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ZpráVy Z rADNIcE

usnesení č. 84
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 27. 11. 2017

     

Vážení spoluobčané,

přelom starého a  nového roku 
znamená pro většinu lidí bilan-
cování uplynulého období, přání 
a  předsevzetí do roku příštího. 
Doby, kdy jsem si dával předsevze-
tí, jsou už dávno pryč. Dobré úmy-
sly vydržely většinou týden až dva 
a  pak se stejně všechno vrátilo do 
starých kolejí.

Je však určitě nepsaným pravi-

dlem, ovšem v mém případě i po-
vinností, na závěr roku zrekapitulo-
vat dvanáct měsíců předešlých. Za 
sebe bych rozhodně chtěl popravdě 
říci, že já je z  pozice starosty vní-
mám velmi pozitivně. Moje úvaha 
směřuje především k  investičním 
počinům města, které uplynulý rok 
přinesl a za které si dovoluji podě-
kovat zastupitelům, kteří jim dali 
zelenou. Udělalo se ve městě sku-
tečně hodně a za hodně peněz. Do-
volím si připomenout ty větší akce, 
kterými se stala výstavba nového 
multifunkčního hřiště u  základní 
školy, rekonstrukce zahrady v Ma-
teřské škole Město, rekonstrukce 
komunikací a  veřejného osvětlení 
v  lokalitě Pod Stávkem a také pře-
místění haly z  centra do Služeb 
města, zpřehlednění křižovatky 
u  spořitelny či generální oprava 
Mariánského sloupu.

Rok následující tak bohatý na in-
vestiční akce nebude, to je potřeba 
říci férově. Vracíme se ke standard-
ní výši rozpočtu. Přesto jsem pře-
svědčen, že prostředky, které město 
bude příští rok investovat, budou 

vynaloženy správným směrem, kde 
dominantu budou hrát projekční 
práce a  výkupy pozemků pro bu-
doucí podjezd.

Rok 2018 bude v celé naší zemi 
rezonovat důležitými výročími. 
Bude tomu sto let, kdy skonči-
la krutá 1. světová válka a  v  říjnu 
si připomeneme stoleté jubileum 
od založení samostatné republiky, 
které já osobně považuji za nej-
důležitější mezník naší moderní 
historie. Tehdy společností velmi 
často zněla slova svoboda a demo-
kracie, po kterých lidé volali. Celé 
následující století jasně potom ve 
svých etapách ukázalo, že to není 
samozřejmost a  že je potřeba si 
těchto výdobytků vážit. I současná 
hektická a  turbulentní doba dává 
těmto pojmům docela zabrat a naše 
společnost je dle mého mínění ne-
příjemně rozdělena, což je určitě 
v době takového růstu velká škoda.

Zde je mým apelem, který si ne-
odpustím na prahu nového roku 
říci, abychom si vážili více jeden 
druhého, cenili si více té svobody 

i  demokracie a nenechali si uta-
hovat šrouby volnosti. Právě nový 
suverénní stát nám zde v  Týništi 
na náměstí připomíná lípa svobo-
dy, která je nejen němým pamětní-
kem slavné masarykovské etapy, ale 
i  jednou ze současných dominant 
středu náměstí, kterému bychom 
právě v příštím roce chtěli nemalou 
investicí vtisknout líbivý vzhled.

Co však já chci udělat právě teď, 
je popřát vám do nového roku 
2018 na prvním místě pevné zdra-
ví a velkou míru tvůrčí energie. Ať 
do následujícího období vykročíte 
spokojení, ať se vaše sny a  všech-
na větší i drobná přání promění ve 
skutečnost a  jsou zaslouženou od-
měnou za všechno vaše každoden-
ní snažení.

Za sebe ještě zopakuji jako ka-
ždoročně mé osobní přání, které 
se mi však loni bohužel nesplnilo. 
Tedy milý roku 2018, nemusíš mi 
dát vůbec nic, jen mi, prosím, niko-
ho nevezmi. Jsem přesvědčený, že 
toto cítí určitě každý z vás.

Libor Koldinský – starosta města

     

A) schvaluje

1. Ukončení nájemní smlouvy 
na pozemek par. č. 1161 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí dohodou 
k 31. 12. 2017.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o  výměře 261 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Petru Sed-
láčkovou, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  12.  2017 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a ukládá starostovi města ná-
jemní smlouvu podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o výměře 258 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Jitku Barto-
šovou, *** za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  12.  2017 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostovi města nájem-
ní smlouvu podepsat.

4. Pronájem části pozemku p. č. 
2018 o výměře 24 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Romana Kli-
meše, IČ: 03742873 za cenu 90 
Kč/m2/rok za účelem umístění 
mobilní buňky od 01.  12.  2017 
a ukládá starostovi města nájem-
ní smlouvu podepsat.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Cachovi Jiřímu, bytem ***, 
na období od 1.  12.  2017 do 
28. 2. 2018.

6. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Patajovi Karlu, bytem ***, 
na období od 1.  12.  2017 do 
31. 5. 2018.

7. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Repčíkové Boženě, bytem 
***, na období od 1. 12. 2017 do 
28. 2. 2018.

8. Převod členských práv a  povin-
ností k Bytovému družstvu v Sí-
tinách v  souvislosti s  převodem 
bytu č. 13 čp. 757 pana *** ve 
prospěch pana ***. Nová nájem-
ní smlouva bude uzavřena od 
1. 12. 2017.

9. Podmínky prodeje uvolněného 
bytu o  výměře 40,17 m2 (1+1) 
v ulici Družstevní 884 bvt č. 8 za 
cenu 18.000 Kč/m2.

10. Vyplacení finanční odměny za 
2. pololetí ředitelům příspěvko-
vých organizací: Základní umě-
lecká škola Týniště nad Orlicí, 
Dům dětí a mládeže Týniště nad 
Orlicí, Městská knihovna Týni-
ště nad Orlicí, Mateřská škola 
– U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Služby města Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí, Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí.

11. Číselník prací a  ceník prací 
příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí.

12. Žádost o navýšení limitu mzdo-
vých prostředků pro Mateřskou 
školu U  Dubu Týniště nad Or-
licí o  částku 20.000,00 Kč. Po 
úpravě bude limit mzdových 
prostředků pro rok 2017 ve výši 
117.852,00 Kč.

13. Čerpání fondu odměn dle § 32 
odst. 3) zákona č. 250/2000 
Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů příspěv-
kové organizaci Mateřská ško-
la U  Dubu Týniště nad Orlicí 
a  Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí.

14. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čer-
pání fondu investic dle § 31 
odst. 2a) zákona č. 250/2000 
Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů do výše 
95.000,00 Kč vč. DPH na poří-
zení hydraulické zvedací rampy.

15. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřa-
zení a  fyzickou likvidaci majet-
ku.

16. Z  důvodu administrativního 
zajištění finančního hospodaře-
ní města Týniště nad Orlicí ko-
nečný termín pro předkládání 
daňových dokladů k proplacení 

na finanční odbor nejpozději do 
15. 12. 2017.

17. Spisový řád Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí s  účinností 
od 1. 12. 2017.

18. Souhlas s  dokumenty MAP, 
které obsahují analytickou, stra-
tegickou a  implementační část 
Místního akčního plánu vzdělá-
vání pro Kostelecko, Třebecho-
vicko a Černilovsko, který zahr-
nuje aktivity škol, neformálního 
vzdělávání i aktivity spolupráce 
ze dne 20.  září  2017. Místní 
akční plán vzdělávání pro Kos-
telecko, Třebechovicko a  Čer-
nilovsko byl vytvořen v  rámci 
projektu CZ.02.  3.  68/0.0/0.0/1
5_005/0000031.

19. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene-
-služebnosti č. 69/17/BVB/MS 
– úprava křižovatky Mostecká 
a  Turkova, Týniště nad Orli-
cí, mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  ŘSD ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ:65993390, v částce 16.263,05 
bez DPH a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

20. Smlouvu o  veřejných službách 
v  přepravě cestujících ve ve-
řejné linkové osobní dopravě 
k  zajištění městské autobuso-
vé dopravy v  Týništi nad Or-
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licí mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  společností AUDIS 
BUS, s.r.o., Soukenická 242, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO:15040500, na období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, jejíž 
nedílnou součástí je dodatek č. 
1 na rok 2018 ve výši 525.470 
Kč a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

21. Rozpočtové opatření č. 38/2017.
b) bere na vědomí

1. Zápis ze schůze sportovní komi-
se města Týniště nad Orlicí, ko-
nané dne 08. 11. 2017.

2. Dopis od firmy FATO Holding 
Hradec Králové včetně žádosti 
o  opětovné uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na pozemky 
potřebné k  výstavbě bytových 
domů v lokalitě Týniště nad Or-
licí – Střed.

3. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly v  Základní škole Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou.

4. Zprávu z výsledku kontroly pří-
spěvkové organizace Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou v oblasti 
účetnictví.

5. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly v  Kulturním centru města 
Týniště nad Orlicí.

6. Účast Městské knihovny Týniště 
nad Orlicí v  konsorciu Národní 
knihovny, dotační projekt v pod-
programu VISK 8/A.

7. Výroční zprávu příspěvkové or-
ganizace Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí za školní rok 
2016/2017.

c) ukládá

1. Zařadit do rozpočtu města po-
skytnutí individuální dotace 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí na rok 2018 pro Klub dětí 
a  mládeže Hradec Králové na 
akci čištění řeky Orlice ve výši 
8 000 Kč.

T: rozpočet 2018
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Odstranit nedostatky zjištěné při 

veřejnosprávní kontrole v  Zá-
kladní škole Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou, 
uvedené ve zprávě z  výsledku 
kontroly v příspěvkové organiza-
ci v oblasti účetnictví.

T: 31. 12. 2017
Odpovídá: Mgr. Kajn M.
3. Projednat v  ZM za přítomnosti 

zástupce firmy FATO Holding 
Hradec Králové žádost o  právu 
provést stavbu bytových domů 
v  lokalitě Týniště nad Orlicí – 
Střed za podmínek předlože-
ní nového grafického záměru 

a  právního posouzení obnove-
ní nebo návaznosti ukončené 
smlouvy o právu provést stavbu. 
Rada města doporučuje vypsání 
záměru na zástavbu v předmětné 
lokalitě.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Projednat v  ZM záměr prodeje 

uvolněného bytu o výměře 40,17 
m2 (1+1) v ulici Družstevní 884, 
Týniště nad Orlicí, bvt č. 8.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
 
D) Zamítá

1. Žádost o  poskytnutí daru pro 
Oblastní charitu Nové Hrady 
u Skutče.

A) schvaluje

1. Rozpočet pro rok 2018 příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
– Město Týniště nad Orlicí, Ma-
teřská škola U Dubu Týniště nad 
Orlicí, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí, Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí, Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Ge-
riatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí.

2. Střednědobý výhled rozpočtu 
pro rok 2019 a 2020 příspěvkové 
organizaci Mateřská škola – Měs-
to Týniště nad Orlicí, Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Orli-
cí, okres Rychnov nad Kněžnou, 
Základní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

3. Limit mzdových prostředků pro 
rok 2018 příspěvkové organizaci 
Mateřská škola – Město Týni-
ště nad Orlicí, Mateřská škola 
U Dubu Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí, Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí, Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Ge-
riatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí.

4. Odpisový plán pro rok 2018 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 

škola – Město Týniště nad Orlicí, 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí, Základní škola Tý-
niště nad Orlicí, okres Rychnov 
nad Kněžnou, Základní umě-
lecká škola Týniště nad Orlicí, 
Dům dětí a mládeže Týniště nad 
Orlicí, Městská knihovna Týniš-
tě nad Orlicí, Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí, 
Služby města Týniště nad Orlicí.

5. Náklady na reprezentaci pro rok 
2018 příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola – Město Týniště nad 
Orlicí, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
plánované opravy a údržbou pro 
rok 2018 z rozpočtu organizace.

7. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí vyřazení 
drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku.

8. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
použití fondu odměn v  celkové 
výši 30.000,00 Kč dle § 32 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech, v platném 
znění.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí odpis 
pohledávky ve výši 903 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  navýšení limitu mzdových 
prostředků o částku 973.000,00 
Kč. Po úpravě bude limit mzdo-
vých prostředků pro rok 2017 ve 
výši 6.113.000,00 Kč.

11. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí po-
užití rezervního fondu ve výši 
48.000,00 Kč k  posílení svého 
fondu investic dle § 30 odst. 4 
zákona č. 250/2000 Sb. o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů.

12. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí použi-
tí fondu investic do maximální 
výše 370.000,00 Kč na financo-
vání údržby a  oprav mechani-
zmů dle § 31 odst.2d) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.

13. Odměnu za rok 2017 pro členku 
finančního výboru Ing. Ivanu 
Kuběnovou ve výši 9000 Kč.

14. Vyplacení odměny za 2. pololetí 
pro ředitelku příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola- Město 

Týniště nad Orlicí.
15. Záměr výpůjčky pozemku par. 

č. 780, jehož součástí je stavba č. 
p. 155 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

16. Dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě na část pozemku par. č. 
1596 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
z  14.  01.  2015 p. Jána Šulima-
na, trv. byt. *** s  platností od 
01. 01. 2018. za účelem rozšíření 
pronájmu o  dalšího nájemce p. 
Miloslavu Škopovou, trv. pob. 
*** a  ukládá starostovi města 
dodatek nájemní smlouvy po-
depsat.

17. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a  smlouvu o  právu pro-
vést stavbu č. IZ-12-2000427/
VB1 mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností MONTPROJEKT 
a.s., se sídlem Arnošta z  Par-
dubic 2082, 531 17 Pardubice 
a budoucí povinná město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

18. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900093251_2/
VB „Rozšíření STL plynovodu 
a  PP pro OC Týniště nad Or-
licí, ul. Mostecká, číslo stavby 
9900093251“ mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
zastoupena na základě plné 
moci společností GridServices, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábr-
dovice, 602 00 Brno a  budoucí 
povinná město Týniště nad Or-
licí a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

19. Záměr pronájmu nebytových 
prostor v  budově čp. 646 na 
parcele č. st. 1684 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí včetně technologic-
kých zařízení a inženýrských sítí 
(potrubní vedení) s podmínkou 
zajištění provedení potřebné re-
konstrukce předmětu nájmu.

20. Záměr pronájmu nebytových 
prostor v budově čp. 935 na par-
cele č. st. 1132/1 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí včetně technologic-
kých zařízení a inženýrských sítí 
(potrubní vedení).

21. Prodloužení nájemní smlou-
vy Čonkové Marcele, bytem 
***, na období od 1. 1. 2018 do 
30. 6. 2018.

22. Prodloužení nájemní smlou-
vy Šatníkové Evě, bytem ***, 
na období od 1.  1.  2018 do 
31. 12. 2020.

23. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1993/2 nebo 1993/4 o vý-
měře cca do 2 m2 v k. ú. Týniště 

usnesení č. 85
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 11. 12. 2017
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nad Orlicí. Jedná se o umístění 
kontejneru v areálu Služeb měs-
ta Týniště nad Orlicí.

24. Převod majetku Služeb města 
Týniště nad Orlicí – nádob na 
tříděný odpad na město Týniště 
nad Orlicí dle přílohy.

b) bere na vědomí

1. Výroční zprávu o  činnosti ZUŠ 
v  Týništi nad Orlicí ve školním 
roce 2016/2017.

2. Výroční zprávu o  činnosti Ma-
teřské školy – Město Týniště nad 
Orlicí, školní rok 2016/2017.

3. Zprávu správního odboru v  zá-
ležitosti ubytování paní Markéty 
Kejzlarové, bytem ***

4. Zprávu správního odboru k situ-
aci pana Ludvíka Kotlára, trvale 
bytem i toho času T.G. Masaryka 
400, Týniště nad Orlicí.

c) revokuje

1. Usnesení RM č. 77 bod A20): 
 
Schvaluje příspěvkové organi-
zaci Služby města Týniště nad 
Orlicí čerpání fondu investic ve 
výši 370.000,00 Kč dle ustanove-
ní § 31, odst. 2 písm. d) zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech, v  platném znění, na 
financování údržby a oprav me-
chanizmů.

D) Zamítá
1. Provozní, účelové neinvestiční 

a  investiční příspěvky pro pří-
spěvkové organizace v  návrzích 
rozpočtů na rok 2018 dle přílohy.

E) ukládá

1. Projednat v  ZM záměr směny 
pozemků v  majetku města Tý-
niště nad Orlicí v  rámci plánu 
vybudování cyklostezky Týniště 
nad Orlicí - Křivice.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Ředitelce příspěvkové organiza-

ce Mateřská škola – Město Týni-
ště nad Orlicí doložit podrobné 
vyúčtování cestovních příkazů 

za rok 2017 a  v  případě odbor-
ných školení doložit, zda byla 
v  přímé souvislosti s  výkonem 
funkce ředitele školy.

T:19. 1. 2018
Odpovídá: Michaela Diblíková DiS

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

     

Jako každoročně, tak i  v  letoš-
ním školním roce se vedení školy 
snaží ulehčit rozhodování žáků 
9. tříd a  zároveň i  rodičům těch-
to žáků ve výběru střední školy. 
Pro mnohé žáky není jednoduché 
udělat tento zásadní krok – KAM 
PODAT PŘIHLÁŠKU. Předmět 
VOLBA POVOLÁNÍ je mnohdy 
velice důležitým aspektem, který 
pomůže vycházejícím žákům udě-
lat to objektivní rozhodnutí. Dále 
škola každoročně připravuje mno-
ho dalších akcí a  prezentací, při 
kterých žáci dostávají podrobné 
informace o  učilištích a  středních 
školách. Přinášíme přehled těchto 
projektů za 3 a půl měsíce školního 
roku 2017/2018.

•	 13. 10. prezentace soukromé Ob-
chodní akademie, SŠ cestovního 

ruchu a SŠ pedagogické z Hradce 
Králové.

•	 16.  10. prezentace SŠ Podor-
lického vzdělávacího centra 
z Dobrušky.

•	 24.  10. prezentace SPŠ, SOŠ 
a  SOU z  Hradce Králové, Hra-
dební ulice. Byl zde kromě jiné-
ho předveden robot sestrojený 
a naprogramovaný studenty.

•	 25. 10. navštívila ÚP v Rychnově 
nad Kněžnou třída 9. C

•	 30. 10. navštívila ÚP v Rychnově 
nad Kněžnou třída 9. B

•	 2.  11. navštívila ÚP v  Rychnově 
nad Kněžnou třída 9. A

•	 10.  11. prezentace oborů VOŠ 
a SZŠ z Hradce Králové

•	 14. 11. přijel zástupce SPŠ elekt-
rotechnické z Dobrušky se svými 
studenty. Seznámil žáky se stu-
dijními obory a  předvedl zážit-
kovou hodinu.

•	 21.  11. návštěva našich žáků na 
OA v Kostelci nad Orlicí.

 
•	 27. 11. návštěva zájemců o studi-

um osmiletého gymnázia výuku 
na gymnáziu v  Rychnově nad 
Kněžnou.

•	 4. 12. návštěva zájemců o studi-
um na gymnáziu v Rychnově nad 
Kněžnou.

•	 5.  12. představení řady oborů 

SPŠ stavební z  Hradce Králové. 
Jako tradičně byla předvedena 
kromě oborů vzdělávání našim 
žákům konkrétní možnost pro-
jektování např. rodinného domu 
včetně vnitřního vybavení.

•	 14. 12. schůzka rodičů vycházejí-
cích žáků se zástupci SŠ

•	 5. 1. se bude konat prezentace SŠ 
služeb, obchodu a  gastronomie 
z  Hradce Králové. Tradičně do-
stanou žáci informace o oborech 
vzdělávání, následně si mohou 
nechat upravit vlasy, popřípadě 
se nechají nalíčit. Součástí bývá 
také osvěta péče o  vlasy a  pleť 
v tomto věku.

vedení školy

    

Cyklobusy do Orlických hor 
působí již několik let jako me-
zinárodní doprava cyklistů na 
česko-polském pomezí, kterou 
pomáhá organizovat Euroregion 
Glacensis s  finanční podporou 
Královéhradeckého kraje. Králo-
véhradecký kraj ze svého rozpoč-
tu vyčlenil pro každý region fixní 
částku, kterou se bude podílet 
na financování ztráty z  dopravní 
obslužnosti cyklobusů na zákla-
dě smlouvy. Zbývající část celko-
vých nákladů projektu, je hraze-
na z  příspěvků od zúčastněných 
obcí, měst a sdružení. Euroregion 
Glacensis na tomto základě hradí 
část nákladů na ztrátu z  provo-

zu cyklobusů včetně propagace 
cyklobusů. Od konce května do 
konce září najezdily cyklobusy na 
území euroregionu celkem 54 372 
kilometrů. Autobusy se speciálně 
upravenými vleky zajišťovaly pře-
pravu turistů i  jízdních kol. Cel-
kem bylo na všech linkách pře-
praveno 16 202 osob a  4 965 kol. 
V  letošním roce byl zaznamenán 
oproti minulému roku celkový 
pokles přepravených kol i cestují-
cích. Podle vypracované statistiky 
odborem dopravy Královéhra-
deckého kraje, na tomto výsledku 
letošního roku se výrazně pode-
psalo proměnlivé počasí během 
letních prázdnin.

Každoročně začátkem roku při-
cházejí na zapojené obce a města 
žádosti o  spolufinancování pro-
jektu. Mezi ně patří i  město Tý-
niště nad Orlicí, které přispělo 
v letošním roce částkou 5 000 Kč.

Euroregion Glacensis, jako 
organizátor projektu, by touto 
cestou rád poděkoval městu za 
projevenou vstřícnost a  ochotu 
poskytnout finanční příspěvek 
z rozpočtu města.

Sekretariát 
Euroregionu Glacensis
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Kulturní centrum, kapela Band-a-
-SKA a RAMPA Sport se spojili pro 
dobrou věc – pomoc nemocnému 
Radimovi Brátovi (malému Radimo-
vi byla během raného dětství zjiště-
na spastická hemiparéza pravé části 
těla. Jedná se o  jistou formu dětské 
mozkové obrny, a  i když jsou malé-
mu Radimovi dnes již 4 roky a  po 
mentální stránce odpovídá běžnému 
vývoji, po stránce motorické vyža-
duje spoustu nákladných pomůcek 
a různých druhů léčby).

Za podpory města Týniště nad Or-
licí zorganizovali na první adventní 
víkend dvoudenní předvánoční oje-
dinělou akci – program pro všechny 
generace Týnišťska.

V  sobotu 2.  prosince proběhl 
v  týnišťské hospodě U  Kulaté báby 
„Vánoční večírek pro Radima“, na 
kterém ve vyhřívaných party stanech 
vystoupily tři kapely a DJ. Prostřed-
nictvím dobrovolného vstupného, 
tomboly a sponzorských darů se střá-

daly peníze na léčbu malého Radima.
Areál byl přístupný od 17 hodin 

a  podmínky byly velice příznivé. 
Přestože venku se teplota pohybo-
vala okolo bodu mrazu, ve stanech 
bylo zhruba o  patnáct stupňů více. 
To určitě ocenily i  kapely, které se 
na podiu prostřídaly v  pořadí Dis-
connexion, Band-a-SKA a  John 
Wolfhooker. Už velmi brzo je potěšili 
také první tanečníci na parketu. Po-
myslným vrcholem akce byl koncert 
domácí kapely Band-a-SKA, které se 
opět povedl „plný kotel“. Návštěvníci 
si ale pochvalovali všechny účinkující 
a podle ohlasů byla hudební úroveň 
celého večera opět špičková. O after 
party se pak postaral DJ Matth3w.

A poznámka k prvnímu dni akce – 
s největší pravděpodobností se letos 
jednalo o  poslední možnost okusit 
jedinečnou atmosféru vyhřívaných 
party stanů v  zimních měsících, 
protože pro příští ročníky se již jed-
ná o  přesunu do jiného prostředí. 

Doufejme tedy, že to nic nezmění na 
rostoucí tendenci kvality, kterou nám 
pořadatelé letos už třetí rok za sebou 
předložili.

Zatímco sobotní akce přilákala 
vesměs mladší generaci, v  neděli 
3.  12.  2017 se přišli pobavit hlavně 
rodiče s dětmi a starší generace, a to 
v  hojném počtu. V  budově Domu 
dětí a  mládeže na náměstí si mohli 
prohlédnout od 15 hodin Vánoční 
výstavu (a  dokoupit dárky či vá-
noční dekorace z  dílny dětí DDM). 
V  17 hod. se na Mírovém náměstí 
slavnostně rozsvítil vánoční strom 
a starosta města pan Libor Koldinský 
jménem všech zúčastněných pořada-
telů oficiálně předal rodině malého 
Radima symbolický šek s  vybranou 
finanční částkou v  hodnotě 47.750 
Kč. Na zastřešeném pódiu nejpr-
ve zazpívaly děti z  mateřských škol 
Město a  U  Dubu a  jako zlatý hřeb 
večera vystoupil Mladý týnišťský 
big band, se kterým jsme si zazpíva-

li známé české koledy v  klasických 
i  netradičních jazzových úpravách. 
Pod rozsvíceným stromem, se sva-
řeným vínem nebo čajem v  ruce 
a dobrým pocitem, že jsme pomohli 
dobré věci, jsme si užili už tu pravou 
vánoční atmosféru!

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípra-
vách a organizaci a programu tohoto 
předvánočního charitativního víken-
du – skupině Band-a-SKA, Rampa 
Sportu, Službám města, MC Ratolest, 
DDM, Městské policii a Městu Týni-
ště nad Orlicí. Zvláštní poděkování 
patří také DSO Orlice, který nám 
v nouzi operativně zapůjčil party stan 
pro sobotní večírek.

A největší dík všem, kteří finančně 
přispěli do sbírky na Radima. Jsou to 
firmy INGTOP a  její zaměstnanci, 
Antolin Lipovka a  její zaměstnanci, 
Arkast s.r.o. a  vy všichni, kteří jste 
přispěli jako soukromé osoby.

Dana Dobešová
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•	 V neděli 7. ledna se uskuteční 
tradiční Novoroční koncerty 
mladého týnišťského big ban-
du. Koncert bude netradičně 
veden v duchu 20. - 30. let mi-
nulého století a  podtitulem je 
kabaret. Dva koncerty se začát-
ky ve 14. a  17. hodin proběh-
nou v  sále Kulturního domu. 

•	 V  pondělí 15.  ledna se koná 
Žákovský koncert spojený 
s  výstavou prací žáků výtvar-
ného oboru. Začátek koncer-
tu je v  18.00 hod. v  sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

•	 V  pondělí 29.  ledna se koná 
Žákovský koncert spojený s vý-
stavou prací žáků výtvarného 
oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořá-
dají ZUŠ a SRPZUŠ.

ohlas na akci Vánoce pro ulici 
aneb advent je již za dveřmi

„Vánoce pro ulici aneb advent je 
již za dveřmi“

Tak se jmenovala akce pořádaná 
Základní uměleckou školou v  Tý-
ništi nad Orlicí v poslední listopa-
dovou neděli. Akce se konala na 
Tyršově náměstí v prostorách mezi 
kulturním domem a základní umě-
leckou školou.

Již při vchodu na náměstíčko 
upoutaly návštěvníky dřevěné stán-
ky, které ho po celém obvodu lemo-
valy. V některých bylo občerstvení 
pro diváky, jiné ukrývaly krásné 

řemeslné výrobky. Návštěvníci 
s radostí nakupovali, někteří mož-
ná i dárky pro své nejbližší.

Po slavnostním otevření „uličky“ 
probíhal po celé odpoledne krásný 
program. Zástupci literárně-dra-
matického oboru celým odpoled-
nem provázeli. Vystoupily úžasné 
mažoretky, děti tanečního oboru, 
děti z  hudebních oborů. Některé 
účinkující při jejich vystoupení do-
provodil Mladý týnišťský big band. 
Program byl pohodově laděný 
a celé prostředí navodilo tu správ-
nou předvánoční náladu. I  počasí 
docela přálo a v jedné chvíli, na do-
kreslení blížících se Vánoc a zimy, 
prolétlo pár sněhových krupek.

Návštěvníci, kterým by snad byla 
zima, měli možnost se ohřát v „Je-
žíškově dílně“ v  koncertním sále 
ZUŠ. A  i  tam bylo živo. Zájemci 
si mohli ozdobit vlastní perníček, 
„vyrobit“ placku či namalovat skle-
něnou foukanou kouli na strome-

ček. I  o  tuto „dílničku“ byl zájem 
veliký.

A  na závěr krásného pohodo-
vého odpoledne vystoupil MTBB 
s  vánočními písněmi a  koledami. 
Mnoho návštěvníků se přidalo 
ke zpěvu sólistů této kapely, která 
oslavila i tímto vystoupením 25 let 
od prvního koncertu, který probě-
hl 3. 12. 1992 v sále tehdejší školy. 
Za zvuku písní a koled byla najed-
nou tma. Celá akce byla zakončena 
a  spokojení návštěvníci se rozešli 
do svých domovů.

Celé odpoledne bylo milé, klidné 
a pohodové. Jen víc takových poda-
řených akcí!

Poděkování patří „nadšencům“ 
(učitelům i dětem) z místní ZUŠ.

Dagmar Koďousková
Týniště nad Orlicí

fotogalerii naleznete 
na 3. straně obálky
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V měsících září – prosinec 2017 
proběhl ve velkém sále kulturního 
domu v  Týništi nad Orlicí další 
kurz společenského tance pro mlá-
dež. Pod vedením zkušených taneč-

ních mistrů Lenky Milé a Oresta Ja-
nečka se naše mladá generace měla 
možnost naučit standardní a latin-
sko-americké tance. Letos se při-
hlásil rekordní počet zájemců (přes 

30 párů). Kurz vyvrcholil v sobotu 
2. 12. 2017 závěrečným Věnečkem. 
Taneční mistři připravili jako kaž-
doročně pro své svěřence taneční 
soutěž a vítězové obdrželi diplomy 

a  odměnu – dorty od vyhlášené 
týnišťské CUKRÁRNY (Mírové 
náměstí 94). Moc děkujeme jejímu 
majiteli – panu Jiřímu Jíchovi za 
sladký sponzorský dar.

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky 

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír

• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

sVAZ těLEsNě postIŽENých V rocE 2017

   

Vážení čtenáři,
rádi bychom se s  vámi podělili 

o  naše společné zážitky v  uplynu-
lém roce. V  květnu naši členové 
uspořádali výlet do Zahradního 
centra Starkl v  Čáslavi, kde právě 
probíhala výstava jarních květin. 
Nadšeni bohatým výběrem růz-
ných zahradních i domácích květin 
jsme pokračovali do starého his-
torického města Kutná Hora. Tam 
jsme si prohlédli Chrám sv. Barbo-
ry a prošli se v jeho okolí.

V září se uskutečnil dlouho plá-
novaný a očekávaný výlet do naše-
ho hlavního města – Prahy. Protože 
většina účastníků už nezvládne 
delší chůzi, prohlédli jsme si nej-
známější části města z  historické 
tramvaje, kde jsme měli rezervova-
nou hodinovou projížďku. Zároveň 
jsme navštívili Muzeum dopravní-
ho podniku, poobědvali v nedaleké 
restauraci a prohlédli si Prahu z vý-
letní vyhlídkové lodi.

Pokud by někdo měl zájem zú-
častnit se námi pořádaných akcí 
v příštím roce, kontaktujte našeho 
předsedu pana Zahrádku na tel. 
čísle 776 729 493.

Svaz tělesně postižených v České 
republice, z.s., Místní organizace 
Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 
90, 517 21 Týniště nad Orlicí

vytiskneme a zarámujeme vaše fotografie

objednavky@mega-cz.com | 604 791 591
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Je to až neuvěřitelné, ale letos už 
po pětadvacáté proběhlo setkání 
dětí s  Mikulášem a  čerty v  Týništi 
nad Orlicí. Ze začátku to bylo jen 
pár dětí v malém sále v Areálu cho-
vatelů, postupně jsme přešli do velké 
haly. Do Mikulášské družiny přibyl 
anděl a čertova babička a změnila se 
i čertí družina. Změn je víc - mode-

rátoři, hudební doprovod, ale hlavně 
děti. Z těch, které k nám chodily ze 
začátku, jsou již nyní rodiče a  vodí 
sem své ratolesti. Hned u vchodu vítá 
návštěvníky Mikuláš s  dárkovým 
balíčkem. Děti zde mohou během 
dvouhodinového programu uplatnit 
svůj temperament v tancování nejen 
s  čerty, ve zpívání, ale hodnotíme 

i přinesené výkresy a další výtvarná 
díla. Nedílnou součástí jsou soutěže 
v pojídání koláčů. A kdo by nechtěl 
být vyfocený s  celou Mikulášsko- 
čertovskou družinou? Samozřejmě 
každá činnost musí být oceněna tře-
ba perníkovým čertem nebo Mikulá-
šem, nebo různými dárky od přívěs-
ků, náramků a různých hraček, které 

vyrábí organizátoři celé akce.
Chci za celý Městský výbor KSČM 

poděkovat chovatelům za možnost 
uspořádat toto setkání v  jejich pro-
storách, ale hlavně všem organizáto-
rům za dobrovolnou práci při přípra-
vě celé akce a pro radost dětí.

Marie Ondráčková



mAtEřská škoLA město - ohLéDNutí ZA rokEm 2017

brusLENí V mš 
město týNIště 
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Vánoční svátky jsou za námi… 
a  je tu čas bilancování za rokem 
2017. Dovolte mi tedy hned v úvo-
du krátce zhodnotit rok 2017.

Co se podařilo, nově se podaři-
lo dětem zařadit do stravování ce-
reálie a ovocné snídaně, které jsou 
k  dispozici od brzkých ranních 
hodin a jistě ušetří starost rodičům 
při ranním shonu. Děti si samo-
statně připravují nejenom tyto ran-
ní potravinové nabídky, ale také se 
daří dětem dát k dispozici možnost 
volby pitného režimu (vody, čajů.). 
Stále přetrvává dohled pedago-
gy (někdy je třeba upomínat děti, 
nabízet možnost…) nad pitným 
režimem, ale dětem je umožněna 
volba a samostatnost. Rádi bychom 
zvýšili pestrost a  různorodost po-
travin….tak, aby nabídka byla pro 
děti přirozeně zdravá, pestrá a  lá-
kavá.

Zavedení bezhotovostní plateb 
strávníků, kontrola, přehled a  ob-
služnost kont strávníků. Dále pra-
cujeme na normování stravy mo-
derním přístupem a  zapojili jsme 
se do projektu Skutečně zdravá 
škola, prošli jsme analýzou užívání 
soli ve stravování dětí. I letošní rok 
nás opakovaně navštívili pracovní-
ci Krajské hygienické stanice, kde 
i  zde jsme obstáli bez závad. Dále 
bychom rádi dětem umožnili vět-
ší zapojení do stravování – zájem 
o potraviny, kde vznikají, jak s nimi 
nakládáme a co nám přináší…a vů-
bec celkově o zdravý životní styl.

Podařilo se nám zorganizovat 
tradiční bruslení. Potěšil nás vel-
ký zájem ze strany dětí i  rodičů 
o možnost lyžování, zde již máme 

i podrobné podmínky a konkrétní 
smluvní podmínky a  je zajištěno. 
Jen si přát dostatek sněhu a krásné 
počasí. V dalších měsících plánuje-
me plavání – opět závisí na poptáv-
ce ze strany rodičů – ideální vidíme 
jarní, letní měsíce.

Těší nás pravidelná spolupráce 
s Kulturním centrem ve městě, kam 
jsme s dětmi v roce 2017 již něko-
likrát měli možnost zavítat a  bylo 
nám tam moc příjemně. A  dětem 
se velmi líbí jeviště, osvětlení a kul-
turní zážitky z  navštívených před-
stavení.

Mateřská škola získala projekt 
MŠMT na zabezpečení škol, který 
jsme se rozhodli investovat do ka-
merového systému ve školce (kon-
krétně vstupní dveře, chodba příze-
mí, chodba I. patro a vstupní brána 
do školní zahrady), tak, abychom 
zvýšili bezpečnost pohybu v budo-
vě, zabezpečení majetku i  odlože-
ných věcí. A  musím napsat i  lepší 
zázemí pro zaměstnance, hlavně 
pedagogy s dětmi ve třídách, neboť 
mohou mít lepší povědomí o  po-
hybu v  budově nebo kdo zvoní za 
dveřmi.

Nově byly instalovány botníky 
pro 3 třídy (I. Berušky, III. Motýl-
ci, IV. Kočičky) v přízemí. Podaři-
lo se v  rekordním čase instalovat 
podlahové vytápění ve vestibulu 
budovy – z  důvodu temperování 
prostor a celkové změny přezouvá-
ní osob. Rádi bychom zajistili no-
vým systémem přezouvání zvýšení 
čistoty v  budově, přeci jenom se 
každodenně školkou projde až na 
300 osob v ranních a odpoledních 
hodinách. Tato opatření by měla 
zlepšit prostředí školky a usnadnit 

práci i  provozním zaměstnancům, 
především uklizečkám a školnici.

Za vším hledej člověka, řeklo by 
se….musím tedy poděkovat a  vy-
zvednout každodenní práci paní 
učitelek, ale také kuchařek, uklize-
ček i paní školnice, které se s chutí 
pouštějí do práce od ranních 6,15 
a nekončí svou práci ani tou uzaví-
rací hodinou 16,15 hod. Přeji tedy 
všem zaměstnancům odpočinkové 
a pohodové svátky, plné odpočinku 
a radosti.

Z nepodařeného se je třeba ako-
rát poučit a zkusit najít řešení, vel-
mi kladně a velký kus práce ocenila 
i  ČŠI, která navštívila naši Mateř-
skou školu hned v  září  2017. Po-
dařilo se dát spoustu negativního 
do pořádku a  vykročit správným 
směrem s  nastavenou koncepcí. 
Bohužel změny jsou a budou….při-
náší s sebou nejenom to kladné, ale 
i to záporné. Ale takový už je život 
samotný, což si málokdo i z vytrva-
lých kritiků uvědomuje. Návodů, 
jak jde vždy vše dělat lépe….není 
třeba si stěžovat a  obviňovat, spí-
še „vyhrnout rukávy“ a  dát se do 
práce. Myslím si, že ten, kdo nic 
nedělá, samozřejmě nic nezkazí, na 
druhou stranu ničeho nedosáhne, 
říká se to tak….

Všechny měsíce byly plné aktivit, 
akcí, divadel a  každodenního ru-
chu, který patří do mateřské školy. 
Jenom v měsíci listopadu a prosinci 
se podařilo uskutečnit vánoční fo-
tografování, vánoční dílničky s ro-
diči – tvořivé odpoledne, návštěvu 
klinické logopedky, navštívila nás 
v  každé třídě družina Mikuláše, 
Čerta a Anděla – takže mi dovolte 
poslat jim poděkování za tyto tra-

diční aktivity a  jejich naladění na 
dětské úsměvy i  chvíle překonání 
ostychu či strachu. Moc vážíme 
tradičních akcí.

Těch zážitků a  zkušeností bylo 
opravdu hojně a  je na co vzpomí-
nat.

V  letošním roce zřizovatel in-
vestoval potřebné prostředky do 
školní zahrady, která se díky jeho 
finančnímu zajištění stala zahradou 
snů s venkovní učebnou, vyvýšený-
mi záhony, bylinkovou spirálou, 
mlhovištěm….Děti zde najdou 
různorodost materiálů (písek, ka-
mínky, štěrk, vodu…) vše je obklo-
peno přírodou a  již teď se těšíme, 
co všechno krásného prožijeme 
s dětmi pod korunami stromů.

Na závěr bych ráda poděkovala 
zřizovateli za jeho podporu, které 
se nám v roce 2017 dostávalo a kte-
rou jsme společnými silami přemě-
nili ve skutky.

Velké poděkování patří samot-
ným rodičům, prarodičům a přáte-
lům školky, která má přízeň a spo-
lupráce je radostí. Společné setkání 
vánoční na jednotlivých třídách 
12.  12.  2017 bylo cítit vánoční at-
mosférou a bylo pro všechny chvil-
kou zastavení se s dětmi v advent-
ním čase. Nechybělo ani cukroví 
a  vánoční výzdoba. Děkujeme za 
spolupráci i vaše podněty.

Mateřská škola je uzavřena od 
23. 12. – 2. 1. 2018, 3. 1. 2018 zahájí 
provoz.

Šťastný, klidný nový rok 2018 
plný zdraví, lásky a porozumění.

 Diblíková Michaela, řed.
MŠ

Ve dnech 6. 11.  , 13. 11.  , 20. 11. 
a 27. 11.  , se děti z MŠ Město Týni-
ště nad Orlicí zúčastnily bruslařské 
školičky v Opočně. Je obdivuhodné, 
co děti za čtyři lekce bruslení zvládly 
a jaké pokroky udělaly. Hotové zázra-
ky! Všechny děti byly z ledové plochy 
nadšené. Neřešil se nějaký ten tvrd-
ší pád, trpělivě naslouchaly a  plnily 
rady instruktorů. Díky tomu samy 
pocítily, že to zkrátka jde a  funguje. 
Věříme, že spousta dětí najde v tom-
to sportu zálibu, ať už jen rekreačně 
nebo aktivně. Vždyť ledové plochy 
jsou téměř 100% zárukou, jak využít 
zdravě a užitečně volný čas.

Simona Novotná

NOVOROČNÍ POCHOD
pondělí 1. ledna 2018, začátek ve 13,00 – 14,00 hod.

Start je na sokolské zahradě. Trasa povede v okolí Častolovic v délce 5 km. Pochod 
je vhodný jak pro děti, tak I pro dříve narozené. Celá trasa bude vytýčena, cíl bude 
v zahrádkářské klubovně. Na trase a v cíli bude příjemné překvapení. Zváni jsou mladí 
I dospěláci. Pochod se uskuteční za každého počasí.

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice přeje všem občanům 
klidné prožití svátků vánočních, rodinnou pohodu a do Nového roku trochu toho štěstíčka 
a pochopení jeden k druhému.
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Ten, kdo si zpívá, dobrou nála-
du mívá. Uteklo hodně času a  já 
si uvědomila, že v  naší mateřské 
škole Město vedu sboreček už 
dvacátým rokem. Doufám, že se 
mi podařilo zaset semínko hudby 
do mnoha dětských srdíček. Když 
vidím koncerty dětí ZUŠ, vždy si 
říkám: „Ten chodil ke mně do tří-
dy.“ „Ten zase do sborečku.“

Každé září začíná nový školní 

rok a  rodiče s  dětmi se už sami 
hlásí. Nezáleží totiž na tom, zda 
má dítě hlásek pro zpívání, ale 
jakou má chuť. Když má dítě hlas 
bez chuti zpívat, málokdy vydrží. 
První důležitá prověrka nás vždy 
čeká na Vánoce. Je potřeba vybrat 
písně a  říkadla tak, aby je děti 
zvládly. Stalo se už pro nás tra-
dicí vystupovat v  Petrovicích na 
slavnosti Barborky. Petrovickými 

jsme vždy mile přivítáni a cítíme 
se mezi nimi skvěle. Tak tomu 
bylo i letos a k našemu zpívání se 
přidávali i  ostatní, děti i  dospělí. 
Druhé vystoupení nás čekalo při 
slavnostním rozsvícení stromeč-
ku v Týništi nad Orlicí, tentokrát 
s podtitulem - Rozsvícení vánoč-
ního stromu pro Radima. S  dět-
mi jsme vedli před vystoupením 
rozhovor o  postižení chlapečka. 

Byly z  toho docela smutné, ale 
když jsem jim vysvětlila, že každá 
pomoc je platná, rozhodly se mu 
pěkně zazpívat. Vystoupily na je-
viště a  bez známek trémy, vesele 
a  s  úsměvem, písničky zazpívaly. 
A  myslím, že se povedlo. Dodali 
jsme vánoční atmosféře veselejší 
ráz.

Bc. Zdeňka Veselková
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„Nejen divadlem živ je člověk“ 
– to si řekli organizátoři naší pře-
hlídky a  uskutečnili několik mi-
modivadelních akcí. Celý festival 
provázely poetické obrazy paní 
Václavy Macků. Vernisáž výstavy 
proběhla v milé až rodinné atmo-
sféře (poděkování rozhodně patří 
členům skupiny TEMNO).

Protože nezapomínáme ani na 
děti, tak v  den konání pohádky 
„Ženich pro čertici“ byla při-
pravena dílna, kde vznikali čerti 
různorodých tvarů a  materiálů. 
Krásně všem přítomným zazpíval 
sboreček MŠ U Dubu pod taktov-

kou paní učitelky Vlčkové.

Úspěšnou a  hojně navštívenou 
byla beseda s  herci O. Kaiserem 
a  J. Lábusem. Moderovala paní 
E. Drábková, a  kdo přišel, prožil 
veselou a příjemnou hodinu. Po-
vídání proběhlo v prostorách kina 
a je škoda, že tento pěkný prostor 
využívají jenom žáci ZUŠ (žákům 
i  pedagogům děkujeme za úklid 
„besedního“ místa).

Premiérou skupiny TEMNO 
„Šašek nebo politik“ celá pře-
hlídka končila. Asi měsíc před 
tímto datem jsme oslovili paní 
učitelky MŠ Město a MŠ U Dubu, 

aby s  dětmi namalovaly šašky 
a  čarodějnice. Ani jsme netuši-
li, co šikovných malířů ve městě 
máme. Výstavka zaslaných prací, 
která byla nainstalována v  přísá-
lí, rozhodně návštěvníky potěšila 
a  naladila na premiéru. Moc dě-
kujeme dětem a  jejich šikovným 
a trpělivým učitelkám.

Speciální přání jsme přednesli 
panu učiteli M. Cvejnovi a  vý-
tvarníkům ze ZUŠ. Jejich krásné 
práce šašků a  politiků nádherně 
vyzdobily přístupovou divadelní 
chodbu. Děkujeme – odvedli jste 
dobrou práci. Šašek a čarodějnice 

v nadživotní velikosti budou zdo-
bit divadelní prostory i při repríze 
„Šaška“ 23. 2. 2018 (k obsáhlejší-
mu povídání o  premiéře i  koná-
ní divadelní skupiny TEMNO se 
dočtete v únorovém zpravodaji – 
pozn. redakce)

„Suma sumárum“ – doprovod-
né akce se vydařily a organizátoři 
budou moci již nyní přemýšlet, 
čím své návštěvníky překvapí na 
příštím, tedy 49. týnišťském diva-
delním podzimu v r. 2018.

Dana Dobešová
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Agentura AURA-PONT  
 

uvádí 

Zdeněk Izer a autokolektiv 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené 
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět 
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a 
světelnými efekty. 
 

 Kulturní dům Týniště nad Orlicí 
Pátek  26.1.2018  v  19:00 hod. 

Vstupné: 230 Kč 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

 
        www.kc.tyniste.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D E R N I É R A 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Pátek  12.1.2018  v  19:30 hod. 
Vstupné: 100 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 



ALphA robotIZujE Výrobu

Alpha Vehicle Security Solutions 
Czech s.r.o. v  Týništi nad Orlicí 
zařadila na další pracovní operaci 
nový robot. O práci týmu českých 
inženýrů, kteří se na spuštění této 
robotizace podíleli, se zajímala 
i  japonská mateřská společnost 
Alpha Corporation a  zařadila je-
jich prezentaci do soutěže, které se 
v  listopadu zúčastnily všechny zá-
vody. Naši firmu reprezentoval Ing. 
Kamil Moravec, vedoucí oddělení 
procesní konstrukce.

V  listopadu jste jel služebně do 
Japonska. Do jakého města jste jel?

Letěl jsem do Tokia a ubytovaný 
jsem byl v Jokohamě.

V  jakém jazyce probíhala pre-
zentace nápadů z  jednotlivých 
zemí? Naši prezentaci v  angličtině 
si předem přeložili do japonštiny. 
Při vlastní prezentaci se zobrazo-
valy obě jazykové mutace. Hovořil 
jsem anglicky.

Vaše prezentace obsahovala 
i krátká videa. Co na nich bylo na-
točeno?

Základní funkce robota a krátká 
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   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

MIM o. s. 
 

uvádí 
 

Noční skřítek 
aneb pohádka o hračkách a statečné mamince 

 
“Když se Jirka včetně Honzy 
Když se večer mámě vzpouzí 
Když si Věrky rovněž Kačky 
Když si nepoklízí hračky 
Prošmejdím jim každý kout 
zbaštím vše, jsem Hračkožrout!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účinkují:  Yvona Jelénková a Petr Liška 
Scénář: Petr Liška a Yvona Jelénková  
Hudba: Josef Fojta Texty: Emanuel Míšek  
Scéna: Lucie Ulíková, Renata Lišková, Petr Liška 
Záštitu nad tímto představením laskavě převzala paní Jiřina Pachlová, ředitelka 
Branického divadla. 
 

 Kulturní dům Týniště nad Orlicí 
Pátek  28.1.2018  v  15:00 hod. 

Vstupné: 70 Kč 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

 

    

videa chybových stavů, např. jak si 
robot poradí s  nedostatečně zasu-
nutým klíčem, nebo s klíčem, kte-
rý do sady nepatří, co robot udělá, 
když mu chybí na paletce klíč (pře-
skočí si na další pozici na paletce). 
V případě výpadku elektrické ener-

gie robot při obnovení dodávky 
elektrické energie pokračuje od 
poslední pozice.

Jak jste obstáli v celosvětové kon-
kurenci v rámci společnosti Alpha?

Obdrželi jsme bronzovou cenu. 
Máme ji ve firmě vystavenou v  ja-

ponštině a angličtině. Zajímavé je, 
že v  japonské verzi je místo leto-
počtu 2017 uveden rok 29 pano-
vání současného císaře. Být třetí 
v  Japonsku, velmoci světové robo-
tizace, je opravdový úspěch.

Děkuji Vám za rozhovor
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DErNIérA DIVADELNí hry DEN bLbEc

     

8.  prosince uvedl místní diva-
delní soubor U.F.O. (Unie Ftip-
ných Osobností) naposledy diva-
delní hru Jindřicha Bartoše Den 
Blbec. Málem došlo ke kompletní 
opravě rekvizit a  kulis z  důvodu 
napadení divadelního skladu ku-
nami. Kuny si našly cestu při krát-
kém a  intenzivním větrání staré 
budovy v  Albrechticích nad Or-
licí a  do čumáku jim přišla vůně 
Belgické čokolády – mořské plo-
dy, kterou se rozhodly hledat. Při 

průzkumu krabic se prokousaly 
nejedním kostýmem a  za vděk 
vzaly i  umělou kytkou a  papíry. 
Po dosažení bonboniéry veške-
rou čokoládu polkly a  zmizely. 
Naštěstí se podařilo vše nahradit 
a  páteční večer se opět nesl pod 
taktovkou Amora, Osudu a  An-
děla strážného.

Děkujeme divákům a  našim 
příznivcům za hojnou účast 
a  podporu našeho souboru. Dík 
patří i  Kulturnímu centru Týniš-

tě nad Orlicí za vstřícný přístup 
a  pohodovou atmosféru. Soubor 
s  hrou procestoval podstatnou 
část našeho kraje a už zatoužil po 
změně v  podobě nové divadelní 
hry, a  to opět z  pera svého reži-
séra a  dramaturga Jindřicha Bar-
toše s  pracovním názvem Haló, 
kterou uvedeme 13. 4. 2018. Mezi 
další iniciativy souboru patří di-
vadelní ples, který se letos usku-
teční v  Kulturním centru, a  to 
20. ledna 2018. Ponese se v duchu 

námořnického večírku a  těšit se 
můžete na skvělou kapelu Party-
leaders z  Prahy a  samozřejmě na 
fotokoutek, občerstvení, sladký 
bar, welcome drink, světla, tom-
bolu a další vychytávky, které pro 
vás připravujeme. Polku tedy roz-
hodně nečekejte, ale párty to bude 
velkolepá. Vstupenky jsou již 
v prodeji na tel. čísle 607 821 885 
nebo e-mailu proche@seznam.cz.

Jiří Proche
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VýjImEčNá cENA pro VýjImEčNou osobNost

který podala jako Marie Stuartov-
na ve hře Ať žije královna. A pro-
tože to už bylo období, kdy Eva 
byla protagonistkou v  činoherní 
oblasti, přicházely i první ceny za 
herecké výkony - ve hře Chůze po 
kamení za roli učitelky v roce 1976 
a  v  roce 1977 za roli Niny ve hře 
Náš milý starý dům.

Následovaly další role. Ullvi Ro-
llová – Poštovní známka z Vídně, 
Lucinda – Tři v  tom a  Berka ve 
hře Dva na koni, jeden na oslu 
v  roce 1981 a  dvě ocenění za he-
recký výkon. Mezi její další role 
patřila např. Madlenka v  Tylově 
Tvrdohlavé ženě (opět dvě herecká 
ocenění), Principálie v Renčínově 
Nejkrásnější válce, Jelena ve hře 
Byla to láska, jedna ze stěžejních 
rolí princezny v  Dobývání prin-
cezny Turandot a  Mařata v  Žen-
ském boji.

V  roce 1982 si poprvé zkusila 
spolurežii. S  kolegou Jaroslavem 
Havlem nastudovali hru Jiřího 
Šotoly Cesta Karla  IV. do Francie 
a  zpět. V  roce 1988 následuje už 
vlastní režie hry Býk Klemens a od 
roku 1993 se věnuje už výhradně 
režii - Únos Sabinek, Majorova fa-
mílie, Tenor na roztrhání.

V  roce 1998 založila s  partou 
mladých ochotníků divadelní 
soubor Temno, který je nedílnou 
součástí DS Jirásek. V  Temnu se 
věnuje režii her současných autorů 
(D. Drábek, M. Glasser, P. Kolečko 
a  další). S  Temnem nastudovala 
celkem 13 her. Za hry Unikáni ne-
boli cynismus a  Meresjev dostala 
cenu za režii. Hra Seš normální? 
zvítězila na divadelní přehlídce 
ŠOKÁČEK ve Starém Městě pod 
Sněžníkem, hra Koule zase na di-
vadelní přehlídce SYMPOSION 
v Třebechovicích pod Orebem.

Od osmdesátých let je Eva před-
sedkyní DS Jirásek. V KC Týniště 
nad Orlicí se stará o divadelní kos-
tymérnu a půjčovnu kostýmů.

Mimo DS Jirásek a Temno se až 
do nedávna věnovala i výuce ma-
lých talentů. Jako učitelka a druži-
nářka v ZŠ Albrechtice nad Orlicí 
vedla literárně-dramatický krou-
žek.

O  jejím vztahu k  dětem také 
svědčí spolupráce Temna s  dět-
ským domovem v  Potštejně, kte-
rá vznikla z  iniciativy Evy v  roce 
1999. Děti z DD mají mj. možnost 
pravidelně zdarma navštěvovat 
představení Temna v  Týništi nad 
Orlicí. Kus Unikáni neboli cyni-
smus se dokonce odehrál přímo 
v  obýváku DD. V  roce 2003 byl 
Evě dětským domovem udělen řád 
Rytíř dětských srdcí.

Gratulujeme.
Dana Dobešová

    

Výjimečná cena pro výjimečnou 
osobnost – Zlatý odznak Josefa 
Kajetána Tyla pro Evu Drábkovou

U  příležitosti uvedení letoš-
ní premiéry Šašek nebo politik 
(24.  11.  2017) divadelního sou-
boru Jirásek – skupiny TEMNO 
– se udála na prknech Týnišťského 
divadla jedna významná událost. 
Paní Eva Drábková dostala Zla-
tý odznak Josefa Kajetána Tyla 
za dlouholetou vynikající práci 
a rozvoj ochotnického divadla ne-
jen v Týništi nad Orlicí - nejvyšší 
české ocenění pro amatérského 
divadelníka. Předal jí ho před 
zraky vyprodaného hlediště před-
seda Volného sdružení výcho-
dočeských divadelníků pan Josef 
Jan Kopecký, a  to jménem spolků 
divadelních amatérů s  celostátní 
působností, tedy Volného sdruže-
ní východočeských divadelníků, 
České obce sokolské, Divadelního 
centra Podbeskydí, Svazu českých 

divadelních ochotníků, Svazu čes-
kých divadelních ochotníků - sku-
piny amatérských loutkářů a  Tě-
lovýchovné jednoty OREL. Dle 
jeho sdělení v  celých východních 
Čechách, tedy v  krajích Králové-
hradeckém, Pardubickém, ale také 
v kraji Libereckém a kraji Vysoči-
na, se letos udělila pouze tři tato 
ocenění. Je to tedy věc zcela mi-
mořádná! „O udělení Zlatého Tyla 
Evě Drábkové bylo rozhodnuto 
těsně před prázdninami, nominací 
bylo několik, Eva Drábková byla 
ale LAUREÁTKOU jednoznač-
nou!“, pokračoval pan Kopecký 
a přidal malý medailonek paní Evy 
Drábkové, na základě kterého stát-
ní komise rozhodovala, a  o  který 
se s vámi také chceme podělit.

Eva Drábková pochází z  diva-
delní rodiny. Její tatínek, Josef 
Paťava, byl dlouholetým členem 
divadelního souboru Jirásek 
v  Týništi nad Orlicí, kde ztvárnil 

spoustu nezapomenutelných rolí 
a věnoval se i režii.

Eva si poprvé zahrála v  roce 
1956 Madlenku v  Paličově dceři. 
V  začátku 60. let byla přijata do 
tehdy nově vzniklého souboru 
Mladá směna a s ním posléze ab-
solvovala první klasická divadelní 
představení, Klicperův Divotvorný 
klobouk v roce 1964 nebo z diva-
dla Večerní Brno převzatý satiric-
ký Hamlet IV. v roce 1965. V roce 
1964 také působila v  komparsu, 
poprvé v režii svého otce, v Shake-
spearově Kupci benátském. Potom 
už následovaly střední a velké role 
v DS Jirásek.

Začátek sedmdesátých let jí při-
nesl hned dvě krásné role. V české 
klasice to byla Dojka v Klicperově 
Ženském boji a ve světové klasice 
opět Shakespeare a Hermie ve Snu 
noci svatojánské. Následovaly role 
v režii jejího otce: Krasavec od A. 
N. Ostrovského a  úžasný výkon, 
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■ Dne 4.  10.  2017 bylo strážníky 
Městské policie Týniště nad Orlicí 
realizováno měření rychlosti vozi-
del v rámci města Týniště nad Or-
licí včetně obcí Křivice a Rašovice. 
Při tomto bylo řešeno 12 řidičů 
pro porušení příslušného ustano-
vení zákona o silničním provozu.
■ Dne 2. 11. 2017 v 18:13 hod. bylo 
přijato oznámení obyvatel města 
Týniště nad Orlicí, že v  průběhu 
procházky byli v  ulici Havlíčko-
va bezdůvodně fyzicky napadeni 
ženou jim velice dobře známou. 
Po řádném zadokumentování pře-
stupku proti občanskému soužití 
byl přestupek projednán uložením 
pokuty příkazem na místě (dříve 
tzv. bloková pokuta).

■ Dne 7. 11. 2017 v 14:45 hod. Poli-
cie ČR z důvodu zaneprázdněnosti 
jejich hlídky požádala o  prověření 
oznámení z linky 158, kdy v Týništi 
nad Orlicí se má v ulici T.G. Masa-
ryka pohybovat značně podnapilý 
muž s jízdním kolem, který již ně-
kolikráte spadl a  svým jednáním 
ohrožuje provoz na komunikaci 
a  budí veřejné pohoršení. Uvede-
ný muž byl strážníky zastižen, jak 
značně nejistou chůzí přechází ko-
munikaci středem křižovatky ulic 
T.G. Masaryka a  Smetanova, a  to 
bez ohledu na přijíždějící vozidla. 
Po ztotožnění byl muž převezen 
do místa bydliště, kde byl předán 
do péče syna. Věc bude projednána 
Komisí pro projednávání přestup-
ků města Týniště nad Orlicí jako 
přestupek proti veřejnému pořád-
ku.
■ Dne 10. 11. 2017 v 22:30 hod. tele-
fonicky oznámil provozní Murphys 
baru na Mírovém náměstí v Týništi 
nad Orlicí, že v baru má muže, kte-
rý strnule sedí na židli, nekomuni-
kuje a pouze se třese. Na místě bylo 
zjištěno, že uvedený stav si muž při-
vodil požitím alkoholického nápo-
je, ačkoliv jeho zdravotní stav toto 
vylučuje. Po konzultaci s  lékařem 
byl muž převezen do místa bydliště, 
kde byl předán manželce.
■ Dne 12. 11. 2017 v 02:20 hod. bylo 

přijato oznámení o rušení nočního 
klidu hlasitou hudbou z klubu ME-
TRO na Mírovém náměstí. Strážní-
ky bylo jednáno s obsluhou a  tato 
byla vyzvána ke zjednání nápravy. 
Věc bude oznámena správnímu or-
gánu k  projednání pro podezření 
z  přestupku proti veřejnému po-
řádku.
■ Dne 12.  11.  2017 v  02:35 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o  fyzickém napadení v  prostoru 
před barem Montana na Mírovém 
náměstí. Byla ustanovena osoba 
podezřelého, který se v  průběhu 
následně prováděných úkonů pod 
tíhou důkazů doznal. Věc byla pro-
jednána uložením pokuty příka-
zem na místě.
■ Dne 12. 11. 2017 v 04:25 hod. Po-
licie ČR požádala o součinnost při 
pátrání po muži, který při silniční 
kontrole ze strany policistů utekl 
z  vozidla. Muž byl nalezen v  baru 
Montana a  doveden na služebnu 
Policie ČR.
■ Dne 16. 11. 2017 v 09:16 hod. na 
základě telefonického upozornění 
byl na Tyršově náměstí odchycen 
volně pobíhající pes plemene bor-
der kolie. Pes byl dočasně ustájen 
na služebně městské policie. V od-
poledních hodinách byl vrácen ma-
jitelce, záležitost byla projednána 
příkazem na místě.

■ Dne 26. 11. 2017 v 01:28 hod. bylo 
přijato oznámení ženy o  vyhroce-
ných partnerských neshodách, kdy 
přítel má házet kuchyňským nádo-
bím. Situace byla na místě uklidně-
na. Oznamovatelka souhlasila, aby 
přítel dále pobýval v jejím domě.
■ Dne 27. 11. 2017 v 17:00 hod. na 
žádost starosty a náklady obce Zde-
lov byl proveden odchyt opuštěné-
ho volně pobíhajícího psa ve Zde-
lově. Starý pes plemene bišonek se 
do současné doby nachází v záchyt-
ných kotcích městské policie.
■ Dne 28.  11.  2017 v  15:45 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o  poruše přejezdového zabezpe-
čovacího zařízení na železničním 
přejezdu v ulici Smetanova. Telefo-
nicky byl informován řídící orgán 
železniční stanice Týniště nad Orli-
cí a do příjezdu servisního pracov-
níka byl přejezd strážníky uzavřen.
■ Ve dnech 28. 11. a 29. 11. 2017 byla 
přijata oznámení dvou obyvatel uli-
ce Palackého, že neznámý pachatel 
znečistil barvou garážová vrata 
a  fasádu domu. K  činu pravděpo-
dobně došlo v době od 17:00 hod. 
do 18:30 hod. dne 28. 11. 2017. Věc 
je v šetření městské policie.

Jaroslav Forman
strážník městské policie
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kuLturNí, spoLEčENské A sportoVNí AkcE V LEDNu 2018

datum- den čas název druh místo konání

7. 1. ne 14:00 a 17:00 Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu s podtitulem 
Kabaret hudba Kulturní dům

9. 1. út 17:30 Pedigová dílna tvoření DDM

10. 1. st 17:00 Hrajeme osadníky z Katanu hry DDM

12. 1. pá 19:30 Nejkrásnější válka – derniéra DS Jirásek divadlo Kulturní dům

13. 1. so 8:00 – 13:00 Speciální celostátní výstava králíků Rexů výstava Areál chovatelů

14. 1. ne
15:00 Nedělní herní odpoledne hry DDM

17:00 Francouzský večer plný šansonů hudba Kulturní dům

15. 1. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou žáků výtvarného oboru hudba, výstava sál ZUŠ

18. 1. čt 10:00 – 11:00 Večerníčkové čtení – téma Krkonošské pohádky MC Ratolest čtení a tvoření Mě knihovna

20. 1. so 20:00 Divadelní ples – Na vlnách i pod nimi (DS U.F.O.) ples Kulturní dům

23. 1. út 17:30 Pedigová dílna tvoření DDM

26. 1. pá 19:00 Zdeněk Izer a autokolektiv – zábavný pořad zábava Kulturní dům

28. 1. ne

6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

9:30 – 16:30 Zimní pletky – celodenní pletení z pedigu tvoření DDM

15:00 Noční skřítek - pohádka pro rodiče s dětmi pohádka Kulturní dům

29. 1. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou žáků výtvar ného oboru hudba,výstava sál ZUŠ



   

■ 8. 1. (čt) pohádkové čtení a tvoření v městské kNIhoVNě,
od 10:00 h (čtení, tvoření, malování, prezentace nových knih
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mAtEřské cENtrum rAtoLEst

DALší AkcE V LEDNu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC leden

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle
- zpívání, cvičení a tancování
- pro děti od 1 roku (chodící)
do 3 let.

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

HeRnA
FlÉTnA - začátečníci školka
+ odvádíme děti do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) 
od 16 h.
VČelIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření,
hry, sportování…

14:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HeRnA
MIMInKA (ležící)
MIMInKA (sedící) 10:30-11:15
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců (cvičení na 
balónech,říkadla, písničky…)

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

HeRnA
FlÉTnA – školáci
Flétnička – pokr. školka
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti
a rodičů od 17:00 h.

13:00-18:00
13:30-14:15
15:00-15:45
16:00-17:00

sT

HeRnA
ROlnIČKA
– zpívání, básničky, tanečky…pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HeRnA
VČelIČKA – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry, sportování.
VŠeZnÁleK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…
FlÉTnA – pokr. školka

14:00-18:00
15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

ČT dětský klub Koala (soukr. akce)
CVIČení s kočárky (sraz před MC)

08:00-12:00
od 9:30 h.

soukromá Angličtina
soukromá němčina od 16h.
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00

PÁ HeRnA
Hlídání dětí - dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

09:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:30-18:00
od 15:00 h.

kontakty výboru mc ratolest:
j. matušková 737740019, r. pýchová 739203377

spoLEčENská kroNIkA

     

Životní jubilea:

93 let Eva Růžičková
 
91 let Ladislav Hynek
 Josef Rychlý

90 let Anna Matičková

85 let Bohumil Soušek

80 let Milena Marková
 Eva Charouzová
 Jaroslava Moravcová

Vítáme na svět:

David Klimeš
Kristýna Kolářová

Vojtěch Michalec
Elena Salabová
Jan Svoboda

rozloučili jsme se:

Josef Kovařík (80)
Miloslava Kovaříčková (93)
Jindřich Novák (75)
Jana Richterová (81)

poděkování

Tímto děkuji městu Týniště 
nad Orlicí, od SPOZu paní Se-
kyrové a Gavulové za pěkné bla-
hopřání s dárkem k mému život-
nímu výročí.

Srdečný dík patří též TJ Sokol, 
sestrám VG, hlavně Libušce No-

vákové, za milé pozornosti a po-
hodové setkání.

Mirka Stehrová

Městský výbor KSČM v Týni-
šti nad Orlicí přeje všem obča-
nům v  roce 2018 hodně zdraví, 
štěstí, pohody doma i v zaměst-
nání, a spokojený život v našem 
městě.

MUDr. Jan Vaník, předseda 
Městského výboru

poDěkoVáNí městu tý-
NIště NAD orLIcí

 
Společnost AUDIS BUS s.r.o. 
děkuje městu Týniště nad Or-
licí za poskytnutí dotace na 

zajištění dopravy handica-
povaných dětí se speciální-
mi vzdělávacími potřebami 
s  asistenčním doprovodem do 
speciálních ZŠ a  MŠ v  Rychno-
vě nad Kněžnou v  kalendářním 
roce 2017.

Díky této dotaci je umožněna 
handicapovaným dětem z Týniš-
tě nad Orlicí a Petrovic

doprava za vzděláním 
ve speciálních ZŠ a  MŠ. 
Bez finančního příspěvku města 
Týniště nad Orlicí by tato ve-
řejně prospěšná činnost nebyla 
možná.

Děkujeme tímto zejména jmé-
nem handicapovaných dětí a  je-
jich rodičů.
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ELEgANcE bEZ bArIér 2017

   

Dne 9. 11. 2017 se v Rychnově nad 
Kněžnou konala opět charitativní 
módní přehlídka Elegance bez bariér 
pořádaná spolkem VerMi z. s., který 
založily hlavní organizátorky akce 
Michaela Šerejchová (Rázková) a Ve-
ronika Vavrečková. Šlo již o pátý roč-
ník, který se uskutečnil v prostorech 
Společenského centra. V roli modelů 
a  modelek se opět představili nejen 
profesionálové, ale také vozíčkáři.

O  stále rostoucím zájmu o  pře-
hlídku svědčí fakt, že vstupenky byly 
několik týdnů dopředu beznadějně 
vyprodané. To ovšem diváky neod-
radilo a mnozí využili možnost a za-
koupili si přímo na místě vstupenku 
na stání. Letos byla vybrána rodina 
Hermanových z  Vysokého Mýta. 
„Davídek se narodil jako zdravé dítě, 
ale krátce poté prodělal zástavu srd-
ce a diagnóza zněla Dětská mozková 
obrna. Po intenzivní rehabilitaci není 
ve 4 letech schopen chůze, samostat-
ného stravování a i ve všech ostatních 
činnostech je potřeba dopomoci 
druhé osoby. Davídek potřebuje 24h 
péči, proto jeho maminka nemůže 
chodit do zaměstnání. Největší zlep-
šení zdravotního stavu projevuje po 
absolvování speciální léčebné tera-
pie KLIM THERAPY v  Sanatoriích 
Klimkovice, zdravotní pojišťovna ji 
však nehradí a  terapie je velmi ná-
kladná. Získané prostředky by pro-
to Hermanovi použili právě na ni 
a  doufají, že díky ní udělá Davídek 
v budoucnu i svůj první krok.“

Akci moderovali osvědčená dvo-
jice Eva Králová a  Michal Janotka 

a  podpořila ji řada známých osob-
ností jako Miss Face Kateřina Kasa-
nová, moderátorka Monika Leová, 
Muž roku Jakub Kraus a  Tomáš 
Dumbrovský a  Mister Global To-
máš Martinka. Na začátku bohatého 
programu vystoupila taneční sku-
pina MAD STYLE z  Třebechovic 
pod Orebem a taneční skupina ATS 
Domino Praha, zazpívala Veronika 
Stýblová a Adam Mišík. Kromě tra-
diční bohaté tomboly byla pro diváky 
připravena i  řada novinek. Ve foyer 
se podávala výborná vína a prodáva-
ly cupcaky speciálně připravené pro 
tuto akci. Dále byl nafocen speciální 
kalendář na rok 2018 se šperky od 
společnosti Český Granát.

Rodině se předával šek s rekordní 
částkou - 152 000 Kč. To ovšem není 
vše! Rodina obdržela také notebook 
ASUS, sedací vaky od společnosti 
Saky Paky, dort. Celý večer byla úžas-
ná atmosféra a  diváci účinkující na 
závěr odměnili potleskem ve stoje.

 
Městu Týniště nad Orlicí bychom 

chtěly poděkovat za dlouholetou 
podporu, které si velmi vážíme a tě-
šíme se na další spolupráci.

O termínu příštího ročníku bude-
me ještě jednat. S největší pravděpo-
dobností si dáme tvůrčí pauzu na na-
brání nových sil a nápadů, ale určitě 
nekončíme.

S přátelským pozdravem 
organizátoři akce:

Mgr. Michaela Šerejchová (Rázková)
Mgr. Veronika Vavrečková
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DDm sLuNíčko - proběhLo…

          

Podzimní část sezóny 2017-2018 
byla z podhledu výsledků jednotli-
vých mužstev střídavě úspěšná.

U mužstva dospělých, které hra-
je druhý rok krajskou I. A třídu, se 
podařilo zastavit výkonnostní pro-
pad, a třebaže výsledky ještě nejsou 
moc přesvědčivé, na hru mužstva 
se pěkně dívá a  při lepším pro-
měňování šancí a  hlavně při lepší 
tréninkové morálce, by snad letos 
neměly být problémy se sestupem. 
Kádr mužstva se podařilo citlivě 
omladit a  jako velké plus bereme 
fakt, že všichni 3 hráči, kteří letos 
na jaře skončili v dorostu, vícemé-
ně pravidelně hrají za A  mužstvo. 
A  v  dorostu jsou připraveni další 
talentovaní hráči, kteří si už zvykají 
na „dospělý“ fotbal.

Omlazený dorost s novým vede-
ním hraje těžkou soutěž - krajský 
přebor U-19, kam letos přešlo 7 
celků ze zaniklého Východočeské-
ho přeboru a  kluci si na tvrdost, 
rychlost a  kvalitu soupeřů teprve 
zvykají. V tabulce se dorost pohy-
buje ve spodních patrech, což ale 
neznamená, že by se jednalo o ně-
jaký propadák. Naopak, z  našeho 

pohledu se jedná o velice perspek-
tivní kategorii, v níž se sešly velmi 
silné ročníky. Starší žáci doplatili 
v začátku sezóny na problémy s tre-
néry, ale potom se mužstvo pod ve-
dením Ládi Virága fotbalově zved-
lo a  opět míří mezi nejlepší celky 
krajské soutěže. Krize fotbalového 
oddílu s  nedostatkem mládežnic-
kých trenérů vrcholila u kategorie 
mladších žáků, kde se po téměř 
celou sezónu nepodařilo najít pev-
nou trenérskou dvojici. V trénová-
ní se různě střídali někteří členové 
výboru a  trenéři jiných kategorií 
a teprve v závěru podzimu převzali 
mladší žáky hráči A mužstva Mar-
tin Matoušek a Honza Winkler. Vě-
říme, že výkonnost mladších žáků 
se v  jarní sezóně zvedne a  hlavně 
že se kluci dobře připraví pro pře-
chod do vyšší kategorie. Do muž-
stva starší přípravky přešli hráči 
z loňské velmi úspěšné mladší pří-
pravky a vytvořil se tak velmi silný 
celek, s velmi dobrým a zkušeným 
vedením, který hraje na čele okres-
ního přeboru a  ani dvouciferná 
vítězství u  něho nejsou výjimkou. 
U  mladší přípravky jsme experi-

mentovali a na doporučení trenérů 
jsme půjčili 3 nejlepší hráče této 
kategorie do Solnice, která hra-
je krajský přebor. Takto oslabené 
a  vlastně nově vytvořené mužstvo 
si chvíli zvykalo na organizovaný 
fotbal a  na přicházející porážky, 
ale v závěru soutěže se kluci hodně 
zlepšili a měli už více vítězství než 
porážek. V kategorii předpřípravky 
se v  letošní sezóně žádná soutěž 
neotevřela a  tak kluci jen trénují 
pod vedením zkušených trenérů.

Našimi mládežnickými katego-
riemi se táhne jak „červená nit“ 
již zmiňovaný problém nedostatku 
mládežnických trenérů. Po jarní 
sezóně skončili s trénováním letití 
trenéři Pavel Zítko, Petr Nedoman-
ský, Tomáš Kos a  oddílu se nepo-
dařilo je nahradit. Práce trenéra 
mládeže vyžaduje fotbalovou od-
bornost, umění jednat s  mládeží, 
přináší značné časové zaneprázd-
nění a hlavně není společensky ani 
finančně oceněna a  ohodnocena. 
Přes velké úsilí výboru trenérů 
spíše dál ubývá, v  létě roku 2018 
končí další a nikdo nový se nehlásí, 
i když vytypovaných a oslovených 

byla celá řada. Pokud by se touto 
formou objevil zájemce o  vedení 
některého z našich mládežnických 
celků, rádi ho mezi sebou přivítá-
me.

Na jaře a  v  létě loňského roku 
se dokončila rekonstrukce hřiš-
tě v  Olšině. Kromě rekonstrukce 
travnaté plochy se podařilo opravit 
zábradlí okolo hřiště, umístit nové 
sítě za východní bránu, částečně se 
opravil i vzhled letité tribuny. A to 
vše svépomocí, prací několika čle-
nů výboru…Nová travnatá plocha 
získává pochvalná vyjádření, jak 
od našich hráčů, tak i z řad soupe-
řů. Vysoká kvalita nového trávníku 
je určitě zásluhou dodavatelské 
firmy, ale také díky soustavné péči 
správců Sportovního klubu, kteří 
se o trávník vzorně starají. Ovšem 
pracovně jsou fotbalovým areálem 
velmi vytíženi, a  tak se znova ot-
vírá otázka trvalého a  placeného 
správce jen pro Olšinu, protože 
areál Olšiny, i díky hřišti s umělou 
hrací plochou, je teď využíván ce-
loročně.

Ing. Jan Šrajer 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

poDZIm 2017 VE FotbALoVém oDDíLE sk týNIště NAD orLIcí
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VáNočNí VýstAVA V DDm

AkcE DDm V LEDNu

   

Ve dnech 3. – 5.  12.  2017 se 
Taneční sál v  DDM již tradičně 
proměnil ve svátečně vyzdobenou 
Vánoční výstavu. V neděli v pod-
večer a  v  pondělí a  v  úterý celý 
den zde mohli návštěvníci nakou-
pit drobné dekorace a dárečky od 
týnišťských i  přespolních tvoři-
telek, inspirovat se výrobky dětí 
z výtvarných kroužků (Holčičiny, 
Šikulka, Kreativka, Keramika) 
a nasát vánoční atmosféru. Tu do-
kreslovalo také Betlémské měs-
tečko, kam domky dodaly týnišť-
ské děti, které se zapojily do naší 
Vánoční výzvy. Kdo měl chuť na 
něco dobrého, mohl v neděli zaví-
tat také do Kavárničky, kterou pro 
nás již podruhé připravilo Mateř-
ské centrum Ratolest – děkujeme!

Od pondělka do středy do-
poledne se na výstavě prostří-
daly také některé třídy ze zdejší 
základní školy. Kromě výstavy 

a Betlémského městečka je čekalo 
také krátké povídání o vánočních 
zvycích. Přijeli také žáci ze škol 
v  Borohrádku a  Žďáru, kteří na-
víc ještě absolvovali předvánoční 
dílničku.

Předvánoční čas v  DDM tra-
dičně patří také vánočním dílnám 
pro třídy základní školy. I letos se 
u  nás vystřídaly téměř všechny 
třídy prvního stupně. Nabídka 
dílen byla různorodá – největší 
zájem letos byl o keramické dílny, 
tvoření z  Fima, o  dílničku Roz-
verný anděl a  také o  Třpytivou 
dílnu, po níž si děti domů done-
sou vlastnoručně ozdobený zvo-
nek z  květináče. Jsme rádi, že je 
o  vánoční dílny každoročně vel-
ký zájem a na děti se těšíme zase 
u jarních a velikonočních dílen.

Eva Jenčíková

   

■ Úterý 9. 1. pEDIgoVá DíLNA od 17.30 hod.
Pokračování pravidelných setkání nad přírodními proutky pedigu.
Plést můžete ošatky, košíky, zvonečky, tácy nebo rovnou létající balón.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.
Přihlaste se, prosím, předem, omezený počet míst.
 
■ středa 10. 1. hrAjEmE osADNíky Z kAtANu 17 – 19 hod.
V našem herním klubu vás naučíme hru, která je vhodná pro rodinu, 
kamarády, dvojice, i více hráčů. Připravujeme velký turnaj. Vstupné 20 
Kč. Přijít můžete rovnou, bez přihlášení a zahrát si můžete i  jiné hry 
z naší nabídky.
 
■ Neděle 14. 1. NEDěLNí hErNí oDpoLEDNE 15 -17 hod.
Pro dospěláky, mládež i  děti, volné hraní. Naučíme a  vysvětlíme vše 
potřebné. Vstupné 20 Kč.
 
■ Úterý 23. 1. pEDIgoVá DíLNA od 17.30 hod.
Další pokračování pedigových hrátek, vítáme začátečníky i pokročilé.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Neděle 28. 1. ZImNí pLEtky 9.30 – 16.30 hod.
Celodenní pletení z pedigu. Gondolové koše a další velké projekty. Při-
hlaste se, prosím, předem, omezený počet míst. Cena 80 Kč + spotře-
bovaný materiál.
 
Pololetní prázdniny
■ Čtvrtek 1. 2. (ředitelské volno v Týništi a Albrechticích)
VýLEt Do toNgA
Přihlášky po Novém roce elektronicky přes web nebo v  DDM, také 
elektronicky. Cena 220 Kč, vstupné, jízdné, dozor, režie. Jídlo a  pití 
s sebou. Sraz v 8 hod., návrat v 15.30 na nádraží.
 
■ pátek 2. 2. (pololetní prázdniny)
poLoLEtNí sLuNíčkohrátky
Celodenní akce pro školáky, uvnitř i venku, podle počasí. Dopolední 
výběr programu z naší nabídky, odpoledne společná hra. 7.30—15 hod. 
Cena 130 Kč, program, oběd, pitný režim, režie. Přihlášky po Novém 
roce elektronicky přes web nebo v DDM také elektronicky.
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Výběr NEjZAjímAVějších tItuLů ZA rok 2017

Vám nabízí bezplatnou

Donáškovou službu
Městská knihovna nabízí imobilním čtenářům, popř 
čtenářům starším 75 let věku s omezenou schopností 
pohybu rozvoz knih, časopisů a audioknih domů.
Rozvoz je zajištěn pouze na území města Týniště nad 
Orlicí, vždy první čtvrtek v měsíci.
Samotný rozvoz je zdarma. V ostatních náležitostech se 
postupuje dle platného knihovního řádu a ceníku.

Žádost o zařazení do programu podejte prostřednictvím 
přihlášky, která bude přístupná v oddělení, ve kterém 
jste a nebo budete zaregistrováni. Bližší informace získáte 
v Městské knihovně Týniště nad Orlicí, buď osobně, 
telefonicky a nebo elektronicky.

Kontakty:
 tel.: 494 377 131, 724 108 059
 e-mail: dospeli@knihovnatyniste.cz

   

terárně dramatického oboru ze ZUŠ 
divadelní představení s názvem „Lel-
ky“ pod vedením Veroniky Půlpáno-
vé, DiS., dále se soutěžilo o  drobné 
ceny, největším lákadlem však bylo 
vánoční tvoření s jablky a pomeranči. 
Děti – ale i někteří rodiče – vytvořili 
nádherné svícínky, které si odnesli 
domů. Jedna maminka mi svěřila, že 
nikdy neviděla svého syna tak zaujatě 
tvořit a  aby u  toho také tak dlouho 
vydržel… A jako třešničku na dortu 
jsme vylosovali čtyři lístky do kina 
Cinestar v  Hradci Králové za účast 
v soutěžích z celého roku 2017. Vy-
hrál je Václav Petráň z 2.C ZŠ Týni-
ště n. O. V době psaní tohoto článku 
se nám zatím nepodařilo se s rodiči 
spojit. Prosíme tedy, ať nás kontaktu-
jí. Rozdali jsme také ceny útěchy.

Vánoční keramika blanky hruš-
kové

Výstava probíhala v  přednáš-
kovém sále knihovny od 6.  12. do 

20. 12. 2017. Dne 7. 12. 2017 se ko-
nala vernisáž, kdy nás sama autorka 
seznámila s  keramickými předmě-
ty a  tvorbou nejen svojí, ale i  svých 
žáků. Jako skvělý hudební doprovod 
na basu a ukulele hrála skupina Půl-
ka z  Chocně. Zpívaly se koledy, ale 
i  trampské písně a  atmosféra byla 
více než báječná. Výborné bylo i ob-
čerstvení, které připravila paní Hruš-
ková. Účast byla též hojná.

Závěrem
Tímto děkuji všem návštěvníkům 

kulturních akcí v knihovně za to, že 
je rádi navštěvují a svou přítomností 
se podílejí na milé atmosféře. Velice 
si vážím i vašeho poděkování, že se 
přijdete podělit o to, co se vám líbilo, 
za vaše úsměvy, stisk ruky, dokonce 
objetí.

Na viděnou
v novém roce 2018 se těší vaše

Bc. Bohdana Pokorná
Fotografie z akcí na poseldní straně.

   

Literární večer v  rámci marato-
nu východočeských spisovatelů – 
tvorba pavla Frydrycha

Dne 2.  11.  2017 proběhl v  naší 
knihovně literární večer, který s  ci-
tem uváděl Mgr. Pavel Pešát. Ze 
své tvorby nám předčítal spisovatel 
a ředitel muzea Pavel Frydrych z Po-
lice nad Metují, který je všestran-
ným umělcem. Zajímá se mimo 
jiné i  o  historii, filosofii, malířství. 
Posluchače si získal zejména svým 
bezprostředním vyprávěním a vystu-
pováním. Dozvěděli jsme se o  jeho 
románu – Poznámky k  surrealistic-
kému autoportrétu a povídek – Zpo-
věď počátku tisíciletí. Když si o něm 
najdete na internetu článek, stále se 
opakují slova jako: mám rád, milu-
ju, obdivuji… Co dodat. Závěrečný 
potlesk i bohatá diskuze byly dosta-
tečným důkazem toho, že se literární 
večer vydařil. (A já děkuji za báseň).

ukončení botanických vycházek 
– mgr. jan Doležal

Botanické vycházky jsou tady 
v  Týništi velice oblíbené a  staly se 
již tradicí. Proto se všichni těšíme 
i  na ukončení, kde si promítneme 
a  zopakujeme všechny uskutečněné 
vycházky letošního roku. Pan Dole-
žal nás zlehka vyzkouší, co všechno 
si pamatujeme. Většinou se u  fotek 
i  zasmějeme a  panuje dobrá nála-
da, kterou umí „Honzík“ navodit. 
Toto promítání se konalo 9. 11. 2017 
a bylo plno.

komiksový workshop se scéná-
ristou Danielem Vydrou

Program byl určen pro žáky tře-
tích tříd ZŠ a konal se v dopoledních 

hodinách v knihovně v dětském od-
dělení dne 21.  11.  2017. Pan Vydra 
to s dětmi velice uměl, vysvětlil jim 
pojmy, jako co je to vlastně komiks 
a  ty bubliny, četl jim a  měnil hlasy 
dle postav, pak to chtěl po nich, děti 
samy doplňovaly do bublin děj, hrá-
ly scénky s bazénem a v převlečení, 
měl sebou i  náramnou paruku, jen 
těžko jsem odolala pokušení zkusit si 
ji taky. Hodně jsme se u toho všichni 
pobavili a  nasmáli. Celou dobu nás 
provázely kresby ilustrátorky Marké-
ty Vydrové.

ten píše to a ten zas tohle – Zuza-
na maléřová a josef pepson snětivý

Tak to byla pecka! Spisovatel-
ka a  rozhlasová moderátorka paní 
Zuzana byla naprosto úžasná, je 
to krásná žena, velice inteligentní, 
jemná a vyzařuje z ní obrovský klid 
a pohoda. Když se na vás zadívá těma 
svýma velkýma očima, máte pocit, že 
do vás vidí. Dozvěděli jsme se nejen 
o její práci v rozhlase, ale především 
nám povyprávěla o  nově vydané 
knize – O  květině, kterou všem 
účastníkům podepsala a na koho se 
nedostalo, tomu kniha připutovala 
i  s  věnováním později. Knihu nád-
herně ilustroval její syn, který jinak 
především miluje fotbal. Jako hudeb-
ní doprovod na saxofon hrál i slovem 
provázel celý pořad neméně skvělý 
Josef Pepson Snětivý. Na Týniště rád 
vzpomíná a rád by přijel znovu. Na 
tuto akci nám nestačily ani židle.

Den pro dětskou knihu
Dne 2. 12. 2017 patřilo sobotní do-

poledne našim dětem. Program byl 
velmi pestrý, v 10 hodin hráli žáci li-

   

Udělat tento výběr je nelehký úkol. 
Každý rok se fond knihovny rozroste 
o mnoho přírůstků a vybrat ty nejza-
jímavější je vždy subjektivní pohled. 
Přesto vám některé nabídnu. Z nauč-
né literatury jsem vybrala tyto tituly:
•	mILLmAN, Dan: sokrates, cesta 

pokojného bojovníka, Návrat po-
kojného bojovníka - Knihy, které 
nás vedou k sebepoznání, duchov-
nu a nalezení smyslu života.

•	pAstErNAkoVá, Anna: LArA 
Skutečný příběh lásky, který inspi-
roval román Doktor Živago.

•	EmmErt, František: Zikmund 
a hanzelka s tatrou kolem světa 
- Nerozlučná dvojice, která proje-
la téměř celý svět v době, kdy bylo 
téměř nemožné vycestovat z  naší 
republiky.

•	sVěrák, jan: příběh filmu po 
strništi bos - Spolu s filmem vyšla 
i tato milá kniha.

•	pětA, jan: Literární průvodce 
hradcem králové - Bývalý ředitel 
Okresní knihovny města Hradce 
Králové, sestavil publikaci, s níž se 
vydáte po stopách známých i méně 
známých autorů.

•	kLEVIsoVá, michaela: Zmizela 
v mlze 

•	VoNDruškA, Vlastimil: Do-
bronínské morytáty 

•	NIEDL, František: rytíři z Větro-
va, růže a lev, Ve službách moc-
ných - Úspěšný autor nejen histo-
rických románů.

•	VáŇoVá, magda: herečka - Ob-
líbená česká autorka.

•	hEssoVá, monica: Dívka 
v modrém plášti - Příběh s váleč-
nou tematikou.

•	Di FuLVIo, Luca: Dítě, které 
v noci našlo slunce Dobrodružství 
o odplatě a odpuštění.

Věra Bouzková
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Zuzana Maléřová jako autorka podepisuje svou knihu foto: Václav Pokorný



mAtEřská škoLA u Dubu

     

bruslení
Naše mateřská škola se zúčastnila 

již třetím rokem bruslení v  Opoč-
ně pod vedením trenéra pana Z. 
Buryho a  doprovodu učitelek Hor-
ké, Palánové. Dětem se tato aktivita 
moc líbila. I v příštím roce budeme 
v tomto sportu nadále pokraovat.

Divadlo
Jsme moc rádi, že jsme mohli na-

vštívit dopolední představení v  di-

vadle Týniště nad Orlicí s  názvem 
‚Ježíšek“, kde herci z  Prahy dětem 
zahráli pohádku o  Ježíškovi a  zví-
řátkách, která ho měla hlídat, Všem 
se nám moc představení líbilo a do-
konce představení zvládly i  malé 
dvouleté děti, které nikdy předtím 
v divadle ještě nebyly.

Vítání
První prosincovou sobotu jsme 

přivítali na vítání občánků našeho 

města bratříčka Andrejky ze třídy 
žabiček malého Matýska Závodní. 
Jsme moc rádi, že někteří kamarádi, 
které si přivítáme, následně navště-
vují naší mateřskou školu.

rozsvícení vánočního stromu
V neděli na rozsvícení vánočního 

stromu vystoupily děti se sborečkem 
s  paní učitelkou Vlčkovou a  Ull-
richovou. Všichni nám zazpívali 
vánoční koledy a  společně přivítali 

první adventní neděli.

sníh
Máme tu prosinec a s ním i sníh, 

který si děti dokonale užily v době 
vycházky, než nám roztál. Děti ale 
stihly postavit sněhuláky a  prošla-
pat sněhové cestičky. Chviličku si 
děti připadaly jako v pohádce, ale na 
sníh, který nám vydrží déle, si ještě 
musíme počkat.

Bc. Renata Horká
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ÚspěšNé AkcE V městské kNIhoVNě

Zaregistrujte se zdarma na www.setrimeobcanum.cz nebo u koordinátora.

Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům s.r.o., která zajišťuje výhodnější 
služby pro vás i vaše sousedy. V rámci aktuální kampaně je možné získat levnější dodávky elektřiny, 
plynu, a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému počtu zapojených domácností, spolků  
a firem jsou ceny nižší až o 25 % oproti běžným cenám na trhu.

Zaregistrujte se a čerptejte všechny výhody projektu co nejdříve. Registrace je zdarma  
a garantuje úsporu pro každého. Registraci pro domácnosti vyplňte na www.setrimeobcanum.cz,  
a to z pohodlí vašeho domova. Nebo si domluvte schůzku s naším koordinátorem. Zastaví se za vámi 
a spočítá vám úsporu přímo na základě dodaných podkladů.

Občané se mohou připojit k více než 68000 domácnostem a 570 obcím po celé České 
republice využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu Občanům.

Bezplatná registrace do celostátního projektu

Jednotlivé zapojené domácnosti ušetřily na energiích 5 250 Kč

Koordinátor projektu
Zdeněk Pithart, tel. 732 615 653 
E-mail: zdenek.pithart@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo pošlete sms. Ozvu se vám.

ve městě Týniště nad Orlicí


