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MlADý TýNišťský big bAND VyPRODAl DVA JubileJNí
DVAcáTé NOVOROčNí kONceRTy beZ JeDiNéhO PlAkáTu

     

Jak je v  Týništi nad Orlicí 
dobrým zvykem, druhá lednová 
neděle opět patřila tradičnímu 
novoročnímu koncertu Mladého 
týnišťského big bandu. Již dva-
cátý, a  tedy jubilejní, byl na pro-
gramu 8.  ledna a  sál kulturního 
domu praskal ve švech. Dokonce 
ne pouze jednou, ale hned dva-
krát.

„Jsme hrdí, že na nás jezdíte, ať 
už jste odkudkoliv, z Týniště nebo 
širokého okolí,“ poznamenal 
na úvod kapelník a  ředitel ZUŠ 
v  jedné osobě Pavel Plašil a  do-
dal, že novoroční koncerty byly 
vyprodány již před Vánocemi, 
aniž by se kdekoliv objevil jediný 
plakát.

Není se co divit. Fanoušci 
Mladého týnišťského big bandu 
a  dobré muziky totiž mají léty 
ověřenou jistotu, že nekupují za-
jíce v pytli a že se jim kapela od-
vděčí výjimečným zážitkem.

Novoroční koncerty jsou vždy 
naplněny emocemi a  ani tento-
krát to nebylo jinak. „Pro dnešní 
vystoupení jsme vybrali díla veli-
kánů a autorů swingové a jazzové 
hudby. Jedním z nich je Bart Ho-
ward autor skladby Fly Me To The 
Moon, kterou mimo jiné nazpíval 
i Frank Sinatra,“ uvedl na začátku 
Pavel Plašil a pozval k pěveckému 
mikrofonu Michala Procházku, 
frontmana skupiny Bandaska.

Natěšení návštěvníci se pak 
dočkali i v Týništi velice populár-
ního Martina Růži, který od prv-

ního vystoupení se zdejším big 
bandem urazil obrovskou cestu. 
„Mohli jste ho vidět v  muzikálu 
Romeo a  Julie, kde hrál pátera, 
mohli jste ho slyšet s několika ka-
pelami, například s  TOP Dream 
Company, i  v  Týništi, je hostem 
mnoha big bandů po celé ČR. 
K tomu všemu je nyní studentem 
Konzervatoře a  VOŠ Jaroslava 
Ježka,“ prozradil kapelník o výji-
mečně talentovaném zpěvákovi.

Zpívala také Tereza Myšáko-
vá a  z  pódia zněla jedna „pecka“ 
za druhou. Nechyběly mezi nimi 
hymna Franka Sinatry My Way, 
písně Georgia, Už z hor zní zvon, 
Vyznanie nebo Jednoho dne se 
vrátíš či Fascinující rytmus.

Postupně padala jména jako 
Herbie Hancock, Duke Ellington, 

Tony Bennett, Lady Gaga a zněly 
skladby s  nimi spojené. Během 
koncertu se představili také skvělí 
trumpetisté jako Bohumil Ptá-
ček, Václav Hloušek nebo Robert 
Hruška, ale také hráči na další ná-
stroje, nechybělo ani nově vzniklé 
jazzové trio (Š-O-O).

Závěr dvacátého jubilejního 
novoročního koncertu patřil Pas-
týřské zimní romanci nedávno 
zesnulého Jaromíra Hniličky, kte-
rý byl právě loni v lednu vzácným 
hostem Mladého týnišťského big 
bandu a jehož skladba za ním le-
těla do muzikantského nebe s vel-
kým poděkováním celé kapely.

Dana Ehlová
Fotogalerii naleznete na druhé 
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A) schvaluje
 
1. Vítěze výběrového řízení na 

Prodejna  I. – prodejna pekař-
ských a  potravinářských vý-
robků, Firmu, obchodní jmé-
no: Hradecká pekárna, s.r.o., 
Bieblova 849, 500 03 Hradec 
Králové.

2. Vítěze výběrového řízení na 
Prodejna  II. Prodejna výpo-
četní techniky firmu, obchod-
ní jméno: Juraj Altof, Čapkova 
373, 517 21 Týniště nad Orlicí.

b) Pověřuje

1. Bc. Terezu Myšákovou, bytem 
*** dočasným vedením pří-
spěvkové organizace Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí od 
data 19. 12. 2016.
 

c) ukládá

1. Odboru správy majetku zajistit 
bezpečný přístup ke komínům 
a  zajistit provedení revize ko-
mínů v ulici Čapkova, č.p. 536, 
537, 517 21 Týniště nad Orlicí.
T: 30. 4. 2017
Odpovídá: Zdeněk Hejna

2. Vypovědět smlouvu o poskyto-
vání služeb zajišťujících vytvo-
ření internetové prezentace na 
serveru objednatele na základě 
redakčního a publikačního sys-
tému EDACMS s  poskytovate-

lem Martinem Šáděrou, se síd-
lem Osvobození 209, Boršice 
687 09.
T: 15. 1. 2017
Odpovídá: Mgr. Ivana Polášková

A) schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí dle 
žádosti zvýšení limitu mzdo-
vých prostředků pro rok 2016 
o  částku 1.082.000,00, z  toho 
částka Kč 1.014.000,00 Kč jsou 
mzdové prostředky pro pracov-
níky VPP (tyto prostředky jsou 
zúčtovány poskytnutou dotací 
z úřadu práce) a částka ve výši 
Kč 68.000,00 bude použita jako 
odměna zaměstnancům. Po 
navýšení bude limit mzdových 
prostředků pro rok 2016 ve výši 
Kč 5.209.000,00.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí dle žá-
dosti navýšení odpisového plá-
nu o částku Kč 1.946,00. Po na-
výšení bude odpisový plán pro 
rok 2016 ve výši Kč 539.061,00.

3. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí dle 
žádosti vyřazení a  likvidaci 
nepoužitelných zásob materi-
álu (převedených z  Městského 
bytového podniku) ve výši Kč 
14.965,34.

4. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o vyřazení a likvidaci DDHM - 
nepoužitelné vánoční výzdoby.

   

5. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou 
žádost o  čerpání fondu inves-
tic do výše Kč 85.000,00 vč. 
DPH dle § 31 odst. 2a) zákona 
č. 250/2000 Sb. na pořízení el. 
kotle do školní kuchyně.

6. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou 
žádost o  navýšení odpisového 
plánu na rok 2016 o částku Kč 
1.840,00. Důvodem je nákup. 
el. pece. Po navýšení bude od-
pisový plán pro rok 2016 ve 
výši Kč 105.518,00.

7. Změnu ceníku poplatků – zvý-
šení poplatků za upomínky 
pro příspěvkovou organizaci 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí.

8. Odpis nevymahatelných po-
hledávek z  neuhrazených po-
kut uložených městskou policií 
a přestupkovou komisí.

9. Udělení licence zvláštní lin-
kové osobní dopravy na linku: 
660 066 Týniště nad Orlicí – 
Dobruška – Podbřezí, Skalka 
– Kvasiny – Lipovka pro do-
pravce: Jiří Myšák, Kostelecká 
Lhota 89, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí.

10. Smlouvu o nájmu prostor slou-
žících k  podnikání uzavřenou 
dle zákona č.89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, mezi smluvní-
mi stranami město Týniště na 
Orlicí (pronajímatel) a  Juraj 
Altof – PORS, IČ: 72965916 
(nájemce) části budovy čp. 234 
v  přízemí o  rozloze 28 m2 od 
01. 01. 2017 za cenu 4.200 Kč/

měsíc bez energií a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

11. Smlouvu o  nájmu prostor 
sloužících k  podnikání uza-
vřenou dle zákona č.89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi 
smluvními stranami město Tý-
niště na Orlicí (pronajímatel) 
a Hradecká pekárna, s.r.o., IČ: 
62028413 (nájemce) části bu-
dovy čp. 234 v  přízemí o  roz-
loze 61 m2 od 01. 01. 2017 za 
cenu 8.201 Kč/měsíc bez ener-
gií a  pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

12. Pronájem části pozemku p. č. 
1596 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 280 m2 pro p. Kate-
řinu Novou *** za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 01. 2017 za úče-
lem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

13. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 2036 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

14. Smlouvu o  věcném břemeni 
č. 1 -17-001 uzavřenou mezi: 
město Týniště nad Orlicí, se 
sídlem Mírové náměstí 90, 517 
21 Týniště nad Orlicí a  paní 
Alexandrou Hardegg, se síd-
lem *** a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

15. Smlouvu o  bezplatné výpůjč-
ce dle § 2193 a  násl. zákona 
89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v  platném znění, mezi 
smluvními stranami: město 
Týniště nad Orlicí, Mírové ná-
městí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a  příspěvkovou organi-
zací Mateřská škola - Město, 

... pokračování na  str. 4 
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usnesení č. 58
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 12. 12. 2016

usnesení č. 59
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 19. 12. 2016



   

... pokračování ze str. 3
Lipská 259, Týniště nad Orli-
cí, 517 21 a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

16. Přijetí žádosti o  poskytnutí in-
dividuální dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro 
rok 2017 pro Euroregion Pome-
zí Čech, Moravy a Kladska – Eu-
roregion Glacensis ve výši 5000 
Kč na podporu mezinárodní 
dopravy cyklistů v rámci regio-
nu Orlických hor.

17. Ukončení členství Ing. Jany 
Galbičkové v Povodňové komi-
si, Komisi pro územní plán, Ko-
misi pro prevenci kriminality, 
Komisi pro převod majetku SK 
Týniště nad Orlicí na město, ke 
dni 12. 12. 2016.

18. Členství Libora Koldinského 
v  Povodňové komisi, Komisi 
pro územní plán, Komisi pro 
prevenci kriminality, Komisi 
pro převod majetku SK Týniště 
nad Orlicí na město, ode dne 
13. 12. 2016.

19. Rozpočtová opatření č. 65 - 
67/2016.

b) bere na vědomí

1. Zápis zdravotní a sociální komi-
se ze dne 28. 11. 2016.

2. Zápis z  jednání bytové komise 
konaného dne 7. 12. 2016.

3. Zápis č.2/2016 z  jednání Komi-
se životního prostředí ze dne 
30. 11. 2016.

4. Oznámení o  Tříkrálové sbírce 
2017, která proběhne v  období 
do 5. do 12. ledna 2017.

5. Uzavření Mateřské školy – Město 
od 23. 12. 2016 do 31. 12. 2016.

c) ukládá

1. Odboru správy majetku zajistit 
osazení značky zákaz parkování 
s  dodatkovou tabulkou – platí 
pro den svozu komunálního od-
padu (každé úterý) do ulice Va-
šátkova, Týniště nad Orlicí.
Odpovídá: Zdeněk Hejna 
Termín: 31. 12. 2016

A) schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Cachové Margitě a  p. Ca-
chovi Jiřímu, *** na období od 
1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.

2. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Čonkové Marcele, *** 
na období od 1.  1.  2017 do 
31. 3. 2017.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Lohniské Silvii, *** na obdo-
bí od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018.

4. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Janošičové Václavě, *** 
na období od 1.  2.  2017 do 
31. 1. 2018.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Kubcové Nikole, *** na obdo-
bí od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017.

6. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Tomečkové Mileně, *** 
na období od 1.  2.  2017 do 
31. 1. 2020.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Vodovi Leošovi, *** na obdo-
bí od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020.

8. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Jarešové Svatavě, *** 
na období od 1.  2.  2017 do 
31. 1. 2020.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Tučkovi Jiřímu, *** na obdo-
bí od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020.

10. Přidělení bytu a  uzavření ná-
jemní smlouvy p. Dědičové 
Marcele ***. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 2. 2017 do 
30. 4. 2017 s podmínkou úhra-
dy tříměsíční jistiny.

11. Vyplacení odměny pro ředitel-
ku Mateřské školy – U Dubu.

12. Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě podle § 1267 
a  násl. zákona č.89/2012 Sb. 
OZ, mezi smluvními strana-
mi: oprávněný Ing. Miroslav 
Mizera – JSM Hradec Králové, 
který je vlastníkem a  provo-
zovatelem optického kabelu 

   

a  povinným: Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

13. Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě podle § 1267 
a  násl. zákona č.89/2012 Sb. 
OZ, mezi smluvními strana-
mi: oprávněný Ing. Miroslav 
Mizera – JSM Hradec Králové, 
který je vlastníkem a provozo-
vatelem „Přípojky VN 2,8MW 
pro p.č. 1570/9, k.ú. Týniště 
nad Orlicí“ a povinným: Měs-
to Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

14. Nákup darů na kulturní akci 
ples fotbalistů, dne 14. 1. 2017 
ve výši 2 500 Kč, a na pingpon-
gový turnaj dne 4.  2.  2017 ve 
výši 2 000 Kč.

15. Komisi pro otevírání obálek 
k výběrovému řízení na ředite-
le KC Týniště nad Orlicí: Libor 
Koldinský, MUDr. Josef Otava, 
PharmDr. Irena Černínová, 
Ing. Jan Paštika, Mgr. Ivana 
Polášková.

16. Komisi pro výběr ředitele KC 
Týniště nad Orlicí: Libor Kol-
dinský, MUDr. Josef Otava, 
PharmDr. Irena Černínová, 
Pavel Nadrchal, Ing. Markéta 
Píšová, Mgr. Miloslav Berá-
nek, Ing. Vladimíra Lesenská, 
PhDr. Veronika Čepelková, 
Mgr. Jana Tichá, Mgr. Pavel 
Plašil, Jana Kalousová, Tereza 
Otavová, Mgr. Milan Kajn, Bc. 
Tereza Myšáková, Bc. Alena 
Ullrichová, Jaroslava Ullwero-
vá, Eva Drábková, Mgr. Jiří 
Tůma, Ing. Jan Paštika.

17. Rozpočtová opatření č. 68 - 
69/2016.

b) bere na vědomí

1. Vyjádření p. ředitele k  někte-
rým nedostatkům zjištěným při 
veřejnosprávní a finanční kont-
role v  Základní škole v  Týništi 
nad Orlicí.

2. Vyjádření finančního odboru 
k  zjištěným nedostatkům při 
veřejnosprávní a  finanční kon-

trole v Základní škole v Týništi 
nad Orlicí.

3. Dopis napsaný OSM manželům 
Sejkorovým jako odpověď na 
žádost o  odstranění stavby na 
pozemku 2251/3.

4. Změnu ve vedení mzdového 
účetnictví v  Mateřské škole – 
Město od 1. 1. 2017, na žádost 
paní ředitelky školy Michaely 
Diblíkové, DiS.

5. Plnění úkolů z předcházejících 
jednání rady města.

c) ukládá

1. Projednat v  ZM záměr prodeje 
pozemku z  majetku města pro 
žadatele pana Petra Sedláčka. RM 
prodej pozemku nedoporučuje.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

2. Projednat v  ZM odkup nemovi-
tosti - domu č.p. 240 včetně po-
zemku parc.č. 148 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí. RM odkup doporu-
čuje.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

3. Projednat v  ZM Obecně závaz-
nou vyhlášku, kterou se stanoví 
školské obvody MŠ zřízených 
městem Týniště nad Orlicí + do-
hodu mezi městem Týniště nad 
Orlicí a obcí Nová Ves.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

4. Projednat v  ZM Obecně závaz-
nou vyhlášku o místním poplatku 
z ubytovací kapacity v k.ú. Týniště 
nad Orlicí.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé 
údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím medaile, 
odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem, apod. Stačí SMS. Tel.: 608 420 808. 

Starosta města srdečně zve občany na 18. zasedání Zastupitelstva 

města Týniště nad Orlicí, které se bude konat dne 13. 2. 2017 

od 16.00 hodin v malém sále Kulturního domu.
POZVáNkA

Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím medaile, 
odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem, apod. Stačí SMS. Tel.: 608 420 808. 

usnesení č. 60
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 9. 1. 2017
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Dne 24.  11.  2016 se v  Rychnově 
nad Kněžnou konala opět charita-
tivní módní přehlídka Elegance bez 
bariér pořádaná spolkem VerMi, 
který založily hlavní organizátorky 
akce Michaela Rázková a  Veronika 
Vavrečková. Šlo již o  čtvrtý ročník, 
ale tentokrát v nových reprezentativ-
nějších prostorách Pelclova divadla. 
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 
Preclíkových z Dobrého v Orlických 
horách, konkrétně třináctiletý Péťa. 
Péťa se narodil již ve 24. týdnu těho-
tenství a  vážil pouhých 750 g. Přes 
veškerou zdravotnickou péči přišel 
úplně o  zrak, z  důvodu trombózy 
mu byla amputovaná nožička v kole-
ni, má mozkovou obrnu a  také trpí 
řadou potravinových alergií. Matka 
Marie je na výchovu Péti a jeho brat-
ra sama. Vzhledem k Péťově postiže-

   

ní nemůže docházet do zaměstnání 
a je tak závislá na sociálních dávkách.

Akci moderovali Eva Králová 
a Michal Janotka a podpořila ji řada 
známých osobností jako Miss Earth 
Tereza Fajksová, Miss ČR Gabriela 
Franková, Muž roku Jakub Kraus 
a Tomáš Dumbrovský a Mister Glo-
bal Tomáš Martinka. Na začátku bo-
hatého programu vystoupila taneční 
skupina MAD STYLE z Třebechovic 
pod Orebem, zpěváci Martin Ša-
fařík a  Pavel Callta a  hudební sku-
pina Leon. Kromě tradiční bohaté 
tomboly byla pro diváky připravena 

i řada novinek. Ve foyer se podávala 
výborná vína a  prodávaly cupcaky 
speciálně připravené pro tuto akci. 
Rodině se předával šek s  rekordní 
částkou - 140 000 Kč. To ovšem není 
vše! Rodina obdržela také koloběž-
ku značky Crussis, notebook ASUS, 
potravinový balíček EMCO a  dort 
s Péťovou fotografií. Celý večer byla 
úžasná atmosféra a diváci účinkující 
na závěr odměnili potleskem ve stoje.

Hlavní organizátoři akce:
Mgr. Michaela Rázková

Mgr. Veronika Vavrečková

elegANce beZ bARiéR 2016
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Propagaci cyklobusů každoročně 
zajišťuje Euroregion Glacensis pro 
celé území vydáním celobarevné-
ho materiálu v  podobě skládačky 
s mapou, která je vydána v nákladu 
30.000 ks a  dalšími propagačními 
aktivitami v podobě plakátů, inzer-
ce, článků v tisku apod.

V roce 2016 se podařilo naplnit 
slibované novinky v  podobě sle-
dování polohy autobusového spoje 
prostřednictvím webového rozhra-
ní. Na většině veřejných míst v ob-

cích a městech funguje veřejně pří-
stupné Wi-Fi. V  případě zpoždění 
autobusového spoje je možné pro-
střednictvím webového rozhraní 
zjistit, kde se spoj aktuálně nachází 
a jaké má zpoždění.

 
Centrální dispečink IREDO: 
491 580 333

Zobrazení polohy autobusů včetně 
zpoždění: 
http://tabule.oredo.cz

   

ní vozidla) , z toho 3 x pla-
ný poplach - HP Tronic 2x 
a Kulturní dům 1x

•	 25 x Dopravní nehody 
(silniční a železniční) 

Do vybavení jednotky přibylo 

další, moderní vybavení potřeb-
né pro zásahy při záchraně životů 
a majetku.

Přeji vám všem v  letošním roce 
mnoho úspěchů, hodně zdraví 
a osobní spokojenosti.

 Miroslav Bohatý
Velitel JPO Týniště nad Orlicí

   

Nejčastěji užívaná jména děvčat: 
Veronika, Lucie, Gabriela, Adéla, 
Julie, Ema, Anežka

chlapců: David, Štěpán, Kristián, 
Martin

Manželství uzavřelo: - v  obřadní 
síni v Týništi n. Orlicí  12 párů

- na jiném vhodném místě mimo 
obřadní síň  7 párů

V roce 2016 se odstěhovalo 165 
občanů k  trvalému pobytu se při-
hlásilo 101 občanů.

Nejstarší občankou města je 
paní Rosálie Mauerová z  Týniště 
n. Orlicí.
V roce 2016 zemřelo:     75 občanů
z toho: 44 žen a 31 mužů

Marie Hlavová, matrikářka

cyklObusy DO ORlických hOR 2016

ZPRáVA O čiNNOsTi JeDNOTky POžáRNí OchRANy ZA ROk 2016

ZAJíMAVOsTi Z MATRiky MěÚ V TýNišTi NAD ORlicí ZA ROk 2016

Počet přepravených 2015 2016 Rozdíl

Jízdní kola 6 191 6 800 +609

Cestující 16 418 17 893 +1 475

Celkem 22 609 24 693 +2 084

ZáklADNí uMělecká škOlA TýNišTě NAD ORlicí - Akce V ÚNORu

  

■ V pondělí 13. února se koná žákovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■  V úterý 14. února se koná koncert, na němž vystoupí studentka pěvec-
kého oddělení hudební katedry PdF University Hradec Králové Nikola 
horská. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

■  V pondělí 20. února se koná žákovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■  Ve čtvrtek 23. února se koná v sále naší školy okresní kolo soutěže 
Zuš ve hře na smyčcové nástroje. Začátek soutěžního klání nejlepších 
žáků ze všech 5 Základních uměleckých škol našeho okresu bude v 9 
hodin v sále ZUŠ.

Úspěch výtvarného oboru
Poslední měsíc minulého roku byl ve znamení úspěchu žáků výtvarného 
oboru ZUŠ. V soutěži vypisované SVČ Bájo Česká Skalice získaly čestná 
uznání za svá výtvarná díla Tereza Kolářová a Michaela Koubová. Oběma 
žákyním gratulujeme stejně jako jejich učiteli, Mgr. Milanu Cvejnovi.

Mgr. Pavel Plašil

   

Vážení spoluobčané,

rád bych vám přiblížil činnost 
JPO (jednotka požární ochrany) 
Týniště nad Orlicí za uplynulý rok 
2016.

Jednotka vyjela celkem k 91 udá-
lostem, z toho:

•	 50 x Technický výjezd (ote-
vírání dveří, likvidace po-
padaných stromů, snesení 
pacienta, odchyt zvířat a li-
kvidace obtížného hmyzu) 

•	 16 x Požáry (lesní, travní 
porost, kontejnery a  osob-

   

Počet obyvatel k 1. 1. 2017:  6 075

z toho:

Křivice  189
Petrovice  207
Petrovičky  166
Rašovice  163
Štěpánovsko  210
Týniště nad Orlicí  5 140

Ke stejnému datu bylo v loňském 
roce evidováno v Týništi nad Orlicí 
včetně přilehlých obcí 6 148 obyva-
tel

Počet nar. dětí v r. 2016:  65
z toho:  39 děvčat
 26 chlapců

V roce 2015 se narodilo  66 dětí.

   

Cyklobusy do Orlických hor 
2016, jež organizuje Euroregion 
Glacensis, úspěšně ukončily svůj 
provoz. Výsledky letošního roku 
jsou potěšující. Nárůst zazname-
nala jak přeprava cestujících, tak 
počet přepravovaných kol. Skonče-
ná cyklobusová sezóna se dá tedy 
stručně zhodnotit jako úspěšná. 
Autobusy se speciálně upravenými 
vleky zajišťovaly přepravu turis-
tů i  jízdních kol. Celkem bylo na 
všech linkách přepraveno 17.893 

osob a 6.191 kol.

Od konce května do konce září 
najezdily cyklobusy celkem 58 364 
kilometrů. Celková ztráta dopravní 
obslužnosti činila celkem 1.345.976 
Kč. Tuto ztrátu z větší části pokrývá 
Královéhradecký kraj, Euroregion 
Glacensis přispívá menší mírou, 
a  to prostřednictvím příspěvků od 
zúčastněných obcí, měst. Pardubic-
ký kraj si autobusové linky ve svém 
kraji financuje samostatně.
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Vážení čtenáři,

na začátku nového roku bychom 
se rádi alespoň na chvilku zastavili 
a ohlédli za rokem minulým.

V  roce 2016 uplynulo již 20 let, 
co Geriatrické centrum prostřed-
nictvím svých služeb v domově pro 
seniory a  pečovatelských služeb za-
jišťuje potřebnou pomoc a podporu 
seniorům a  osobám se zdravotním 
postižením v našem městě a spádo-
vých obcích.

Náš pracovní tým se skládá z růz-
ných profesí. Každá z  nich je velmi 
důležitá, je naší snahou, aby naše 
služby byly ve všech směrech, co nej-
lepší. I  přesto, že práce není jedno-
duchá, snažíme se, aby byla kvalitně 
a profesionálně prováděna. Obyvate-
lům z Týniště nad Orlicí a jeho okolí 
dáváme určitou jistotu, že nezůsta-
nou bez pomoci, když ji budou v této 
oblasti potřebovat.

Domov pro seniory

Domov pro seniory má k dispozici 
42 lůžek. Služby jsou zde poskytová-
ny celoročně, nepřetržitě 24 hodin 
denně. Do domova pro seniory jsou 
přijímány přednostně osoby z Týniš-
tě nad Orlicí a spádových obcí, v pří-
padě naplnění těchto potřeb přijímá-
me osoby i z  jiných regionů. Služby 
v rámci domova pro seniory jsou ur-
čeny seniorům od 65 let, kteří nemají 
již dostatek fyzických a psychických 
sil, potřebující trvalou pomoc druhé 
osoby, která jim nemůže být zajištěna 
v  jejich přirozeném prostředí i  přes 
veškerou pomoc rodiny a  terénních 
služeb. Poskytují se odborné sociální 
služby vycházející z  individuálních 
potřeb a  možností seniorů. Mimo 
základních potřeb je zajištěno i  ak-
tivní využívání volného času našich 
klientů.

Jak jsme si zpestřili pošmourné 
podzimní dny?

Sychravé počasí nám ukončilo 
naše procházky s  klienty po venku. 
Opět jsme se vrátili k  pravidelným 
aktivitám a  různým vystoupením 
v zařízení. Přijela nás potěšit starými 
českými lidovými písněmi paní Ku-
dibalová z Kostelce nad Orlicí a  její 
přátelé. Zpěv byl doprovázen hrou 
na dvě heligonky a krásně nazdobe-
ným vozembouchem. Mnozí z klien-
tů se k nim přidali a rádi si i s nimi 
zazpívali.

Navštívily nás také terapeutky se 
svými ochočenými zvířaty. Klienti 
se mohli pomazlit s  nádherným si-
biřským kocourem Montym, který 
se stěhoval z náruče do náruče, nebo 
se zakrslým králíčkem s  heboučkou 

srstí. Vycvičený oříšek předváděl, 
jak umí podle čichu vyhledat paml-
sek ukrytý v krabičkách. Tato setká-
ní jsou pro klienty vždy příjemným 
rozptýlením.

V listopadu se uskutečnila i velmi 
zajímavá beseda s panem Shrbeným, 
o cestě po Severní Americe do oblasti 
Severní Dakoty, a to do míst, kde dří-
ve žili Indiáni a kde následně vznik-
ly indiánské rezervace. Také nám 
představil národní park Yellowsto-
ne s  mnohými zajímavostmi. Díky 
nádherným fotografiím měli klienti 
možnost alespoň trošku poznat tuto 
část země.

Co by to bylo za Vánoce bez cuk-
roví?

Samozřejmě i u nás v GC si s po-
mocí našich klientek nějakou tu 
dobrotu upečeme. Cukroví se nám 
povedlo a velmi chutnalo.

Nezapomněl na nás ani pan Dyn-
tera, který chodí do GC pravidelně 
hrát. Uspořádali jsme mikulášskou 
zábavu, pozváni byli i členové Klubu 
důchodců z  města Týniště. Zpívaly 
se lidové i vánoční písničky. Předvá-
noční čas nám zpříjemnili i naši dob-
rovolníci - paní Zemánková s man-
želem, pan Pelikán a  paní Pichová, 
kteří každé úterý hrají a zpívají u nás 
v zařízení.

Celé toto období bylo provázeno 
dalšími rozmanitými vystoupeními. 
Přijelo mezi nás komorní duo pan 
Burdych a  paní Berešová. Zahráli 
nám nádherné skladby jako např. 
Tichá noc či Ave Maria, při kterých 
jsme mohli tiše rozjímat a  užívat si 
tyto klidné chvíle.

Jako každý rok k  nám přišly děti 
z mateřské školky u Dubu, které nám 
předvedly v kostýmech vlastní výro-
by své vánoční vystoupení o naroze-
ní Ježíška a zazpívaly vánoční koledy. 
Své umění nám také předvedly děti 
ze ZUŠ v Týništi nad Orlicí pod ve-
dením pana Plašila. Zahrály nám 
různé skladby na housle, flétnu, kla-
vír a dětský sbor pěkně zazpíval.

Všem moc děkujeme, že nám 
zpestřili předvánoční čas.

 
Pečovatelská služba

Rádi bychom vás informova-
li o  činnosti pečovatelské služby 
v  uplynulém roce. Naši službu vy-
užívalo celkem 125 klientů našeho 
města a  okolních obcí. Díky naší 
pomoci a  péči mohli zůstat ve své 
domácnosti, přestože mnozí z  nich 
jsou omezeni různými zdravotními 
problémy. Také pomáháme rodinám, 
které pečují o  své blízké a potřebují 

   

pomoc nebo dohled v době, kdy ne-
mohou být sami přítomni nebo už 
je pro ně péče příliš náročná. Vedle 
dovozu obědů, senioři nejvíce využí-
vají pomoc při osobní hygieně doma 
nebo v koupelně GC, pomoc při pří-
pravě jídla, zajištění nákupů a jiných 
pochůzek, pravidelný úklid, praní 
a  žehlení prádla, ale i  dohled nad 
pravidelným užíváním léků nebo do-
provody na vycházky a podobně. Pe-
čovatelky jsou pro klienty k dispozici 
denně od 7 do 20 hodin.

Ludmila Altofová a Lýdie Plančí-
ková, Bc.

 Potřebujete podporu či 
pomoc při zvládání péče o  vlastní 
osobu či domácnost?

Pečovatelská služba v  Geriatric-
kém centru Týniště nad Orlicí vám 
může pomoci tento problém řešit. 
Poskytuje terénní a  ambulantní pe-
čovatelské služby seniorům od 65 let 
a osobám zdravotně postiženým od 
27 let, u kterých došlo ke snížení či 
ztrátě soběstačnosti a  schopnosti se 
postarat o domácnost a svoji vlastní 
osobu.

kde a kdy pečovatelskou službu 
poskytujeme?

Pečovatelské služby vám budou 
poskytovány v  domluveném čase 
u vás doma. Pokud byste potřebovali 
zajistit vykoupání mimo svůj domov, 
ve spolupráci s  pečovatelkou vám 
bude toto umožněno v  prostorách 
Geriatrického centra, kde je k  dis-
pozici koupelna vybavená zvedací 
vanou s  pojízdným zvedacím zaří-
zením a  bezbariérovým sprchovým 
koutem.

Naše provozní doba je denně 
(včetně dnů pracovního volna) od 
7,00 hodin do 20,00 hodin.

co musíte udělat, chce-li využí-
vat naši pečovatelskou službu.

Zavolat vedoucí pečovatelské 
služby paní Lýdii Plančíkové, tel. 

494 371 380, 494 372 290 nebo mobil 
603 878 375, která vám poskytne veš-
keré potřebné informace a dle potře-
by si s vámi domluví schůzku, kde si 
upřesníte, jak budou potřebné služby 
zajištěny

.
Pečovatelské služby jsou poskyto-

vány na základě uzavřené smlouvy 
o poskytování pečovatelských služeb 
a  jsou hrazeny dle platného ceníku. 
Na úhradu těchto služeb je možné 
využívat přiznaný příspěvek na péči. 
Pokud byste si nevěděli rady, tak se 
můžete při osobní schůzce obrátit 
na vedoucí pečovatelské služby paní 
Lýdii Plančíkovou, která vám poradí, 
jak postupovat.

co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen těm, 
kteří z  důvodu dlouhodobě nepříz-
nivého zdravotního stavu potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při péči 
o  vlastní osobu a  při zajištění so-
běstačnosti v  rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 
let činí za kalendářní měsíc

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká zá-
vislost)

4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně 
těžká závislost)

8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká 
závislost)

13.200 Kč, jde-li o stupeň IV (úpl-
ná závislost)

O  příspěvek je možné žádat na 
městských úřadech s rozšířenou pů-
sobností dle místa bydliště:

Městský úřad Kostelec nad Or-
licí – odbor sociálních věcí, telefon 
950 159 573, 950 159 574

Pečovatelská služba vám tak dává 
možnost zůstat doma co nejdéle 
a zachovat si vlastní životní styl.

 Lýdie Plančíková, Bc.
Vedoucí pečovatelské služby

geRiATRické ceNTRuM
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schůZky s RODiči VycháZeJících žáků V ZáklADNí škOle

sPOlečeNská kRONikA
     

životní jubilea:
95 let Anna Burešová
92 let Zděnka Horáková
 Věra Brandejsová
90 let Milada Červinková
85 let Jan Chaluš
 Běla Lochmanová
 Vlasta Jelenová
80 let Olga Malá
 Jana Kopecká

Vítáme na svět:
Anežka Martinková

Lukáš Kubík
Hedvika Gründlová
Linda Marková

Rozloučili jsme se:
ladislav Dušek (61)
Jaroslava Jirásková (80)
Jan kopáč (73)
Jaroslava lohniská (86)
ladislav Marek (71)
květoslava Otčenášková (82)
Miluše Prudičová (84)
bohdanka Veselovská (85)

Jan libřický (66)
Marcela Nováková (39)
Marie Jindrová (80)

Poděkování

Děkuji touto cestou Městskému 
úřadu - Sboru pro občanské zále-
žitosti v  Týništi nad Orlicí, jme-
novitě paní Matonohové a Špona-
rové, a  TJ Sokol, jmenovitě paní 
Libušce Novákové za projevená 

blahopřání a  předané květiny 
a  pozornosti k  mým 96. naroze-
ninám.

Marie Šaldová s rodinou

Děkuji paní Simoně Pechové za 
blahopřání k  mým narozeninám 
a také Městskému úřadu v Týništi 
nad Orlicí.

Anežka Bašová 
Křivice

   

vyučovacích hodin na gymnáziu 
– tuto možnost využilo 17 žáků.

•	 15.  12. přijeli vyučující i  stu-
denti SŠ služeb, obchodu a  gas-
tronomie z Hradce Králové, aby 
zde představili obory, které tato 
škola nabízí. Žáci měli možnost 
se nechat ostříhat, upravit účes, 
nechat se nalíčit na den i  večer. 

Seznámili se s  novými kadeř-
nickými i  kosmetickými trendy 
s tím, jak pečovat o pleť v tomto 
věku.

•	 15. 12. se konala schůzka rodičů 
vycházejících žáků se zástupci 
SŠ.

Mgr. Milan Kajn

   

Pravidelně v  měsíci prosinci se 
konají schůzky rodičů vycházejí-
cích žáků se zástupci středních škol 
a středních odborných učilišť. Mají 
za úkol přiblížit zákonným zástup-
cům jednotlivé střední školy, které 
o  tyto schůzky projevily zájem. 
A ten je veliký. Nejen z řad rodičů, 
ale i výchovných poradců a ředitelů 
středních škol, kteří mají možnost 
prezentovat „ svoji“ školu v  těch 
nejlepších aspektech. I  v  tomto 
školním roce se uskutečnila tato 
schůzka a  to přesně 15.  12.  2016 
v  17.00 hodin. Bylo přítomno 19 
zástupců středních škol a  desítky 
rodičů se svými dětmi.

Průběh schůzky byl přínosem 
pro rodiče i vycházející žáky. Úvod-
ní informace výchovné poradkyně 
– Mgr. Dany Martinkové a ředitele 
školy – Mgr. Milana Kajna se týkaly 
pravidel přijímacích zkoušek, důle-
žitosti pololetního vysvědčení, vy-
plňování tiskopisů přihlášek a ode-
vzdávání zápisových lístků a  také 
mnoha akcí základní školy, kterých 
se „ deváťáci“ účastní, aby si dobře 
vybrali střední školu.

 
co nabídla naše Zš  

letošním deváťákům

•	 16. 9. „Den pro vás“ - soutěž na 
SOŠ a  SOU Vocelova Hradec 
Králové, kde se žáci osmých 
a  devátých ročníků mohli blíže 
seznámit s obory, které se vyuču-
jí na této škole.

•	 10.  10. třída 9. C navštívila ÚP 
v  Rychnově nad Kněžnou – in-
formační a poradenské centrum, 
kde si žáci vyplňovali testy, ze 
kterých jim vyšla řada pro ně 
vhodných povolání a  seznámili 
se s trhem práce v našem regio-
nu.

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

•	 25. 10. navštívila ÚP v Rychnově 

nad Kněžnou třída 9. A.

•	 31. 10. viděli žáci prezentaci SPŠ 
stavební z  Hradce Králové, byla 
zde představena řada oborů 
a  naše bývala žákyně, dnes stu-
dentka 4. ročníku, Lucie Škol-
níková předvedla našim žákům 
konkrétní možnosti projektová-
ní např. rodinného domu včetně 
vnitřního vybavení.

•	 15. 11. zde byl představit zástup-
ce SPŠ a  SOU Hradební ulice 
z  Hradce Králové se svými stu-
denty jejich školu. Byl zde kromě 
jiného předveden robot sestroje-
ný a naprogramovaný studenty.

•	 22.  11. přijela výchovná porad-
kyně z  Gymnázia F. M. Pelcla 
v  Rychnově nad Kněžnou se 
svými studenty a seznámili naše 
žáky s možností studia na jejich 
škole, volnočasovými aktivitami, 
odpovídali na dotazy chlapců 
a děvčat.

•	 23. 11. pro naši školu již tradičně 
uspořádala Obchodní akademie 
v Kostelci den otevřených dveří – 
letos na téma,Cesta kolem světa 
s angličtinou“.

•	 29. 11. jsme byli v Dobrušce, kde 
měli žáci možnost vidět učebny 
i dílny SŠ -Podorlického vzdělá-
vacího centra.

•	 3. 12. se žáci na půdě naší školy 
seznámili s obory studia na VOŠ 
a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.

•	 7.  12. odjeli někteří žáci 9. roč-
níku na workshop SŠ služeb, ob-
chodu a gastronomie do Hradce 
Králové, kde se konal,Den od-
borných dovedností“- této akce 
se zúčastnilo 19 žáků.

•	 7. 12. se vydali jiní žáci do Rych-
nova nad Kněžnou, kde se měli 
možnost zúčastnit některých 



strana 09

   

Na začátku trochu statistiky. Je 
to přátelé, čtenáři, především vaše 
zásluha, nebýt vás, nebylo by co 
sčítat. Vypůjčilo se 44 535 knih 
naučných, krásné literatury a peri-
odik. Knihovnu navštívilo 26 246 
návštěvníků tj. fyzické návštěvy, 
virtuální, návštěvníci internetu 
a  kulturních akcí. Fond knihovny 
činí 47 641 knihovních jednotek. 
Odebíráme 64 titulů časopisů.

Výstavy:

Rok jsme zahájili vernisáží vý-
stavy, kterou autor, Julek Šimko, 
nazval: „Okem fotografa, srdcem 
básníka“. Druhou výstavou byla: 
„Výstava čajových obalů“. Svou 
úctyhodnou sbírku prezentovala 
Mgr. Klára Volejníková. Prostřed-
nictvím čajů jsme navštívili téměř 
celý svět.

„Letem módním světem“. Své 
modely vytvořené na prázdnino-
vém příměstském táboře DDM, 
pod vedením Mgr. Kláry Zářecké 
předvedlo několik budoucích návr-
hářů, dívek i chlapců…

Ve spolupráci s Galerií Jaroslava 
Dostála se uskutečnila hojně na-
vštívená vernisáž a  výstava: „Jiří 
Michálek-Poetické obrazy ochot-
níka“

Přednášky:

Kodaň: cestopisná přednáška 
Tomáše Černohouse, po které toto 
úchvatné město mnoho účastníků 
určitě navštíví…

„Základy dědičnosti“: Dědičné 
choroby, přednesl MUDr. Jiří Ho-
chmann CSc.

Ve spolupráci s  ČČK se konal: 
„Kurz první pomoci“, na kterém 
bylo možno získat certifikát.

Autorská čtení:

„Snění Babky Ťapky“. Podruhé 
jsme pozvali zajímavou cestovatel-
ku Johanu Nyklovou, aby nám četla 
ze svých připravovaných knih.

„Vřeteno osudu“. Autorské čtení 
z  knihy Otomara Dvořáka. Autor 

   

nám přiblížil další nové zajímavosti 
ze života Karla Jaromíra Erbena.

„Kauza Jan Masaryk (nový po-
hled)“ - autorské čtení badatelky 
Václavy Jandečkové. Zdá se, že 
již hodně bylo napsáno a  vyřčeno 
v  této kauze, autorka nás ale pře-
svědčila, že nikoliv.

Východočeský umělecký mara-
tón: spisovatelé MUDr. Miroslav 
Skačáni a Milan Dušek.

Pravidelné setkávání s  regionál-
ními autory.

Další zajímavou aktivitou pro 
naše čtenáře a  nejen pro ně, jsou 
pravidelné „Botanické vycházky 
po okolí Týniště“. V minulém roce 
jsme uskutečnili celkem tři se zá-
věrečným shrnutím a  promítáním 
v  městské knihovně. Těší nás ob-
rovský zájem o  tuto aktivitu, která 
je zajímavá díky znalostem a trpěli-
vosti Mgr. Jana Doležala.

Jeho ochoty jsme využili i v dět-
ském oddělení, kde poprvé proběhl 
soubor přednášek pro ZŠ: „Pozná-

váme přírodu v  okolí Týniště nad 
Orlicí“.

Knihovny po celé České repub-
lice mají čtyři velké akce, do kte-
rých jsme se zapojili jako každý 
rok i  my. Jedná se o  Březen měsíc 
čtenářů, Noc s  Andersenem pod 
názvem: „Světem pohádek s malou 
mořskou vílou“. Na podzim Týden 
knihoven. Nejmladší aktivitou je 
Den pro dětskou knihu. V  rámci 
těchto aktivit vznikl „Dámský klub“ 
a  tradiční „Setkávání v  Klubu dů-
chodců“. Starší čtenářky cítily po-
třebu konzultace u Facebooku, aby 
mohly lépe komunikovat s mladou 
generací. Uspořádali jsme akci 
„FACEBOOK nejen pro mladé, ale 
i starší…“

Na konci roku byla nově naho-
zena budova knihovny a upraveno 
její okolí. Novou službou je BIB-
LIOBOX. Do něho můžete mimo 
výpůjční dobu odevzdávat knihy, 
které jste si zapůjčili v  Městské 
knihovně Týniště nad Orlicí.

Věra Bouzková

MěsTská kNihOVNA – OhléDNuTí ZA ROkeM 2016
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DDM sluNíčkO - Akce ÚNOR
     Andělské zvonění

Na zlatou adventní neděli při-
pravilo Sluníčko odpoledne plné 
dílen, her a  vystoupení v  Kultur-
ním domě pod názvem Andělské 
zvonění. Ve výtvarných dílničkách 
si mohly děti s pomocí andělů vy-
robit svícen ze skleničky, andělíčky 
z filce nebo z vatových tampónků, 
nakreslit a  zarámovat si vlastního 
andělíčka nebo si složit hvězdič-
ku z  čajových sáčků, či se věnovat 
vybarvování mandal nebo vánoč-
ních vymalovánek. Další aktivitou 
andělů bylo volné hraní deskových 
her pro děti i dospělé. Všichni tak 

mohli vyzkoušet zajímavé novinky 
i  ověřené hry od firmy Albi nebo 
Mindoku, se kterými si andělé hrají 
celý rok v  DDM, na akcích, nebo 
na táborech. Rodiče zaujala přede-
vším logická hra pro jednoho Uto-
pia a novinka Cortex pro děti, kde 
se pravidla hry mění podle právě 
otočené karty a  pro získání výhry 
je potřeba především postřeh, ale 
i  vědomosti nebo logika. Ze star-
ších her bavily hlavně Želvičky, kte-
ré baví děti i dospělé. Od 16 hodin 
potom mohli návštěvnici zhléd-
nout představení hudebních a dra-
matických kroužků DDM. Svá na-
cvičená vystoupení ukázali flétnisti, 

keyboardisti a kytaristi, povětšinou 
zazněly vánoční koledy a  písně. 
Zazpívaly také dvě odvážné před-
školačky z  kroužku Šikulka, které 
jediné nepodlehly chřipce nebo 
angíně. Svoje autorské divadelní 
představení zahráli mladší členové 
divadelní skupiny Poškoláci. Vydali 
jsme se s nimi až do daleké Afriky, 
kde dvě cestovatelky mohly strávit 
Štědrý večer s  domorodci. Starší 
Poškoláci potom sáhli po osvěd-
čené klasice: mohli jsme vidět Sně-
hovou královnu H. CH. Anderse-
na. Příběh Kaye, Gerdy a  Sněhové 
královny doplnili ostatní členové 
divadelní skupiny v  rolích čarodě-

je, loupežnice, prince a  princezny 
nebo vloček a střípků zrcadla. Nyní 
všechny herce a muzikanty čeká vá-
noční odpočinek a v lednu příprava 
na hlavní sezónu koncertů a  pře-
hlídek. Děkujeme všem andělům 
za pomoc, především díky jim se 
akce velmi vydařila a možná i jejich 
zásluhou se začalo venku sypat jako 
z roztržené peřiny, takže při odcho-
du z divadla byla atmosféra vskut-
ku vánoční.

Eva Jenčíková

Fotogalerii naleznete také na třetí  
straně obálky

 

PROběhlO V DDM…

   

■ středa 1. 2. keRAMikA pro dospělé 16 – 18 hod. 
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou posle vlastních nápadů nebo 
námětů lektorky. Cena 120 Kč/osoba.

■ čtvrtek 2. 2. VýleT DO bAZéNu 8 – 14.30 hod. 
V týnišťské škole je ředitelské volno, děti s námi mohou na výlet do 
hradeckého Aquacentra. Cena 220 Kč (jízdné, vstupné, dozor).

■  čtvrtek – pátek 2. – 3. 2. POháDkOVá NOc A DeN 18 – 15 hod.
Večerní hry, zpívání s kytarou, přenocování a páteční pohádkové slu-
níčkohrátky. Pro děti ZŠ. Cena 240 Kč (nocleh, snídaně, svačina, oběd, 
dozor, materiál, program).

■  Pátek 3. 2. POháDkOVé sluNíčkOhRáTky 8 – 15 hod. 
Pololetní prázdniny ve Sluníčku s pohádkovým programem. Cena 
130Kč (svačina, oběd, program, dozor, materiál). Na všechny pololetní 
akce jsou přihlášky s bližšími informacemi ve Sluníčku, přihlaste se 
předem.

■  Úterý 7. 2. PeDig  17.30 – 20 hod. 
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Přihlaste se, 
prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■  čtvrtek 9. 2. heRNíček  13 – 14.30 hod. 
Odpoledne plné her pro děti z 1. – 5. tříd. Deskovky, které rozvíjejí 
pozornost, soustředění, logiku, paměť a spolupráci. Po dohodě vyzved-
neme děti v družině. Info na tel.: 725435732. Vstupné 10 Kč. V nabídce 
máme téměř 200 her.

■  Úterý 14. 2. FiMO srdce 10x jinak  17.30 – 19.30 hod.  
Malí i velcí mohou z polymerové hmoty vytvořit přívěšek, náušnice, 

ozdobu do okna nebo dárek pro někoho blízkého. Ukážeme si některé 
fígle a vyzkoušíme různé vzory. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 
Kč + spotřebovaný materiál.

■ sobota 18. 2. DěTský MAškARNí kARNeVAl 
Tradiční akce v tělocvičně U Dubu od 14.30 hod. Vítáme masky 
i doprovod, občerstvení, tombola, předtančení, soutěže a hry pro děti 
zajištěny. Vstupné 40 Kč.

■  Úterý 21. 2. PeDig  17.30 – 20 hod. 
Děti i dospělí se u nás mohou zamotat třeba do jarních ošatek nebo 
velikonočních zajíců. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

 
JARNí PRáZDNiNy – přihlášky a bližší informace v DDM

■  Pondělí 27. 2. leDOVé sluNíčkOhRáTky 8 – 15 hod 
Celodenní program v DDM, nebo podle počasí venku. Zajištěn oběd 
a pitný režim. Cena 130 Kč.

■  Úterý 28. 2. VýleT hRADec kRálOVé 
Výprava do hradeckého muzea na masopustní program a návštěva 
aquacentra. Cena 250 Kč.

■ středa 1. 3. VýleT TONgO  
Oblíbený výlet do hradeckého Tonga, kde se vyřádí úplně všichni. 
Cena 220 Kč.

■ čtvrtek 2. 3. VesMíRNé sluNíčkOhRáTky 
Celodenní program v DDM, nebo podle počasí venku. Zajištěn oběd 
a pitný režim. Cena 130 Kč.
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šesTNácTá TříkRálOVá sbíRkA - V RekORDNích MRAZech RekORDNí VýsleDek

   

Tříkrálová sbírka se letos kona-
la v ČR posedmnácté, v Dobruš-
ce, v Opočně a zúčastněných ob-
cích pošestnácté.

Je to největší dobrovolnická 
akce v  ČR a  účastní se jí kolem 
50 tisíc koledníků a dalších dob-
rovolníků. TKS reprezentuje so-
lidaritu lidí s  potřebnými, naší 
společnou snahu konat dobro, 
pomáhat bližnímu a  nebýt lho-
stejný. Sympatické na ní je, že 65 
% z vykoledovaných peněz zůstá-
vá na účtu Charity v místě.

Opět se ukázalo, že v  Dobruš-
ce a všech zapojených obcích lidé 
Tříkrálovce věří a  podle toho se 
chovají. Každým rokem se vybere 
víc. Nejčastější příspěvek je 200 
nebo 100 Kč. Ale v  pokladnič-
kách se našlo i mnoho tisícikorun 
a  také dvoutisícovek. O  výtěžek 
samozřejmě jde, ale není na prv-

ním místě. Největším přínosem je 
radost a poselství, které přinášejí 
malí králové lidem do jejich do-
mácností. Přinášejí přání zdraví 
a  požehnání pro celý rok. Přání 
také píší na futra dveří a  písme-
na K+M+B znamenají Bůh chraň 
tento dům, žehnej tomuto domu. 
Proto také nepraktikujeme ano-
nymní pouliční koledování, ale 
poctivě se snažíme obejít všechny 
domácnosti.

Peníze z Tříkrálové sbírky pou-
žíváme tradičně na sociální služ-
bu OA, průměrně asi 180 000 Kč 
ročně, na další pomůcky do cha-
ritní půjčovny, přímou finanční 
pomoc lidem v  nouzi a  také po-
síláme peníze na projekt Adopce 
na dálku do Indie. Před dvěma 
měsíci jsem se byla v Indii osobně 
podívat, jak tento projekt funguje 
a  mohu říct, že jsem 100% pře-

   

svědčená, že i tyto peníze jsou vy-
nakládány správně a účelně.

Kdo by potřeboval pomůcku 

nebo službu osobní asistence, 
najde kontakt na www.dobruska.
charita.cz

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů 179 477 Kč

VAL, Provoz 8 000 Kč

Chlístov 2 512 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 65 200 Kč

POHOŘÍ 20 216 Kč

SEMECHNICE 8 889 Kč

Mokré 6 754 Kč

TRNOV, Houdkovice 17 086 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 21 384 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 22 592 Kč

PŘEPYCHY, Záhornice 31 067 Kč

OČELICE, Městec n. Dědinou 12 545 Kč

DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 29 817 Kč

BYSTRÉ V O. H. 14 540 Kč

JANOV A TIS 8 480 Kč

OHNIŠOV 20 051 Kč

SNĚŽNÉ 6 846 Kč

SEDLOŇOV 7 624 Kč

DOBŘANY, Nedvězí 8 670 Kč

BOHDAŠÍN 6 764 Kč

KOUNOV Šediviny 12 156 Kč

BAČETÍN Sudín 12 445 Kč

DEŠTNÉ V O. H. 14 183 Kč

OLEŠNICE V O. H. 7 472 Kč

TÝNIŠTĚ N. O. 18 399 Kč

LÍPA N. O. 11 329 Kč

CELKEM 574 498 Kč

Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2017! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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MlADí FilANTROPOVé Míří „Přes Překážky ke hVěZDáM“

DARuJTe! šáTky, šály, kAbelky, 
Pásky, bižuTeRii, kRAVATy A kNihy 

PRO DObROčiNNý bAZAR.

   

méně stojí až 300.000 Kč ročně.
Výsledná částka, která se na akci 

vybere, bude navíc Nadací Via 
s přispěním Nadace Karla Janečka 
zdvojnásobena až do výše 15.000 
Kč a  k  vybrané částce přidá další 
finanční příspěvek, pokud se pove-
de vybrat více než 30.000 Kč. Ge-
nerálním partnerem akce je firma 
Kenvi CZ, která finančně podpoří 
náklady vzniklé při organizaci celé-
ho projektu. Kultuře Rychnov nad 

Kněžnou, s.r.o., děkujeme za pro-
půjčení prostor pro konání akce.

Více informací, novinky a  po-
drobný program jsou pravidelně 
zveřejňovány na Facebooku na 
stránce „Přes překážky ke hvěz-
dám“, na facebookovém profilu 
Centra Orion, z.s. nebo na jejich 
internetových stránkách www.cen-
trum-orion.cz.

Eliška Charvátová

   

Tři studentky gymnázia pořádají 
benefiční akci na podporu činnosti 
Centra Orion, z.s.

Dobro-druzi – to jsou tři spolu-
žačky maturitního ročníku Gym-
názia F. M. Pelcla v Rychnově nad 
Kněžnou. Staly se jimi díky stejno-
jmennému projektu Nadace Via, 
která letos uspořádala jeho první 
ročník v  návaznosti na projekt 
„Pomáhej“. Jejich cílem je podpořit 
mladé lidi ve filantropii - pomoci 
druhým. V  letošním roce Nadace 
vybrala 14 projektů mladých fi-
lantropů po celé České republice 
a rychnovský projekt „Přes překáž-
ky ke hvězdám“ je jedním z nich.

Kája, Bára a Eliška si pro všech-
ny zájemce nejenom z  Rychnova 
nad Kněžnou a  okolí připravily 
dvoudenní benefiční akci, která se 
bude konat 24. a 25. března 2017 ve 
Společenském centru v  Rychnově 
nad Kněžnou. Tam se budou moci 
návštěvníci zúčastnit například čet-
ných zajímavých přednášek a  be-
sed, promítání filmů, tanečního vy-
stoupení, koncertu a dobročinného 
bazaru módních doplňků a  knih, 

jejichž sbírka začíná právě teď.
Až do konce února 2017 budete 

moci na různých místech po Rych-
nově nad Kněžnou a  okolí nalézt 
označené krabice, do kterých mů-
žete vhodit kabelky, šátky, šály, pás-
ky, bižuterii, kravaty, které nenosí-
te, a také knihy, které již nečtete, ale 
stále mohou udělat radost dalším. 
Vše se poté bude v  uvedené dny 
na bazaru prodávat. Sběrná místa 
najdete v  Rychnově nad Kněžnou 
na Městském úřadě a  v  Městské 
knihovně, v  Centru Orion a  cuk-
rárně Blanka. Do Gymnázia F. M. 
Pelcla můžete darované předměty 
poslat po studentech nebo pracov-
nících školy.

Výtěžek z celé akce je určen pro 
Centrum Orion, z.s., místní nezis-
kovou organizaci, která podporuje 
rodiny dětí a  mladých dospělých 
s handicapem, aby mohli žít stejné 
životy jako jejich zdraví vrstevníci. 
Vybranou částku Centrum použije 
na provoz terapie EEG Biofeed-
back, což je terapie na podporu 
činnosti mozku, která je určena 
zdravým i handicapovaným dětem 
i dospělým. Provoz této terapie nic-

   

Město Kostelec nad Orlicí se při-
pojilo k charitativní akci tří studen-
tek rychnovského gymnázia, která 
má za cíl podpořit Centrum Orion, 
z. s., se sídlem Dlouhá Ves 116, 
Rychnov nad Kněžnou. Centrum 
Orion podporuje rodiny s  dětmi 
s handicapem, aby mohly žít stejný 
život, jako jejich vrstevníci – na-
vštěvovat školu, aktivně trávit svůj 
volný čas. Organizace poskytuje 
dvě sociální služby – Osobní asi-
stenci a  Centrum denních služeb 
a  mimoto nabízí spoustu dalších 
aktivit pro děti s postižením i jejich 
rodiny.

Na podporu dobročinného ba-
zaru jsme zajistili sběrné místo pro 

sbírku šátků, šál, kabelek, pásků, 
bižuterie, kravat a  knih. Výtěžek 
z  prodeje na dobročinném bazaru 
bude určen na podporu aktivit or-
ganizace.

Chcete-li darovat do bazaru šát-
ky, šály, kabelky, pásky, bižuterii, 
kravaty či knihy, můžete je zanést 
v  pracovní době na Městský úřad 
Kostelec nad Orlicí na Odbor so-
ciálních věcí (přízemí nové budovy 
pí Marková), případně zanechat 
v připravené krabici na podatelně. 
Připravena jsou i další sběrná místa 
(viz přiložený letáček).

Sběr bude probíhat od 9.  ledna 
do 28. února 2017.

Děkujeme za vaši podporu
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kulTuRNí, sPOlečeNské A sPORTOVNí Akce - ÚNOR 2017
datum- den čas název místo konání
St 1. 2. 16:00 – 18:00 keRAMikA pro dospělé DDM Sluníčko

Čt 2. 2.
08:00 – 14:30 VýleT DO bAZéNu DDM Sluníčko

18:00 – 15:00 POháDkOVá NOc A DeN
Večerní hry, zpívání s kytarou, přenocování a páteční pohádkové sluníčkohrátky DDM Sluníčko

Pá 3. 2. 08:00 – 15:00 POháDkOVé sluNíčkOhRáTky DDM Sluníčko
Ne 5. 2. 18:00 TANečNí POlePšOVNA Kulturní dům
Út 7. 2. 17:30 – 20:00 PeDig DDM Sluníčko

Čt 9. 2.
13:00 – 14:30 heRNíček DDM Sluníčko

20:00 – 22:00 VečeRNí DílNA pro rodiče, téma: Valentýnské překvapení MC Ratolest
Pá 10. 2. 18:00 TANečNí POlePšOVNA Kulturní dům
Ne 12. 2. 15:00 POVíDáNí O PeJskOVi A kOčičce Divadelní představení divadla SemTamFór Kulturní dům
Po 13. 2. 18:00 žákOVský kONceRT spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ

Út 14. 2.
17:30 – 19:30 FiMO srdce 10 x jinak DDM Sluníčko

18:00 kONceRT se studentkou hudební katedry UHK Nikolou Horskou Sál ZUŠ

Čt 16. 2. 10:00 – 11:00 POháDkOVé čTeNí nejen pro děti a rodiče z MC Ratolest Knihovna – 
dětské oddělení

So 18. 2. 14:30 DěTský MAškARNí kARNeVAl Těl. U Dubu
Ne 19. 2. 18:00 TANečNí POlePšOVNA Kulturní dům
Po 20. 2. 18:00 žákOVský kONceRT spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ
Út 21. 2. 17:30 – 20:00 PeDig DDM Sluníčko

Čt 23. 2.
9:00 OkResNí kOlO soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje Sál ZUŠ

16:30 -18:00 kRálOVský kARNeVAl Pořádá MC Ratolest pro děti od 1 do 6 let Kulturní dům
So 25. 2. 20:00 Ples hAsičů Kulturní dům

Ne 26. 2.
06:00 – 10:00 PTAčí TRh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

14:00 TANečNí ODPOleDNe nejen pro dříve narozené Kulturní dům
Po 27. 2. 08:00 – 15:00 leDOVé sluNíčkOhRáTky DDM Sluníčko
Út 28. 2. VýleT DO hRADce kRálOVé DDM Sluníčko

VysTOuPeNí JeZDeckéhO klubu bRiliANT - PeTROVice „cesTA DO beTléMA“

   

V  předvánočním čase ve třetím 
adventním víkendu se uskutečnilo 
již druhé vystoupení členů Jezdec-
kého klubu Briliant Petrovice – 
„Cesta do Betléma“. Členové krouž-
ku si připravili voltižní vystoupení 
na hudbu. Voltiž je jednou z  dis-
ciplín jezdeckého sportu, je gym-

nastikou na koni s  předem danou 
sestavou na hudbu. Následovala 
jezdecká ukázka dvou členek naše-
ho klubu, které předvedly základy 
ovládání koně. Samotným vyvr-
cholením programu byl výpravný 
příběh „Cesta do Betléma“ o  cestě 
tří králů do Betléma k  narození 

   

Ježíše. Tento příběh byl doplněn 
několika koledami, které zpívaly 
samotné děti. I přes nepříznivé po-
časí se akce vydařila a pro všechny 
přítomné byla hezkým navozením 
období vánočních svátků.

Naše aktivity podporuje Králo-
véhradecký kraj prostřednictvím 

projektů „Společně jsme na koni“ 
a  „Jezdíme jedna, dva, je to velká 
zábava“.

Za JK Briliant Petrovice
Markéta Píšová
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■ 3. 2. (Pá) Pololetní prázdniny – MC je zavřené.
■  9. 2. (čt) Večerní DílNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Valentýnské 

překvapení
■  16. 2. (čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské kNihOVNě, od 10:00 h 

(čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
■  20.–24.  2.  (Po-Pá) kARNeVAlOVý týden v  Mc! Tvoření, zpívání, 

cvičení v maskách!
■  23. 2. (čt) kRálOVský kARNeVAl v kc, do 16:30 hodin, pro děti od 

1 do 6 let (+ sourozenci). Program: živá muzika NICNEUMÉL, králov-
ské soutěže, tancování, zpívání, tombola! Vstupné: dítě 20,– /30,– Kč 
a dospělý 10,– /20,– Kč (členi, nečleni).

■ 27. 2.–3. 3. (Po-Pá) JARNí PRáZDNiNy – omezený provoz MC

MATeřské ceNTRuM RATOlesT

DAlší Akce V ÚNORu:

kontakty výboru Mc Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

činnost Mc Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC únOR

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
ROlnIČKA-Flétnička
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

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

úT

HeRnA
MIMInKA (0-5 měsíců - nesedící)
MIMInKA (5-12 měsíců, sedící)

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

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

HeRnA
FlÉTnA – škol. pokr.
VČelIČKA
VŠeZnÁleK
FlÉTnIČKA - pokr.

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

ČT

soukr. angličtina soukromá Angličtina 15:00-18:00

PÁ

HeRnA s programem od 10 h.
(montessori herna a dílna)

09:30-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

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

českObRATRská cíRkeV eVANgelická

     

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost 
sňata, jehož hřích je přikryt.

Žalm 32,1

Potřeba odpuštění přichází podle 
Bible v  lidských životech na řadu 
velmi brzy po naplnění základních 
životních potřeb. Vlastně i Ježíš nás 
v  modlitbě Otče náš vede nejprve 
k  prosbě za jídlo (a  pití, domov, 
bezpečí…) a hned poté k prosbě za 
odpuštění.

Proč potřebujeme odpuštění ob-
dobně jako žalmista? Protože náš 
svět a naše vztahy jsou plné nejen 
dobrých Božích darů, ale také zla 
a  hříchu. Naše vina má mnoho 
podob, od nenápadné hádky přes 
povyšování nad druhými až po nej-

horší záležitosti. Naše vina může 
být v tom, že mineme dobrý cíl, po-
křivíme něco, co mělo zůstat rovné 
a přímé, narušíme celistvost něčího 
majetku nebo rodiny, jsme lhostej-
ní tam, kde jsme měli konat… Bible 
je v  tomto smyslu vůči nám lidem 
realisticky kritická. Jsme nejen obě-
ti zla, ale nevyhnutelně – ve větší 
nebo menší míře – i  jeho vykona-
vatelem.

Řešením našich malých i velkých 
vin nemůže být mlčení, zapírání 
nebo poukazování na obdobná se-
lhání druhých. Hřích může z  člo-
věka vyjít jedinou cestou, totiž 
upřímným a  pokorným vyznáním 
z jeho úst. Dnešní žalm je pak dě-
kovnou a povzbuzující písní po při-

jatém odpuštění.
Být křesťanem znamená mimo 

jiné umět prosit o odpuštění – Pána 
Boha i své bližní.

Pane Bože, ukaž mi mé hříchy, 
viny a chyby. Dej mi pokoru, abych 
je před tebou ani před těmi, kterým 
ubližují, neskrýval ani nezapíral, 
ale místo toho prosil o  odpuštění. 
Amen.

Píseň:
1. Pojďte všichni, kteří lkáte, 

všichni, kdo svou bídu znáte, mi-
lost vám se zvěstuje. Pro zásluhy 
Krista Pána i vám otevře se brána, 
/: on kde v slávě kraluje. :/

2. Pevně v  něho důvěřujte, 
v smlouvě jeho věrně stůjte v zlých 
i dobrých hodinách! Ten, jenž zvrá-

til pekla brány, věčné chystá pro vás 
stany /: v  nadehvězdných konči-
nách. :/

3. Sióne, slav krále svého, který 
potřel hada lstného, slav jej s  pra-
vou vroucností. Jím ti vzešla spásy 
doba, nezruší ji pekla zloba; /: pěj 
mu žalmy vděčnosti. :/

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 512 Pojďte všichni, kteří lkáte 
(nápěv Josef Karafiát, 1873, text J. 
Baštecký, 1873)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v únoru (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

12. 2. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška
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Oznámení
MUDr. Hana Vavřičková 
ukončila k 31. 12. 2016 
svou stomatologickou 
činnost. 
Pacienti se můžou ob-
rátit na stomatology na 
Poliklinice v Týništi n. O. 
(pokud ještě přibírají nové 
pacienty) nebo v okolních 
městech - Hradec Králové, 
Rychnov n. K., Kostelec 
n. O. 

Poliklinika 
Týniště n. O., s.r.o

PáTRáNí PO hisTORických DOkuMeNTech 

ZPRáVA O čiNNOsTi MěsTské POlicie – PROsiNec 2016

   

■ Dne 1. 12. 2016 v 12:28 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení na linku 156, že v Týništi nad Orlicí v ulici Barákova 
vytéká u rodinného domu voda. Oznámení bylo prověřeno, 
vyrozuměn rodinný příslušník majitele nemovitosti a voda 
unikající z důvodu havárie byla uzavřena.
■ Dne 2. 12. 2016 v 14:40 hod. bylo přijato telefonické ozná-

mení o volném pobíhání psa plemene německý ovčák, který se má pohy-
bovat po obci Štěpánovsko. Strážníkem byl na místě učiněn pokus o od-
chyt psa, avšak tento se nezdařil. Následně byl zjištěn a vyrozuměn majitel 
psa, který zajistil okamžité zjednání nápravy. Řešeno blokovou pokutou.
■ Dne 3. 12. 2016 v 18:00 hod. Policie ČR Týniště nad Orlicí požádala o po-
moc při zákroku v ulici Okružní, ve vstupních prostorách restaurace „Na 
Severu“ a v prostoru před touto restaurací, kde má být početná skupina 
silně podnapilých mužů, kterým pro jejich podnapilost nebyl v restauraci 
podán alkohol. Nyní se na uvedeném místě zdržují a mají budit veřejné 
pohoršení. Muži byli vykázáni ze vstupní chodby do restaurace a násled-
ně byl prováděn dohled nad jejich chováním na veřejných prostranstvích. 
Narušování veřejného pořádku nebylo zaznamenáno.
■ Dne 6. 12. 2016 v 18:45 hod. městská policie obdržela telefonické ozná-
mení o poškození plastového koše na psí výkaly vhozením petardy (zá-
bavní pyrotechniky) v Týništi nad Orlicí v ulici Okružní. Díky nadstan-
dardnímu oznámení, kdy byl oznamovatelem poskytnut dokonalý popis 
pachatelů a  směr útěku se podezřelé osoby podařilo dopadnout v  ulici 
T.G. Masaryka. Jednalo se o skupinku čtyř mladíků. Vzhledem k věku pa-
chatelů byla věc řešena náhradou způsobené škody a úklidem veřejných 
prostranství.
■ Dne 8. 12. 2016 v 17:15 hod. byla v rámci hlídkové činnosti strážníkem 
v ulici Nádražní spatřena skupina mladíků, kteří zcela ignorovali chodník 
a šli roztažení po vozovce. Na výzvu strážníka k užití chodníku zareagoval 
jeden z  mladých mužů slovy „Buď ticho!“ a  počal odhazovat předměty 
pod služební vozidlo. V návaznosti na toto bylo strážníkem využito zákon-
né oprávnění a mladík byl předveden. Z důvodu prokázané podnapilosti 
bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci 
Králové, kam byl posléze městskou policií dopraven.
■ Dne 9. 12. 2016 v 21:10 hod. byla při hlídkové činnosti strážníky spat-
řena skupinka osob požívajících alkoholické nápoje a kouřící v prostoru 
zastřešené autobusové zastávky v ulici Čs. armády. Osoby byly řešeny pro 
podezření z přestupku z důvodu kouření na místě zákonem zakázaném. 
Většina přítomných na vlastní návrh provedla úklid místa a věc byla řeše-
na domluvou. Jeden z přítomných s tímto postupem nesouhlasil a věc byla 
vyřešena oznámením Komisi pro projednávání přestupků města Týniště 
nad Orlicí.
■ Dne 10.  12.  2016 v  23:58 hod. hlídka Policie ČR požádala o  asistenci 
strážníků při prověřování oznámení o  rozbité výplni okna do Murphys 
baru na Mírovém náměstí. Úkony policistů počal narušovat značně pod-
napilý host. Dožadoval se vstupu do prostoru, kam mu byl strážníkem 
vstup zakázán. Zcela ignoroval výzvy strážníka a  v  jednání pokračoval. 
S použitím donucovacích prostředků byl muž zpacifikován a následně do-
praven na Protialkoholní záchytnou stanici Hradec Králové, kde byl přijat. 
Dechovou zkouškou ke zjištění hladiny alkoholu byl naměřen pozitivní 
výsledek 2,25 ‰. Jednání podezřelého bylo kvalifikováno jako přestupek 

proti veřejnému pořádku a tento byl oznámen Komisi pro projednávání 
přestupků města Týniště nad Orlicí.
■ Dne 12. 12. 2016 v 07:40 hod. bylo přijato oznámení o psu volně pobíha-
jícím po ulici Smetanova, kde měl napadnout jiného psa. Strážníkem byl 
realizován odchyt psa a následný převoz majitelce. Věc bude projednána 
jako přestupek proti veřejnému pořádku.
■ Dne 15. 12. 2016 v 11:50 hod. městská policie obdržela telefonické ozná-
mení, že v  městském parku nedaleko bývalé vodárenské věže leží muž 
ve značně podnapilém stavu. Na místě nalezený muž nebyl vlivem silné 
podnapilosti schopen kontrolovat své chování a ohrožoval tímto svůj život 
a zdraví. Dále svým jednáním vzbuzoval veřejné pohoršení. Z uvedených 
důvodů bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici 
v Hradci Králové, kam byl bezprostředně hlídkou městské policie dopra-
ven. Veřejné pohoršení, tedy přestupek proti veřejnému pořádku, bude 
oznámen Komisi pro projednávání přestupků Týniště nad Orlicí.
■ Dne 16. 12. 2016 v 22:35 hod. a v 23:52 hod. byli strážníci kontaktováni 
hlídkou Policie ČR s žádostí o pomoc při zákrocích v baru Montana na 
Mírovém náměstí, kde mělo dojít k fyzickým potyčkám. Situace byla na 
místě uklidněna, vlastní delikty byly řešeny policisty.
■ Dne 17. 12. 2016 v 00:49 hod. oznámil řidič kamionu jedoucí po silnici č. 
I/ 11 kolem Týniště nad Orlicí, že dva mladíci v bundách s kapucemi právě 
demolují lampu veřejného osvětlení na cyklostezce mezi Týništěm n.O. 
a Petrovicemi. Okamžitým výjezdem na místo byla nalezena lampa s pře-
raženým sloupkem a opodál zastiženi dva mladíci, kteří utíkali směrem na 
obec Petrovice. Následnými úkony bylo zjištěno, že se jednalo o pachate-
le poškození veřejného osvětlení. Po náhradě způsobené škody bude věc 
projednána v blokovém řízení jako přestupek proti majetku.
■ Dne 17. 12. 2016 v 01:12 hod. bylo přijato telefonické oznámení jednoho 
z hostů baru Montana na Mírovém náměstí, že zde opět došlo ke rvačce, 
narušení veřejného pořádku a je nutný zákrok policie. Po příjezdu na mís-
to bylo strážníky zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma 
hosty. Pachatel tohoto napadení ve svém agresivním chování pokračoval 
i po příjezdu hlídky městské policie, zcela ignoroval výzev strážníků a po-
kračoval v jednání narušujícím veřejný pořádek. Za použití donucovacích 
prostředků byl agresivní muž předveden do budovy Policie ČR, kde bylo 
rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Krá-
lové, kam jej strážníci následně dopravili. Událost je prověřována jako 
přestupek proti občanskému soužití. Po zadokumentování bude věc ozná-
mena Komisi pro projednávání přestupků.
■ Dne 19. 12. 2016 v 10:45 hod. byl městskou policií převzat mobilní te-
lefon Siemens C35, který byl nalezen přibližně okolo data 12.  12.  2016 
v  čekárně chirurgické ambulance na poliklinice Týniště nad Orlicí. Do 
současné doby není majitel znám.
■ Dne 22. 12. 2016 v 15:40 a v 15:44 hod. byla přijata telefonická oznámení, 
týkající se psa volně pobíhajícího po ulici Turkova a následně o pokou-
sání dívky tímto psem. Pro agresivitu zvířete nebyl možný jeho odchyt. 
Strážníkovi se jej podařilo zahnat zpět na oplocený dvůr u domu majitele 
psa. Po odškodnění poškozené ze strany majitele psa byla věc projednána 
v blokovém řízení.

Jaroslav Forman, strážník MP

Vážení čtenáři,
  
Prostřednictvím tohoto člán-

ku se na Vás obracím s žádostí 
o  pomoc při pátrání po histo-
rických dokumentech (zejména 
fotografií, atd.), které se váží 
k působení motorové lokomoti-
vy T211.0838 na vlečce bývalé-
ho závodu ZTS později ELITEX 
Týniště nad Orlicí. Jsem členem 
Letohradského železničního 
klubu, který se momentálně 

stará o  tuto motorovou loko-
motivu. Zapůjčené dokumenty 
bychom převedly do elektronic-
ké podoby a  následně vrátily. 
Vytvořené fotografie spolu se 
jmény autorů (pokud je znám 
či pokud si přeje zveřejnění) 
by doplnily náš dosavadní ar-
chiv fotografií, který je veřejně 
přístupný na našich klubových 
stránkách. Je velký předpoklad, 
že po mnoha letech probíha-
jících postupných oprav loko-

motiva v roce 2017 opět vyjede 
vlastní silou na koleje SŽDC 
a  bude ji možné spatřit v  čele 
zvláštních vlaků.

 
Děkuji za spolupráci či další 

dodatečné informace. Tyto je 
možné poslat na klubový mail 
lzkclub@centrum.cz a nebo mi 
zavolat na tel. 605 587 145.

S pozdravem Pavel PETR 

www.lzkclub.estranky.cz
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Ze sTARých JíZDNích řáDů ii.

V  historických jízdních řádech 
nalezneme mnoho stanic a zastávek, 
které se už několik desetiletí v sezna-
mu dopravních bodů nevyskytují. 
Většina z nich zanikla spolu s celými 
tratěmi (a  také městy a  vesnicemi) 
ve druhé polovině 20. století při roz-
šiřování těžby uhlí. Další železniční 
tratě, především lokálky vybudova-
né původně pro zemědělské účely 
v  řepařských oblastech, zase neob-
stály v konkurenci s nákladními au-
tomobily a potkal je podobný osud 
– útlum dopravy, zastavení provozu 
a nakonec vytrhání kolejí. Jinde že-
lezniční zastávky zanikaly proto, 
že je cestující zkrátka nevyužívali. 
Nacházely se příliš daleko od obcí, 
jimž náležely. Takové případy máme 
v našem blízkém okolí hned tři. Byly 
to: Albrechtice-Žďár, Velké Petrovice 
a Ledeč-Klášter. Vezměme si k dneš-
nímu vyprávění pro názornost osm-
desát let starou mapu a  jízdní řád 
z roku 1911.

Popis k mapě (archiv autora)
Ve 30. letech 20. stol. vydávalo na-

kladatelství Jos. R. Vilímka v  Praze 
mapy tehdejších politických okresů. 
Silnou černou čarou jsou zakresleny 
žel. tratě, stanice a zastávky znázor-
ňuje značka „puntík s  praporkem“. 
Šipka č. 1 ukazuje na bývalou za-
stávku Albrechtice-Žďár. Nacházela 
se u žel. přejezdu mezi oběma obcemi 
v  místě zvaném Na Tůmovce (podle 
blízkého dvora). Albrechtičtí ale cho-
dili na dráhu spíš do Týniště a  pro 
Žďárské byla zastávka z ruky.

Šipka č. 2 - zast. Velké Petrovice. 
Velice vzdálena od své obce, položena 
u  lesní cesty mezi Týništěm a Třebe-
chovicemi. Původně asi zřízena také 
kvůli dostupnosti šternberské obory 
a Bědovic.

Šipka č. 3 – zast. Ledeč-Klášter stá-
la mezi Bolehoští a Očelicemi u kři-
žovatky v  polích. Od kolejí k  silnici 
dosud vede sotva znatelná, křovím 
zarostlá přístupová cesta. Říká se tu 
Na Bídě podle zaniklé hospody téhož 
jména.

Popis k JŘ (archiv ČD)
Jízdní řád tratě Choceň – Mezi-

městí z  roku 1911. Dráha již není 
soukromá, převzaly ji C. k. rakouské 
státní dráhy. Jezdily čtyři vlaky v ka-
ždém směru. Naše sledované zastáv-
ky obsluhoval pouze jeden pár vlaků 
denně. Zastávka Albrechtice-Žďár 
zanikla před rokem 1930 a poté byla 
vybudována nová, přímo u  Žďáru 
nad Orlicí. Zastávky Velké Petrovice 
(později Petrovice u Týniště) a Ledeč-
-Klášter (též Ledce-Klášter n. Dědi-
nou) se z jízdních řádů ztrácejí kolem 
roku 1940.

Adam Prokeš
(pokračování příště...)





strana 18

TříkRálOVá sbíRkA V křiVicích

OhléDNuTí ZA VáNOčNíMi AkceMi V Mš u Dubu

VlhčeNé ubROusky DO kANAliZAce NePATří

     

Dvě skupiny zpívajících koled-
níků Tříkrálové sbírky ve věku 
3-12let prošly v  sobotu 7.  1.  2017 
Křivicemi. Tříkrálová sbírka 2017 
bude využita na podporu Domo-
va sv. Josefa v  Žírci pro nemocné 
roztroušenou sklerózou a část bude 
využita na sociální služby zajišťova-
né farní charitou Třebechovice pod 
Orebem.

Sraz byl v ranních hodinách. Na 

teploměru jsme naměřili rekord-
ních -24 stupňů celsia. Děti byly 
odhodlané a  natěšené na průvod. 
S  několika zastávkami na zahřátí 
jsme zvládli koledovat až do oběda.

„Zima byla čím dál větší, poklad-
ničky čím dál těžší a  my, čím dál 
hladovější…“

Těšili jsme se na společný oběd, 
co nám maminky uvařily. Posedě-
li jsme, popovídali, ohřáli se a pak 

společně s dětmi opět vyrazili ven, 
tentokrát sáňkovat na křivinu. Ko-
pec byl plný dětí a  dospělých. Ta-
tínkové přinesli něco na zahřátí 
a děti mlsaly, co vykoledovaly.

Strávili jsme báječný den se svý-
mi dětmi, kamarády, známými, 
sousedy, podpořili dobrou myšlen-
ku a vybrali peníze na dobrou věc.

Tímto chci poděkovat za příleži-
tost a důvěru se zapojit do této cha-

ritativní akce. Za velkou podporu 
děkuji všem Křivičákům, kteří nás 
velice mile přivítali a  štědře obda-
rovali. Veliké díky patří také všem 
dětem i maminkám, které vydržely 
extrémně velkou zimu, nevzdaly se 
a chodily po vsi poctivě až do po-
sledního domku.

Vlaďka Štěpánová
fotogalerii naleznete na4. straně 

obálky. Autor fotek: Jitka Dlabalová

     

Předvánoční posezení s  rodiči 
v Mš

Sešli jsme se v MŠ U Dubu, aby-
chom rodičům ukázali, co jsme se 
všechno od září naučili. Všechny 
besídky v jednotlivých třídách měly 
úspěch a  rodiče své děti odměnili 
velkým potleskem. Po besídce ná-
sledovalo posezení u dobrého cuk-
roví, které samy maminky napekly.

Předvánoční zpívání koled na 
terase Mš

V neděli v podvečer jsme si zpří-
jemnili čtvrtou adventní neděli na 
terase naší MŠ. Společně s  dětmi 
jsme zazpívali několik klasických 
a  nejkrásnějších koled. O  hudební 
doprovod na housle se postarala 
paní učitelka Pavla Vlčková

Tříkrálová koleda v Mš

Vánoční období jsme završili 
trojicí tohoto kouzelného času. Na 
svátek Tří králů se děti oblékly do 
kostýmů Kašpara, Melichara a Bal-
tazara. Navštívily kamarády z ostat-
ních tříd a  společně si zazpívaly. 
V mateřské škole dbáme na tradice 
a obyčeje našich předků.

sáňkování

Počasí nám přeje a  děti si sníh 
skutečně užívají na každé vycház-
ce. Nejen, že stavíme sněhuláky, ale 
také bobujeme a děti si tak dosyt-
nosti užijí zimních radovánek.

Bc.et Bc. Renata Horká
+ fotogalerii naleznete na třetí 

straně obálky

   

ve vzdělávacím projektu DOOD-
PADU, který upozorňuje na před-
měty a látky, které by neměly končit 
v toaletních mísách a dřezech. Jeho 

součástí jsou webové stránky www.
doodpadu.cz, kde zájemci najdou 
konkrétní případy i  rady, jak s  ta-
kovým odpadem správně naložit.

   

Velké množství vlhčených 
ubrousků, kosmetických tyčinek 
a dalších hygienických potřeb obje-
vují zaměstnanci vodohospodářské 
společnosti AQUA SERVIS, a.s., při 
pravidelném čištění kanalizace. Ty 
se na rozdíl od toaletního papíru 
nerozloží a  způsobují problémy 
nejen na čistírnách odpadních vod, 
ale zejména na čerpacích stanicích, 
kde dochází k ucpávání čerpadel.

„Na odstranění havárií a násled-
ných oprav čerpadel vynakládá 
naše společnost nemalé prostřed-
ky,“ řekl vedoucí provozu Jiří Pe-
třík. Upozornil, že pokud se zjistí 
viník, hrozí mu nejen sankce od 
vodoprávního úřadu, ale i  úhrada 
opravy čerpací techniky.

Lidé si navíc takovým chováním 

mohou způsobit velké problémy 
v podobě ucpaného odpadu v do-
mácnostech nebo zanesení domov-
ní kanalizační přípojky. Hygienické 
prostředky z domácností, mezi něž 
se kromě vlhčených ubrousků, va-
tových tyčinek řadí také například 
dětské pleny nebo jednorázové ku-
chyňské utěrky, patří vždy do po-
pelnic na komunální odpad.

Podobné problémy ve veřejné 
kanalizaci způsobují také použité 
tuky a oleje nebo zbytky potravin, 
které jsou navíc i vítanou potravou 
potkanů. Lidé jimi tato zvířata, 
která se ve městech a obcích musí 
pravidelně a  náročným způsobem 
hubit, nevědomky živí.

Společnost AQUA SERVIS, a.s., 
proto již třetím rokem pokračuje 
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