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NOVINKY Z HROCHOVA TÝNCE
ZMĚNA DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

NOVÉ POSILY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU

SPOLUPRÁCE S ÚNIÍ PRÁV
ZVÍŘAT Z.S.

V jarních měsících letošního
roku dojde ke změně
dopravního značení v ulici
Náměstí - Smetanova

Od ledna 2021 nastoupila
na Městský úřad paní Lenka
Staňková a do knihovny paní
Lenka Kolková

Město Hrochův Týnec uzavřelo
smlouvu o spolupráci s Únií
práv zvířat z.s.
o odchytu zvířat

NOVÁ REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první vydání Týneckého zpravodaje pro
letošní rok. Usnesením Zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne
25. února 2021 bylo odsouhlaseno nové složení redakční rady a to:
Ing. Tomáš Douda, DiS. - předseda Kulturního výboru města a městský
zastupitel, Hana Nováková - matrikářka a úřednice městského úřadu a
Ing. Petr Schejbal - starosta města Hrochův Týnec. Doufáme, že se
Vám nový vzhled a obsah Týneckého zpravodaje bude líbit.
Dosavadnímu redaktorovi panu Martinu Petreje děkujeme za
spolupráci.
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Číselný výsledek hospodaření v minulých letech je ovlivněn hlavně výší
získaných dotací a financováním akcí, které z nich byly realizovány.
Na základě návrhu rozpočtu města na rok 2021 jsou plánovány akce
(uvádím pouze ty největší):
1. Rekonstrukce kuchyně
a jídelny ZŠ Hrochův Týnec
Od otevření Základní školy v
Hrochově Týnci (budovy A)
uplynulo několik desetiletí. Za tu
dobu se změnily legislativní
požadavky a hygienické předpisy
na provozování školní kuchyně. I
když se do vybavení kuchyně
průběžně investovalo, je v
současné době nutné přistoupit
k její celkové rekonstrukci. V současné době je zpracována projektová
dokumentace. Je navrženo nové vybavení kuchyně a nezbytné stavební
úpravy (např. výtah ze sklepa do přízemí…). Pro financování stavby
chceme využít dotačních titulů, které vypisuje Ministerstvo pro místní
rozvoj nebo Ministerstvo financí České republiky. Bez těchto prostředků by
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realizace nebyla možná. Předpokládaná výše rozpočtovaných nákladů je cca 7,5 mil Kč vč. DPH. Nyní probíhá výběrové
řízení na realizační firmu. Pokud budeme úspěšní ve své žádosti o dotaci, předpokládáme, že práce by měly proběhnout
od června letošního roku do konce prázdnin.
2. Byty Nádražní 173, Hrochův Týnec
Letošní druhá významná akce je plánována v rámci opravy bytů nad kulturním domem. Zde je 12 bytových jednotek,
které jsou umístěny v prvním až třetím podlaží. Na rekonstrukci je zpracována stavební dokumentace včetně rozpočtů.
Postup oprav byl zvolen po patrech od shora dolů. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací na
opravy bytů ve 3. patře (včetně opravy střechy a vybudování nezbytných stoupaček inženýrských sítí a nutných
parkovacích míst).
Cena díla je kolem 10 mil Kč vč. DPH. Také na tuto akci budeme žádat o dotační prostředky z dotačních titulů, které
vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo financí České republiky. Pokud budeme se svou žádostí
úspěšní, tak bychom v letošním roce zahájili práce, které by měly být dokončeny v roce 2022.

3. Lávka přes řeku Novohradku ve Stíčanech
Na začátku roku 2007 byla pracovníky Povodí Labe a.s. odstraněna lávka přes splav ve Stíčanech. Zdůvodněno to bylo
jejím havarijním stavem a tím, že střední podpěra vytváří překážku, na které se mohou zachytávat dřeviny při
povodních. Od té doby obyvatelé místní části Stíčany vznášeli požadavky na její obnovení. Při jednání s Povodím Labe
bylo sděleno, že financování nové lávky je možné pouze ze zdrojů města.
V roce 2019 bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace na novou lávku. Při jejím zpracování bylo nutné vyhovět
požadavku ohledně výšky spodní hrany vzhledem k úrovni stoleté vody. Lávka musela být navržena s podpěrami pouze
na břehu Novohradky. Po ukončení projekčních prací se čekalo, zda se neobjeví vhodný dotační titul, který by pomohl
při snížení vynaložených prostředků od města. Toto spolufinancování se nepodařilo zajistit. Zastupitelstvo města
rozhodlo o tom, že se zadá výběrové řízení na zhotovitele. Z podaných pěti nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější
nabídka firmy PESBEK stav s.r.o., Pardubice s nabídkovou cenou 2 539 296,11 Kč vč. DPH. Financování je rozloženo do
dvou let a ukončení realizace je dohodnuto od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

4. Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
S realizací tohoto projektu se začalo již v loňském roce, kdy byly vyhotoveny cesty, záhony, travnaté plochy, ořezány
stromy, vysázeny trvalky a částečně živý plot… V letošním roce tak zbývá připevnit lavičky podél cest, vysadit stromy
podél oplocení a v prostoru lesoparku, provést terénní úpravy a vysadit živý plot ve spodní části parku u č. p. 8.
Rozpracovanost dává naději, že akce bude ukončena během jara letošního roku. Nyní budeme jen doufat, že se v
zámecké zahradě budeme moci potkávat v rámci různých sportovních, společenských a kulturních akcí.
Do roku 2021 vám všem přeji hlavně pevné zdraví.
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NOVÉ POSILY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
Tomáš Douda

Od ledna 2021 má Městský úřad dvě
nové posily.
První z nich je paní Lenka Staňková z
Moravan, která pracuje na podatelně
městského úřadu a je členkou
Přestupkové komise města.
Pro lepší zapamatování je druhou
posilou také Lenka, ale Kolková z
Hrochova Týnce. Paní Kolková pracuje
jako knihovnice naší městké knihovny.
Oběma novým kolegyním městského
úřadu jsme v rámci nové rubriky
"5 otázek pro..."
položili pět následujících otázek:
1. oblíbená barva?
2. ideální dovolená?
3. oblíbená snídaně?
4. na co se těšíte ve své pozici?
5. koníčky?

ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - PROVOZU V ULICI
NÁMĚSTÍ - SMETANOVA
Petr Voženílek

Během jarních měsíců letošního roku dojde k úpravě provozu –
dopravního značení v ulici Náměstí – Smetanova ulice.

Jak na ně odpověděly se dočtete níže.
Lenka Staňková

Dopravním značením bude vyznačen jednosměrný provoz ve směru od
odbočky z I/17 (od stánku se zmrzlinou - bývalé "Spořitelny") po odbočku
do ulice Vaňkova (bývalá Restaurace Na kopečku - kino).

1. bílá
2. doma
3. cokoliv, hlavně hodně
4. na poznání nových lidí
5. spánek

Důvodem této změny je zajištění vyšší bezpečnosti občanů, bezpečný
průjezdu vozidel i cyklistů, zvýšení počtu parkovacích míst a snížení
rychlosti průjezdu touto ulicí.

Lenka Kolková
1. černá
2. s rodinou, v klidu
3. nesnídám
4. na setkání a komunikaci s lidmi
5. čtení
Tak ať se Vám v nové práci líbí
a děkujeme za krátké představení :-)
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TERMÍN VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Hana Nováková

Termín příštího Veřejného zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec je
naplánován na 23.3.2021 a 17.6.2021 od 17:30 hod v Kulturním domě
Hrochův Týnec
Pokud Vás zajímá, co se bude na Veřejném zastupitelstvu projednávat,
máte možnost se podívat na webové stránky města www.hrochuvtynec.cz
- Městský úřad - Zastupitelstvo - Návrhy usnesení, nebo přímo na adrese:
https://www.hrochuvtynec.cz/mestsky-urad/zastupitelstvo/ navrhyusneseni/.
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KULTURNÍ VÝBOR
Tomáš Douda

Vážení spoluobčané
kultury,

a

příznivci

v loňském roce došlo k organizačním
změnám v Kulturním výboru města.
Paní Mgr. Jana Slavíková rezignovala
na post městského zastupitele a
předsedkyně
Kulturního
výboru
města. Její místo jsem nahradil jak na
postu městského zastupitele, tak i v
roli Předsedy Kulturního výboru a to
od září 2020.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Tomáš Douda

Pod záštitou Kulturního výboru města Hrochův Týnec započal v září 2020
další ročník studia na Univerzitě třetího věku na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Vzhledem k epidemiologickým opatřením probíhá celá výuka distančně z
pohodlí domova všech studujících. Studujícím pravidelně tisknu a
rozvážím studijní materiály, aby nemuseli trávit celé studium u obrazovky
počítače.
V zimním semestru si studentky vybraly kurz Lesnictví a v letním semestru,
který právě probíhá, kurz Pozoruhodný svět hub.
Pevně věřím, že studium bude pokračovat i na podzim letošního roku. Pro
ty z Vás, kteří by měli o studium zájem uvádím, základní podmínky k
přihlášení:
přiznání nároku na starobní důchod,
nebo
přiznání nároku na předčasný starobní důchod,
nebo
přiznání nároku na invalidní důchod.
Termíny pro přihlášení a další informace Vám přineseme i v následujícím
vydání Zpravodaje a umístíme je včas na webové stránky města.
Vaše případné dotazy rád zodpovím osobně, telefonicky nebo
prostřednictví emailu.
Rozšiřte si svoje obzory a vyzkoušejte si studium 21. století
prostřednictvím Virtuální univerzity třetího věku i Vy.
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Jak sami dobře víte, loňský rok a
koneckonců i ten letošní je ve znamení
vládních opatření, které se týkají
celosvětové pandemie COVID-19. Z
tohoto důvodu nemohl Kulturní výbor
zorganizovat akce, které na podzim
připravil - ať už týnecký bazárek
"Hrošák", Zpívání při rozsvícení
Vánočního stromku, Setkání se
seniory, na které byla připravena i
malá taneční zábava, nebo Mikulášské
řádění pro naše děti atd.
K 31.12.2020 rezignoval na post
zastupitele města a člena Kulturního
výboru pan Luboš Kabrhel, kterého
v jeho funkci nahradila paní Ivana
Vohralíková a to s platností od
1. března 2021.
Paní Slavíkové a panu Kabrhelovi
tímto děkujeme za práci pro město
i Kulturní výbor.
Bohužel i začátek letošního roku
pokračuje v duchu epidemilogických
nařízení, které nám brání v pořádání
kulturních akcí - Městský ples se proto
přesouvá na listopad 2021.
Přejeme Vám všem hlavně pevné
zdraví a budeme se těšit na viděnou na
některé z kulturních akcí, které pro Vás
máme připravené. Držme si pěsti, ať je
to co nejdříve.
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ZPRÁVA Z MATRIKY
MĚSTA
Hana Nováková

Milí spoluobčané,
níže uvádím základní statistiku města
Hrochův Týnec k 15.2.2021.
Počet obyvatel města = 2.000.
Se zármutkem jsme se museli
rozloučit od začátku letošního roku
se 3 spoluobčany. Čest jejich
památce.
Na svět a do našeho města se
narodila 2 miminka.
K trvalému pobytu se nám přihlásili
nově 4 občané.
Nově narozeným spoluobčankům
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a hodné rodiče. Rodičům gratulujeme
a přejeme jim to nejhodnější děťátko
pod sluncem.
Nově registrované spoluobčany mezi
námi vítáme a ať se Vám v Hrochově
Týnci dobře žije.

STŘÍPKY Z HISTORIE HROCHOVA TÝNCE Z ROKU 1919
Petr Schejbal

V této rubrice uvádím výběr úryvků z kroniky Hrochova Týnce tak, jak nám
je zapsal Jan Roček, tentokrát Důležitější snesení obecního
zastupitelství.
a) Zřízení odboru
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 29. července konané zřízeny byly
čtyři odbory: aprovizační, hospodářský, stavební a kulturní. Dle výnosu
ministerstva školství a národní osvěty má tento kulturní odbor (čili komise
osvětová) pořádati mimo jiné bezplatné kurzy občanské výchovy. Má
obyvatelstvo poučovati o významu republikánského zřízení, o ústrojí,
působnosti a úkolech státu, obce a ostatních veřejných těles, o právech a
povinnostech občanů státních a jejich sociálním spolužití. V roce 1919
nevyvinul kulturní odbor žádnou činnost.

b) Zřízení místa policejního komisaře
V téže schůzi (dne 26. července konané) sneslo se obecní zastupitelstvo na obsazení místa policejního komisaře. Místo
na počátku roku bylo spojeno s místem obecního tajemníka, že však týž neměl času, by povinnosti s místem komisaře
spojené mohl zastati, bylo zřízeno zvláštní místo policejního komisaře a vyměřena mu prozatím odměna 15 K měsíčně.

c) Půjčka Národní svobody
Na 4 % půjčku Národní svobody upsalo obecní zastupitelství 5 tisíc korun, potřebná částka vyzdvižena ze záloženské
knížky „Stavební fond chudobince“. Rozpočet obecní Celkové vydání rozpočteno na 35 697 K 79 h. Řádným příjmem byl
2 777 K 51 h a mimořádným 16 227 K 74 h. Schodek 16 995 K 24 h uhrazen byl 90 % přirážkou k předepsaným přímým
daním (vyjma daň z příjmu) a 5 % daň z domů, dočasně od daně činžovní osvobozených.
Některé položky rozpočtu:
V příjmu řádném je 1 277 K 20 h nájemného z obecních pozemků. Obecní pozemky č. kat. 502 ve výměře 205 2 sáhů a č.
kat. 505 ve výměře 1 080 2 sáhů od roku 1 891 ředitel choru. Teprve roku 1919, když stala se změna v osobě choru,
převzala obec pozemky ty ve vlastní správu.
Ve vydání: Služné starostovi 336 K, náhrada témuž za vícepráce v roce poválečném 500 K. Školní paušál 517 K. Drahotní
přídavek policejním strážníkům, prvnímu 1 000 Kč, druhému 825 K, (mimo to dostali oděv, obuv, byt nebo příbytečné 60
K). Na stavbu chudobince dáno 100 K, fondu pro stavbu spolkového domu 500 K, okrašlovacímu spolku 200 K,
hasičskému sboru 200 K, Ústřední Matici školské 20 K, hospodářskému spolku v Chrudimi 10 K, spolku ku podpoře
propuštěných káranců v Chrudimi 10 K, nadaci ve prospěch studujícího jinocha nebo dívky z Hrochova Týnce 500 K.
6 I

1 I 2021

POPLATKY ZA PSY

CENÍK INZERCE

Leoš Kaplan

Redakce Zpravodaje

Poplatky za psy se vybírají na podatelně Městského úřadu Hrochův
Týnec nebo převodem na účet města 0000001141631329/0800 a to
od 1.4.2021 do 31. 5. 2021.

Vážení spoluobčané, milí inzerenti,

Sazba poplatků za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, drženého v rodinném domě
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě
c) za prvního psa, drženého v bytovém domě
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

150 Kč
150 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
75 Kč

Při platbě převodem na účet města 0000001141631329/0800, do kolonky variabilní symbol
napište 1341, konstantní symbol 0558 a do zprávy pro příjemce příjmení, jméno, bydliště
a ročník poplatníka, na kterého je pes registrován.
Při platbě za více psů vypište všechny poplatníky, na které jsou psi registrování i s částkou za
jednotlivého psa. V případě neidentifikovatelnosti platby, bude tato vrácena zpět na účet poplatníka.

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

Rozměr
inzerátu
[v mm]

Cena
za inzerát

A4
A5
A6
A7
A8

210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105
52 x 74

3.000 Kč
1.500 Kč
800 Kč
400 Kč
200 Kč

MĚSTSKÁ POLICIE HROCHŮV TÝNEC INFORMUJE
Petr Bláha

Vážení spoluobčané,
všichni jistě víte, kde se v našem městě nacházejí kontejnery na tříděný
odpad. Místa jejich uložení nemá smysl vyjmenovávat. Co ale možná
nevíte, je to, že tyto kontejnery slouží pouze pro daný a určený druh
komunálního odpadu, ke kterému jsou určeny.
V praxi to znamená například, že když se použije odpadový kontejner
určený ke sběru papíru na papír je vše v absolutním pořádku. Ale v
pořádku již není, když se papír nebo jiný komunální odpad odloží vedle
kontejneru. V tomto případě již dochází k porušení zákona. A to hned dvou
zákonů. Nejprve k porušení Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a
dále Zákona č.251/2017 Sb. o některých přestupcích. Oba tyto zákony toto
kvalifikují jako založení „černé skládky“.
Jako příklad mohu uvést případ ze 17.2.2021, kdy ve večerních hodinách
v ulici Zámecká u kontejnerů na tříděný odpad zastavila bílá dodávka.
Vystoupili z ní dva muži a začali nosit odpad (kovové schůdky, satelitní
anténa a jiné) za kontejnery k plotu zámecké zahrady, k jejich smůle, pod
dohledem městského kamerového systému. Na základě záznamu z tohoto
systému byla zjištěna RZ a následně majitel bílé dodávky. Celý tento
přestupek byl hned druhý den 18.2.2021 v ranních hodinách ze strany
městské policie vyřešen v příkazním řízení pokutou a oba muži si svůj
odpad naložili zpět do své dodávky.

1 I 2021

PLACENÁ INZERCE
Koupím gramofonové
desky do své archivní
sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu,
lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.:
724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz
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NÁRŮST TŘÍDĚNÉHO
ODPADU V SYSTÉMU MESOH

INFORMACE PRO OBČANY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH
Leoš Kaplan

Vážení spoluobčané,
v loňském roce byl zaveden v naší obci Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství, zkráceně MESOH. V první fázi jsme se zaměřili
hlavně na třídění plastu a papíru. Druhá, která probíhá, je evidence výsypů
nádob na SKO. Samozřejmě, že nic není bez chyb. Plast společně s
papírem je až na drobnosti celkem v pořádku. Problémy vznikají při načítání QR kódů. Ty mohou být někdy způsobeny povětrnostními podmínkami, např. když za velké vlhkosti dojde k
rozmazání QR kódu nebo dojde k záměně kódů (plast za papír a obráceně), případně je samolepka poškozena. Většinou
nás zapojení občané dokáží včas upozornit a řeší se vzniklý problém v co možné nejkratší době.
Koncem roku se na účtech začaly objevovat svozy popelnic. Forma v jaké se svozy do systému nahrály je naprosto
nevyhovující, protože se tam zaznamenaly i nádoby, které nebyly skutečně vyvezeny. Tady patří velké díky za negativní
ohlasy. Tento velký problém neustále řešíme jak se svozovou firmou, tak i se správci administrace Moje odpadky. Jedna
z možností je mít přístup k aktuálnímu svozu stejně jako je to v případě pytlového sběru a mít prakticky ihned zpětnou
kontrolu od občanů. Vyžaduje ovšem více času na realizaci. Druhá varianta, kterou bychom zkusili, je upravená tabulka
s co nejmenším množstvím proměnných, aby nedocházelo k výše uvedenému chybnému načítání nádob. Proto prosíme
o trpělivost a vítáme každou reakci, i ty negativní.
V systému je zaevidováno cca 667 domácností. Z toho aktivních je zhruba jedna třetina. Tyto domácnosti dokázaly
vytřídit za půl roku celkem 10 440 kg plastu a papíru. Další statistiku s vývojem třídění prostřednictvím Moje odpadky
přineseme v následujícím Zpravodaji.
Společnost AVE, která pro nás zjišťuje svoz odpadu v roce 2020, odvezla:
papír a lepenka = 20,6 t
sklo = 31,76 t
plasty = 12,27 t
směsný komunální odpad = 348,6 t
celkem bylo odvezeno 413,23 t odpadu
Směsného komunální odpadu jsme nejvíce vygenerovali v měsíci lednu, květnu, červenci a říjnu, kdy průměrná hodnota
měsíčního svozu byla 34,3 t a realizováno bylo 5 svozů v každém měsíci. Naopak nejmenší množství směsného
komunálního odpadu jsme měli v měsíci srpnu a září 2020, kdy v srpnu bylo odvezeno 23,92 t odpadu a v září 24,94 t
odpadu.
8 I
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Leoš Kaplan

Cena za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) pro rok 2021 zůstává stejná jako v předešlém roce, tj. 600,Kč. Zastupitelstvo města dále odhlasovalo výši EKO bodu, jehož hodnota pro rok 2021 je 5,-Kč.

Poplatky za komunální odpad se budou vybírat na podatelně Městského úřadu Hrochův Týnec
nebo převodem na účet města 0000001141631329/0800 a to od 1. 4. 2021 do 31. 5.2021
Základní výše poplatku za odpad je 600 Kč / osobu.
Ti z Vás, kteří jsou zapojeni v Motivačním a evidenčním systému pro odpadové hospodářství Moje odpadky, uvidí
aktuální výši poplatku za odpady na rok 2021, včetně slevy, na nástěnce ve svých odpadových účtech.

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

SVOZ TŘÍDĚNÍHO ODPADU - PLAST

SVOZ TŘÍDĚNÍHO ODPADU - PAPÍR

Pytle s vytříděným odpadem označené visačkou s
QR kódem nechte před domem ráno před
7 hodinou.

Pytle s vytříděným odpadem označené visačkou s
QR kódem nechte před domem ráno před
7 hodinou.

V roce 2021 budou svozy vždy ve středu.

V roce 2021 budou svozy vždy ve středu.

BŘEZEN 24.3.2021

BŘEZEN 31.3.2021

DUBEN 21.4.2021

DUBEN 28.4.2021

KVĚTEN 19.5.2021

KVĚTEN 26.5.2021

ČERVEN 23.6.2021

ČERVEN 30.6.2021

ČERVENEC 21.7.2021

ČERVENEC 28.7.2021

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO TŘÍDĚNÍ ODPADU - MOJE ODPADKY.
1 I 2021
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PRVNÍ 2 ZÁSAHY JEDNOTKY
SDH V ROCE 2021

ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA HROCHŮV TÝNEC
Ladislav Dufek

Od počátku roku 2021 naše jednotka zasahovala u 8 událostí (k 23. 2. 2021), které
vyžadovaly nezbytný zásah jednotek požární ochrany.
4. 2. v 9:55 hodin byla jednotka vyslána k úniku plynu v bytovém domě do
katastru obce Čankovice. Po příjezdu provedla jednotka uzavření hlavního přívodu
plynu. Dále bylo zjištěno, že v domě byly ráno prováděné servisní práce pracovníky
plynáren.
6. 2. v 0:57 hodin (obr. č. 2) jsme byli vysláni k dopravní nehodě osobního vozidla
ve směru z Hrochova Týnce na Chrudim. Jednalo se o dopravní nehodu osobního
automobilu na střeše. Řidič se na místě DN nenacházel. Jednotka ve spolupráci
s jednotkou HZS Chrudim provedla úklid pozemní komunikace, aby mohla být
komunikace zprůjezdněna alespoň jedním pruhem. Poté jednotka přejela do
zámeckého parku, kde provedla vyproštění zapadlého policejního automobilu,
který pátral po řidiči havarovaného vozidla.
7. 2. v 19:09 hodin jsme byli požádáni zdravotnickou záchrannou službou o
pomoc při transportu zraněné ženy z rodinného domu do vozidla záchranné
služby. Ve spolupráci se zdravotníky jsme ženu uložili do vakuové matrace
a následně transportovali do vozidla záchranné služby.
11. 2. v 9:14 hodin (obr. č. 3) jsme byli vysláni na účelovou komunikaci směrem
Bořice, kde došlo ke sjetí osobního vozidla do příkopu. Za pomoci navijáku
umístěného na cisterně jsme vozidlo vyprostili a předali majiteli.
15. 2. v 11:56 hodin (obr. č. 4) jsme obdrželi kuriozní výzvu, kdy osobní vozidlo
sjelo z parkoviště ze srázu na místní čerpací stanici. Po příjezdu na místo jsme
zjistili, že řidič vozidla s automatickou převodovkou si spletl zařazení rychlostního
stupně a místo vzad zařadil rychlost vpřed. Při tomto projel křovím a narazil do
plotu. Vozidlo jsme zpět na parkoviště vytáhli za pomoci navijáku na cisterně a
předali majiteli.
23. 2. v 16:06 byl ohlášen kouř ze střechy v obci Tuněchody. Když jsme dorazili na
místo, zjistili jsme, že došlo ke spalování hořlavých kapalin v kotli rodinného
domu, čehož si všimli sousedé a z obavy, že jde o požár, zavolali na tísňovou linku.
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17. 1. v 16:28 hodin byla jednotka
povolána k dopravní nehodě se zraněním
osob. O čtyři minuty později vyjíždí
jednotka s oběma vozy v počtu osmi lidí.
Po příjezdu na místo zásahu byla zjištěna
dopravní nehoda dodávky a osobního
vozidla.
V dodávce cestovala posádka dvou
dospělých osob a dítěte, v osobním
vozidle řidička. Naše jednotka provedla
předlékařskou pomoc u řidičky OA a řidiče
dodávky. Dále prováděla zajištění vozidel
proti požáru a za pomoci sorpčních
čtverců zabránila úniku provozních
kapalin. Dítěti, které cestovalo v dodávce
poskytla jednotka plyšového dráčka.
Po příjezdu posádek zdravotnické
záchranné služby a letecké záchranné
služby byly zraněné osoby předány do
jejich péče a jednotka spolupracovala při
jejich ošetření a transportu do vozidel ZZS
a následně i do vrtulníku LZS.
21. 1. v 8:15 hodin (obr. č. 1) byla jednotka
povolána k dopravní nehodě se zraněním
osob a s nutností jejich vyproštění. Na
místo vyrazila jednotka s automobilem
určeným pro technické zásahy v počtu tří
hasičů.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
došlo k bočnímu nárazu osobního vozidla
do stromu. Uvnitř vozidla byla uvězněna
posádka dvou osob. Řidička bez vědomí.
Spolujezdec při vědomí, komunikoval.
Naše jednotka ve spolupráci s jednotkou
HZS Chrudim započala s vyprošťováním
osob z vozu.
Zraněný spolujezdec byl po vyproštění
předán do péče zdravotníků a byl letecky
transportován do nemocnice v Hradci
Králové. Řidička bohužel na následky
svých zranění zemřela.
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PO VSTUPU NA ZMRZLOU
HLADINU JE NUTNÉ DODRŽOVAT
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1. zajistěte, aby někdo, kdo zůstal na břehu,
měl u sebe nabitý mobilní telefon a věděl,
kde se nachází (název vodní plochy, nebližší
ulice a číslo domu, číslo lampy veřejného
osvětlení, číslo železničního přejezdu,
mostu, GPS souřadnice aj.), aby mohl
zavolat na linku 150 nebo 112;
2. na ledové ploše se nikdy nepohybujte ve
větších skupinkách;
3. mezi osobami dodržujte dostatečnou
vzdálenost (min. 5 m);
4. nikdy nezůstávejte při pohybu na zmrzlé
ploše sami a vždy někoho informujte, kam
na led se chystáte; děti a mladiství by měli
být pod dozorem dospělé osoby;
5. je vhodné se vybavit pomůckami, které
vám mohou pomoci při záchraně (např.
píšťalka) nebo sebezáchraně (ledové
bodce, tzv. Ice Picks - lze vyrobit doma z
lana/švihadla a šroubováků - pozor na ostré
konce, které je potřeba opatřit ochranou,
aby nedošlo ke zranění během sportovní
aktivity).

POKUD DOJDE K PROPADU NA
LEDU
1. nepropadejte panice;
2. upozorněte okolí, že potřebujete pomoct;
3. doporučuje se vylézat ve směru, odkud
tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl
led únosný. Od místa proboření je vhodné
se plazit nebo válet, aby se hmotnost
rozkládala na větší plochu;
4. k vytažení osoby může posloužit větev,
hokejka, prkno, případně tažné lano
z povinné výbavy vozidla.
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JAK SE CHOVAT PŘED VSTUPEM NA ZAMRZLOU
VODNÍ PLOCHU A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROPADNUTÍ
Ladislav Dufek

V době, kdy vlivem silných mrazů docházelo k zamrzání vodních hladin a
tvorbě ledu, si naši členové udělali školení, jak postupovat při záchraně
osob při propadnutí ledem do vody. Dále si vyzkoušeli a „osahali“ všechny
prostředky, které máme pro tento typ událostí ve výbavě.
K zimním radovánkám patří neodmyslitelně i sport. Počasí v posledních
dnech svádí k bruslení nebo chůzi po zmrzlé vodní ploše. Takové aktivity
však často bývají velice riskantní, protože led mnohdy nebývá dostatečně
silný a je nutné na místo přivolat hasiče.
Před vstupem na led by si měl každý připomenout základní pravidla:
na stojatých vodách, což jsou rybníky, jezera, vodní nádrže a přehrady,
se doporučuje vstupovat na led až v čase, kdy celodenní teploty
klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a tloušťka ledu je aspoň
dvacet centimetrů;
nevstupujte na led, pokud vidíte jeho narušení, že led není celistvý
nebo pokud se na ledu nacházejí různé nečistoty (např. listí, větve
apod.);
v místech nárazových břehů, uprostřed toku a nad hloubkou led
zamrzá pomaleji vlivem vyšší rychlosti proudění - zde tedy můžete
očekávat nejtenčí led;
v případě stojatých vod jsou především nebezpečné oblasti kolem
stavidel a přehrad, kde voda proudí;
před vstupem na led musíte ověřit jeho pevnost, nejlépe dupnutím
na jeho okraj;
u břehu bývá často trhlina, kde vyvěrá voda s vyšší teplotou, v tomto
místě na led nevstupujte.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKTUÁLNĚ
Patrika Michalcová, zástupkyně
ředitelky MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022
Vedení MŠ

Ředitelství Mateřské školy Hrochův Týnec oznamuje Zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022.
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovila termín zápisu k
předškolnímu vzdělávání na úterý 11.5.2021.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.08.2021 pěti
let.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vedení MŠ

Za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka mateřské
školy kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí počet, který lze v rámci stanovené kapacity
mateřské školy přijmout.
KAŽDÉMU DÍTĚTI BUDE NA ZÁKLADĚ PODANÉ ŽÁDOSTI PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ
ČÍSLO.
Na úřední desce Města Hrochův Týnec a na webových stránkách mateřské školy
budou dne 08.06.2021 zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Rodičům
nepřijatých dětí bude doručeno „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“.
Konkrétní informace o průběhu zápisu do MŠ budou zveřejněny na webových
stránkách www.mshrochuvtynec.cz v průběhu měsíce dubna 2021.
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Rok 2021 pro nás začal jako každý jiný.
Sešli jsme se po vánočních svátcích plni
zážitků, optimismu a elánu do práce. Děti
si v prvních dnech užívaly sněhové nadílky
– nejen při zimních hrách na školní
zahradě,
ale
experimentovaly
a manipulovaly se sněhem i ve třídě.
Prostě v těchto dnech jsme měli veselo,
bílo a mokro všude 😊.
Bohužel naše radost v druhém lednovém
týdnu skončila. Kvůli výskytu onemocnění
Covid-19, které se dotklo nadpoloviční
většiny zaměstnankyň a v té době šesti
docházejících dětí, byla mateřská škola
Krajskou
hygienickou
stanicí
Pardubického kraje do odvolání uzavřena.
V tu chvíli nás nikoho ani ve snu
nenapadlo, že průběh onemocnění
dospělých bude tak vážný
a vleklý a …
na jak dlouho se s dětmi rozloučíme.
I přes uzavření MŠ jsme se snažili s rodiči
všech dětí komunikovat prostřednictvím
našich web stránek a telefonů, a průběžně
je informovat o aktuální situaci s ohledem
na znovuotevření MŠ. Pro děti s povinným
předškolním vzděláváním byla po celou
dobu uzavření MŠ na našich web
stránkách aktualizována off-line distanční
výuka v podobě pracovních listů, písniček,
experimentů, námětů na tvoření …
Všem rodičům chceme touto cestou
poděkovat za jejich vstřícnost, trpělivost
a slova podpory v tak neobvyklé
a
neočekávané
době.
Rodičům
předškoláků chceme poděkovat za
spolupráci a podporu dětí při povinném
předškolním vzdělávání.
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jiřina Macháčková, ředitelka ZŠ

V březnu uplyne již rok od prvního
uzavření škol z důvodu pandemie
koronaviru a od přechodu na zcela
nový a nestandardní způsob výuky na
dálku.
Začátky byly obtížné, všichni jsme do
toho skočili rovnýma nohama a bez
zkušeností. Postupem času jsme se
vzdělávali a zlepšovali. Protože jsme
chtěli být včas připraveni, již v srpnu
jsme zařizovali techniku a nakoupili
notebooky a grafické tablety na další
školní rok. Od září jsme školili
pedagogy v konferenčních hovorech
a užívání aplikací.
Bohužel se naše tušení potvrdilo a i v
tomto
školním
roce
pokračuje
distanční výuka. Do školy prozatím
dochází jen žáci prvních a druhých
ročníků,
převládá
elektronická
komunikace mezi rodiči, žáky i úřady.
Poděkování patří všem. Pedagogům
za pracovitost a vytrvalost, žákům za
spolupráci a aktivní přístup, rodičům
za trpělivost a pomoc dětem.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ze školního kalendáře je nejbližší akcí
zápis do prvních tříd pro děti
narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
který je naplánován na 7. 4. 2021.

VYNÁLEZY NAŠICH ŽÁKŮ, MIKINY DEVÁŤÁKŮ NEBO
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, TO VŠE JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I když ve škole chybí klasický ruch z běžné výuky, online výuka je v plném
proudu. Každá třída má 3 hodiny přímé výuky na dálku, v dalším čase pak
žáci zpracovávají zadané úkoly a komunikují s vyučujícími. Probíhají
individuální konzultace a doučování přímo ve škole, deváťáky
připravujeme na plánované přijímací zkoušky. Máme i účastníka okresního
kola olympiády v českém jazyce a to Lukáše Hebkého (6. místo).
Protože se vzděláváme distančně již dlouho, snažíme se o zpestření výuky
užíváním různých platforem a aplikací, zadávají se zábavné úkoly. Žáci
např. vyráběli model bakteriofágu v přírodopisu, při tématu „Pardubický
kraj“ v občanské výchově se seznámili s vynálezci našeho kraje a vyrobili si
své vlastní vynálezy, viz. foto. Žáci 9. tříd si jako vzpomínku na léta na
základní škole připravili mikiny "Limited edition".
I když termín otevření škol není dosud jasný, plánujeme, organizujeme
a opravujeme i nadále. Zřizovatel zpracoval a předložil žádost o dotaci na
rekonstrukci stávající školní kuchyně, škola pak podala žádost o dotaci na
workoutové hřiště (návrh viz foto).

Způsob a průběh zápisu bude
upřesněn na webových stránkách školy
www.zsht.cz v polovině března.
Další aktivity zahájíme až po otevření škol a nezbývá než doufat, že to bude brzy.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Hana Žemličková, ředitelka ZuŠ

Pravidelně bývá konec každého kalendářního roku na naší škole doslova nabit koncerty, kterými Vám rádi
zpříjemňujeme adventní čas. Ne jinak tomu bylo i na sklonku loňského roku, i když trochu v jiné podobě, než jste od nás
zvyklí. Když jste, naši milí posluchači, nemohli za námi do našich koncertních sálů, chrastecké sokolovny či týneckého
kulturního domu, „vyrazili“ jsme za vámi do vašich domovů. Prostřednictvím našich facebookových i webových stránek
jsme vám zprostředkovali šňůru vystoupení jednotlivých sekcí dechového orchestru - každá on-line nahrála jednu
koledu a přímo na Štědrý den vám už celá kapela popřála písní Šťastné Vánoce. Žáci ze třídy p. učitelky Pavly Medunové
nacvičili svůj vánoční program, který jsme „odvysílali“ 23. prosince. A nezaháleli jsme ani my učitelé – již v prosinci jsme
nahráli svá čísla pro adventní koncert a na Silvestra jsme do éteru vypustili naše Přání, píseň známou z pohádky
Princové jsou na draka, kterou textem na aktuální téma pozměnila Eva Hyksová. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kdo se na koncertech podíleli – dětem i kolegům a především pak Vojtěchu Procházkovi a Petru Jandíkovi, kteří
se postarali o technickou stránku.
S velmi pozitivním ohlasem se také setkala naše Vánoční hra v podobě adventního kalendáře, ve kterém na vás při
otevření okénka vykoukla fotografie jednoho ze zaměstnanců z dětských let. Do tipování, kdo že to je, se mnohdy
zapojovaly celé rodiny. A nebylo to vůbec snadné, a proto patří velká gratulace vítězům, kteří správně odhalili všechny
tváře a získávají tak hlavní cenu – jsou to Eliška Čechová a David Laub. Na malou odměnu se ale mohou těšit všichni,
kdo nám zaslali své tipy. Chcete-li si náš kalendář prohlédnout nebo shlédnout naše koncerty, určitě navštivte naše
webové či facebookové stránky. Co přinese nový rok, zatím nikdo nevíme. Plánujeme pro vás mnohé akce a doufáme,
že alespoň některé z nich budeme moci předvést vám naživo. Snad se dočkáme...
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OKÉNKO (NEJEN) PRO DĚTI - CESTA K VELIKONOCŮM
Jolana Pulkrábková

Děti, pojďte s námi probudit jaro, už nám pomaličku klepe na dveře. Víte, kdy je první jarní den? Mrkněte do kalendáře,
menším kamarádům pomůže určitě dospělák. Na jaře se probouzí příroda, vše kolem nás hraje spoustou barev a vůní.
Čekají nás Svátky jara – Velikonoce. Vydejme se po jejich stopách.
Do Velikonoc počítáme šest postních nedělí. Společně se zastavíme u páté neděle postní, které se říká „Smrtná„. Váže se
k ní starý zvyk – vynášení Moreny – zimy. Je to figura zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku
má korále z vyfoukaných vajíček. Je připevněna na dřevěné tyči. Morenu si můžete děti vyrobit i vy, pokud byste
potřebovaly pomoci, oslovte dospěláky. Morenu můžete spálit nebo ji vhodit do řeky Ležák nebo Novohradky, která
protéká naším městem. Až budete Morenu – zimu vynášet, na cestu odříkejte říkanku:
Zimo, zimo, táhni pryč nebo na Tě vezmu bič,
zatahám Tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.
Zimu už jsme vynesli a jaro probouzíme i nasetím obilí, které si připravíte takto: vezměte si květináč, do kterého si dáte
hlínu a nasypete na ni zrníčka obilí, které zasypete opět hlínou. Květináč postavíte k oknu a budete ho ob den zalévat.
Po týdnu uvidíte zelené lístečky, které prorazí hlínou a budou se drát z květináče. Ten můžete dozdobit větvičkou
kočiček, které si utrhnete na „Květnou“ neděli. Tři kočičky si vezměte a vlezte si s nimi pod stůl, kde je sníte, abyste byli
hodně zdraví.
Pašijový týden je poslední týden před Velikonocemi.
Na Modré pondělí a Žluté úterý si děti ukliďte pokojíčky, to se totiž
gruntovalo.
Na Škaredou středu byste se neměly na nikoho mračit, abyste se
nemračily celý rok.
A máme tu Zelený čtvrtek. Tento den si můžete společně s rodiči
připravit jídlo ze zelené zeleniny nebo bylinek, abyste byly po celý
rok zdrávy. Právě na jaře je nutné do těla dostat vitamíny. Na Zelený
čtvrtek se také začínalo hrkat. Zkuste si to i vy. Půjčte si od maminky
vařečky, hrnce a můžete zkusit rámus i doma. Hrkání probíhalo až do
Bílé soboty.
Na Velký pátek se otvírala země a vydávala poklady. Děti, vezměte si
vajíčko a poklepte s ním na zem, ta se vám otevře a vydá poklad.
Na Velikonoční neděli už chystáme vše, co k Velikonocům patří třeba mazanec. Recept na jeho upečení naleznete na další stránce.
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RECEPT NA HRNÍČKOVÝ
MAZANEC
Co budeme potřebovat...
3 hrníčky polohrubé mouky
5 lžic krupicového cukru
1 kostka droždí
½ kostky másla
¾ hrníčku mléka
1 žloutek
špetka soli
1 vanilkový cukr
jemně nastrouhaná citronová kůra
rozinky
vejce na potření
mandle na posypání

Kluci si mohou uplést pomlázku z vrbových proutků, protože jsou pružné a
dostatečně dlouhé. Pomlázku ze tří proutků zvládnete úplně samy.
Proutky si svažte v místě rukojeti režnou nití a poté proplétejte mezi sebou
jako cop. Konec pomlázky opět svažte. A na Velikonoční - Červené pondělí
můžete vyrazit na koledu.
Děvčata si zase nachystají obarvená vajíčka. Vajíčko se vloží do staré
punčochy, kterou najdete u maminky, na vajíčko položíte do punčochy
lístek trávy a takto celé uvaříte ve slupkách od cibule. Pokud byste vajíčka
používali pouze na výzdobu, stačí je vložit do krepového papíru
namočeného ve sklenici v octové vodě. Aby se vajíčka leskla, můžete je
potřít kouskem špeku. A nastává Velikonoční pondělí, kdy chlapci
obcházejí domy s pomlázkou a vyšlehají dívky, aby byly zdravé.
Čekáním na Velikonoce si můžete zpříjemnit i výrobou metru – je to pruh
papíru, na který si za sebou nakreslíte 16 vajíček a od „Smrtné“ neděle
budete každý den odstříhávat jedno vajíčko nebo si můžete vyrobit zápich
zajíce do květináče, který je také symbolem Velikonoc.

Jak to celé provedeme?
Z teplého mléka, cukru a droždí
uděláme kvásek. Pak přidáme mouku,
rozpuštěné zchladlé máslo a žloutek
a ochutíme špetkou soli, vanilkovým
cukrem, citronovou kůrou a rozinkami
a těsto dobře vymícháme.
Po
jeho
vykynutí
ho
znovu
propracujeme,
rozdělíme
na
dvě
poloviny a z každé uděláme mazanec.
Mazance necháme na plechu nakynout,
pak je potřeme rozšlehaným vejcem,
posypeme plátky mandlí, ostrým nožem
nebo nůžkami utvoříme uprostřed křížek
a v dobře vyhřáté troubě upečeme.

Děti, jestli se chcete s námi vypravit na cestu za Velikonocemi, budeme
rádi. Ať se Vám daří. Pokud byste se chtěly s námi podělit o nějaké výrobky
k Velikonocům nebo obrázky nakreslené k jaru, můžete je zaslat na
komunitka@centrum.cz a to do 30.4.2021. My je otiskneme v dalším
zpravodaji nebo vystavíme ve vývěsce u městského úřadu.

POZOR - ODMĚNA!!
Z došlých fotek Vašich obrázků a výrobků vybereme 5 z Vás,
kteří od Kulturního výboru města obdrží za snahu a
příspěvek odměnu.
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PROFESIONÁLNÍ SLUŽBA PRO TOULAVÉ A OPUŠTĚNÉ PSY A PSY V NOUZI
V HROCHOVĚ TÝNCI
Diana Šlechtová, předseda Unie práv zvířat z.s.
Od března má město Hrochův Týnec s námi, útulkem Heaven Ranch, který provozuje spolek Unie práv zvířat z.s. uzavřenou
smlouvu o odchytech a umísťování toulavých a opuštěných psů v útulku. Jde o staronovou spolupráci, protože tuto službu jsem
zajišťovala doposud jako strážník Městské policie Hrochův Týnec. Nyní, ale provozuji výhradně služby Unie práv zvířat z.s. a tak jsem
po dvaceti dvou letech řady městské policie opustila a nyní se mohu opuštěným psům a kočkám v nouzi věnovat naplno.
Sami starostové již dávno pochopili, že odchyt psa není jen o tom ho „odlapit“ na ulici a zavřít do kotce a odvést psa za město nebo
ho nechat zastřelit myslivcem není též v dnešní době razantních změn v zákonech proti týrání šalamounským řešením. Navíc s
odchytem je spojena celá řada následných komplikací a povinností – načtení čipu, zjištění, zda je čip registrovaný v některém v
českých registrů, zajištění bezpečnosti psa, který je choulostivý na extrémní zimu nebo teplo, zajištění veterinární péče, pokud je
pes zraněný nebo silně zanedbaný, jiný postup je u psa starého, jiný u štěněte, jiný u březí feny nebo feny se štěňaty, jiný u vlčáka a
jiný u čivavy, u psa plachého nebo naopak u psa agresivního a jinak postupujete při odchytu kočky či koťat. A nalezeného psa nebo
kočku nestačí jen zabezpečit. Je třeba jej dostat do povědomí veřejnosti. Způsob zveřejnění na sociální síti Facebook se osvědčil
jako ideální a nejeden páníček si tak našel svého miláčka buď sám, nebo ho na něho upozornil někdo známý. Každopádně zažívám
řadu hezkých momentů, kdy mi majitelé sdělí se slzami v očích, že psa již několik dní zoufale hledají a že už ztratili veškeré naděje
a jsou vděční, že jsem jim pomohla díky zveřejnění na FB jejich rodinného miláčka najít. Útulek tímto plní plnohodnotnou službu
občanům. Jsou ale i momenty, kdy opakované toulání psa je nutné řešit již pokutou nebo oznámením na odbor životního prostředí,
protože se může jednat o zanedbání ze strany majitele a zároveň ohrožení psa na životě, které může mít i znaky týrání a navíc může
takový chlupáč ohrožovat provoz na silnici a způsobit i vážnou nehodu. Další momenty, které mohou v naší práci nastat jsou, když je
nalezený pes, kterého vracíme, bez čipu. Tehdy zjišťujeme příčinu, proč je bez čipu. Majitel psa se v tu chvíli musí připravit na to, že
bude muset dokázat vlastnictví psa jiným hodnověrným způsobem a nemůže očekávat, že si přijde do útulku, sdělí, že pes je jeho a
pes je mu bez okolků vydán. V současné době, když je pes starší půl roku bez čipu, dopouští se tím jeho majitel přestupku, za který
je možné dostat pokutu až 50 000,- Kč u krajské veterinární správy.
Město Hrochův Týnec stejně jako ostatní obce mají ve smlouvě zakotveny ještě další služby. Jsem schopna téměř neomezeně přijet
odchytit psa ve všední den i o víkendu. Dále jsem ochotna, je-li to v mých silách, pomoci při hledání domova pro psa i osobám, které
jsou majiteli nebo dědici psa, tudíž se nejedná o psa toulavého, ale v majetku někoho, kdo pečovat o něho již není schopen např. z
důvodu stěhování, rozvodu, zdravotních či sociálních důvodů, smrti majitele psa. Jsem schopna v rámci svých možností pomoci
tomuto psovi buď najít nový domov a nebo ho i převzít do našeho útulku. Osoby sociálně slabší se kolikrát dostanou do situace, kdy
se nemohou ze dne na den o psa postarat a tak by skončil buď na ulici nebo by mohl dopadnout ještě mnohem hůř, nechci domýšlet.
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Standardní útulek takového psa, který je majetkem nebo nechtěným dědictvím zpravidla nepřijme vůbec a nebo za nemalý finanční
obnos od 5 do 10 tisíc korun.
Konkrétně v Hrochově Týnci jsem přebírala psa německého ovčáka, kterého žena měla zavřeného na řetězu ve skříni, nebo mi
obyvatelé obce Čankovice svěřili do péče štěňata, která nalezli na poli. V Čankovicích také jedna žena nalezla polomrtvou fenku se
zkrvavenou silně pohmožděnou hlavou v popelnici zabalenou v igelitce. Její majitel se chtěl fenky zřejmě tímto zbavit a domníval
se, že ji zabil. Žena fence zachránila život, zajistila jí veterinární péči a požádala mě, zda bych jí našla domov. Byla to nádherná asi
roční fenka jezevčíka, která nyní jezdí se svojí rodinou na dovolenou do Itálie, kde má i svoje lehátko.
V obci Luže našel pán mňoukající kotě s prasklou oční zornicí v popelnici. Zřejmě ho chtěl někdo neznámý zabít tím, že s ním praštil
o zem a domnívaje se, že je mrtvé, hodil ho do popelnice. V obci Chrast měla rodina soudní vystěhování z domu a druhý den jsem
z domu odvážela tři psy a pět štěňat, kteří tam po nich zůstali. Psy opuštěné z prázdných nemovitostí řeším poměrně často. Minulý
rok v létě odjela jedna paní na dovolenou a protože nevěděla, co s fenou, vypustila ji na ulici. Někdy spolupracuji na záchraně
pejsků či kočiček v nouzi s Policií České Republiky a to v okamžiku, kdy je vážně zraněný nebo mrtvý majitel psa odvezen z domu
a pes mnohdy vystrašený, zůstane sám opuštěný v domě.
Policie někdy nemá k dispozici proškolené lidi na odchyty psů a navíc nemá vždy řešení, kam psa umístit i kdyby se jim ho podařilo
odchytit. Nejednou se nám do rukou dostane pejsek silně zanedbaný, zlomený, zraněný, který je blíže smrti než životu. Jako to bylo
u fenečky malé chundelaté, kterou srazil kamion přímo uprostřed Hrochova Týnce u restaurace (Zelená Žába) dnes Měšťanka před
dvěma lety. Fenečku jsem se zlomenou pánevní kostí dovezla do Aeskulapu do Pardubic, kde ji komplet ostříhali, protože byla silně
zadredovaná a silně špinavá a stabilizovali. Poté putovala do Zoovetu, kde absolvovala operaci kyčle. Nyní má krásný domov. Jindy
v Hrochově Týnci u silnice našli lidé autem sraženého malého bílého křížence jack russel teriéra pejska. Později bylo zjištěno, že pes
měl vrozenou slepotu a v okolí se toulal již několik dní. Pejsek dostal jméno Bobík a má krásný domov u mojí kamarádky, která se
kvůli němu dokonce musela přestěhovat do jiného domu. V obci Blížňovice byl nalezen před cca dvěma lety labrador u silnice
uvázaný na řetězu u stromu u silnice. Někdo se ho tímto způsobem zbavil. V Blížňovicích byl také nalezen další slepý drobný pejsek u
silnice. I tomu se nám podařilo najít krásný domov.
Psi v nouzi mají jedno společné. Člověk je učinil na sobě závislými. Důvodů, proč tomu tak je, je hodně. Z toho ale plyne, že si psi
v nouzi zpravidla sami nepomohou. Nejde vrátit čas a vlky z nich zpátky neuděláme. Je tudíž nutné, aby byl člověk, který využívá po
tisíciletí jejich společnost, schopen jim zajistit tu nejzákladnější péči – zázemí, teplo, zdravotní péči, jídlo. Náš spolek Unie práv
zvířat z.s., který se o opuštěné a týrané psy stará, se snaží pomoci psům v nouzi s maximální možnou iniciativou. Proto využívá
veterinárních služeb MVDr. Taberyho ve Skutči a v případě, že jde o akutní a extrémně závažné poranění, obracíme se za kliniku
Zoovet nebo HK Vet v Hradci Králové, které mají ty nejlepší specialisty a nonstop službu, možnost hospitalizace a odborný dohled ve
dne, v noci i o víkendech a jsou ochotni naše svěřence ošetřit s největší možnou profesionalitou s využitím moderních technologií,
ale i s velkým citem, který při naší práci je nezbytný. Na tyto zákroky máme i transparentní účet a tak se někdy na záchraně pejska
podílíme jako spolek i finančně (viz web). Vše je o domluvě a lidskosti. Naše stránky v případě, že byste chtěli o našich aktivitách
vědět více nebo nás i podpořit, najdete na www.heavenranch.webnode.cz.
Pro zajímavost. Náš spolek již daroval do adopce pejsky v nouzi i známým osobnostem a nebo se sám pes z našeho útulku stal
známou osobností. Pejska od nás zprostředkovaného ze Slovenského útulku má jediný český kosmonaut pan Vladimír Remek, též
herec pan Marek Eben, pejsek Benji, původem od Romů z Dobrkova hraje v seriálu Strážmistr Topinka a na dočasných péčích s námi
spolupracuje malířka, dcera slavného českého malíře Káji Saudka úžasná Berenika Saudková.
Kdokoliv by měl zájem adoptovat si psa z našeho útulku a nebo se jen podívat, jak to u nás na Heaven Ranch vypadá, bude vřele
vítán u nás v útulku v Srbcích 39 u Luže. Jen nečekejte zástupy psů v kotcích. Ročně naším útulkem projde okolo 80 psů v nouzi,
minimálně jednou tolik projde našimi dočaskami, ale my se snažíme vždy psům v nejbližší možné době najít prověřené domovy, aby
netrávili v útulku více než je nezbytně nutný čas. Někdy třeba jen zajišťujeme nalezení nového domova od původního majitele k
majiteli novému na žádost původního majitele, který se dostal do nouze aniž by pes skončil u nás v útulku. Pokud budete
potřebovat naše služby, najdete nás na telefonu č.: 728 017 627.

PÁR PRANOSTIK NA ZÁVĚR...
Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku. --- Čím dříve z jara hřmí, tím
se země stane úrodnější. --- Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny. --- Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. --Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. --- Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. --- Právě na jaře mysli na zimu. --Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy. --- Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny. --- Vylezou-li na jaře brzy z
děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

KRÁSNÝ PŘÍCHOD JARA A CO NEJVÍCE KLIDNÝCH DNÍ VÁM PŘEJE KULTURNÍ VÝBOR MĚSTA!
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VYSTŘIHNI SI MĚ A VYBARVI...
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