	 ve	 stavu,	
který	 znají	 dnešní	 „čtyřicátníci“.	

V suterénních	prostorách,	kde	se	
dílny	nacházejí,	je	potřeba	rekon-
struovat	 podhledy	 stropů,	 pod-
lahy,	 vyměnit	 staré	 ponky,	 které	
byly	 tehdy	 vyráběny	 svépomocí,	
vybavit	 dílny	 novými	 tabulemi	
s  interaktivní	 technikou,	 zasíťo-
vat	 –	 připojení	 internetu,	 zajistit	
kabeláž	pro	školní	zvonek	a škol-
ní	 rozhlas,	 vymalovat,	 nakoupit	
nový	nábytek	a regály	pro	nářadí	
a mnoho	dalších	pomůcek.	Reali-
zací	tohoto	projektu	by	se	zlepšila	
kvalita	vzdělávání	v oblasti	před-
mětu	Svět	práce	na	I.	 i II.	stupni.	
Zvýšení	odborné	přípravy	povede	
u  žáků	 k  vyššímu	 zájmu	 o  tech-
nické	obory.

Dalším	 projektem	 je	 Praktické	
poznávání	přírodních	zákonitostí	
za	 100.000	 Kč.	 V  současné	 době	
jsou	 pomůcky	 v  předmětech	 fy-
zika,	 přírodopis,	 přírodověda	
a  chemie	 zastaralé,	 nevhodné	
a  mnohdy	 chybí	 názorné	 a  mo-

derní	 přístroje.	 Je	 potřeba	 zvýšit	
atraktivitu	 přírodních	 věd,	 zlep-
šit	 kvalitu	 vzdělávání,	 a  tím	 do-
sáhnout	 většího	 zájmu	 o  učiliště	
s přírodovědnými	obory.	Sady	zá-
važí,	 digitální	 váhy,	 transformá-
tory,	 bezpečnostní	 vodiče,	 sady	
mikroskopů	a třeba	i nový	model	
lidské	kostry	jsou	pomůcky,	které	
je	téměř	nutností	obnovit.

V  dubnu	 letošního	 roku	 vy-
hlásilo	MŠMT	operační	program	
„Vzdělávání	 pro	 konkurence-
schopnost	 „	 s  názvem	 projektu	
„VZHŮRU	 DO	 EVROPY“.	 Cel-
ková	 alokace	 činila	 800	 milionů	
Kč	a jedna	škola	mohla	čerpat	do-
taci	 v  maximální	 výši	 1	 milionu	
Kč.	Za	 24	hodin	 byla	 celá	 částka	
žádostmi	 škol	 rozebrána.	 Projekt	
byl	rozdělen	do	4	šablon	s těmito	
názvy:

Čtenářské	 dílny	 jako	 prostře-
dek	ke	zkvalitnění	čtenářské	gra-
motnosti

Zahraniční	 jazykový	 kurs	 pro	
pedagogy	cizích	jazyků

Shadowing	 pro	 pedagogy	 ma-
tematiky,	přírodovědných	a tech-
nických	předmětů

Zahraniční	 jazykové	 a  vzdělá-
vací	pobyty	pro	žáky

Naše	 žádost	 byla	 mezi	 první-
mi	 a  odsouhlasených	 649.732	
Kč	 znamenalo	 100	 %	 všech	 vý-
dajů.	Vytvořili	 jsme	 si	 nový	 účet	
u místní	pobočky	KB,	aby	veškeré	
prostředky	 byly	 využity	 transpa-
rentním	způsobem,	a nyní	probí-
há	jejich	realizace.

Mimo	 těchto	 projektů	 získa-
la	 naše	 škola	 sponzorský	 dar	 od	
Lesů	 České	 republiky	 v  hodnotě	
30.000	 Kč	 na	 zakoupení	 nových,	
moderních	 pomůcek	 Logico	
a  multimediálních	 učebnic	 pro	
žáky	2.	a 7.	tříd.

Mgr. Milan Kajn
 ředitel školy
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Z týnišťské histORie želeZniční

Pomocí proutěných košů zavěšených na stožárech 
se v Anglii na počátku 19. století řídila říční lodní do-
prava. Železnice tento systém prý převzala a používala 
přibližně v letech 1840 – 1880. Poloha koše na stožáru 
ovlivňovala jízdu vlaku a dále zajišťovala komunikaci 
mezi železničními zaměstnanci. U  nás se košová ná-
věstidla používala na dráze olomoucko-pražské. Autor 
této kresby kdysi zachytil situaci u tunelu v Bratislavě 
(www.mdc.sk).

Pomocí proutěných košů zavěšených na stožárech 
se v Anglii na počátku 19. století řídila říční lodní do-
prava. Železnice tento systém prý převzala a používala 
přibližně v letech 1840 – 1880. Poloha koše na stožáru 
ovlivňovala jízdu vlaku a dále zajišťovala komunikaci 
mezi železničními zaměstnanci. U  nás se košová ná-
věstidla používala na dráze olomoucko-pražské. Autor 
této kresby kdysi zachytil situaci u tunelu v Bratislavě 
(www.mdc.sk).

Koncem 19. století nastává éra do-
konalejších mechanických návěstidel. 
Obsluhují se stavěcími pákami po-
mocí drátovodů, dotahovačů a  napí-
náků. Údržba takových návěstidel je 
hotovým horolezeckým výkonem.

Po mechanických návěstidlech ná-
sledoval vývoj návěstidel světelných. 
Do Týniště byla světelná návěstidla 
sovětského typu dodána kolem roku 
1963 v  rámci rozsáhlé modernizace, 
jež souvisela s následnou elektrifikací 
stanice. Zde je zachyceno setkání dvou 
generací návěstidel při jejich výměně.

Složitou soustavu košových návěstidel nahrazovala 
v  druhé polovině 19. století první návěstidla s  červe-
ným terčem. Obsluhovala se buď ručně anebo dálkově 
pomocí táhel a dokonce i elektricky. V železniční mluvě 
se jim říkalo distancšajby - byla to návěstidla distanční 
neboli vzdálenostní. Tento typ návěstidel už mohl být 
v dobách StEG a ÖNWB k vidění i na našem nádraží.

A  na závěr dvojice srovnávacích fotografií vjezdo-
vých návěstidel. Na této vidíme vlevo dvouramenné 
mechanické návěstidlo u  tratě od Bolehoště a  vpravo 
nejmladší vývojový typ distančního návěstidla u tratě 
od Třebechovic. Snímek byl pořízen odhadem ve 30. 
letech 20. stol. Jeho autor by dnes stál na prašné cestě, 
která vede podél kolejí od nádraží kolem zahrádkářské 
kolonie směrem k zastávce Petrovice nad Orlicí.

     

Aby se vlaky nesrazily

Dnes	 podnikneme	 rychlý	 zjed-
nodušený	exkurz	do	světa	zabezpe-

čovací	 techniky.	 Jak	 všichni	 dobře	
víme,	jízda	vlaku	je	ve	své	podstatě	
závislá	 na	 tom,	 kudy	 vedou	 kole-
je	 a  kam	 jsou	 postavené	 výhybky.	

O  tom,	 zda	 strojvedoucí	 může	
několikatunový	 náklad	 uvést	 do	
pohybu,	musí	 být	 vyrozuměn	 jas-
ným	 a  nezaměnitelným	 pokynem.	

Takový	 pokyn	 se	 dává	 kupříkladu	
návěstidlem.

Ruleš
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RekOnstRukce mAteřské škOly – u DuBu

     

Zřizovatel	 Město	 Týniště	 nad	
Orlicí	 pokračuje	 v  modernizaci	
předškolního	zařízení.

Po	 výměně	 radiátorů,	 oken,	
zmodernizování	 sociálních	 zaříze-
ní	se	v roce	2015	započaly	práce	na	
zateplení	budovy	MŠ.	Stávající	ob-
vodové	konstrukce	z roku	výstavby	

1974	 několikanásobně	 překračují	
současné	požadavky	českých	 tech-
nických	 norem.	 Dochází	 k  zatep-
lení	 střešního	pláště	včetně	střešní	
krytiny	 a  zateplení	 obvodových	
stěn.	Pro	zlepšení	vnitřních	podmí-
nek	ovzduší	v zateplené	budově,	byl	
instalován	 systém	 mechanického	

větrání	 s  rekuperační	 jednotkou.	
V prostorách	školy	jsou	vyměněny	
podlahové	 krytiny	 a  ve	 školní	 ku-
chyni	 je	 instalováno	 moderní	 vy-
bavení	 včetně	 odsavačů	 par.	 Proti	
přehřívání	 budovy	 byl	 současně	
zabudován	 systém	 pro	 následné	
instalování	 venkovních	 okenních	

žaluzií.	 Tato	 rozsáhlá	 rekonstruk-
ce	povede	k vytvoření	moderního,	
kultivovaného	a zdravého	prostředí	
pro	děti	a současně	povede	k úspo-
rám	provozních	nákladů	za	energie.

Bc. Alena Ullrichová
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33. ROčník cyklORAllye JuRáškA OPět RekORDní

Julek koncertoval u věže 1. týnišťské loučení s létem

Na	čtvrtek	27. srpna	naplánoval	
Spolek	 přátel	 města	 Týniště	 nad	
Orlicí	 další	 z  letních	 kulturních	
akcí,	 tentokrát	 koncert	 místního	
lékaře	a písničkáře	MUDr.	Šimka	
a jeho	přátel.	Znal	jsem	pár	inter-
pretových	 básní	 a  fotografií,	 ale	
jeho	 hudbu	 jsem	 neznal.	 Proto	
jsem	 se	 těšil	 na	 toto	 vystoupení.	
Na	 folkových	 písničkářích	 jako	
Žalman,	 Samson,	 Redl,	 Nedvěd	
či	 Daněk	 jsem	 vyrostl,	 proto	mě	
zajímalo,	 jak	 bude	 znít	 autor-
ský	 folk	 od	 místního	 písničkáře.	
Z  vystoupení	 jsem	 byl	 nadšený.	
Chytré	 a  poetické	 texty,	 hezká	
a chytlavá	hudba.	Zvonivou	„Jul-
kovu“	 kytaru	doprovázela	 čtveři-
ce	hudebníků	bicí,	klávesy,	basky-
tara	a foukací	harmonika.	Hudba	
tohoto	 lékaře	 je	 medicína,	 která	
lečí	 duši.	 Doporučuji	 dávkovat	
Julkovu	hudbu	aspoň	jednou	týd-
ně,	v akutních	případech	častěji.

Štěpán Tomašík

Fotogalerii naleznete na 3. 
straně obálky

     

Pod	 záštitou	města	 se	 letos	 po	
33.	 konala	 jedna	 z  nejoblíbeněj-
ších	 sportovních	 akcí	 v  Týništi,	
která	je	hojně	navštěvovaná	i cyk-
listy	 z  poměrně	 širokého	 okolí.	
Cyklorallye	je	otevřená	všem	cyk-
listům	 vlastnícím	 kolo	 a  odvahu	
zvládnout	 95	 km	 v  poměrně	 ná-
ročném	profilu	trati.	Zabrat	dá	již	
na	 začátku	 Přepyšák	 a  lahůdkou	
je	 trošku	 nekonečné	 stoupání	
z  Pekla	 na	 Dobrošov.	 Na	 chatě	
Juráška	byl	letos	k obědu	luxusní	
hovězí	guláš	a výborné	vychlaze-
né	pivo	a další	nápoje.

Cesta	 zpět	 je	 již	 méně	 nároč-
ná,	 ale	 tři	 velká	 stoupání	 cyklis-
ty	 stejně	 neminou.	 Letos	 k  nám	
bylo	 příznivě	 nakloněno	 počasí,	
ale	oběť	bohům	větru	byla	asi	ne-
dostatečná.	 Foukalo	 pěkně	 proti.	
Poslední	stoupání	z Přepych	směr	
Bolehošť,	kdy	má	každý	v nohách	
již	85	km,	bylo	letos	trošku	nároč-
nější	a bolestivější.

Cílem	jako	loni	byla	Bobkárna,	
kde	bylo	zakončení	spojené	s pře-
dáváním	diplomů,	medailí	a loso-
váním	 upomínkových	 předmětů.	
K  jídlu	 byla	 vynikající	 grilovaná	

kuřata	 a  klobásy.	 Kvalitu	 podá-
vaného	 piva	 si	 dovedu	 předsta-
vit	 lepší.	 Akce	 byla	 organizačně	
perfektně	 připravena,	 za	 což	 pa-
tří	 poděkování	 Jiřímu	 Vaňkovi,	
Bohouši	 Forejtkovi,	 Láďovi	 Po-
láškovi,	 Petře	 Čížkové	 a  dalším.	
Akci	podporuje	město	finančním	
příspěvkem	a vybírá	 se	 startovné	
80	Kč,	za	které	se	zaplatí	guláš	na	
Jurášce.

Letos	 se	 účastnilo	 rekordních	
245	 cyklistů.	 Rád	 bych	 smeknul	
před	 sportovním	 výkonem	 dětí	
a ještě	více	před	výkony	těch	nej-

starších	účastníků,	 kteří	mnohdy	
na	akci	na	kole	přijíždějí	z jiného	
města	 a na	kole	 se	vracejí	domů,	
takže	se	 jejich	celkově	ujeté	kilo-
metry	 pohybují	 okolo	 130	 km!!!	
Je	 dle	 mého	 názoru	 správné	 na-
dále	 pokračovat	 ze	 strany	 města	
v podpoře	 této	úspěšné	a oblíbe-
né	akce.	Podle	reakcí	účastníků	se	
245	cyklistů	těší	na	rok	2016	a na	
dalších	 95	 km	 krásnou	 českou	
krajinou.

Pavel Nadrchal, místostarosta
 Foto: Libor Koldinský

   

Dne	29. 8. 2015	se	uskutečnil	prv-
ní	ročník	Týnišťského	loučení	s létem	
pořádaný	Spolkem	Kultuře	na	dosah.

Během	 jednoho	odpoledne	 se	na	
podiu	i před	ním	vystřídalo	mnoho	
skvělých	 účinkujících.	 Program	 za-
hájila	 paní	 starostka	 Ing.	 Jana	 Gal-
bičková	 a  po	 jejím	 proslovu	 diváky	
uvítaly	usměvavé	Mažoretky	Týnky.	
Poté	 si	 všichni	 společně	 zazpívali	
společně	 s  hudebním	 uskupením	
Staročeské	 písničky	 v  podání	 pánů	
Plašila,	 Pírka	 a  Vošlajera.	 Dále	 se	
představili	chlapci	a děvčata	z taneč-
ní	skupiny	Rose	Girls,	a Cigi	Cigi	Cak	
s vystoupením	Márty	rozjíždí	párty.

Druhou	 částí	 odpoledne	 se	 roze-
zněla	hudba	1.	Stabilní	východočes-
ké	 dechovky,	 po	 které	 následovalo	
vystoupení	 divadelního	 souboru	
Poškoláci	z místního	DDM,	které	po-
bavilo	všechny	zúčastněné.	Zpěvačka	
Ella	 si	 pro	 návštěvníky	 připravila	
písničky	vlastní	tvorby	i od	zahranič-
ních	 interpretů.	 Celý	 program	 však	
završil	vynikající	elektronický	orche-
str	Electrophonix,	který	na	přání	di-
váků	protáhl	své	vystoupení	o téměř	
hodinu.

Kromě	hudebního,	tanečního	a di-
vadelního	programu	byl	pro	návštěv-

níky	 připraven	 jarmark,	 degustace	
vín,	stánek	s pivními	speciály	a grilo-
vanými	specialitami.

Pro	 děti	 byl	 připraven	 skákací	
hrad,	dětská	střelnice	od	společnos-
ti	 CrossAir.cz	 a  stánek	 společnosti	
Kooperativa.	 Zajímavé	 soutěže	 si	
připravilo	 také	 Mateřské	 centrum	
Ratolest,	které	navíc	malovalo	našim	
nejmenším	na	obličeje.

Rádi	 bychom	 touto	 cestou	 po-
děkovali	 všem	 návštěvníkům	 za	
účast	a podporu	této	akce.	Dále	pak	
jmenovitě	 panu	 Plašilovi,	 panu	 K.	
Koldinskému,	 paní	 Juráškové,	 paní	
Kalousové,	paní	Kalousové	ml.,	paní	
Bahníkové,	paní	Jenčíkové,	paní	Čer-
nohousové,	 paní	 Matuškové	 a  paní	
Bezuchové,	 díky	 nimž	 proběhl	 celý	
tento	program.

Další	velké	díky	patří	městu	Týni-
ště	 nad	 Orlicí	 za	 finanční	 podporu	
této	akce,	panu	Ing.	Karlu	Janečkovi	
za	záštitu	nad	akcí,	Královéhradecké-
mu	kraji,	Službám	města	Týniště	nad	
Orlicí,	Kulturnímu	centru	města	Tý-
niště	nad	Orlicí	a paní	Věře	Havlové.

Za Spolek Kultuře na dosah
Tereza Otavová

Fotogalerii naleznete
na 4. straně obálky



Julek kOnceRtOVAl u Věže

Foto:				Štěpán	Tomašík
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foto:	Věra	Havlová,	Libor	Koldinský	


