
ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

leden 201655. ročník

Naďa Urbánková
potěšila svým koncertem vánoční týniště



foto: Libor Koldinský

ROZsVícení VánOčníhO stROmu

I ve výtvarné dílně ZUŠ se pracovalo. Blanka Hrušková vystavovala zvo-
nečky a betlémy ze svého archivu. Pod jejím vedením si děti vyrobily sněhové 
vločky formováním keramické hlíny do sádrových formiček.



     

A) Schvaluje

• Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 314 o výměře 3 m2 v k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí a části pozemku par. 

č. 2286/3 o  výměře 1 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí od 500 Kč/m2.

• Odměnu řediteli Základní umě-
lecké školy Týniště nad Orlicí za 
druhé pololetí roku 2015.

• Zastupitelstvem města Týniště 
nad Orlicí č. 6 ze dne 21. 9. 2015 
vypovězení nájemních smluv 
s  Mgr. Kopeckým a  ukládá Od-
boru správy majetku a  Odboru 

správnímu zajistit řádné vypořá-
dání nájemního vztahu včetně se-
psání předávacích protokolů.

• Smlouvy o  právu provést stavbu 
v  rámci projektu: Rekonstrukce 
chodníků a  ulice Pod Stávkem 
pro: Kouba Michal, Proctorová 
Michaela, SJM Koldinský Old-
řich a Koldinská Hana, Klabano-
vá Jana a  ukládá starostce města 

smlouvy podepsat.
• Smlouvu o  právu provést stavbu 

v  rámci projektu: Rekonstrukce 
chodníků a  ulice Pod Stávkem 
pro Vavřinovou Helenu a ukládá 
starostce města smlouvu pode-
psat

• Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene pro 
RWE GAS NET, s.r.o. a  RWE 

Významné inVestiční a další plánoVané akce V týništi nad orlicí V roce 2016
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usnesení č. 31
z jednání Rady města Týniště 

nad Orlicí konané dne 23. 11. 2015

   

Vážení spoluobčané,
Město Týniště nad Orlicí vstupuje 

do nového roku 2016 s  předsevze-
tím uskutečnit co nejvíce investič-
ních akcí, staveb a  úprav veřejného 
prostranství, tak abychom vyhověli 
vašim požadavkům. Setkala jsem se 
s  vámi občany, kteří jste mi dopo-
ručili, kam investovat veřejné finan-
ce, co změnit v  Týništi nad Orlicí 
a v okolních obcích. Všichni máme 
zájem na tom, aby se nám v našem 
městě a  obcích dobře bydlelo, čistě 
žilo a aby náš veřejný a společenský 
život byl naplněn.

Protože proces přípravy rozpočtu 
2016 není ukončen, máte stále mož-
nost rozpočet města připomínkovat. 
Oslovte své zastupitele, radní, před-
sedy městských komisí, jednatele či 
ředitele neziskových a příspěvkových 

organizací, napište mi na galbicko-
va@tyniste.cz. Rádi vaše připomínky 
zařadíme do projednávání.

Materiál bude průběžně projed-
návám v Radě města, Zastupitelstvu 
města a ve Finančním výboru, bude 
zveřejněn na úředních deskách a při-
pomínkován na poradě zastupitelů 
dne 29. 2. 2016 apod. Zastupitelstvo 
bude finální Rozpočet 2016 schva-
lovat na veřejném zasedání dne 
14. 3. 2016.

Dovoluji si vám představit základ-
ní návrhy, které mají šanci být reali-
zovány v roce 2016 za podmínky, že 
je zastupitelé schválí:

Revitalizace lokality Pod Stávkem – 
komunikace a chodníky

Revitalizace hřiště ZŠ – zadání studie 
celého prostoru hřiště a realizace I. 
etapy - víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem pro žáky ZŠ

Revitalizace hřiště U Dubu - zadání 
studie celého prostoru hřiště a  re-
alizace I. etapy - víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem pro veřejnost

Studie revitalizace Městského parku 
včetně prostoru před ZŠ

Realizace projektu Lesopark Olšina 
- zřízení odpočinkové lokality a na-
učné stezky

Investice do revitalizace části města 
lokalita Za drahou – úprava po-
zemku po demolici dvou budov

Opravy komunikací v  Týništi n. O. 
a ve Štěpánovsku

Nové chodníky v  Týništi n. O. a  ve 
Štěpánovsku

Výkup strategických nemovitostí 
z důvodu rozvoje města a bezpeč-
nosti silničního provozu

Městský kamerový systém
Realizace úpravy travnaté plochy za 

autobusovou zastávkou na náměstí
Zadání studie - Revitalizace travnaté 

plochy „Bělidlo střed“
15. Oprava hřbitovního plotu a opra-

va obřadní síně (nátěr fasády a vý-
měna oken)

16. Modernizace sběrného dvora 
Služeb města Týniště n. O.

17. Štěpánovsko - fasáda domu osad-
ního výboru, informační tabule, 
komunikace, chodníky

18. Rašovice - herní prvky na hřiště, 
kuchyňka a výměna dveří v domě 
osadního výboru

19. Petrovice - oprava Kánského 
mostu, 3 autobusové zastávky, in-
formační tabule

20. Hasiči – projektová dokumentace 
na výstavbu nové hasičské zbrojni-
ce

22. Poliklinika – nová okna, dveře, 

osvětlení, rekonstrukce podlah 
v ordinaci rentgen

23. Městská policie -přijetí 1 strážní-
ka, oprava budovy, zakoupení zaří-
zení pro mobilní lustraci

24. Městská knihovna – oprava fasá-
dy budovy, zadání studie parčík za 
knihovnou

25. DDM – oprava podlahy taneční-
ho sálu a  kuchyně, jídelny, stropu 
šatny a oplocení

26. Geriatrické centrum – výměna 
oken v hlavní budově

27. ZUŠ – oprava střechy, sociálních 
zařízení, elektroinstalace; plechová 
garáž na zahradní nářadí

28. MŠ Město – kamerový bezpeč-
nostní systém, úložné a  vestavěné 
skříně, 28 ks lehátek, nové radiáto-
ry (na etapy), oplocení zakoupené-
ho pozemku

29. MŠ U Dubu – herní prvky a učeb-
ní pomůcky, oplocení pozemku

30. ZŠ – podlahy ve 4 učebnách, 
výškově stavitelný nábytek, opravy 
nábytku II. stupeň, malířské práce 
kabinet, šatny, schodiště.

Na vaše připomínky a podněty se
těší Ing. Jana Galbičková, starostka
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Distribuční služby, s.r.o. – přelož-
ka NTL přípojky plynu na parc. 
1602 u  nemovitosti p. Štěpána 
a ukládá starostce města smlouvy 
podepsat.

• Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene pro RWE Gas NET, s.r.o. - 
přípojka plynárenského zařízení 
VTL rekonstrukce – trasa Petro-
vice – Týniště, č. stavby: 967330 
na parcele č. 1715/9 a ukládá sta-
rostce města smlouvy podepsat.

• Odměny pracovníků provozních 
a  pedagogických v  celkové výši 
22 000 Kč pro DDM Týniště nad 
Orlicí.

• Podání žádosti Městské knihovny 
Týniště nad Orlicí na podání pro-
jektové žádosti na Ministerstvo 
kultury, Odbor umění literatury 
a knihoven, „Knihovna 21. stole-
tí“, s  názvem projektové žádosti: 
„S  knihovnou do přírody aneb 
příroda v  knihách“. Participaci 
města ve výši 20 000 Kč ukládá 
zařadit do rozpočtu.

• Uzavření Smlouvy o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu Královéhra-
deckého kraje – financování JPO 
(15JPO03-0190) na částku 3.000 
Kč na financování výdajů JSDH 
obce vynaložených v  roce 2015 
a  přijetí této dotace. Starostce 
města ukládá smlouvu podepsat

• Uzavření smlouvy o  poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradec-
kého kraje na obnovu a výchovu 
lesních porostů na částku 10.160 
Kč a přijetí této dotace. Starostce 
města ukládá smlouvu podepsat.

Rozpočtová opatření č. 52 – 55.
• Pověření pro vedoucí a  hlavní 

účetní finančního odboru ve věci 
převodů finančních prostředků 
mezi bankovními účty města Tý-
niště nad Orlicí.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
panu ***. Doporučujeme pro-
dloužit nájemní smlouvu na ob-
dobí od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 
za podmínky dodržení domluve-
ných splátek dluhu a  vyrovnání 
závazku vůči městu Týniště nad 
Orlicí.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období 
od 1.  12.  2015 do 29.  2.  2016 za 
podmínky dodržení domluve-
ných splátek dluhu a  vyrovnání 
stanovených splátek na ostatních 
závazcích vůči městu Týniště nad 
Orlicí.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období 
od 1.  12.  2015 do 29.  2.  2016 za 
podmínky dodržení domluve-
ných splátek dluhu.

• Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 

dle § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
čerpání fondu investic ve výši 
54.450 Kč (vč. DPH) na zakou-
pení parního čističe s vysavačem 
Steam Vac MEDICAL včetně vo-
zíku a doplňovací nádoby.

• Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí dle 
§ 31 odst.1a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů úpravu zá-
vazného vztahu - snížení odpi-
sového plánu dle přílohy. Odpi-
sový plán pro rok 2015 je ve výši 
195.058 Kč.

• Žádost příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí o  změnu ceníku úhrad za 
úkony poskytované v domově pro 
seniory od 1.  2.  2016 – zvýšení 
ceny za celodenní stravu.

• Souhlas vlastníka objektu s umís-
těním sídla pro Mažoretky Týnky 
ZUŠ Týniště nad Orlicí, z.s.

• Souhlas vlastníka objektu s umís-
těním sídla pro Mladý týnišťský 
big band, z.s.

• Souhlas vlastníka objektu s umís-
těním sídla pro Spolek rodičů 
a přátel ZUŠ v Týništi nad Orlicí.

• Na základě doporučení Sociální 
a  zdravotní komise umístit do 
uvolněného bytu v DPS v Geriat-
rickém centru paní Zdeňku Za-
hálkovou.

• Jmenovací dekret pro ředitele pří-
spěvkové organizace pana Mgr. 
Tomáše Kavku včetně platového 
výměru.

• Umístění sídla Krajské organizace 
Svazu tělesně postižených v  ČR, 
z.s., na adrese Mírové náměstí 90, 
Týniště nad Orlicí.

• Záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 241/1v k.ú. Týniště nad 
Orlicí po rozdělení GP za cenu od 
500 Kč/m2.

• Čerpání rezervního fondu pří-
spěvkové organizace Služby 
města Týniště nad Orlicí dle 
§ 30, odst. 2, písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., v  platném znění, 
ve výši 49.500 Kč včetně DPH na 
pořízení klimatizačních jednotek. 
Zároveň uděluje souhlas příspěv-
kové organizaci Služby města 
Týniště nad Orlicí s  technickým 
zhodnocením budovy v  souvis-
losti s  pořízením klimatizační 
jednotky.

• Mandátní smlouvu č. 5/2015 s Bc. 
Tomášem Hlavou ve věci BOZP 
a  PO a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

• Plán zimní údržby komunikací 
a  chodníků předložený Službami 

města Týniště nad Orlicí.
• Doporučení Krajského úřadu 

KHK, Oddělení ekonomického 
- oddělení kontroly obcí a  ana-
lýz v rámci Zápisu z dílčího pře-
zkoumání hospodaření ze dne 
11. 11. 2015, a to upravit směrnici 
a nastavit jednotné limity pro za-
dávání VŘ a VZ.

• Zápis č. 8/2015 Školské a kulturní 
komise včetně doporučení zařa-
dit do rozpočtu města prostředky 
na zhotovení pietního místa pro 
oběti válek – kamennou desku. 
Komise doporučuje projednat 
materiál: Kritéria pro podporu 
kulturních akcí a  Návrh na po-
souzení výše příspěvku.

• Zápis z  Kontrolního výboru ze 
dne 26.  10.  2015, včetně návrhu 
na nápravná opatření k  přijatým 
nedostatkům.

• Dopis pana Mgr. Kopeckého 
Milana adresovaný RM ze dne 
2.  11.  2015 ve věci nesouhlasu 
s  výpovědí Smlouvy z  nájmu ze 
dne 19. 3. 2008 a nesouhlas s vý-
povědí smlouvy o  nájmu ze dne 
24.  6.  2008, doručený na MěÚ 
dne 3. 11. 2015 a ukládá starostce 
města na dopis odpovědět.

• Zprávu Bc. Tomáše Hlavy ve věci 
BOZP a PO u vybraných objektů: 
Vodárenská věž, Mateřské cent-
rum Ratolest, Sklady technického 
vybavení a  zázemí kotelen včet-
ně cenové nabídky pro rok 2016 
a ukládá starostce města smlouvu 
mandátní podepsat. Ukládá Od-
boru správy majetku zajistit pl-
nění BOZP a PO dle doporučení.

• Nabídku paní Evy Pálové ve věci 
zpracování studie na víceúčelová 
hřiště U  Dubu za ceny: 18.150 
Kč vč. DPH, Hřiště ZŠ 48 400 Kč 
včetně DPH (studie) a ukládá ře-
diteli ZŠ a sportovní komisi vyjá-
dřit se k uvedeným studiím.

• Možnosti nákupu plynu a elektři-
ny pro rok 2017 a dále za výhod-
nou cenu prostřednictvím burzy 
energií a ukládá OSM poptat ad-
ministrátora.

• Výroční zprávu o  činnosti Zá-
kladní umělecké školy Týniš-
tě nad Orlicí ve školním roce 
2014/2015.

• Zápis ze školské rady o volbě zá-
konných zástupců žáků a  peda-
gogických pracovníků do školské 
rady.

• Stížnost rodičů MŠ U Dubu na ře-
ditelku školky a  ukládá starostce 
města pozvat ředitelku na jednání 
RM dne 7. 12. 2015.

• Informaci starostky města v  zá-
ležitosti jednání komise pro pro-
jednávání ÚP s  Ing. Vachtlem, 
Sudop, týkající se zadání studie 
mimoúrovňového křížení želez-
ničního přejezdu v  Týništi nad 

Orlicí.
• Informaci starostky města ve 

věci reklamace světelné techniky 
v  KD. Do 27.  11.  2015 má spo-
lečnost Dancefloor, s.r.o., podat 
návrh řešení reklamace.

• Dokument,Zápis z  dílčího pře-
zkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí“ a doporučuje 
finančnímu výboru zápis projed-
nat.

c) ukládá

• Projednat v  ZM záměr odkupu 
nemovitosti parcelní č. 344 - dům 
č.p. 37 a  parc. č. 343 – zahrada. 
Vzala na vědomí znalecký posu-
dek č. 3964/202/20152015 zpra-
covaný Ing. Liborem Hemelíkem 
dne 4. 11. 2015.

• Projednat v  ZM záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 314 o vý-
měře 3 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí a část pozemku par. č. 2286/3 
o výměře 1 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro manžele *** za cenu 
500 Kč/m2 + poplatky s tím spoje-
né. Nový pozemek parc. č. 306/2 
o výměře 3 m2 byl oddělen z po-
zemku parc. č. 314 a  další nový 
pozemek 2286/4 o  výměře 1 m2 
byl oddělen z  pozemku par. č. 
2286/3 geometrickým plánem č. 
1682-128/2015.

• Projednat v ZM odkup části po-
zemku parc. č. 306 o  výměře 3 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí od 
manželů *** za cenu 500 Kč/m2 + 
poplatky s tím spojené. Nový po-
zemek parc. č. 306/2 o výměře 3 
m2 byl oddělen z pozemku parc. 
č. 306 geometrickým plánem č. 
1682-128/2015.

• Projednat v  ZM žádost manželů 
Počepických, Týniště nad Orli-
cí v  záležitosti změny územního 
plánu.

• Projednat v ZM žádost paní He-
leny Klepáčové, Albrechtice nad 
Orlicí, v záležitosti změny územ-
ního plánu.

• Projednat v  ZM Podmínky při-
dělování individuálních dotací 
z rozpočtu města Týniště nad Or-
licí pro rok 2016.

• Projednat v  ZM doplnění usne-
sení ZM č. 4, bod A  11 ze dne 
22.  6.  2015 „Schvaluje celoroční 
hospodaření města a  závěrečný 
účet města za rok 2014 včetně 
zprávy KÚ KHK o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města za 
rok 2014 s  výhradami a  přijímá 
nápravná opatření ke zjištěným 
nedostatkům“.

• Projednat v ZM odkup ulice Ná-
dražní a Přednádražní za cenu do 
100 Kč/m2 od Českých drah.

• Projednat v ZM odkup pozemku-
,Pod Stávkem„ parc. č. 875/4 za 

strana 04



ZPRáVy Z RADnice

     

cenu do 150 Kč/m2 od paní Vav-
řinové Heleny.

• Ukládá projednat v  ZM odkup 
pozemku (ulice Vrchlického) od 
insolvenčního správce, projed-
nané dne 27.  4.  2015, RM č.17, 
za cenu uvedenou ve znaleckém 
posudku. RM odkup pozemku za 
cenu uvedenou v posudku nedo-
poručuje.

• Zařadit do jednání ZM schválení 
Směrnice o finanční kontrole po-
dle § 320/2001 Sb. a  vyhlášky č. 
416/2004, včetně schválení Směr-
nice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, včetně supervi-
zora z řad finančního výboru.

• Nominovat člena do Finančního 
výboru z řad ČSSD z důvodu vy-
stoupení pana Vystavěla PhDr.

• Zařadit do rozpočtu města pro 
rok 2016 žádost Polikliniky Týni-
ště nad Orlicí, s.r.o., investice ve 
výši 400 000 Kč.

• Ukládá projednat v ZM nominaci 
členů zastupitelů na Fašiangové 
slavnosti v Čiernom Balogu, které 
se uskuteční v únoru 2016.

• Odboru správy majetku projed-
nat s  pojišťovnou Kooperativa 
náhradu za případ Hilebrantová.

• Projednat v ZM změnu ÚP ve věci 
žádosti manželů Počepických.

D) Zamítá
 
• Žádost paní Jitky Maškové na 

vybudování veřejného osvětlení 
u její nemovitosti. Nelze vybudo-
vat na pozemku jiného majitele 
(p. Burešová).

A) schvaluje

• Tajným hlasováním vítěze vý-
běrového řízení paní Naděždu 
Zemanovou na funkci účetní 
příspěvkových organizací města 
Týniště nad Orlicí: MŠ – U Dubu, 
MŠ – Město, DDM a  Městská 
knihovna.

• Vyřazení uchazeče KONKRET 
CZ, spol s  r. o., Tyršova 260, 
517 54 Vamberk, IČ: 25942352 
z  důvodu nesplnění kvalifikace 
v  požadovaném rozsahu a  poža-
davků zadavatele uvedených v za-
dávacích podmínkách v rámci VŘ 
„Týniště nad Orlicí – Rekonstruk-
ce chodníků, II. etapa – Lokalita 
1,3,4 a chodníky ul. Okružní a ul. 
Na Bělidle“.

• Vyřazení uchazeče KONSTRUCT, 
s.r.o., Pražská 800, 500 04 Hradec 
Králové, IČ: 27519911 z  důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmín-

kách v rámci VŘ „Týniště nad Or-
licí – Rekonstrukce chodníků, II. 
etapa – Lokalita 1,3,4 a chodníky 
ul. Okružní a ul. Na Bělidle“.

• Zrušení výběrového řízení na ak-
ci,Plynofikace – Ubytovna Mod-
rák“ na základě připomínek Kon-
trolního výboru.

• Smlouvu o  předání vyvolané in-
vestice číslo O994150 mezi Měs-
tem Týniště nad Orlicí a Povodím 
Labe, státní podnik, – a to vysáze-
né a  vykácené stromy a  stavební 
objekty SO – 17 Kácení a SO 18 
Výsadba, ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

• Pronájem části pozemku p. č. 
817/2 v k. ú. Petrovice nad Orlicí 
o výměře 79 m2 pro *** za cenu 2 
Kč/m2/rok od 01. 01. 2016 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostce smlou-
vu podepsat.

• Pronájem části pozemku p. č. 
1624/4 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 54 m2 pro *** za cenu 
2 Kč/m2/rok od 01.  01.  2016 za 
účelem pronájmu pozemku na 
zahrádku a ukládá starostce měs-
ta smlouvu podepsat.

• Pronájem části pozemku p. č. 
304/15 v  k. ú. Petrovice nad Or-
licí o  výměře 245 m2 pro *** za 
cenu 2 Kč/m2/rok od 01. 01. 2016 
za účelem pronájmu pozemku 
jako zahrádky a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

• Zakoupení dárkových reklam-
ních předmětů v  hodnotě do 
30.000 Kč.

• Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Gabriele Kvasničkové, 
na období od 31.  12.  2015 do 
30.  6.  2016 za podmínky dodr-
žení domluvených splátek dluhu 
a  vyrovnání závazků vůči městu 
Týniště nad Orlicí.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Margitě Cachové, na obdo-
bí od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 za 
podmínky dodržení domluve-
ných splátek dluhu.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Marcele Valentové, na obdo-
bí od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Haně Popovičové, na období 
od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

• Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Marcele Čonkové, na ob-
dobí od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 
za podmínky dodržení domluve-
ných splátek dluhu a  vyrovnání 
závazků vůči městu Týniště nad 
Orlicí.

• Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí navýšení limitu mzdových 
prostředků o  částku 891 Kč dle 
žádosti. Po úpravě je limit mzdo-
vých prostředků pro rok 2015 ve 

výši 329.151 Kč.
• Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orli-
cí čerpání rezervního fondu dle 
§ 30 odst. 2a) zákona 250/2000 
Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na výměnu 
plynového ohřívače vody max. do 
výše 115.000 Kč včetně DPH dle 
žádosti.

• Finanční odměnu za druhé polo-
letí roku 2015 pro ředitelku Geri-
atrického centra.

• Finanční odměnu za druhé polo-
letí roku 2015 pro ředitelku Měst-
ské knihovny.

• Finanční odměnu za druhé polo-
letí roku 2015 pro ředitelku Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

• Finanční odměnu za druhé po-
loletí roku 2015 pro ředitele Zá-
kladní školy Týniště nad Orlicí.

• Finanční odměnu za druhé polo-
letí roku 2015 pro ředitelku MŠ – 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

• Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí dle § 31 
ods. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů čerpání fondu in-
vestic max. do výše 200.000 Kč na 
nákup el. trouby a el. kotle.

• Vítěze výběrového řízení na za-
kázku: Týniště nad Orlicí - Re-
konstrukce chodníků, II. etapa 
– Lokalita 1,3,4, a chodníky v ul. 
Okružní a  ul. Na Bělidle, Stavi-
telství DS, s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ:25932381 za nejnižší nabíd-
nutou cenu 2 568 163,63 Kč, bez 
DPH.

• Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí zvýše-
ní limitu mzdových prostředků 
o  částku 969 000 Kč dle žádos-
ti. Po úpravě je limit mzdových 
prostředků pro rok 2015 ve výši 
4 827 000 Kč.

• Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí navýšení 
odpisového plánu pro rok 2015 
o  částku 3.608 Kč. Celková výše 
odpisového plánu pro rok 2015 je 
484.639 Kč.

• Záměr pronájmu části pozem-
ku p.č. 1020 a  části pozemku č. 
1019/1 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
za účelem používání pozemku 
jako zahrádky.

• Smlouvu o  právu provést stavbu 
č. E617-S-4023/2015 pro Správa 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace v rámci „Modernizace 
TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) 
a ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

• Vítěze poptávkového řízení 
a  Smlouvu o  dílo č. S-151186 
pro ARTOKNA, s.r.o., s cenovou 
nabídkou 49 736 Kč bez DPH na 

výměnu dveří na poliklinice Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

• Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí čerpá-
ní rezervního fondu dle § 30 odst. 
2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů do výše 19.000 Kč 
dle žádosti.

Rozpočtové opatřeni č. 56.
• Úpravu pracovní doby na MěÚ ve 

dnech 23. a 30. 12. 2015 od 7,00 
do 15,30 hod.

• Zvýšení počtu dětí v  MŠ – 
U Dubu ve třídě z 24 na 27 dětí.

• Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
žádost o  provedení technického 
zhodnocení budovy MŠ z důvodu 
pořízení klimatizace.

B) Bere na vědomí

• Výsledky poptávkového řízení 
na zakázku „Webové stránky pro 
město Týniště nad Orlicí“. Do 
výběrového řízení se nikdo nepři-
hlásil. Rada města VŘ ruší a na-
vrhuje zařadit do rozpočtu města 
pro rok 2016 částku 230 000 Kč 
a ukládá vyhlásit nové VŘ.

• Informace ohledně činnosti 
s  opatrovnictvím paní Markéty 
Kejzlarové.

• Přípravná jednání starostky měs-
ta, místostarosty p. Nadrchala 
a  Městské policie v  rámci kame-
rového systému.

• Volby do Školské rady ZŠ, které se 
budou konat dne 11. 1. 2016 v bu-
dově ZŠ Týniště nad Orlicí.

• Informace starostky města o jed-
náních s  příspěvkovými organi-
zacemi ve věci požadavků finanč-
ních z  rozpočtu Města Týniště 
nad Orlicí pro rok 2016: ZŠ, MŠ 
Město, MŠ U  Dubu, Městská 
knihovna, Služby města, DDM, 
GC. ZUŠ a OV Štěpánovsko.

• Celoroční plán činnosti DDM pro 
školní rok 2015/2016.

Informaci starostky města o usku-
tečněném jednání Krizového říze-
ní v případě Black Out za přítom-
nosti Ing. Galbičková (starostka), 
Ing. Matička (DSO Křivina), Ing. 
Paštika, M. Štěpánek (MP).

• Výsledky auditu Kulturního cent-
ra včetně inventarizace.

• Zápis ze Stavební komise č. 6 
ze dne 36. 10. 2015 a č. 7 ze dne 
25. 11. 2015.

• Zápis Zdravotní a sociální komise 
ze dne 23. 11. 2015.

• Rozhodnutí Ministerstva financí 
ve věci žádosti společnosti Gapa 
group, a.s., o  povolení koncové-
ho interaktivního videoloterního 
terminálu na adrese Vladimíra 

usnesení č. 32
z jednání Rady města Týniště 

nad Orlicí konané dne 7. 12. 2015
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ZPRáVy Z RADnice

     

Opatrného 60 v Týništi nad Orlicí 
- Restaurace Na Růžku.

• Informaci starostky města v zále-
žitosti předjednání nových židlí 
do Kulturního domu.

• Cenovou nabídku na zpracování 
studie od Ing. Vachtla se Sudop 
Praha, a.s., v  záležitosti mimo-
úrovňového křížení železniční 
tratě.

• Žádost PhDr. Čepelkové, zastupi-
telky města, ve věci zařazení měs-
ta do Registru forézního značení 
jízdních kol. Tento systém RM 
nedoporučuje.

• Informaci OS ČČK a, včetně se-
znamu dárců krve.

• Zápis z jednání sportovní komise 
dne 30. 11. 2015.

• Zápis č. 8 DSO Poorlicko a tržní 
odhad podílu Lípa nad Orlicí.

c) ukládá

• Projednat v ZM smlouvu o dílo na 
rekonstrukci chodníků, II. etapa 
– Lokalita 1,3,4, ul. Okružní a ul. 
Na Bělidle s  vítězem Stavitelství 
DS, s.r.o., Mírová 1446, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou za nejnižší 
nabídnutou cenu 2 568 163,63 Kč, 
bez DPH.

• Projednat v ZM a Komisi pro pro-
jednávání ÚP žádost JUDr. Švan-
drlíka o zařazení zbytku pozemku 
202/01 v  k.ú. Rašovice do ploch 
pro zástavbu charakteru venkov-
ského bydlení.

• Ukládá projednat v  ZM od-
kup  pozemku 875/4 o  výměře 
252 m2 za navrženou cenu 150 
Kč, včetně návrhu kupní smlouvy. 
Rada města odkup doporučuje 
z  hlediska plánované výstavby 
komunikace v roce 2016.

• Ukládá projednat v  ZM odkup 
pozemku parc.č. 1993/13 o  vý-
měře 122 m2 od firmy SMTC, a.s., 
společně s návrhem kupní smlou-
vy. RM odkup pozemku doporu-
čuje – vjezd do areálu Služeb měs-
ta Týniště nad Orlicí.

• Ukládá projednat v ZM Směrni-
ci č. 1/2015 k zadávání veřejných 
zakázek.

• Ukládá projednat v  ZM zruše-
ní organizace DSO Poorlicko 
k 31. 12. 2015.

• Ukládá projednat v  ZM změnu 
závazného vztahu mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  příspěvko-
vou organizací Kulturní centrum 
Týniště nad Orlicí – navýšení 
rozpočtu o  částku 75 402 Kč na 
odpisy.

• Odboru správy majetku zajistit 
revize u  nemovitostí v  majetku 
Města Týniště nad Orlicí: Tělo-
cvična U Dubu, Obřadní smuteč-
ní síň, Požární zbrojnice, Městská 
policie, Koupaliště U  Dubu, MC 

Ratolest, Vodárenská věž.

D) Zamítá
 
• Žádost o  finanční prostředky na 

asistenta pedagoga k žákyni 4. B. 
základní školy.

• Žádost o navýšení rozpočtu Kul-
turního centra Týniště nad Orlicí 
pro rok 2015 o částku 26.620,– Kč 
z důvodu nečekaných výdajů spo-
jených s  provedením finančního 
auditu za roky 2014 a 2015.

A) schvaluje:
 
• Odkup parc. č. 875/4 o  výměře 

252 m2 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí od paní *** za cenu 150 Kč/
m2. Pověřuje starostku podpisem 
kupní smlouvy.

• Odkup pozemku parc. č. 1993/13 
o  výměře 122 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí od firmy SMTC a.s., 
IČ: 252 61 266 za cenu 200 Kč/
m2. Pověřuje starostku podpisem 
kupní smlouvy.

• Záměr odkupu pozemku parc. č. 
1993/20 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí od společnosti HDB za cenu 
200 Kč/m2 a poplatky s prodejem 
spojené.

• Odkup části pozemku parc. č. 
165/1 v k. ú. Petrovice nad Orlicí 
o  výměře 60 m2 (nově dle GP č. 
324-9535/2015 pozemek parc. č. 
165/12) a  to od *** za cenu 100 
Kč/m2. Pověřuje starostku podpi-
sem kupní smlouvy.

• Prodej části pozemku parc. č. 
314 o výměře 3 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí a část pozemku par. č. 
2286/3 o výměře 1 m2 v k. ú. Týni-
ště nad Orlicí pro manžele *** za 
cenu 500 Kč/m2 + poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
306/2 o výměře 3 m2 byl oddělen 
z  pozemku parc. č. 314 a  další 
nový pozemek 2286/4 o výměře 1 
m2 byl oddělen z pozemku par. č. 
2286/3 geometrickým plánem č. 
1682-128/2015. Pověřuje starost-
ku podpisem kupní smlouvy.

• Odkup části pozemku parc. č. 306 
o výměře 3 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí od manželů *** za cenu 500 
Kč/m2 + poplatky s  tím spojené. 
Nový pozemek parc. č. 306/2 
o výměře 3 m2 byl oddělen z po-
zemku parc. č. 306 geometrickým 
plánem č. 1682-128/2015. Pově-
řuje starostku podpisem kupní 
smlouvy.

• Doplnění usnesení ZM č. 4, bod 
A  11 ze dne 22.  6.  2015 „Schva-
luje celoroční hospodaření měs-

ta a  závěrečný účet města za rok 
2014 včetně zprávy KÚ KHK 
o  výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2014 s výhra-
dami a přijímá nápravná opatření 
ke zjištěným nedostatkům“.

• Prodej pozemku parc. č. 241/1 
o výměře 77 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí. (dle GP č. 1697-166/2015) 
pro *** za cenu 500 Kč/m2 a po-
platky s tím spojené. Pověřuje sta-
rostku podpisem kupní smlouvy.

• Prodej osobního vozidla MP po-
licie dle znaleckého posudku (Fa-
bia, SPZ: 2H7 72 – 59) a to *** za 
cenu 9.461 Kč včetně příslušen-
ství.

• Zrušení Dobrovolného svaz-
ku obcí Poorlicko, se sídlem Na 
výsluní 275, 517 22 Albrechtice 
nad Orlicí, IČ 48614181, ke dni 
31. 12. 2015.

• Zřízení zvláštního účtu u KB pro 
účely finanční pomoci pro pana 
Jiřího Kamše za účelem konání 
sbírky.

• Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí a pří-
spěvkovou organizací Kulturní 
centrum  - navýšení rozpočtu 
příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
o částku 75.402 Kč na odpisy. Po 
úpravě bude celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
1.984.402 Kč (v  tom účelově od-
pisy majetku 79.362 Kč).

• Zastupitelstvo města si vyhrazuje 
právo rozhodovat o všech smlou-
vách nad 200.000 Kč bez DPH, 
které nemají jmenovité rozpočto-
vé krytí.

• Zastupitelstvo města si vyhrazuje 
právo rozhodovat o  poskytování 
všech dotací, darů a  návratných 
finančních pomocí a  vyhrazu-
je si právo schvalovat všechny 
veřejnoprávní dotační smlou-
vy, smlouvy darovací a  smlouvy 
o  poskytnutí návratných finanč-
ních pomocí.

Rozpočtová opatření č. 57 – 62.
• Rozpočtové provizorium na rok 

2016.
• Zrušení závazného vztahu 

mezi městem Týniště nad Orli-
cí a  Městským výborem KSČM 
Týniště nad Orlicí – poskytnutí 
dotace ve výši 1.000 Kč. Z důvo-
du nedoložení povinných příloh 
k žádosti nemohla být dotace po-
skytnuta.

• Revokaci bodů A/21 a  A/22 
z usnesení ze 4. zasedání ZM ko-
naného dne 22. 06. 2015: „Zruše-
ní závazných vztahů mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  SK Týniště 
nad Orlicí – poskytnutí investič-
ních dotací ve výši 2.000.000 Kč 

a  400.000 Kč. Dotace nemohly 
být městem Týniště nad Orlicí 
poskytnuty vzhledem k  tomu, že 
SK Týniště nad Orlicí předpoklá-
danou dotaci na rekonstrukci fot-
balového hřiště neobdržel a  tím 
nesplnil podmínky poskytnutí.“

• OZV č.1/2015 o místním poplat-
ku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů.

• Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí a pří-
spěvkovou organizací Mateřská 
škola – Město – snížení nein-
vestičního účelového příspěvku 
zřizovatele na výměnu světel, 
nátěry oken, opravu schůdků do 
dvora, malování výdejny na zá-
kladě vyúčtování o 70.224,63 Kč. 
Celková výše neinvestičního úče-
lového příspěvku po úpravě činí 
69.775,37 Kč.

• Vítěze výběrového řízení firmu 
Stavitelství DS, s.r.o., Mírová 
1446, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, na rekonstrukci chodníků, 
II. etapa – Lokalita 1,3,4 za nejniž-
ší nabídnutou cenu 2 568 163,63 
Kč bez DPH.

• Zadat studii proveditelnosti mi-
moúrovňového křížení železniční 
trati u  společnosti SUDOP Hra-
dec Králové v  ceně 235.950 Kč 
včetně DPH.

B) Bere na vědomí

• Zprávu o činnosti rady města od 
05. 10. 2015.

• Zprávu kontrolního a finančního 
výboru.

• Zprávu společnosti Odeko, s.r.o.
• Záměr zřízení kanalizace v Petro-

vicích nad Orlicí.

c) ukládá

• Starostce města jednat ve věci 
pronájmu restaurace Ontário.

D) Zmocňuje

• Radu města k  provedení všech 
nezbytných případných rozpoč-
tových opatření v  období od 
15. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

Ing. Jana Galbičková
starostka

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva města

Týniště n. O. konaného 
dne 14. 12. 2015
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Ani na konci roku křivičáci 
nezahálejí. V  listopadu se vyda-
ly děti na stezku skřítka Lesníčka. 
Stezkou je provázela čarodějnice 
Bludimíra, která je pod krásně 
zbarvenou křivinou dovedla až 
k  Lesníčkovi. Vše si musely děti 
ovšem zasloužit splněním pár 
úkolů jako např. hledáním pa-
voučků, sbíráním hub či chytáním 

neposedných jablíček. Nakonec 
děti skřítka Lesníčka našly a  kaž-
dý si toho svého skřítka i  vyrobil. 
 
Začátek adventu se jako každý rok 
neobejde bez příchodu Mikuláše 
a jeho družiny. Jak už je v Křivicích 
zvykem, vyhlížíme Mikulášskou 
družinu hromadně v  místní škole. 
Děti s  obavami a  někteří i  slzami 

   

Vážené čtenářky, milí čtenáři,
s novým rokem přichází vždy čas 

výzev, které plodí jisté změny. Po 
mém nástupu do funkce ředitele 
Kulturního centra jsme bilancovali 
a zvažujeme, že po dlouhých letech 
přistoupíme k  menším úpravám 
ceny vašeho oblíbeného městského 
časopisu. Barevný papír a zdražují-
cí tisk se totiž dlouhodobě promíta-
jí do výše jeho nákladů. Zdražovat 
ovšem neplánujeme nijak drama-
ticky. Od dalšího čísla byste dostali 
na stáncích jedno číslo Týnišťského 
zpravodaje za 13 Kč a  celoroční 
předplatné by nově vyšlo na 150 
Kč. Tedy v  přepočtu by se zdraži-
lo o jednu kávu či bochník žitného 
chleba ročně. O těchto případných 
změnách budete včas informováni.

Závdavkem vám bude přehled-
nější soupis kulturních a  spole-
čenských akcí a  stále stejně čers-
tvé aktuální informace z naší obce 
a okolí. A nezapomínejte, že obsah 
časopisu můžete ovlivnit i vy. Posí-

lejte nám své příspěvky, o  kterých 
si myslíte, že by občany města obo-
hatily a  nepodceňujte ani případ-
nou reklamu. Kde jinde se o vašem 
podnikatelském záměru dozvědí 
spoluobčané více než v  městském 
časopise. Ceník reklamy je přílo-
hou tohoto čísla.

Nově můžete, vážení čtenáři, 
zaplatit předplatné za Zpravodaj 
i  prostřednictvím elektronického 
bankovnictví:

platba na účet: 1242938389/0800
variabilní symbol: 121502016

Do zprávy pro příjemce napsat 
jméno a adresu (kvůli doručování)

Pěkné a inspirativní počtení 
u zpravodaje v roce 2016 přeje 

Tomáš Kavka, ředitel Kulturního 
centra města Týniště nad Orlicí

Vážení přispěvatelé do Zpravo-
daje města Týniště nad Orlicí, vel-
mi si vážíme vaší spolupráce při 

   

v  očích předstupovaly před Miku-
láše. Ukázalo se ale, že obavy byly 
zbytečné, v  Křivicích máme totiž 
hodné děti a čerti si nikoho neod-
nesli. Za krátkou básničku či písnič-
ku dostal každý nějakou tu sladkost. 
 
Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala za vstřícnost a  dob-
rou spolupráci pracovníkům 

Městského úřadu a  Služeb města 
v  Týništi nad Orlicí. Poděková-
ní patří i  těm, kteří pomáhají ve 
svém volném čase a  snaží se ži-
vot v  Křivicích zlepšit a  oživit. 
Vám všem přeji mnoho úspěchů 
a zdraví v roce 2016.

Simona Pechová 
předsedkyně osadního výboru

tvorbě Zpravodaje a  oslovujeme 
vás z  důvodu dalšího zkvalitnění 
a zjednodušení práce s vašimi pří-
spěvky. Chtěli bychom vás poprosit 
o dodržování několika postupů při 
zasílání příspěvků:

příspěvky zasílejte do 12. dne ka-
ždého měsíce na adresu bohae@se-
znam.cz nebo cizkova@tyniste.cz.

Články pište v  textovém edito-
ru WORD, bez formátování, se 
zarovnáním vlevo, bez vložených 
fotografií, log, grafů, tabulek, atd. 
- pouze text - ideálně do velikosti 
jedné A4.

Fotografie přikládejte zvlášť (for-
mát jpg, dobrá kvalita - min 500kB)

Loga, grafy, tabulky a  další ob-
rázky přikládejte zvlášť (akceptova-
né formáty: jpg, xls, doc, tif)

Inzerci zasílejte na adresu kav-
ka@tyniste.cz

Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na další spolupráci.

Za redakční radu Zpravodaje
Libor Koldinský

ceník inZeRce
650 výtisků Zpravodaje do 

domácností v  Týništi nad Or-
licí a okolních obcí

černobílá inzerce
1/1 strany  2.000 Kč
1/2 strany  1.000 Kč
1/4 strany  750 Kč
1/8 strany  500 Kč

Barevná verze
1/1 strany  4.000 Kč
1/2 strany  2.000 Kč
1/4 strany  1000 Kč
1/8 strany  500 Kč

Vložený list   1.000 Kč

Řádková inzerce: první řádek 
15 Kč, každý další řádek 10 Kč
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VLAkem seVeROVýchODními čechAmi

   

motto: „Tak mnohý zná rozličné 
krajiny a nepovšimnul si dosud krás 
domácích.“

Pozitivní ohlas na loňský seriál 
o týnišťské historii železniční nás 
přiměl nadále pokračovat v psaní 
o  tom obdivovaném i  zatracova-
ném světě kolejí, pražců a  výhy-
bek. Letos se pokusíme podívat 
na náš kraj pod Orlickými hora-
mi jakoby z  okna vlaku; na jeho 
krásy, zajímavosti a  zvláštnosti. 
Předlohou nám bude Řivnáčův 
průvodce po království českém 
z  roku 1882, znovu vydaný před 
patnácti lety nakladatelstvím Ba-
set. Tento cestovatelský bedekr je 
prvním souhrnným průvodcem 
po Čechách z  doby, kdy nejmo-
dernějším a  nejrychlejším do-

pravním prostředkem byl parní 
vlak. Kniha přináší informace 
o tehdejší železniční síti, o histo-
rii sídel, počtu obyvatel, přírodě, 
památkách apod. Určitě dobře 
posloužila nejenom obchodním 
cestujícím, ale také milovníkům 
turistiky, jichž ke konci 19. století 
kvapně přibývalo. Bude nepo-
chybně velice zajímavé porovná-
vat přes sto třicet let staré údaje 
se současností. Naše povídání 
o  cestování vlakem po blízkém 
okolí budou mimo jiné doplňo-
vat fotografie železničních fandů 
Jana Štěničky a  Tomáše Brandej-
se. Nuže - nastupovat, brzy vyrá-
žíme!

Za SPMT Adam Prokeš
Foto: Jan Štěnička

   

ZPRáVy Z GALeRie JAROsLAVA DOstáLA, Z.s.

   

Vážení čtenáři Zpravodaje, rád 
bych vás poinformoval o  dění 
v  naší Galerii Jaroslava Dostála 
v roce 2015 a představil plány pro 
rok 2016. Naše galerie dovršila 
v listopadu druhý rok své existen-
ce. Myslím, že se postupně stává 
kulturní součástí našeho města. 
Galerie je otevřena při různých 
větších akcích města, svátcích 
a  na základě telefonické či osob-
ní dohody. Měli jsme v počátcích 
obavu z toho, že když nebude pra-
videlná otevírací doba, nebude do 
galerie nikdo chodit. Pracovníka, 
který by tam proseděl celé dny, 
bohužel nemá náš spolek jak za-
platit, tak provozní doba dle do-
hody (objednání) byla jedinou 
cestou. Tato cesta se nám osvěd-
čila, protože galerii navštěvují 
lidé, které téma opravdu zajímá, 
a  návštěvy galerie jsou příjemné 
pro obě strany.

Dále probíhají cílené prohlíd-
ky např. pro děti, se kterými nám 
v  roce 2015 významně pomohla 
Mg. Libuše Nováková, která si 
připravila tematické prohlídky 
pro místní základní školu. Gale-
rii dále letos navštívili např. So-
kolové, Klub důchodců, Ratolest 
s dětmi, delegace z Čierneho Ba-
logu, Mama Help Hradec Králové, 
několik abiturientských setkání, 
v  létě spousta turistů a další. Ná-
vštěvnost byla dobrá a návštěvní-
ci byli spokojení. V rámci někte-
rých akcí např. Adlerův šmajd, či 
o některých svátcích, jsme v gale-
rii připravili i drobné občerstvení 
pro návštěvníky.

Ekonomicky nám letos pomohl 
Královéhradecký kraj a Město Tý-
niště nad Orlicí, kteří nám přispě-
li na provoz a zlepšení výstavních 
podmínek. Z  prostředků kraje se 
nám podařilo vylepšit bezpeč-

   

nostní zabezpečení galerie, vyro-
bit nové výstavní panely a zakou-
pit dataprojektor pro prezentaci 
obrazů a  fotografií. Z prostředků 
od města byly částečně uhrazeny 
některé provozní výdaje a poříze-
ny nové rámečky pro obrazy. Po-
dařilo se nám i rozšířit depozitář 
naší galerie o nové obrazy, včetně 
zápůjček, ze kterých jsme připra-
vili změny pro zimní expozici.

Pro rok 2016 plánujeme něko-
lik akcí, se kterými nám pomůžou 
nové výstavní panely zakoupené 
z prostředků od kraje. Plánujeme 
s  našimi obrazy vyrazit i  mimo 
galerii. Jednou akcí je výročí obce 
Lípa nad Orlicí v  červnu 2016, 
pro kterou na základě dohody se 
starostkou Monikou Vrátilovou 
zapůjčíme obrazy pro výstavu. 
Další plánovanou akcí je ve spo-
lupráci se Spolkem přátel Často-
lovic, v rámci výstavní akce k 75. 

výročí úmrtí akademického malí-
ře Antonína Hudečka, 45. výročí 
úmrtí jeho syna Jiřího Hudečka, 
zrealizovat výstavu obrazů Ja-
roslava Dostála v  Častolovicích. 
Dále plánujeme na září v Městské 
knihovně v Týništi nad Orlicí zor-
ganizovat výstavu místního malí-
ře Jirky Michálka. Samozřejmě 
chceme pracovat na zviditelnění 
naší galerie a pokračovat v dopl-
ňování jejího depozitáře.

Děkujeme všem, kteří nám po-
mohli v  roce 2015 s  naší galerií 
a všem návštěvníkům. Závěrem si 
dovoluji za Galerii Jaroslava Do-
stála, z. s. pozvat všechny čtenáře 
k nám do galerie v roce 2016, tě-
šíme se na vás.

www.galerie-tyniste.cz
tel. 602 144 832

Štěpán Tomašík, předseda 
spolku Galerie Jaroslava Dostála

českO – POLský tuRnAJ V kužeLkách

   

V sobotu 14. 11. 2015 se v ku-
želně v Rychnově nad Kněžnou 
konal Česko – polský turnaj 
v kuželkách. Za místní organiza-
ci svazu Týniště nad Orlicí jsem 
se zúčastnil osobně a  se mnou 
i člen výboru Karel Beránek.

Na tento turnaj dorazili po-
zvaní členové svazu z  polského 
Klodzka, jejich účast byla v po-
čtu 14 osob. Turnaj se odehrával 
v  přátelském duchu, panovala 
dobrá nálada a  nebylo důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit 

se. Po celou dobu turnaje bylo 
zajištěno občerstvení.

Turnaj byl zakončen kolem 
14. hodiny, kdy proběhlo vy-
hodnocení a  předání výher. Na 
závěr proběhlo poděkování od 
předsedy okresního svazu všem 
účastníkům turnaje za letošní 
odvedení dobré práce ve svazu.

Za místní svaz tělesně 
postižených Týniště nad Orlicí
Petr Zahrádka, předseda sva-

zu MO Týniště nad Orlicí



VeteRináRní ORDinAce ARGO RADí…

   

Veterinární ordinace ARGO 
vznikla v červenci 2012 sloučením 
dvou veterinárních lékařů. Plynu-
le navázala na zhruba 10-ti letou 
praxi MVDr. Jaroslava Šedivého, 
který zde působí od roku 2002. 
V  roce 2012 promovala na Vete-
rinární a  farmaceutické univerzi-
tě v  Brně druhá ošetřující lékař-
ka - MVDr. Dagmar Mrvečková. 
Poskytujeme nejen základní vete-
rinární ošetření pro vaše zvířecí 
miláčky - vakcinace, čipování, vy-
stavení europasů atd., ale dispo-
nujeme i  samostatným operačním 
sálem, kde provádíme chirurgické 
zákroky různých orgánových sou-
stav a  dále tzv. „špinavým sálem“, 
kde ošetřujeme zuby a  provádíme 
ultrasonografické vyšetření. Samo-
zřejmě se snažíme naše pracoviště 
neustále modernizovat a  zkva-
litňovat tak poskytované služby. 
Dále se účastníme vzdělávacích 
akcí, kde se dozvídáme nejnovější 
poznatky v  oblastech veterinární 
medicíny malých i  velkých zvířat. 

Rozhodli jsme se pro tento rok 
vytvořit soubor článků věnujících 
se základní veterinární problema-
tice. A tak vás, čtenáře či současně 
majitele nějakého zvířecího společ-
níka, s touto oblastí seznámit.

Je čas po Vánocích a  určitě ve 
spoustě domácností čekal pod stro-
mečkem „živý dáreček“. Někde to 
bylo velké překvapení (věříme, že 
ve většině případů milé), jinde vy-
prošená a  zaslíbená odměna pro 
děti i  dospělé. Jak už to tak bývá, 
roztomilý uzlíček roste a  má své 
potřeby, „vylepší“ vybavení do-
mácnosti či osobní věci členů ro-
diny. Také dětem se brzy okouká 
a přestává je péče o zvířátko bavit. 
Vše poté zůstává jak jinak, než na 
rodičích…

Podívejme se do útulků, novin, 
inzercí – je zde plno příspěvků 

typu, „stěhujeme se a  nemůžeme 
si našeho pejska nechat“, „nemáme 
na psa tolik času, kolik by potřebo-
val“, „narodilo se nám miminko“ 
apod. Je to smutné, stačí pouze 
zodpovědný přístup a  promyšlení 
všech kladů i  záporů před poříze-
ním si nového mazlíčka. Zvíře totiž 
není věc!!! Naštěstí už i podle nové-
ho občanského zákoníku, (zákona 
č. 89/2012 Sb., § 494).

Co všechno tedy brát v  potaz? 
Především své možnosti – prosto-
rové, časové, v neposlední řadě i fi-
nanční (pořizovací cena je mnohdy 
ta nejnižší, kterou v průběhu života 
zvířete zaplatíte). Dále plány do bu-
doucna – stěhování, založení rodi-
ny, časté cestování. Některá zvířata 
jsou samotáři, jiným přílišná samo-
ta nesvědčí a  je jim lépe s  dalším 
kamarádem.

Dále je vhodné pečlivě vybí-
rat chovatele, od kterého budeme 
mít svého budoucího mazlíčka. 
Nejlepší je navštívit chov vícekrát 
a  ne pouze při předání. Poskytne 
vám to informaci nejen o  způso-
bu odchovu, ale můžete tak lépe 
poznat i  samotné potomky a  vy-
brat toho nejvhodnějšího právě 
pro vás. Nepřijatelné je předávání 
zvířat na benzinových pumpách, 
parkovištích obchodních center 
apod., jak tomu někdy bývá. Zod-
povědný chovatel před vámi nemá 
co skrývat! Ze zdravotního hledis-
ka „prcka“ je nejlepší, pokud je již 
vystavený očkovací průkaz a v něm 
potvrzené antiparazitární ošetření 
a vakcinace. Předpis č. 21/2013 Sb., 
vyhláška o stanovení podmínek při 
chovu psů a  koček uvádí i  mini-
mální věk pro odběr štěňat od feny 
50 dnů, u koťat je to dokonce ještě 
déle – 84 dnů. Toto bývá často po-
rušováno zejména v chovech zvířat 
tzv. na peníze – v množírnách. Kde 
je cílem vyprodukovat co nejví-

   

ce potomků za nejkratší možnou 
dobu na úkor zdravotního stavu. 
Samozřejmě zcela výjimečně je 
nutný časný odstav i ze zdravotních 
důvodů matky.

V dnešní době je dobré mít kup-
ní smlouvu či jiný doklad o poříze-
ní zvířete, obzvláště u  cennějších 
jedinců.

Nejdůležitější zákonné povin-
nosti majitelů psů:

Vyhláška města Týniště n. Orl. č. 
2/2011 o místním poplatku ze psů

povinnost vzniká dovršením stá-
ří 3 měsíců u  štěněte nebo v  den, 
kdy se osoba stane držitelem psa 
staršího 3 měsíců

Vyhláška města Týniště n. Orl. 
č.1/2007 o pohybu psů na veřejném 
prostranství

Týká se obcí – Týniště n. Orl., 
Petrovice n. Orl., Rašovice, Křivice, 
Štěpánovsko. Pohyb psů je možný 
pouze na vodítku. Dále vymezuje 
prostor určený pro volné pobíhání 
psů.

Veterinární zákon - zákon 
č.166/99 Sb., o veterinární péči

§ 4 písm.f - povinná vakcinace 
psů proti vzteklině ve stáří od 3 do 
6 měsíců, dle účinnosti předchozí 
očkovací látky revakcinace

§ 4 písm.g – zajištění neprodle-
ného veterinárního vyšetření zví-
řete, které poranilo člověka nebo 
s ním přišlo do přímého kontaktu 
způsobem nebo za okolností, které 
mohou vyvolávat podezření z pře-
nosu onemocnění vztekliny

Doufáme, že se od nás budete 
dozvídat užitečné informace. Sna-
žíme se tématicky poskládat jed-
notlivé příspěvky, které budou vy-
cházet pravidelně každý měsíc.

Své návrhy na témata nám mů-
žete zasílat na emailovou adresu: 
ordinace@veterinatyniste.cz

Vaše veterina

Kontaktní informace:
Veterinární ordinace ARGO

Čs. armády 937 (vedle knihovny)
517 21 Týniště nad Orlicí

Tel. 605 716 556 nebo 734 373 101
www.veterinatyniste.cz

hODnOcení činnOsti chOVAteLů V týništi nAD ORLicí V ROce 2015

   

Nastal počátek roku 2016 a také 
chovatelé v  Týništi nad Orlicí bi-
lancují svoji činnost v  minulém 
roce. Mnoho občanů města zná 
areál „Bobkárna“ jen díky chutným 
grilovaným kuřatům při pravidel-
ných pátečních akcích, ale neví, že 
chovatelé v  minulém roce usku-
tečnili 12 Ptačích trhů, spojených 
s trhem králíků, holubů a drůbeže, 
s bohatou nabídkou krmiv a potřeb 
pro zahrádkáře, na které se sjíždějí 
návštěvníci ze širokého okolí. Jsou 
běžné návštěvy z  celé republiky, 
včetně autobusových zájezdů. Tyto 
akce mají průměrnou návštěvnost 

dva až tři tisíce návštěvníků. Po-
chopitelně příprava, průběh a úklid 
po akci vyžaduje nemalou námahu 
pro členy základní organizace cho-
vatelů v Týništi nad Orlicí.

Kromě těchto pravidelných trhů 
konaných každou čtvrtou neděli 
v  měsíci, uspořádali chovatelé 13 
celorepublikových výstav speciál-
ních klubů, jednu výstavu místní 
a jednu výstavu oblastní. Na těchto 
výstavách bylo během roku vysta-
veno 3120 králíků, 250 holubů, 350 
kusů drůbeže a 50 kanárů. Zvláště 
na podzim, kdy je výstavní sezona 
v  plném proudu, to od chovatelů 

   

vyžaduje velké pracovní nasazení, 
protože výstavy následují po sobě 
co týden. Na výstavu je nutné klece 
postavit, připravit podestýlku, po 
výstavě vše vyčistit a znovu připra-
vit na další výstavu. Hygienické po-
žadavky na výstavy nejsou zrovna 
malé. Pří místní a oblastní výstavě 
jsou nejlepší zvířata oceněna pohá-
ry a čestnými cenami. Je to taková 
malá odměna a  památka pro cho-
vatele, že se mu v chovu něco pěk-
ného povedlo. Tyto poháry a čestné 
ceny jsou z  velké většiny pořízené 
z  finanční podpory, kterou město 
chovatelům

poskytuje. Chovatelé za tuto 
podporu městu děkují a  jsou rádi, 
že si město jejich činnosti váží.

Věříme, že i  v  letošním roce se 
chovatelům bude dařit, a  na naše 
akce najde cestu stále více občanů, 
kteří za tím poznají, že chovatelé 
něco dělají, jen podle množství aut 
parkujících všude v  ulicích. Všem 
chovatelů a  občanům přejeme 
v  roce 2016 hodně zdraví, spoko-
jenosti, osobních úspěchů a  život 
v míru a klidu.

MUDr. Jan Vaník, jednatel ZO 
ČSCH Týniště nad Orlicí
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sPOLečnOst ODekO s. R. O. infORmuJe

   

Nakládání s odpady tvoří v dnešní 
době rozvinutý logistický systém, je-
hož základními součástmi jsou shro-
mažďování, sběr, výkup, třídění, pře-
prava a doprava, skladování, úprava, 
využívání a odstraňování odpadu.

Svozová společnost ODEKO s. r. 
o. sváží směsné komunální odpady 
na překládací stanici v  Albrechti-
cích nad Orlicí, odkud je odvážen 
oprávněnou osobou k využití, event. 
odstranění. V  současné době je na 
odvoz směsného komunálního od-
padu využívána dlouhodobě společ-
nost Marius Pedersen a. s. a  odpad 
k. č. 200301 je ukládán na skládce 
v  Křovicích. Využitelné složky jsou 
sváženy společností ODEKO s. r. o. 
a  jsou následně předávány oprávně-
ným osobám k dalšímu využití.

Svoz nebezpečných složek ko-
munálních odpadů a  zpětný odběr 
elektroodpadu zajišťuje společnost 
EKOPART s. r. o., Vamberk. Překlá-
dací stanici odpadů v  Albrechticích 
nad Orlicí a  kompostárnu biood-
padů v  Lípě nad Orlicí provozuje 
společnost ODEKO s. r. o. a je jejím 
vlastníkem.

Zaměřujeme se na zkvalitnění 
odděleného sběru komunálních od-
padů na území svozové oblasti spo-
lečnosti, proto společnost využila 
projektu, který si kladl za cíl dovyba-
vit naši společnost moderními kon-
tejnery pro shromažďování odpadů 
a  opravit zpevněný povrch plochy 
určené pro provoz centrálního sběr-
ného dvora. Realizace projektu při-
spěje ke zkvalitnění služeb v  odpa-
dovém hospodářství v  dané oblasti, 
naplnění závazků daných Plánem 
odpadového hospodářství ČR a Plá-
nem odpadového hospodářství Krá-
lovéhradeckého kraje.

Společnost ODEKO s. r. o. otevírá 
centrální sběrný dvůr. Provozní doba 
bude v zimních měsících ve stejných 
dnech, jako je stanovena provozní 
doba překládací stanice, tzn. PO – ST 
7:00 – 15:00 h, ČT 7:00 – 16:00 h, PÁ 
7:00 – 14:00 h. V  letních měsících 
předpokládáme doplnění provozní 
doby o SO 9:00 – 11:00 h. Vlastníky 
společnosti ODEKO s. r. o. jsou Měs-
to Holice, Město Týniště nad Orlici, 
Město Borohrádek, Obec Albrech-
tice nad Orlici, Obec Lípa nad Or-
licí, Obec Nová Ves, Obec Bolehošť, 
Obec Žďár nad Orlici, Obec Čermná 

nad Orlici a Město Horní Jelení, pro-
to se primárně předpokládá provoz 
centrálního sběrného dvora jako zá-
zemí pro občany společníků a servis 
pro sběrné dvory a  sběrná místa 
okolních měst, samozřejmě jej mo-
hou využít i obyvatelé okolních obcí. 
Území svozové oblasti společnosti 
ODEKO s. r. o., co se týče odpado-
vého hospodářství, je napojeno na 
společnost ODEKO s. r. o. a využívá 
jeho služeb. Celkový počet obyvatel, 
kteří budou moci využívat přímo či 
zprostředkovaně moderní provoz 
centrálního sběrného dvora, je cca 30 
tis. obyvatel (počet obyvatel na úze-
mí obcí, kde je nakládáno s  komu-
nálním a separovaným odpadem ve 
vzdálenosti cca do 15 km).

Obce a  města jsou podle zákona 
o odpadech původcem komunálních 
odpadů, kterými jsou nejen odpady 
odkládané občany do „klasických“ 
popelnic a  kontejnerů, ale rovněž 
odpady, které pochází z normálního 
chodu obce. Proto se naše společ-
nost rozhodla pro sběr separovaných 
složek komunálních odpadů (plasty, 
sklo, papír, nápojové kartony, velko-
objemové odpady, kovy, nebezpeč-
né odpady, bioodpady) ve sběrném 
dvoře. Konkrétně mohou občané 
na sběrný dvůr odevzdat následující 
odpady.

seznam odpadů povolených 
v zařízení sběrný dvůr odpadů

Odpady kategorie „O“ – ostatní 
odpadní plasty (kromě obalů), agro-
chemické odpady, suroviny nevhod-
né ke spotřebě nebo zpracování, 
odpady z destilace lihovin, suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpraco-
vání, odpady z kompozitních tkanin 
(impregnované tkaniny, elastomer, 
plastomer), odpady ze zpracování 
textilních vláken, jiné odpady z od-
straňování barev nebo laků neuve-
dené pod číslem 08 01 17, plastové 
hobliny a  třísky, upotřebené brusné 
materiály a  nástroje, papírové a  le-
penkové obaly, plastové obaly, dře-
věné obaly, kovové obaly, kompozitní 
obaly, směsné obaly, skleněné obaly, 
železo a  ocel, zemina a  kamení ne-
uvedené pod číslem 170503, vytě-
žená hlušina neuvedená pod číslem 
170505, štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 170507, izo-
lační materiály neuvedené pod čísly 
160601 a  160603, směsné stavební 
a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 170901,170902 a  170903, ne-
rosty (např. písek, kameny), papír, 
sklo, oděvy, textilní materiály, jedlý 
tuk a  olej, barvy, lepidla a  prysky-
řice, nepoužitelné léčiva, baterie 
a  akumulátory, vyřazené elektronic-
ké a  elektrické zařízení, dřevo neu-
vedené pod číslem 200137, plasty, 
kovy, biologicky rozložitelné odpady, 

   

zemina a kameny, směsný domovní 
odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, 
objemný odpad

Odpady kategorie „n“ – nebez-
pečný – odpadní barva a látky obsa-
hující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky, jiné motorové, 
převodové a mazací oleje, motorová 
nafta, benzín, nechlorované emulze, 
jiná rozpouštědla a  směsi rozpouš-
tědel, plastové obaly, dřevěné obal, 
kovové obaly, obaly obsahující zbyt-
ky nebezpečných látek, nebo obaly 
těmito látkami znečištěné, absorpč-
ní činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a  ochranné oděvy, olejové 
filtry, součástky obsahující rtuť, brz-
dové kapaliny, nemrznoucí kapaliny 
obsahující nebezpečné látky, olověné 
akumulátory, nikl-kadmiové baterie 
a  akumulátory, odpady obsahující 
ropné látky, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad obsahující rtuť, vy-
řazená zařízení obsahující chloroflu-
orouhlovodíky, olej a tuk neuvedený 
pod číslem 200125, barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky, baterie a akumuláto-
ry, vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení, dřevo obsahující nebezpeč-
né látky.

V zájmu všech obcí a jejich obyva-
tel by měla být co nejmenší produkce 
komunálního odpadu a  z  vyprodu-
kovaného odpadu co nejvíce odpadu 
vytřídit.

Bylo zapotřebí zajistit odpovídající 

prostor a sběrné nádoby. Moderniza-
cí areálu překládací stanice odpadů 
byl vytvořen komplexní sběrný dvůr, 
zvýšena stávající kapacita sběrného 
dvora byly pořízeny můstkové váhy, 
zastřešené velkoobjemové kontejne-
ry ABROLL a opraven zpevněný po-
vrch na manipulační ploše sběrného 
dvora.

Ostatní technické zázemí jako pří-
jezdová a manipulační plocha, kan-
celář a sociální zařízení pro obsluhu, 
přejezdová váha bude využíváno 
společně s provozem překládací sta-
nice odpadů ve stejném areálu.

V  tuto chvíli je již vydáno roz-
hodnutí Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, ve věci udě-
lení souhlasu k provozování zařízení 
ke sběru nebo výkupu, využívání 
a odstraňování odpadů a s jeho pro-
vozním řádem – „Překládací stanice 
a  sběrný dvůr odpadů Albrechtice 
nad Orlicí“.

Naší prioritou je spokojený zá-
kazník. Naše dlouholeté zkušenosti 
v  oboru Vám navíc zaručují ty nej-
lepší služby. Preferujeme individuál-
ní přístup, a proto se plně orientuje-
me na potřeby a požadavky každého 
zákazníka. Pokud budete mít jaké-
koliv připomínky, nebo nápady jak 
zlepšit činnost společnosti, neváhejte 
a kontaktujte nás.

Informační oddělení společnosti 
Odeko s. r. o., Týniště nad Orlicí

www.odeko.cz
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mAteřské centRum RAtOLest

DALší Akce V LeDnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC leden

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK

09:00-11:30
09:30-10:15

HeRnA
VČelIČKA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGlIČTInKA

15:00-18:00
15:15-16:00
od 16:00
16:15-17:00

ÚT

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

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

ČT

MIMInKA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

09:30-11:30 soukromá Angličtina
10. 12. Knihovna

15:00-18:30

PÁ HeRnA
TVOŘílCI

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

7. 1. (čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: vločky do 
oken a fimo
21. 1. (čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské knihOVnĚ,
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
21. 1. (čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: fimo

Děkujeme za podporu městu týništi v roce 2015.
mc Ratolest mohlo zakoupit nový bazének s míčky,
rozkládací stoly s ubrusy a venkovní houpačku pro menší děti.

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!

DOtAce mĚstA týništĚ n. O. OsOBní Asistence ARtuR A ADAm ABsOLOnOVi

Dovolujeme si vás stručně in-
formovat o  úspěchu letošní “Vý-
zvy Fondu Sidus”. Náš ústav obdr-
žel v  roce 2015 celkem 90 žádostí 
o pomoc. Do konce listopadu jsme 
schválili 56 žádostí a  poskyt-

li dary v  celkové výši 681.807 Kč. 
V Praze dne 13. 11. 15 8:02.

Potvrzujeme, že Mateřská škola 
- U  Dubu, Družstevní 938, Týniš-
tě nad Orlicí se zúčastnila Veřejné 
sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. 

Sbírku pořádá společnost Fond Si-
dus, z. ú. Pro tuto sbírku výše uve-
dená škola utržila 2 000.00 Kč.

Jana Slováčková
Vedoucí kanceláře. Fond Sidus, 
o.p.s. Primátorská 40, Praha 8.

Zde si můžete prohlédnout pře-
hled jednotlivých obdarovaných. 
http://www.fondsidus.cz/tom/6-

-VYSLEDKY
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sPOLečenská kROnikA

českOBRAtRská cíRkeV eVAnGeLická

životní jubilea:

93 let Marie Kubečková

91 let Eva Růžičková

85 let Emília Luliaková
 Josef Kinský

80 let Jitka Kasalová
 Růžena Kerhartová
 Zdenka Myšáková

Vítáme na svět:

Alexandr Horák
Josefína Nováková
Josefína Novotná
Petr Tran
Jan Kubec
Šimon Chalupa
Samuel Emmer
Daniel Moskal
Lenka Lapšanská

Rozloučili jsme se:

Karel Kubeček (68)
Milada Pražáková (77)
Jan Šimon (58)
Jindřiška Pohořalá (70)

Poděkování

Děkuji členkám SPOZ paní Švá-
bové a  paní Michálkové za přání 
u  příležitosti mého životního ju-
bilea.

Jindra Koldinská

Jménem Geriatrického centra 
bych ráda poděkovala všem, kteří 
podpořili Adventní koncert Nadi 
Urbánkové, Luboše Javůrka a  je-
jich hostů Petry Šany Šanclové 
a  Renaty Drossler, který se usku-
tečnil 29.  listopadu  2015 v  Kul-
turním domě Týniště nad Orlicí, 
především pak organizátorovi této 
akce Davidu Novotnému, paní sta-
rostce Týniště nad Orlicí Ing. Janě 
Galbičkové a  zástupci Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
Ing. Karlu Janečkovi.

Koncert byl provázen příjem-
nou atmosférou. Naďa Urbánková 
bezesporu využila svých herec-
kých i moderátorských zkušeností 
a  svým šarmem oslovila všechny 
generace. Měli jsme možnost po-
soudit i  spolupráci s  kapelníkem 
Bokomary Lubošem Javůrkem. 
Zaposlouchali jsme se do nesmr-

telných hitů s  texty Jiřího Gross-
manna Drahý můj a Závidím, ale 
i  do několika písní z  repertoáru 
Bokomary. Výtěžek, který byl vě-
nován Geriatrickému centru, bude 
využit pro potřeby našich klientů.

Děkuji
Marie Vacková, ředitelka GC

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali starostce Města Týniště 
nad Orlicí paní Ing. Janě Galbíč-
kové za rychlé řešení při nápravě 
nájezdů k chodníkům v některých 
lokalitách města, což jsme žádali 
prostřednictvím pana Josefa Ve-
selky. Nájezdy jsou v  současné 
době upravené, pro vozíčkáře vy-
hovující.

Václav Pařízek 
a Ludmila Altofová

Ráda bych touto cestou podě-
kovala Městskému úřadu Týniště 
nad Orlicí a  členkám SPOZ paní 
Adamcové a paní Hlavové za přání 
a předání dárku.

Dále bych ráda poděkovala 
členkám bývalé I. sk. Červeného 
kříže, zvláště paní Matonohové 
a  Pichové, za překvapivé upořá-

dání schůzky na Bobkárně, přání 
a předání dárku.

V neposlední řadě děkuji rodi-
nám svých dětí za hezké posezení 
a oslavu. Rovněž děkuji všem, kte-
ří mě přišli popřát.

Eva Jenčíková

Ještě bych ráda poděkovala ne-
známému nálezci mé peněženky, 
kterou jsem ztratila před trafikou 
p. Veselého. Byla přinesena v  po-
řádku na městskou policii, kde mi 
byla p. Štěpánkem předána. Je vi-
dět, že se ještě najdou poctiví lidé.

Díky
Eva Jenčíková

Vzpomínka

Dne 18.  ledna  2016 uplynou 4 
roky ode dne, kdy loupežný vrah 
brutálně ukončil život paní Jaro-
slavy Vránové z Týniště nad Orlicí, 
Pod Stávkem 825.

Vzpomeňte s  námi na ženu, 
která byla známa svou dobrotou 
a srdečností, přestože ji osud příliš 
nehýčkal.

Za vzpomínku děkují Hejlkovi 
– sousedi

     

Na počátku stvořil Bůh nebe 
a zemi.

1. Mojžíšova 1,1

Nemá smysl slaďovat první kapito-
lu Bible s tím, co se o vzniku a vývoji 
světa píše jinde. Biblické vyprávění 
má ráz vyznání víry. Nejde tu o po-
pis, jak vznikal svět. Slyšíme odsud, 
proč jsme na světě, jaký smysl má náš 
život a kdo je naším Pánem.

Vyznání víry je tu vyjádřeno dě-
jem, příběhem. Je to podobné, jako 
když Ježíš vypráví podobenství. Chce 
vysvětlit, jak je to s královstvím Bo-
žím. Neříká věroučné věty, raději 
vypráví příběhy. Příběhy, které mají 
srozumitelný, i když poněkud zvlášt-
ní děj, ale právě tím jsou jednotlivé 

rysy Božího království vyjádřeny 
lépe a živěji.

Právě tak je to v  příběhu o  stvo-
ření. Hned v  první větě slyšíme, že 
na počátku všeho je Pán Bůh. Nebe 
a země tu nejsou náhodou, ale mají 
svůj počátek. Ten počátek je v  jeho 
rukou. To je nám nabídnuto jako 
základ, na kterém můžeme postavit 
své životy. Tak to platí i o roku, který 
začínáme. Je dobře si uvědomit, od 
koho přichází. Z čí ruky budeme při-
jímat den za dnem.

Dobrotivý Bože, hlásíme se k tobě. 
Ty jsi náš Stvořitel a Pán. Tobě patří 
náš čas. Naše víra má mnohé mezery, 
ale tebe se chceme držet i v tomto roce. 
Věříme, že své věrné neopustíš. Amen.

Píseň:

1. Modré nebe, slunce zář. Pánu 
patří díky. Zvedni oči, zjasni tvář. 
Pánu patří díky. Když je pod mra-
kem, jako zázrakem Pánu patří díky. 
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva 
za všechno, co nám denně dává.

2. Zpívám, i  když smutky mám. 
Pánu patří díky. Tančím nebo klopý-
tám. Pánu patří díky. Když mám pod 
hlavou kámen s únavou, odvahu mi 
dává. Díky za vše, co nám dal. Pánu 
sláva za všechno, co nám denně dává.

3. I v té nouzi nejvyšší, Pánu patří 
chvála, když se zdá, že neslyší, Pánu 
patří chvála. Chválit nepřestaň, ať se 
staň, co staň, lepšího nic není. Díky 
za vše, co nám dal. Pánu sláva za 
všechno, co nám denně dává.

Píseň z Dodatku k Evangelické-
mu zpěvníku č. 618 Modré nebe, 
slunce zář (nápěv ze Švédska, text 
T. Najbrt)

srdečně zveme na boho-
služby v  lednu (modlitebna 
ČCE, V. Opatrného 58):

--
10. 1. – 10.30 h bohoslužby 

s  nedělní školou, bohoslužby 
s Večeří Páně, od 16 h Zpívání 
rodin s dětmi

Více informací o  sborovém 
životě najdete na vývěsce před 
modlitebnou nebo na http://tre-
bechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

Pozvánka na

XXiV. ples pracujících
Nový rok začneme svižným tempem, hned 9. ledna 2016 v 19:30 hod na Plese pracujících

Tradičně v hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí

hraje: hudba filipa koláře

Vstupné: 50 Kč s místenkou 10 Kč bez místenky. 
Vstupenky s místenkou lze koupit u MUDr. Vaníka. Srdečně zve KSČM Týniště nad Orlicí.
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Vážené maminky, vážení tatín-
kové, vážení rodiče. I přes týnišťský 
Zpravodaj dostáváte všeobecné in-
formace o naší škole a několik no-
vých statistických údajů.

Naše škola má k  dnešnímu dni 
571 žáků, kteří jsou rozděleni do 
14 tříd I. stupně a 12 tříd II. stupně. 
Na I. stupni je 293 žáků, na II. stup-
ni je 278 žáků. Průměrný počet na 
1 třídu je necelých 22 žáků. Ve ško-
le je zaměstnáno 39 pedagogických 
zaměstnanců včetně čtyř vychova-
telek školní družiny, dále potom 15 
provozních zaměstnanců. Ve škole 
pracuje 5 uklízeček, dva druhy obě-
dů vaří 7 kuchařek, včetně vedoucí 
stravování. Počet připravovaných 
obědů je téměř 600 denně. Cena 
oběda pro cizího strávníka je 51 Kč.

Oblast výchovy a vzdělávání:
Kdo z  vás se zajímá o  školství, 

víte, že MŠMT plánuje některé 
změny, které buď už probíhají, 
nebo se připravují od září 2016. Po-
vinný poslední rok předškolní do-
cházky, předpisy pro uskutečnění 

zápisu pro budoucí prvňáčky, po-
vinné testování pro žáky 6. ročníku 
v  tomto školním roce – vytvořené 
ČŠI, stále probíhá testování na ně-
kterých pilotních školách ohledně 
třetí hodiny tělesné výchovy a pře-
devším INTEGRACE A INKLUZE 
pro základní školy, kolem které je 
stále mnoho diskuzí.

Na tyto změny bude muset rea-
govat i naše škola, ale ŠVP (školní 
vzdělávací program) se v zásadním 
směru měnit nebude. K 65. výročí 
otevření této budovy školy byl vy-
dán nový ALMANACH ŠKOLY, 
který obsahuje téměř 370 stran 
a bude možno jej zakoupit v kance-
láři školy od 14.  prosince za cenu 
149 Kč. Tuto informaci budete mít 
k dispozici na webových stránkách 
školy, nebo ji budou mít žáci v žá-
kovských knížkách.

Od září 2016 bude mít naše ško-
la zavedenu elektronickou třídní 
knihu a  po mnoha letech zakončí 
třídní kniha svoji listinnou podo-
bu. Má to nesporné výhody pro 
sčítání absence jednotlivých žáků 

v pololetí i na konci školního roku, 
ale i další pozitiva.

Oblast investic, oprav a  vylep-
šení interiéru školy:

Od minulých schůzek s  rodiči 
se dokončila zbývající etapa výmě-
ny střešní krytiny nad spojovacím 
traktem a I. stupněm. Poté proběh-
ly testy na zjištění nebezpečných 
látek – azbestu a radonu, které byly 
bez problému. V  současné době 
se vypracovává projekt na rekon-
strukci školního hřiště.

V  interiéru školy došlo k výmě-
nám ovládacích ventilů v  kotelně 
II. stupně v hodnotě 70.000 Kč, na 
konci září byla provedena výměna 
stoupačky v  učebnách školní dru-
žiny s  následnými obkladovými 
pracemi a  výměnou starých umy-
vadel. Výmalba chodby ve spojova-
cím traktu v přízemí, v počítačové 
učebně vyměněno 6 kusů pravě-
kých PC za nové, instalována inter-
aktivní tabule v učebně 70, ve výva-
řovně provedena částečná výměna 
vodoinstalace, zakoupen elektrický 

varný kotel. Do tří tříd I. stupně 
byl zakoupen žákovský nastavitel-
ný nábytek- učebny 53, 64, 81 a do 
všech 4 oddělení školní družiny byl 
zakoupen nový žákovský nábytek.

Do budoucna je potřeba v téměř 
všech učebnách I. i  II. stupně vy-
brousit a nalakovat podlahu a pře-
devším udělat návrh projektu na 
celkovou rekonstrukci vývařovny.

A  poslední informace: Dne 
18. 1. 2016 od 13.30 do 17.00 hodin 
se koná v budově I. stupně základní 
školy

ZáPis žáků DO 1. tříD
K zápisu se dostaví žáci narození 

v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 
a dále ty děti, které měly v letošním 
školním roce odklad školní do-
cházky.

Rodiče přinesou k  zápisu rodný 
list dítěte. Pokud budete pro své 
dítě žádat odklad školní docházky, 
upozorněte na tuto skutečnost ve-
dení školy při zápisu.

Mgr. Milan Kajn, ředitel školy

   

Dne 21. 11. 2015 se v Rašovicích 
uskutečnila tvořivá dílna pro děti 
i dospělé.

Vyráběli jsme vánoční ozdoby 
ze skleněných perliček - anděla 
a  malou hvězdičku. Materiál jsme 
nakoupili přímo od tradiční české 
firmy Rautis, a.s. www.rautis.cz, 
která se zabývá ruční výrobou oz-
dob již 100 let.

Jako druhou ozdobu tvořily děti 
sněhuláka z  ponožky. Ponožka se 
naplnila rýží a sněhulák se ozdobil 
knoflíky.

Sešli jsme se v  celkem hojném 

počtu, 12 dospělých a 14 dětí.
 
2. 12. 2015 jsme uspořádali další 

tvořivou dílnu, tentokrát na téma 
adventní věnce a  stromeček ze ši-
šek.

Bohužel díky termínu a  jiným 
předvánočním akcím byla účast 
velice nízká. Ovšem vyrobili jsme 
si krásné věnečky i stromky. Budou 
nám doma dělat radost po celý ad-
ventní čas.

Miroslava Nováková

tVOřiVá DíLnA V RAšOVicích

   

5.  prosince  2015 prošla i  Ra-
šovicemi čertovská družina. Mi-
kuláš, anděl, čert a  nejdůležitější 
funkci měla čertovská sekretářka. 
Všechno o  dětech měla sepsané 
v čertovské kronice. Kdo zlobí, kdo 
nezdraví, kdo si neuklízí hračky, 
ale také tam měla uvedeno, že děti 
mají pěkné známky ve škole, kdo se 
hezky strojí a hezky obědvá polév-

ku. Za básničku nebo písničku roz-
dávali dětem malou odměnu. Čert 
měl pytel, ale žádné z  rašovských 
dětí v něm neskončilo.

Na fotce jsou kluci Štanclovi 
s čertovskou družinou.

Za OV Rašovice Miroslava 
Nováková

čeRtOVská
DRužinA PROšLA RAšOVicemi
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školní dílny

V  prosinci se v  dopoledních 
hodinách prostřídaly ve Sluníčku 
skoro všechny třídy z  1. stupně. 
V  tradičních vánočních dílnách si 
jednotlivé ročníky vybíraly výtvar-

né techniky a vytvořily si originál-
ní vánoční dekoraci nebo dárek. 
Nejčastější dílnou byl letos roz-
verný anděl, ubrouskové zvonečky 
a  zaujala i  novinka, svícen techni-
kou quilling, motáním papírových 
proužků.

Vánoční výstava

Na Vánoční výstavě, která se ko-
nala začátkem prvního prosincové-
ho týdne v DDM Sluníčko, jsem se 
byla podívat s  kroužkem VeKuVe. 
Byly tam hlavně vánoční věci - dře-
věné betlémy, svíčky, dřevěné ozdo-
by a dárkové předměty jako šperky, 
hračky a další. Také tam byly vysta-
vené výrobky, které jsme tvořili na 
VáNočních VeKuVe Holčičinách. 
Byly to svícny, perníčky, stromečky, 

vánoční přáníčka, zpívající panáčci 
v  čepicích a  spousta dalších věcí, 
které vyráběly děti na kroužcích. 
V rámci výstavy byla i soutěž o nej-
hezčí betlém. Všechny betlémy byly 
vlastnoručně vyráběné a  lidé zde 
mohli hlasovat pro ten, který se jim 
nejvíce líbil. Soutěže se zúčastnila 
i moje kamarádka Verča, která vy-
hrála sladký balíček. Výstava se mi 
moc líbila a ráda se půjdu podívat 
i příští rok.

Viki Svobodová

DDm sLuníčkO – PROBĚhLO V PROsinci

DDm sLuníčkO – Akce V LeDnu
■ Úterý 5. 1. od 17.30 hod. - PeDiGOVá DíLnA
Pokračování pravidelných setkání na přírodními proutky pedigu, které 
mohou být barevné či ploché nebo mohou mít různou sílu. Plést můžete 
ošatky, košíky, zvonečky, tácy nebo rovnou létající balón. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem, omezený počet míst.

■ Úterý 12. 1. od 17.30 hod. - fimO DíLnA
Podvečerní dílna pro dospělé i starší děti. Ozdobíme si lžičky a víčka ke 
skleničkám. Budeme modelovat, míchat barvy a čarovat s polymerovou 
hmotou. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím pře-
dem.

■ Středa 13. 1. 16 – 18 hod. - hRAJeme cARcAssOnne
Naučíme vás v našem herním klubu hru, která je vhodná pro rodinu, ka-
marády, dvojice i  více hráčů. Vstupné 20 Kč. Přijít můžete rovnou, bez 
přihlášení.

■ Sobota 16. 1. 9.30 – 16 hod. - Zimní PLetky – PeDiG A QuiLLinG
Celodenní pletení z pedigu nebo z papírových proužků, kde si můžeme 
troufnout i na větší projekty. Přihlaste se, prosím, předem, omezený počet 
míst. Cena 50 Kč + spotřebovaný materiál.

■ Úterý 19. 1. od 17.30 hod. - PeDiGOVá DíLnA
Další pokračování pedigových hrátek, vítáme začátečníky i  pokročilé. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem, ome-
zený počet míst.

■ Pátek 29. 1. - POLOLetní VýLet iQ LAnDiA
Voda, vichřice, cesta do nitra Země, vynálezy, lidské tělo a ještě mnohem 
víc na vás čeká na výletě v IQ landii. Cena 340 Kč (jízdné, vstup, dopro-
vod). Pro zájemce je možná návštěva planetária za příplatek 60 Kč.

Eva Jenčíková

sledujte aktuální informace na
www.tyniste.cz
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30. 6. - 9. 7. DOBRODRUŽSTVÍ SHERLOCKA HOLMESE 
Píše se rok 1887 a Sherlock Holmes je na stopě vyřešení Velké záhady.  
To ale není jediný případ, který se detektivovi připlete do cesty.  
Deset dní plných dobrodružství, zábavy, her a nových kamarádů na Vás čekají       
v areálu Radost v Orlických horách. Ubytování v bungalovech, stravování 5x denně 
s pitným režimem zajištěno. Pro všechny od 1. – 9. třídy.  
Cena 3200 Kč + 50 Kč zápisné. Hlavní vedoucí: Veronika Chytrá 

 

1. 7.—11. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i táborničením, výlety, výtvarnými technikami 
a dobrou partou. Cena 2950 Kč + 50 Kč zápisné. Hlavní vedoucí: Dana Černohousová 
 

2. 7. - 9. 7. ROSEGIRLS SOUSTŘEDĚNÍ - PUTOVÁNÍ S OLAFEM 
Taneční soustředění dívek přednostně z taneční skupiny Rosegirls, kde se nebude jen 
tančit, ale i sportovat, soutěžit a hrát. Ubytování a stravování ve Sluníčku.  
Cena 1450Kč + 50Kč zápisné. Hlavní vedoucí: Lenka Kupcová 
 

18. 7. - 22. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  BOB A BOBEK 
Tábor bez spaní určený předškolákům a dětem do 3. třídy. Čekají vás zážitky      
s nerozlučnými kamarády z klobouku, celotáborová hra a spousta legrace.     
Stravování v DDM. Program vždy od 8 do 16.30 hod. Samostatnost, táborový   
režim a prázdninová pohoda. Cena 950,- + 50,- Kč zápisné.  
Hlavní vedoucí: Zita Forejtková 
 

21. 7. - 1. 8. CHORVATSKO 
Již podruhé vyrážíme do vzdálených krajů. Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy od 1. do 9. tří-
dy na výpravu za mořským dobrodružstvím. Pojďte s námi křižovat moře a hledat ukrytá tajemství. 
Ubytování v Biograd na Moru, který je známý jako chorvatská Riviéra. Toto místo je obklopené krás-
nou přírodou a křišťálově průzračným mořem s písčitou i oblázkovou pláží. Celodenní stravování 
s pitným režimem zajištěno.  
Cena včetně dopravy 6700,- + 50,- zápisné. Hlavní vedoucí: Jana Kalousová  
 

24. 7. - 29. 7. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR MIMOŇOV 
Dobrodružství  s Mimoni začíná! Celý týden budeme řešit velkou banánovou záhadu 
a skvěle se u toho pobavíme! Cesty na kole, pěšky a možná i vlakem s novými  
kamarády. Zážitky zaručeny! Pro děti od předškoláků do 3. třídy.  
Cena: 1150.- + 50.– zápisné. Hlavní vedoucí: Jana Bahníková 
 

  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz,  
http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
725435731-2-3 

KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

pořádá kurz společenských tanců 

Taneční polepšovna  
pro manželské páry a dvojice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každou neděli od 17. ledna 2016 v 18.30 
Celkem 8 dvouhodinových lekcí ve velkém sále centra 

 
Pod vedením tanečních mistrů Lenky Milé a Oresta Janečka 

Kurzovné 1800 Kč za pár 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Přihlášky přijímáme v KULTURNÍM CENTRU 

(Tyršovo náměstí 478, Týniště nad Orlicí) 
pondělí – pátek: 7.30-12.00; 13.00-15.30 

 
telefon 494 371 693; mobil 775 102 260 

Pojďme načer
pat ja

rní energii
, těš

ím
e s
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ám
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Šárka Riebel
Mobil: 603 227 130
Email: sarka@cvicmezdrave.cz

www.cvicmezdrave.cz
www.cviceniprofunkcnitelo.cz

Librantice 82
503 46 T ebechovice p/O.ř

1. 90,- Kč za celý víkend8

Cena

Termín

pátek až neděle

2 . – 2 .4.2012 4 6

Budeme cvičit

Pilates (v různé obtížnosti), Pilates – Core, Pilates v rehabilitaci, s Togu válcem, se širokou a
úzkou posilovací gumou, s Overballem, Power ogu, Yogu  Body Balance   .Y , ...

Cvičíme od pátku do neděle. Rozvrh cvičení zájemcům přepošleme, ale bude vystaven i v
hotelu.

Předcvičují

Renata a Marika Bekovy, Katka Fanderliková, Vlasta Šolcová a Šárka Riebel

Místo

Hotel Aurum*** - Černý Důl 83, info na: www.hotel-aurum.cz

Začátek

Pátek 22.4. 201 od 14:00hod.  Je možné přijet i později v průběhu odpoledne   naveč r.6 / e

Ukončení

Neděle 24.4.201 v 11:00 – 13:00hod.  (dle dohody)6

Cena zahrnuje

2 noci s polopenzí, využití bazénu, whirlpoolu a fitnesu, zaplacení místních poplatků, připojení k
internetu, parkování, pojištění na 3 dny, 3 dny různá cvičení zdarma - dle Vašeho výběru, chuti
a sil     ....

Doporučujeme

Vzít si s sebou pohodlné oblečení na cvičení z důvodu rozsahu cviků, teplé ponožky, karimatku,
deku na přikrytí při relaxaci (yoga), přezůvky.(Nezapomenout plavky! )

Tento víkendový pobyt je vhodný i pro ty, kteří tyto druhy cvičení neznají, ještě nikdy
necvičili a rádi by se s ním seznámili.

Rády Vám pomůžeme a se cvičením Vás seznámíme!

V případě zájmu zodpovíme, nebo zašleme bližší informace.
Místa jsou omezena počtem, proto je nejlepší nahlásit se co nejdříve!

Kontakt, další informace, info o platbě a volných pokojích najdete na
www.cvicmezdrave.cz www.cviceniprofunkcnitelo.cznebo .

Telefonní kontakt, možné ústní i písemné rezervace míst:

Šárka Riebel 603 227 130 e-mail: sarka@cvicmezdrave.cz
Vlasta Šolcová 777 164 481 e-mail: vlasta@cvicmezdrave.cz
Renata Beková 773 769 960 e-mail: renata@cvicmezdrave.cz
Katka Fanderliková 733 546 117 e-mail: katka.pilates@seznam.cz

(Po ústní či písemné rezervaci místa prosíme uhradit do 14 dnů zálohu za pobyt 1.000,-
Kč/osoba. V případě neuhrazení se omlouváme, ale místo bude nabídnuto jinému zájemci.
Doplatek 890,-Kč uhraďte prosím nejpozději do 31.3.2016. Děkujeme za pochopení.)

Šárka

Renata

Marika

Vlast
a

Katka

PILATES Y - YOGA FITNESS- POWER OGA - CVIČENÍ pro zdraví a funkční tělo

pro muže
i žen

yVíkendové cvičení s pobytem
Zveme Vás na příjemný, pohodový, cvičící a zároveň odpočinkový víkend.
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Kdo by neznal pranostiku „Lucie 
noci upije a dne nepřidá“. Toto rče-
ní pochází z  doby, kdy zimní slu-
novrat skutečně připadal na dobu 
okolo 13.  prosince. Okolo svátku 
Lucie se čas západu slunce zastaví 
a poté začíná slunce zapadat pozdě-
ji, takže platí že…Svatá Lucie noci 
upije. Východ slunce je ale nadále 
den ode dne později…takže pla-
tí i  druhá polovina rčení: Ale dne 
nepřidá.

Do mateřské školy nás přišly na-
vštívit „Svaté Lucie“. Prohlédly si 
naše třídy, zda si děti po sobě uklí-
zejí hračky, také kontrolovaly, jestli 
si myjí ruce a ptaly se dětí, zda po-
máhají uklízet i doma maminkám. 
Společně jsme si zazpívali písničku: 
He-ja he-ja he-ja hou bílé Lucky 
na nás jdou. I  když vás to nebaví, 
uklízejte pro zdraví. Vzkazují vám 
Lucie a pak noci upije.

Bc. et Bc. Renata Horká

V  MŠ U  Dubu byla vánoční 
atmosféra cítit na každém kroku. 
Paní učitelky každoročně sváteč-
ní atmosféru ještě více podpoří 
a  vymyslely pro děti speciální 
program. A  to výrobu vánočních 
perníčků. Děti si perníčky sami 
vykrájely podle svého vkusu a ka-
ždý sám si zvolil svůj oblíbený 
vánoční motiv. V  nabídce moti-
vů samozřejmě nechyběli sněhu-
láčci, vločky, vánoční stromeč-

ky, kapříci, hvězdičky a  andílci. 
Druhý den si děti s  pomocí paní 
učitelky perníčky nazdobily a od-
nesly domů. Děti se nemohly do-
čkat, až si o Vánocích na perníč-
kách pochutnají a samozřejmě se 
ochutnávalo už ve školce. V  naší 
MŠ se opravdu nenudíme a  náš 
program nejen před Vánocemi je 
velmi pestrý.

Bc.et.Bc Renata Horká

Vedení Mateřské školy - 
U Dubu děkuje zřizovateli Městu 
Týniště nad Orlicí, paní starostce 
Ing. Janě Galbičkové, Radě města 
a jeho zastupitelům za realizová-
ní akce, která vytvořila moderní, 
ekonomické a ekologické prostře-
dí školy. Zařízení pro předškolní 
děti bylo zatepleno a  vybaveno 
rekuperací, čímž dojde k  úspoře 
energie a  vnitřní prostředí bude 
mít zdravé klima. Ředitelka školy 
též děkuje za nové eko koberce 
a  další podlahové krytiny, mo-
dernizaci školní kuchyně.

Dále děkujeme ředitelce MŠ – 
Lipská Ivě Beňové za poskytnutí 
prostor školy, dík patří i zaměst-
nancům její školní jídelny. Děku-
jeme za vstřícnost a  poskytnutí 
prostor DDM a paní ředitelce Bc 
Janě Kalousové.

V  neposlední řadě patří po-
děkování všem zaměstnancům 
naší mateřské školy, kteří podali 
maximální výkon k  zvládnutí 
přípravných i  úklidových prací 
během jejího provozu.

Bc Alena Ullrichová,
ředitelka školy

V měsíci září a  listopadu pro-
běhlo v obřadní síni MÚ tradič-
ní vítání občánků. Pro nově na-
rozené děti a  jejich rodiče je to 
slavnostní chvíle. Jsme rádi, že 
i  my můžeme tento obřad obo-

hatit vystoupením dětí z naší MŠ 
a  přispět tak k  pěkné atmosféře 
svátečního dne.

Romana Švikruhová 
učitelka MŠ U Dubu

Lucie

Poděkování

spolupráce mš 
u Dubu s fondem siD

Vánoce s vůní perníčků

Vítání občánků

sponzorský dar

Dovolujeme si vás stručně in-
formovat o  úspěchu letošní “Vý-
zvy Fondu Sidus”. Náš ústav obdr-
žel v roce 2015 celkem 90 žádostí 
o pomoc. Do konce listopadu jsme 
schválili 56 žádostí a  poskytli 
dary v  celkové výši 681.807 Kč. 
V Praze dne 13. 11. 15 8:02.

Potvrzujeme, že Mateřská škola 
- U Dubu, Družstevní 938, Týniš-
tě nad Orlicí se zúčastnila Veřejné 

sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. 
Sbírku pořádá společnost Fond 
Sidus, z. ú. Pro tuto sbírku výše 
uvedená škola utržila 2 000.00 Kč.

Jana Slováčková
Vedoucí kanceláře. Fond Sidus, 
o.p.s. Primátorská 40, Praha 8.
Zde si můžete prohlédnout pře-

hled jednotlivých obdarovaných.
http://www.fondsidus.cz/tom/6-

-VYSLEDKY

Děkujeme manželům Vaněč-
kovým, že i  tento rok zajistili 
a  dopravili do naší MŠ U  Dubu 
sponzorský dar 100 kg papíru. 
Poděkování patří též firmě KRPA 
PAPER, a.s., Hostinné.

Velice si tohoto daru vážíme 
a  těšíme se na jeho využití při 
pracovních a výtvarných činnos-
tech.

Za kolektiv pedagogů a dětí 
Romana Švikruhová
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mš mĚstO - VánOční ZPíVání se nesLO schODištĚm

Ani tento rok jsme v naší MŠ ne-
mohli vynechat Mikulášskou nadíl-
ku. Čert, Mikuláš a anděl postupně 
navštívili všechny naše třídy. Děti 
se na nadílku moc těšily, ale přesto 
na některých byly vidět jisté obavy, 
jak setkání s čertem skončí. Už od 
rána byla v naší MŠ cítit mikulášská 

atmosféra a  školku zdobily výrob-
ky od dětí s čertovskou tématikou. 
Děti zazpívaly různé písničky a ří-
kaly básničky. Patřičná odměna je 
samozřejmě neminula a nadílku si 
děti moc užily.

Bc.et Bc. Renata Horká

mikulášská nadílka Advent

Kolotoč jsme vyměnili za betlém. 
Z  babky kořenářky se stala Marie. 
Stádo oveček hlídá malého Ježíška.

Náš pěvecký sboreček předško-
láků rozezpíval všechny malé děti. 

A  jak jinak než koledami – Pásli 
ovce Valaši a Půjdem spolu do Bet-
léma.

Pozdní odpoledne pokračovalo 
ve třídách tvořivými dílnami, výro-

bou keramiky a modrotisku.
Přátelská setkání, spolupráce ro-

dičů a dětí naplnila pěkný podvečer. 
Rodiny se rozcházely do setmělého 
náměstí, kde svítil krásný vánoční 

strom.
Přejeme všem lidem a  jejich dě-

tem radost, zdraví, klid na duši 
a mír celé naší Zemi.

Iva Beňová

V  adventním čase děti z  MŠ 
U  Dubu chodí potěšit svým vy-
stoupením obyvatele Geriatrického 
centra v Týništi nad Orlicí. Marie, 
Josef, koledníci, andělé a Tři králo-
vé zpívají koledy. Třetí adventní ne-
děli odpoledne zpíváme u stromeč-
ku s rodiči na terase mateřské školy.

Dopoledne 3.  1.  2016 půjde od 
MŠ U Dubu Tříkrálový průvod-dě-
ti a rodiče do kostela. Po ukončení 
mše děti zazpívají koledy.

Krásný nový rok přejí děti a za-
městnanci MŠ U Dubu.

Pavla Vlčková
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ZPRáVA O činnOsti mĚstské POLicie – ListOPAD 2015

   ■ Dne 2.  11.  2015 v  14:00 hod. oznámil 
občan města Týniště nad Orlicí, že dne 
1.  11.  2015 v  18:00 hod. vyhodila řidička 
osobního vozidla registrační značky XY 
před oplocení zahrádky v  ulici Za drahou 
kotě a následně z místa ujela. Provedeným 
šetřením byla ztotožněna osoba řidičky 
a věc postoupena ke správnímu řízení.
■ Dne 10. 11. 2015 v 11:00 hod. bylo přijato 
telefonické oznámení, že na křižovatce ulic 
17.  listopadu a  Sokolská jsou převrácené 
a  rozsypané kontejnery na tříděný odpad, 
přičemž toto měl způsobit řidič projíždějí-
cího kamionu. Provedeným šetřením byla 

ustanovena osoba uvedeného řidiče, který byl zastižen při vykládce v jedné 
z firem v Týništi nad Orlicí. K jednání se doznal a věc byla vyřešena na místě.
■ Dne 11. 11. 2015 v 10:00 hod. na základě telefonického oznámení bylo 
městskou policií prověřováno možné porušení zákona v souvislosti s hlu-
kem, který provází stavební práce v jednom z bytových domů v Týništi nad 
Orlicí. Podezření z protiprávního jednání nebylo prokázáno.
■ Dne 11. 11. 2015 v 20:30 hod. bylo přijato oznámení obyvatelky města, že 
v ulici 17. listopadu na vozovce před restaurací Dělnický dům leží značně 
podnapilý muž, který se pravděpodobně vyboural na jízdním kole. Strážní-
kem byla na místě nalezena již dobře známá osoba pana J. K. Převezen byl 
do místa bydliště, následující den vyřešeno blokovou pokutou.
■ Dne 12. 11. 2015 v 12:30 hod. a následně v 13:20 hod. byla přijata telefonic-
ká oznámení, že v areálu firmy Pavliš a Hartmann Týniště nad Orlicí a také 
v  objektu tzv. měnírny napětí v  ulici Lipská se nacházejí lišky bílé barvy. 
Na obou uvedených místech strážník nalezl po jednom kusu lišky polární. 
S ohledem na možnou nákazu vzteklinou byl následný odchyt realizován za 
asistence a přímé pomoci MVDr. Šedivého. Nákaza vzteklinou byla u zvířat 
vyloučena a poté byla umístěna k náhradnímu chovateli.
■ Dne 13.  11.  2015 v  00:10 hod. byl strážníky v  rámci hlídkové činnosti 
nalezen na chodníku u pizzerie LA-STREGA bezvládně ležící muž. Již při 
prováděné kontrole základních životních funkcí bylo zřejmé, že příčinou je 
značná podnapilost. Na místo byla strážníky přivolána rychlá zdravotnická 
pomoc a muž byl poté převezen do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
■ Dne 15. 11. 2015 v 01:00 hod. při hlídkové činnosti na Mírovém náměstí 
byl strážníky přistižen značně podnapilý muž, který močil na stěnu prodej-
ny „Linda“ a přilehlý chodník. Muž byl na místě ztotožněn a z důvodu pod-
napilosti byla záležitost projednána jako přestupek proti veřejnému pořádku 
v blokovém řízení následující den.

■ Dne 16. 11. 2015 v 20:00 hod. bylo přijato oznámení obyvatelky města, 
že byla dne 15. 11. 2015 v 17:00 hod. v ulici Voklik pokousána psem, který 
vyběhl z jedné nemovitosti na chodník před dům. Majitel psa po projednání 
věci uhradil náhradu způsobené škody a přestupek byl vyřešen blokovou 
pokutou.
■ Dne 22. 11. 2015 v 13:45 hod. byl v Týništi nad Orlicí v ulici Lipská odchy-
cen nosál červený. Dočasně byl ustájen na služebně městské policie a násled-
ně předán do péče Zooparku Stěžery.

■ Dne 23. 11. 2015 v 17:15 hod. obdržela městská policie telefonické ozná-
mení, že na železničním přejezdu v ulici T. G. Masaryka došlo k poruše na 
přejezdovém zabezpečovacím zařízení a  vozidla zde jezdí „na červenou“. 
Strážníkem byla osobně vyrozuměna kancelář železniční stanice, kde udá-
lost již řešili. Následně do okamžiku odstranění závady bylo provedeno cel-
kové uzavření železničního přejezdu.
■ Dne 28. 11. 2015 v 21:10 hod. požádal operační důstojník Policie ČR Hra-
dec Králové o pomoc při zákroku na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí, 
kde mělo dojít ke rvačce. Strážníkem byla poskytnuta požadovaná součin-
nost při uklidnění situace a  obnovení veřejného pořádku. Incident mezi 
dvěma muži, kterému předcházelo úmyslné poškození osobního vozidla, je 
v šetření Policie ČR.
■ Dne 29. 11. 2015 v 17:45 hod. městská policie obdržela cestou Policie ČR 
informaci, že na křižovatce ulic Turkova a Komenského došlo k dopravní 
nehodě dvou osobních vozidel se zraněním. Z důvodu neprůjezdnosti ko-
munikace a následného vyšetřování dopravní nehody bylo strážníky zajišťo-
váno odklánění dopravy.

Jaroslav Forman, strážník MP

Příjemné prožití svátků vánočních
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

přeje
redakční rada zpravodaje
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náVštĚVA GALeRie JAROsLAVA DOstáLA

foto: Štěpán Tomašík

Účastníci Kurzu tanečních 2015 velmi děkují tanečním mistrům paní Lence Milé a panu Orestu Janečkovi za skvělé vedení lekcí tance, báječnou atmosféru 
a dobrou zábavu. Děkujeme za krásně prožitý čas v tanečních a přejeme mnoho dalších vydařených kurzů.
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