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Bio Humanita 1925

Budova divadla v roce 1978

Budova divadla 1922 - ještě není vzadu jeviště, to bylo až 1930

Po rekonstrukci v roce 2015
Fotografie pocházejí z archivu Libora Koldinského

Starostka města Týniště n. O. zve občany města na zasedání zastupitelstva města v pondělí 23. 3. 2015 od 16 hodin.
Předpokládaným místem zasedání zastupitelstva je Malý sál nově opraveného Kulturního domu v Týništi nad Orlicí.

     

NOVÁ TVÁŘ
TÝNIšťSKÉhO

DIVADLA
Společenské centrum, Kulturní 

dům, Obecní dům, Divadlo nebo 
Týnišťský divadelní klub „TDK“ 
či lidově mezi námi „Týnišťáky“ 
nazvaný „klub“ a  další pojmeno-
vání, to jsou pouze „třešničky“ na 
dortu, které zbývá vyřešit, a  bu-
deme moci vkročit do nových 
prostor. K dnešnímu dni, kdy píši 

tento článek, probíhají v  divadle 
různé technické zkoušky a připra-
vuje se vlastní kolaudace stavby.

V  minulosti tolik opomíjené 
divadlo dostalo novou tvář. Stav-
bu provedla hradecká firma PRI-
MA, s.r.o., Hradec Králové, které 
patří velké poděkování; stavbu 
zvládla dokončit v  dohodnutém 
termínu a  to i  přes četné kom-
plikace, které se v  průběhu tak-
to náročné stavby - opravy staré 
budovy vyskytly. Nové prostory 
nabízejí nejen obohacení kultur-
ního života týnišťských obyvatel, 
ale je to pro nás všechny výbor-
ná prezentace města Týniště nad 
Orlicí v  rámci České republiky. 
Disponujeme unikátním multi-
funkčním kulturním prostorem, 
díky němuž můžeme týnišťskému 
publiku (a  zdaleka nejen jemu) 
poskytnout široké spektrum kul-
turních akcí a událostí s důrazem 
na originalitu, kvalitu, překvapo-
vání a zážitek. Patří mezi ně pře-
devším pořádání:

• divadelních představení (samo-
statných i v rámci předplatitel-
ských skupin)

• koncertů všech hudebních žánrů
• projektů „šitých na míru“ pro 

příspěvkové, neziskové a podnika-
telské organizace

• výtvarných a interaktivních výstav
• workshopů, přednášek a besed
• divadelních, hudebních a taneč-

ních festivalů
• divadelních představení pro děti
• představení a programů pro školy
• tradičních každoročně se opa-

kujících akcí pro děti (karnevaly, 
dětské bály apod.) 

Pořadatelsky bude Kulturní cent-
rum, příspěvková organizace, zajiš-
ťovat zasedání zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí a  zajímavé akce 
pořádané při významných státních, 
městských či společenských osla-
vách či při programech s  partner-
skými městy. Za velmi výhodných 
finančních podmínek budou pro-
story poskytovány pro nevýděleč-
né organizace, občanská sdružení, 

spolky, amatérské soubory a  další 
podobné subjekty. Dále nabídneme 
prostory ke krátkodobým komerč-
ním pronájmům a poskytneme kli-
entům akce „na klíč“ - pronájem 
prostor, zajištění zvukové a světelné 
techniky, zajištění kulturních pro-
gramů dle přání klienta (včetně po-
radenství), zajištění cateringových 
služeb i propagace akce.

Nezbývá mi, než poděkovat před-
cházejícímu vedení města za jejich 
odhodlání se do přestavby pustit, 
vám občanům a  všem, kteří bydlí 
v  blízkosti divadla za trpělivost při 
rekonstrukci.

Na závěr mi dovolte, popřát nám 
všem mnoho společných kulturních 
zážitků; zástupci Kulturního centra 
v  čele s  panem ředitelem Liborem 
Stolínem jsou připraveni vám nové 
prostory představit a velice se těší na 
setkání s vámi.

Ing. Jana Galbičková
starostka města 

Fotogalerii naleznete 
na druhé straně obálky
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Poštovní 
schránka v pří-
zemí městského 

úřadu
Pro usnadnění komunikace 

městského úřadu s  vámi - občany 
města Týniště nad Orlicí jsme pro 
vás instalovali ve vstupní chodbě 
městského úřadu, hned za dveřmi, 
poštovní schránku. Zde máte mož-
nost vhodit dopis pro některého 
z  úředníků, starostku města, za-
stupitele nebo radní, čímž ušetříte 
finanční prostředky za poštovné 
a především váš čas.

Schránka se osvědčila také při 
uspořádání ankety o  nový název 
kulturního domu. Upozorňujeme, 
že v  případě, kdy potřebujete po-
tvrzení o  převzetí nebo doručení 
dopisu na městský úřad, využijte 
podatelnu umístěnou v I. patře!

Ing. Jana Galbičková
starostka

Povodňová 
komise

Ve středu 4. února 2015 zasedal 
štáb povodňové komise. Noví čle-
nové byli seznámeni s činností štá-
bu při nastalé povodni. Povodňová 
komise byla svolána na základě 
nedávné mírné povodně a  hlavně 
praktických poznatků zjištěných 
při této příležitosti. Štáb projednal 
problémy, které se projevily na no-
vých protipovodňových zařízeních, 
a  další poznatky. Závěrem bylo 
vyhodnocení a  navržení opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků 
a  závad a  dále nutnost aktualizace 
stávajícího povodňového plánu.

Josef Urbánek, ekolog

Popis k fotografii. Zleva: Pavel Baše, 
Jitka Gažiová, Ing. Jana Galbičková, 
Josef Urbánek, Martin Štěpánek, Ing. 
Lukáš Drozdík, Miroslav Bohatý

ŽÁDOST
Vážení provozovatelé restaurač-

ních zařízení, nočních heren, klubů 
a  soukromých akcí, na základě čas-
tých stížností od občanů města Týni-
ště nad Orlicí se na vás obracím s žá-
dostí o omezení otvírací doby vašich 
provozoven z  důvodu rušení noč-
ního klidu. Noční klid je vymezen 
platnou vyhláškou č. 1/2012 Města 
Týniště nad Orlicí.

Dovoluji si vás upozornit na časo-
vý interval NOČNÍHO KLIDU:
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a nedě-
le: od 22. 00 – 6.00 ráno
Pátek a sobota: od 23.00 – 7.00 ráno

Vaše nezodpovědná činnost je 
v  rozporu s dobrými mravy, ochra-
nou zdraví a  oprávněnými zájmy 
občanů. Žádám vás tímto, abyste si 
upravili otvírací dobu svých provo-
zoven. Porušení vyhlášky bude po-
kládáno za přestupek a bude Policií 
ČR a  Městskou Policií Týniště nad 
Orlicí pokutováno.

Ing. Jana Galbičková
starostka

Město 
Týniště n. Orlicí
Obecně závazná 

vyhláška 
č. 1/2012

k  zabezpečení ochrany noční-
ho klidu před hlukem a  vibracemi 
na území města Týniště nad Orlicí.

Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí se na svém zasedání dne 
12. 3. 2012 usnesením č. 8/2012, pod 
bodem A.10, usneslo vydat na zákla-
dě ustanovení § 10 písm. a) a ustano-
vení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
cíl a  předmět obecně závazné 

vyhlášky
(1) cílem této obecně závazné vy-

hlášky (dále jen „vyhláška“) je 
vytvoření opatření směřujících 
k ochraně před hlukem a vibrace-
mi v době nočního klidu na území 
města Týniště nad Orlicí.

(2) Předmětem této vyhlášky je 
vymezení časového intervalu, 
v němž se zakazuje jakékoli rušení 
nočního klidu, regulace činnos-
tí, které by mohly narušit noční 
klid ve městě nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou zdra-
ví a  oprávněných zájmů občanů, 
jejichž ochrana je ve veřejném zá-
jmu a v zájmu chráněném městem 
jako územním samosprávným 
celkem.

Čl. 2
Vymezení doby nočního klidu 

a vymezení činností, které by moh-
ly narušit noční klid hlukem a vib-
racemi.

Nočním klidem se rozumí:
a)  ve dnech pondělí, úterý, středa, 

čtvrtek a neděle doba od 22:00 ho-
din do 06:00 hodin následujícího 
dne,

b) ve dnech pátek a sobota doba od 
23:00 hodin do 07:00 hodin násle-
dujícího dne.

Činnostmi, které by mohly narušit 
noční klid hlukem a vibracemi se 
rozumí zejména:

a) veřejné produkce hudby, tj. ze-
jména veřejnosti přístupné taneční 
zábavy, diskotéky a plesy, koncerty 
a  podniky lidové zábavy, estrádní 
a artistická vystoupení a veřejnosti 
přístupné provozování reproduko-
vané hudby,

b) sportovní a kulturní podniky, cha-
ritativní nebo propagační akce,

c) provozování nepřiměřeně hlučné 
dopravní, stavební a  zahradnické 
techniky

d) jiná činnost fyzických osob, ko-
naná v  rozporu s dobrými mravy, 
ochranou zdraví a  oprávněnými 
zájmy občanů, nepřiměřeně naru-
šující noční klid.

Čl. 3
Zákaz činností na některých ve-

řejných prostranstvích
Činnosti uvedené v  čl. 2 je zaká-

záno v době nočního klidu provádět 
na veřejných prostranstvích na celém 
území města Týniště nad Orlicí.

Čl. 4
Výjimka z doby nočního klidu.
Výjimku ze stanovené doby noč-

ního klidu uvedené v  čl. 2, odst. 1 
této vyhlášky, za účelem konání kul-
turních, nebo společenských akcí, 
může povolit na základě žádosti 
pořadatele akce Rada města Týniště 
nad Orlicí.

Žádost v písemné formě musí být 
pořadatelem akce doručena Radě 
města Týniště nad Orlicí nejméně 30 
dnů před dnem konání akce a musí 
obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- účel akce,
- popis akce,
- místo a datum konání akce,
- označení pořadatele akce s  ur-

čením konkrétní odpovědné osoby.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláš-

kou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 3/2011 ze dne 26. 9. 2011.

Tato obecně závazná vyhláška na-
bývá účinnosti dne 1. 4. 2012.

Ing. Jaroslav Matička, starosta 
Pavel Nadrchal, místostarosta

USNESENÍ č. 6
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí ze dne 14. 1. 2014

Schvaluje:

Smlouvu o  dílo s  vítěznou fir-
mou REMING, s.r.o., Soukenická 
1176, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou v rámci projektu „Energetické 
úspory - MŠ U  Dubu“, podanou 
společností Czechia Moravia, spol. 
s  r.o., a  pověřuje starostku města 
podepsat s  vítěznou firmou RE-
MING, s.r.o. Smlouvu o dílo.

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

USNESENÍ č. 7
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 19. 1. 2015

Schvaluje:

Pronájem party stanu za cenu 
1 500 Kč pro o. s. Za Rozvoj Petro-
vic v době pořádání vinobraní dne 
26.  9.  2015, faktura za pronájem 
bude vyúčtována o. s. Za Rozvoj 
Petrovic.

Paní Vlastimilu Špačkovou k za-
stupování Města Týniště nad Orlicí 
ve Společenství vlastníků bytových 
jednotek 868 - 870, 871 – 873, 874 
– 875, 876 – 878, 883 – 884, 885 – 
887.

Žádost DDM o  navýšení roz-
počtu města o částku 85 060 Kč na 
celkovou částku 708 560 Kč/ročně 
z důvodu navýšení platu pracovní-
ka o 25 % na celkových 100 %.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na období od 1.  2.  2015 do 
30. 4. 2015.

Uzavření splátkového kalendáře 
pro paní *** s výší splátek 500 Kč/ 
měsíc.

Registraci města Týniště nad Or-
licí na internetovém portálu Živé 
obce.

Úhradu čistého nájemného nebo 
jeho části na zajištění bydlení azy-
lantů ve výši 4.000 Kč pro pana 
Aziz Ait el Hadji, občana Maroc-
kého království, prostřednictvím 
města Týniště nad Orlicí.

Žádost Města Týniště nad Orlicí 
o  poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na úhradu čistého nájem-
ného nebo jeho části a  účelové 
neinvestiční dotace na rozvoj in-
frastruktury obce na zajištění byd-
lení osob s  udělenou mezinárodní 
ochranou formou azylu nebo do-
plňkové ochrany (dále jen „opráv-
něné osoby“) na území České re-
publiky.

Schvaluje trojstrannou smlou-
vu o  úhradě čistého nájemného 
nebo jeho části uzavřenou mezi 
Městem Týniště nad Orlicí (obec), 
Jaroslavem a Evou Otčenáškovými 
(pronajímatel) a  Aziz Ait el Hadji 
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(oprávněná osoba).
Dodavatele zemního plynu firmu 

Centropol Energy, a. s., na období 
2015 – 2016 a připojení ZŠ Týniště 
nad Orlicí od 3/2015 a MŠ – Město 
od 10/2015.

Výši nájmu pro Polikliniku Tý-
niště nad Orlicí navýšeného o výši 
inflace roku 2014.

Ing. Tošovského Josefa za člena 
stavební komise.

Nákup věcných cen ve výši 1000 
Kč na pingpongový turnaj pořáda-
ný SK Týniště nad Orlicí.

Nákup věcných cen ve výši 1 500 
Kč na karneval pořádaný v Petrovi-
cích nad Orlicí.

Zamítá:

1. Žádost o  dotaci pro Oblastní 
charitu Pardubice z  důvodu ne-
zájmu poskytování služeb občany 
města Týniště nad Orlicí.

Bere na vědomí:

1. Předávání kulturního domu 
v těchto termínech:

Výplně otvorů, vnitřní dveře, 
podlahové krytiny, malby a obkla-
dy – 16. 1. 2015

Sanita, elektroinstalace, část di-
vadelní techniky, skleněná fasáda 
– 23. 1. 2015

VZT, ÚT, MaR, EPS, EZS – 
26. 1. 2015

USNESENÍ č. 9
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí ze dne 02. 02. 2015

Schvaluje:

Žádost ZŠ Týniště nad Orlicí na 
opravu chybného účtování záloh 
zjištěného při veřejnosprávní kon-
trole ve výši 161 590 Kč.

Uzavření nájemní smlouvy 
pro paní ***, na dobu určitou od 
1. 2. 2015 do 31. 7. 2015.

Žádost paní *** na rozšíření ná-
jemní smlouvy pro syna pana ***, 
který má v bytě trvalé bydliště.

Připojení se k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ a  ukládá 
dne 10. 3. 2015 na budově radnice 
vyvěsit vlajku.

Podepsání plných mocí pro 
JUDr. Moravce, PPS advokáti, 
s.r.o., Velké náměstí 135/19, Hra-
dec Králové – právní firmu, ve věci 
vymáhání dlužných pohledávek 
z  titulu neuhrazení nájemného 
a služeb spojených s užívání bytu.

Nákup daru při příležitosti ná-
vštěvy družební obce Čierny Balog 
ve výši 3 000 Kč.

Dodatek č. 21 ke smlouvě č. 
1/2004 na zajišťování služeb v  ob-
lasti nakládání s odpady.

Změnu nájemného z nebytových 
prostor a pozemků v majetku měs-

ta o míru inflace za rok 2014.
Instalaci nového jističe 50 A v re-

stauraci Dělnický dům.
Příspěvkové organizaci Služby 

města prodej nepotřebného ma-
jetku, tj. 30 ks odpadových nádob 
o objemu 120 litrů za Kč 23 750,00 
pro firmu Odeko, s.r.o. Zdůvodně-
ní: zřizovatel - město Týniště nad 
Orlicí - nepožaduje vrácení tohoto 
svěřeného majetku v  hodnotě Kč 
24 480,00. Získané finanční pro-
středky příspěvková organizace 
zapojí do svého rozpočtu pro rok 
2015.

Příspěvkové organizaci Služby 
města prodej nepotřebného ma-
jetku, tj. 53 ks odpadových nádob 
o objemu 110 litrů v celkové částce 
Kč 6 600,00 pro firmu Odeko, s.r.o. 
Týniště nad Orlicí. Získané finanč-
ní prostředky příspěvková organi-
zace zapojí do svého rozpočtu pro 
rok 2015.

 
Vzala na vědomí:

Informaci o  složení osadního 
výboru Rašovice. Výbor pracuje ve 
složení: Ladislav Winzberger, Dis; 
Alena Martincová, Petr Martínek, 
Miroslava Nováková. Bere na vě-
domí požadavky na financování 
činnosti místní samosprávy a poža-
davky na údržbu a investice v obci. 
V upravené podobě je ukládá zařa-
dit do rozpočtu.

Požadavky správního odboru do 
rozpočtu pro rok 2015. V upravené 
podobě je ukládá zařadit do roz-
počtu.

Hodnotící zprávu DDM Týniště 
nad Orlicí za rok 2013/2014.

Plán činnosti DDM Týniště nad 
Orlicí pro rok 2014/2015.

Informaci starostky o  výsledku 
kontrolní prohlídky stavby: Úpra-
vy a opravy chodníků v Týništi nad 
Orlicí na pozemcích p. č. 1677/1 
a 1677/2 v kat. ú. Týniště nad Or-
licí, které proběhlo 29.  1.  2015 za 
účasti zástupce Odboru dopravy 
- obecní živnostenský úřad, Město 
Kostelec nad Orlicí.

Stížnost Mgr. M. Kopeckého 
ve věci ztíženého nájezdu k  jeho 
stavbě – domu a  pozemku parc. 
1662/131, 1662/61.

Bere na vědomí informaci sta-
rostky města o  vyhlášení výběro-
vých řízení na:

- poskytovatele právních služeb
- dodavatele a správce webových 

stránek
- dodavatele revizí elektro, plyn, 

topení, BOZP, PB, atd.
- připravované výběrové řízení 

na pronájem Restaurace Ontário, 
provozované SK Týniště n. O.

Informaci o setkání ředitelů pří-
spěvkových organizací, starostky 
města a  Služeb města za účelem 
nabídky profesí: elektrikář, zedník, 

obkládač, technický pracovník, zá-
mečník, natěrač apod., čímž dojde 
k  úspoře finančních prostředků 
vynakládaných městem Týniště n. 
O. Doposud si práce podobného 
charakteru objednávaly příspěvko-
vé organizace u cizích zdrojů - pod-
nikatelů.

Žádost DDM Týniště nad Orlicí 
o  finanční příspěvky na investiční 
akce pro rok 2014/2015 a  ukládá 
prověřit stav střechy.

Informaci starostky města o:
- jednání se zástupci SK Týniště 

n. O. o  připravovaných aktivitách 
SK pro rok 2015

- účasti starostky města na Valné 
hromadě Hasičů Týniště n. O.,

- účasti na konferenci pořádané 
Sdružením místních samospráv 
ČR – Programové dotační období 
2014 - 2020

- jednání s Povodím Labe - spo-
lečně s vedoucím odboru Životní-
ho prostředí p. Urbánkem ve věci 
reklamace protipovodňové zdi ve 
Štěpánovsku.

- jednání DSO Poorlicko – plány 
aktivit DSO pro rok 2015

- zřízení Informačního centra 
v I. patře – podatelně

- jednání s  pohřební službou 
CHARON

- jednání se zástupcem Klubu 
důchodců Město

- jednání s ČSOB
- jednání s  p. Mádlem- majitel 

dolního mlýna – záplavová oblast.
- jednání ve FN HK ve věci Kej-

zlarová Markéta.

Zamítá:

Opětovně zamítá žádost paní *** 
o  zrušení dopravní značky,Zákaz 
zastavení“ před domem č.p. 314, 
TGM, Týniště nad Orlicí.

Finanční příspěvek organizaci 
Laxus, o.s., na nákup zdravotnické-
ho materiálu pro výměnný injekční 
program.

Opětovně žádost Společenství 
vlastníků domu 891 – 893 ve věci 
úhrady protiskluzové dlažby ve výši 
77 411 Kč, včetně participace.

Ukládá:

Zařadit do jednání ZM finanč-
ní dar ve výši 5000 Kč pro Hospic 
Anežky České, oblastní charita 
Červený Kostelec.

Zařadit do návrhu rozpočtu na 
rok 2015 následující finanční pří-
spěvky:

Sportovní klub Týniště nad Or-
licí. 1 950 000 Kč (příspěvek na 
provoz SK, údržba, opravy, čin-
nost oddílů) + 10 000 Kč účelově 
na organizaci atletického závodu. 
Občanské sdružení „Za rozvoj Pe-
trovic“ 20 000 Kč, účelová dotace 
na vinobraní + 15 000 Kč účelová 

dotace na pouť, + 10 000 Kč příspě-
vek na činnost. Galerie Jaroslava 
Dostála: 5000 Kč. Městský výbor 
KSČM 1000 Kč na akci Mikulášská 
besídka. SK Petrovice 50 000 Kč na 
činnost, režijní náklady atd. Český 
rybářský svaz Týniště nad Orlicí 
5 000 Kč na pořádání rybářských 
závodů. Český svaz chovatelů Tý-
niště nad Orlicí 5 000 Kč. Klub dětí 
a  mládeže Hradec Králové 8 000 
Kč, účelová dotace na čištění řeky 
Orlice. Orion, o.s., 5 000 Kč na 
spolufinancování sociálních služeb 
pro děti s  hendikepem. Podnika-
telský klub Orlicko a  Podorlicko, 
o.s., 5 000 Kč, příspěvek na činnost. 
Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí 5 000 Kč na činnost spolku.

Zařadit do jednání zastupitelstva 
města žádost pana *** ve věci od-
koupení nebytových prostor o roz-
loze 413 m2 za cenu 4 mil. Kč.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Řediteli ZUŠ Mgr. Pavlu Pla-
šilovi jednat s  ředitelem ZŠ Mgr. 
Milanem Kajnem ve věci možnosti 
výuky na bicí v prostorách ZŠ.
T: 27. 2. 2015
Odpovídá: Mgr. Pavel Plašil

Stavební komisi jednat ve věci 
financování nákladů zjištěných při 
rekonstrukci Dělnického domu.
T: 27. 2. 2015
Odpovídá: Ing. Vladimíra Lesenská

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

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

STĚhOVÁNÍ 
ÚŘADU 
PRÁcE

Kostelec n. O.
Informujeme občany, že

od 1. 3. 2015
bude zdejší kontaktní

pracoviště úřadu práce

přestěhováno
do budovy 

Finančního úřadu
na adrese Komenského 583, 

Kostelec nad Orlicí.
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1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Minis-
terstvem průmyslu a obchodu;

2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy;

3. OP Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem 

pro místní rozvoj;
7. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
8. OP Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
9. Program rozvoje venkova,
10. OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskou republikou, říze-

ný Ministerstvem pro místní rozvoj 

Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Základní informace
Kontakt na Řídící orgán OP PIK: 

Ing. Pavel Rosol, rosol@mpo.cz, tel. 224 853 077 
Ing. Petr Tůma, tuma@mpo.cz, tel. 224 852 887 
Ing. Martin Ptáčník, ptacnik@mpo.cz, tel. 224 853 183

cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekono-
miky založené na znalostech a inovacích, prosazování se na světových 
trzích a vytváření nových pracovních míst.

Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých 

a středních firem“
Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infra 

struktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 
nových technologií v oblasti nakládání 
energií a druhotných surovin“

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí 
k internetu, IT a komunikačních technologií“

Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Základní informace
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Melichar 
(Radek.Melichar@msmt.cz, tel. +420 234 811 565, www.msmt.cz

hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání 
(OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu.

Prioritní osa 1 „Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“
Prioritní osa 2 „Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum 
a vývoj“
Prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“

Operační program Zaměstnanost
Základní informace
Podrobnější informace o OP Zaměstnanost jsou dostupné na www.

esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020. 
Email: esf@mpsv.cz

cílem OP Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR 
a  veřejné správy v  ČR. OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, 
rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstna-
vatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, 
zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a  veřejných služeb, 
podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměst-
nanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“
Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“

Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“
Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“
Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

Operační program Doprava
Základní informace
Ministerstvo Dopravy (www.mdcr.cz).

Prioritní osa 1 „Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou 
dopravu“

Prioritní osa 2 „Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná
infrastruktura pro čistou mobilitu“
Prioritní osa 3 „Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T“
Prioritní osa 4 „Technická pomoc“

Operační program Životní prostředí
Základní informace
Podrobnější informace získáte na www.opzp.cz,
Kontaktní osoba: Bc. Romana Trubačíková, email: novyopzp@mzp.cz

hlavním cílem realizace OP Životní prostředí 2014-2020 (dále jen 
„OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro ži-
vot obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace ne-
gativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Prioritní osa 1 „Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“
Prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“
Prioritní osa 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“
Prioritní osa 4 „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“
Prioritní osa 5 „Energetické úspory“
Prioritní osa 6 „Technická pomoc“.

Integrovaný regionální operační program
Základní informace
www.strukturalni-fondy.cz/irop, Řídící orgán IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů, 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Tel.: +420 224 861 221, irop@mmr.cz

Prioritou OP IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení 
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v ob-
cích, městech a regionech. cíle programu bude dosaženo snižováním 
územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury, posílení konkurence-
schopnosti v regionech, posílení veřejných služeb, zaměstnanosti, pod-
pory vzdělanosti a posílením institucionální kapacity veřejné správy.

Termíny školení:

OP Technická pomoc
Základní informace
Odbor Řídícího orgánu OPTP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1 
E-mail: optp@mmr.cz
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Strategie OP Technická pomoc 2014–2020 má podpůrný charakter 
a zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Do-
hody o partnerství a  tematických operačních programů, které umož-
ní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Zaměřuje se především na 
odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních OP. cílem je hlavně 
podpora činností, které k jejich naplňování budou nepřímo přispívat.
 
Prioritní osa 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“
Prioritní osa 2 „Jednotný monitorovací systém“

Operační program Rybářství 2014–2020
Základní informace
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství 

(www.eagri.cz).

cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměr-
ných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně 
rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků, investice do recirkulačních 
zařízení, do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení po-
dílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace 
ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných 
produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem 
hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního pro-
středí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.

Program rozvoje venkova
Základní informace
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství 

(www.eagri.cz).

PRV 2014–2020 přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí ob-
novou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zeměděl-
stvím a  lesnictvím, podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a  lesnictví; vytvoří podmínky pro růst 
konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, na-
pomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a  jejich uvádění na trh. Program bude také 
podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském pro-
storu s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský roz-
voj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda 
LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potře-
by daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní 
úrovni. horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou 
vzdělávacích aktivit poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství 
a lesnictví.

OP přeshraniční spolupráce ČR – PL 2014–2020
Základní informace
Kontakt: Ing. Miroslava Píšová, e-mail: Miroslava.Pisova@mmr.cz, tel. 

+420 234 154 032.

Veškeré aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách 
programu: www.cz-pl.eu/nove-obdobi-2014-2020.html.

Informace poskytl: Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o.s.

   

Vzhledem k častým dotazům občanů a podnikatelů si vás dovoluji in-
formovat o  základních pravidlech a  způsobu podávání žádostí o  dotace 
z fondů EU.

VÍTE – NEVÍTE: JAK ZÍSKAT DOTACI
Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU:

1) Vytvoření podrobného projektového záměru
Napadla vás aktivita uskutečnitelná u nás v Týništi n.O., ve škole, podni-

ku, neziskové organizaci apod., na niž byste rádi dostali podporu z Ev-
ropské unie? Obecně platí, že z fondů EU se podporují projekty veřejně 
prospěšné, které přispějí ke zlepšení sociálního a  ekonomického pro-
středí. Příjemci musí vždy prokázat a konkrétně doložit obecnou pro-
spěšnost svého záměru. Všichni žadatelé však musí doložit společenský 
přesah plánovaných aktivit jejich projektu. U soukromých firem často 
jde o podporu zaměstnanosti v regionu, vzdělávání zaměstnanců atd.

2) Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti 
podpory pro váš záměr

V první fázi je třeba si zjistit, který operační program by ve vašem přípa-
dě pro získání dotace připadal v úvahu. Kromě podporovaných aktivit 
je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele / příjemce (např. malý 
a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované 
podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany  žadatele atd. 
Váš projekt musí být v souladu se záměry operačního programu, z ně-
hož chcete čerpat prostředky. Podrobnosti o  cílech OP, podmínkách 
a vymezení podporovaných aktivit se dozvíte na internetových strán-
kách daného operačního programu.

3) Zpracování žádosti o dotaci
Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, 

zda budete se snahou získat finance z evropských fondů úspěšní či niko-
li. Vaším průvodcem při tvorbě žádosti jsou příručky pro žadatele a dal-
ší metodické pokyny operačního programu. Zároveň máte možnost 
konzultovat s pracovníky řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu. 
V přípravné fázi se nebojte klást dotazy, abyste do projektové žádosti 
zařadili vše potřebné. Žádosti se podávají většinou v elektronické podo-
bě a to v různých internetových aplikacích (v minulém programovacím 
období to byly aplikace BENEFIT, OP Životní prostředí - BENE-FILL 
a OP Podnikání a inovace e ACCOUNT).

4) Výzva k předkládání žádostí o dotaci
Operační programy přijímají projektové žádosti v rámci tzv. výzev = časo-

vě vymezené úseky určené k podání žádosti o dotaci. Pro váš úspěch je 
klíčové sledovat, jaké výzvy právě probíhají a také jaké jsou plánovány 
na nejbližší období. Informace o výzvách včetně jejich harmonogramu 
jsou zveřejněny na webových stránkách operačních programů. Časové 
„okno“ výzvy bývá otevřeno po několik týdnů až měsíců. U  složitěj-
ších projektů toto období nemusí vždy postačovat pro podrobné zpra-
cování  projektové žádosti.  Doporučuje se tedy si  projektovou žádost 
připravit s předstihem.

5) Kontrola žádosti a přílohy
Před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbyt-

né žádost pečlivě zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale 
také formální náležitosti. Je vhodné využít možnosti konzultace s pra-
covníky příslušného řídícího orgánu. Přílohy, které mohou být požado-
vány k projektové žádosti:

Logický rámec
Přehledný materiál popisující krátce záměry projektu, dané do souvislosti 

s konkrétními činnostmi a výstupy jeho aktivit.
Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti slouží k posouzení uskutečnitelnosti a životaschop-

nosti projektu. Popisuje finanční stránku všech aktivit a hodnotí efek-
tivitu vynaložených prostředků. Cíle ve studii stanovené musí být také 
dosaženy, jinak hrozí odebrání  dotace. Pro  projekty  méně nákladné 
nebo neinvestiční projekty se požaduje zjednodušená studie provedi-
telnosti.

Analýza nákladů a přínosů
Analýza - co pozitivního projekt přináší a co si naopak bere jak po finanč-

ní stránce, tak po stránce společenské.
Rozpočet projektu
Je nezbytný pro každou žádost o získání prostředků z fondů Evropské unie 

a vychází se z něj i při závěrečném vyúčtování.

6) Hodnocení a výběr žádostí
Kompletní žádost musíte odevzdat na příslušném místě do výzvou stano-

veného termínu. V průběhu hodnocení projektu jsou nejprve zkontro-
lovány veškeré formální náležitosti žádosti a je rozhodnuto, zda je pro-
jekt pro daný program přijatelný.

… pokračování na následující straně
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ZPRÁVy Z RADNIcE

VÍTE – NEVÍTE: JAK ZÍSKAT DOTAcI

Informační centrum na 
podatelně městského úřadu

Bezbariérový 
nájezd na polikliniku

   

… pokračování z předchozí strany
V další fázi jsou žádosti hodnoceny na základě předem stanovených hod-

notících a  bodovacích kritérií. Ta bývají součástí dané výzvy. O  vý-
sledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informováni. V případě, že 
váš projekt byl úspěšný, bude s vámi uzavřena smlouva o financování, 
která stanovuje nejen výši  dotace, ale i  povinnosti, které z  jejího při-
dělení pro žadatele vyplývají. V této chvíli se ze žadatele stává příjem-
ce podpory.

 
7) Realizace projektu
Hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projek-

tu. Zde je nutné dodržovat předpisy pro výběr dodavatelů, pravidla pro 
povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchování dokladů a monito-
ring projektu. Potřebné informace jsou vždy uvedeny v příručce pro pří-
jemce. Je nutné, aby realizace vašeho záměru vedla ke splnění předem 
vytyčených cílů projektu, tzv. monitorovacích indikátorů projektu. Na 
co si dát pozor při realizaci:

Administrativa
Při uvádění projektu v život si musíte také najít čas na přípravu monitoro-

vacích zpráv, které dokládají, co a jak jste již provedli a jak plníte indiká-
tory nastavené vámi samotnými v projektové žádosti. Vedle toho je tře-
ba vyhotovovat i žádosti o platbu. Finanční prostředky jsou vypláceny 
buď po skončení projektu, nebo po jeho jednotlivých etapách, které byly 
předem naplánovány ve studii proveditelnosti a dalších součástech pro-
jektové žádosti.

Financování
Náklady projektu se až na výjimky proplácejí žadatelům zpětně. Po dobu 

realizace  projektu nebo přinejmenším její části jej musíte financovat 

z vlastních zdrojů či bankovní půjčkou.
Zajištění udržitelnosti projektu
Ve většině případů evropské normy vyžadují, aby výsledky dosažené pro-

jektem nějakou dobu přetrvaly, tento termín (=udržitelnost projektu) 
bývá nejčastěji pět let, ale může se lišit dle požadavků OP.

Veřejná podpora
V EU obecně platí zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, kte-

rá by mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy. I  evropské fondy 
toto pravidlo dodržují, ale v jejich rámci existují výjimky vyplývající ze 
Smlouvy o  fungování EU, které se běžně využívají (bloková výjimka, 
pravidlo de minimis – umožňuje dát jednomu příjemci veřejnou pod-
poru do výše 200.000 eur v průběhu tří let – aj.)

8) Žádost o platbu a monitorovací zpráva
Po ukončení fyzické realizace  projektu (nebo jednotlivých etap  projek-

tu) předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu; 
následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-li dodrženy 
všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, 
je příjemci proplacena dotace.

9) Udržitelnost projektu
Následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách pro-

gramu) je příjemce povinen  udržovat výsledky  projektu  a  pravidelně 
o  nich informovat poskytovatele  dotace  prostřednictvím monitorova-
cích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit 
část či celou dotaci.

Ing. Jana Galbičková
starostka

   

V  průběhu měsíce led-
na 2015  jsme pro vás připravili 
Městské a turistické informační 
centrum, které naleznete v I. pa-
tře městského úřadu, kancelář 
podatelny - označeno logem 
„i“. Občané a  turisté zde získa-
jí základní informace o  městě, 
městském úřadu, informace 
o  místních podnikatelských 
firmách, zajímavostech apod. 
K  dispozici jsou letáky a  bro-
žurky (zdarma) a  upomínkové 
předměty. Pokud máte k dispo-
zici pro ostatní občany nějakou 
nabídku, turistickou zajímavost, 

letáčky, informace o  ubytování 
pro turisty- kontaktujte prosím 
obsluhu „i“ centra, kde vám rádi 
nabídku zařadí do systému.

Kontakt:
p. Beranová, tel. 494 337 300

Otevírací doba:
PO, ST 7:30-11:30 12:30 - 17:00
ÚT, ČT 7:30-11:30 12:30 - 14:30
PÁ 7:30-11:30 12:30 - 13:30

Ing. Jana Galbičková
starostka

   

Vážení občané, na základě 
vašich připomínek, připomínek 
sociální komise a zdravotnické-
ho personálu jsme pro vás upra-
vili v pořadí druhý bezbariérový 
nájezd na polikliniku v  Týništi 
nad Orlicí.

Věříme, že tato úprava zpří-
stupní místní polikliniku i  ob-
čanům dopravujícím se sanitní-
mi vozy.

Ing. Jana Galbičková
starostka



KONcERTy

Pondělí 9. března, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 16. března, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 23. března, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVy

Neděle 22. března, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRh + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKcE

Neděle 1. března, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Sobota 7. března, 16:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Oslavy MDŽ
Vystoupení hosta, společná zábava, poděkování ženám.
Pořádá MěV KSČM Týniště nad Orlicí.

Neděle 15. března, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
Neděle 29. března, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

■ Poděkování Sboru pro občanské záležitosti, paní Z. Sekyrové a paní E. 
Křišťanové za blahopřání a dárkový balíček u příležitosti mých 80. naro-
zenin.

Dr. F. Vavřička
 
■ Děkuji touto cestou Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Michálkové, za projevené blahopřání a dárek k mým 80. 
narozeninám.

Jiří Pavlíček

PODĚKOVÁNÍ

VÝZVA PRO OBČANy

VZPOMÍNKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

   

Zajisté mnoho z vás občas ucho-
pí foťák a  vyrazí na procházku. 
Právě vám by se mohla tato výzva 
zalíbit. Město Týniště nad Orlicí 
prostřednictvím aktivity starostky 
připravuje vydat v  letošním roce 
nové pohlednice Týniště nad Orli-
cí a  okolních obcí. Redakční rada 
Zpravodaje tento záměr pozitivně 
hodnotí a  vyzývá občany města 
a okolí, aby své fotografické místo-
pisné úlovky zasílali do redakce na 
adresu cizkova@tyniste.cz. V před-
mětu uveďte FOTO K PREZENTA-
CI MĚSTA a jméno autora.

Výběr snímků se jmény autorů 

bychom zveřejňovali ve Zpravoda-
ji, použily by se i pro nové městské 
webové stránky a prezentaci města 
- letáky, brožury atd. Dále bychom 
z nich rádi udělali výzdobu radnice 
či jiných městských budov. Týkalo 
by se to i  historických pohlednic, 
především v  kontextu současnost/
minulost.

Co se týče technických informa-
cí, prosíme o  fotografie ve kvalit-
ním rozlišení (hloubce ostrosti) ve 
formátu JPEG nebo TIF velikosti 
alespoň 1MB. Za vaši případnou 
ochotu ke spolupráci děkujeme.

Redakce Zpravodaje

   

■ Dne 23.  března 
uplyne 5 let, kdy 
nám náhle odešla 
manželka, babička 
paní Zdena Bílko-
vá. Všichni moc 
vzpomínáme i  jak 

nám moc chybí.
Vzpomínají Jaroslav Bílek, syn 

Jaroslav a dcera Radka

■ Dne 6.  března uplyne 15 let od 
smrti pana Jana Adamce mlad-
šího a  16.  března 20 let od smrti 
pana Jana Adamce staršího. Také 
24.  května vzpomeneme 34. vý-
ročí úmrtí paní Marie Adamcové. 
Všichni, kteří jste je znali, věnujte 
jim vzpomínku.
Se zármutkem vzpomínají manžel-

ka, sourozenci a děti s rodinami
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KULTURNÍ POZVÁNKy

   

Městská knihovna nově nabízí 
imobilním čtenářům, popř. čte-
nářům starším 75 let věku s  ome-
zenou schopností pohybu rozvoz 
knih, časopisů a audioknih domů.

Rozvoz knih a časopisů je zajiš-
těn pouze na území města Týniště 

nad Orlicí, zpravidla první čtvrtek 
v  měsíci. Samotný rozvoz je zdar-
ma. 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 registrováni, elektronic-
ky prostřednictvím e-mailu (knih.
tyn@tiscali.cz) nebo na telefonním 
čísle 494 377 131.

Donášková služba bude fungovat 
od měsíce března!

5. března, 2. dubna, 7. května
4. června, 2. července, 6. srpna
3. září, 1. října, 5. listopadu
3. prosince,
Tuto službu bude zajišťovat paní 

Josefína Hanzlová.

MĚSTSKÁ KNIhOVNA

sledujte aktuální informace na www.tyniste.cz

   

Životní jubilea:

96 let Miloslava Koďousková

94 let Růžena Zitová

93 let Jiřina Nováková

92 let Božena Vechetová

91 let Josef Hanousek

85 let Karel Beránek

80 let Eva Bártová
Jiří Krb

Vítáme na svět:
Berta Langhammerová

Rozloučili jsme se:
Libuše Kainová (86)
Karel Pýcha (90)
Božena Licková (78)
Zdeněk Myšík (71)
Irena Martincová (83)



DůM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí

tel.: 725 435 731-2-3; e-mail: ddmslunicko@seznam.cz
http://ddmslunicko.webnode.cz

AKcE DDM Sluníčko

Zprávy od dětí – KROUŽKy VE SLUNÍČKU

   

Úterý 3. 3. PEDIGOVÁ DÍLNA
Podvečerní motání z  přírodního materiálu pro začátečníky i  pokročilé. 
Vyzkoušet můžete třeba velikonoční košík nebo ošatku. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Sobota 7. 3. PERGAMANO - PAPÍROVÁ KRAJKA 10 - 12 hod.
Ukázkový seminář zajímavé techniky zdobení pergamenového papíru 
s dlouhou historií. U nás zatím neokoukané a neznámé, ve světě ale velmi 
oblíbené tvoření. Lektorka Miloslava Jašková, jediná držitelka Certifikátu 
holandské firmy Pergamano u nás v ČR. Vstupné 30 Kč. Přihlaste se, pro-
sím, předem ve Sluníčku nebo na tel.:725435732.

Úterý 10. 3. MAGNETKy od 17. 30 hod.
Technikou decoupage si vytvoříte originální magnetky na ledničku jako 
dárek nebo jen tak, pro radost. Dílnička je určena pro děti s doprovodem 
nebo samotné dospěláky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste 
se, prosím, předem.

Středa 11. 3. TURNAJ V SUDOKU od 16 hod.
Hrát může přijít kdokoliv, po skončení turnaje je možné volné hraní des-
kových her. Startovné 20 Kč.

Pondělí 16. 3. ŘEDITELSKÉ VOLNO 7.30 – 15.30 hod.
Plánujeme celodenní aktivitu nebo výlet, bližší informace na plakátkách 
v březnu.

Úterý 17. 3. ÚTERNÍ PEDIG od 17.30 hod.
Další pletení pro začátečníky i pokročilé. Začít můžete opravdu v každém 
věku. Na programu jsou velikonoční vajíčka nebo volná dílna. Cena 40 Kč 
+ spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Středa 18. 3. SUFIJSKÉ cVIČENÍ od 17:30 - 18:30 hod.
Meditace pohybem na hudbu, harmonizující čakry, ochutnávka zeleného 
ječmene a chlorely.
Lektorka Kristýna Vavřínová. Přihlaste se, prosím, předem. Vstup 50 Kč.

Středa 18. 3. STRAchy A VZTAhy od 18:30 hod.
Přednáška na téma jak si pomoci technikou KINEZIOLOGIE, EFT.
Lektorka Kristýna Vavřínová 732 190 062. Vstup 50 Kč.

Pátek 20. 3. FILMOVÝ PLES od 20 hod.
Večer plný tance, filmových kostýmů a společenského života pro každého. 
Těšíme se na naše příznivce i náhodné kolemjdoucí. Filmové masky vítá-
ny, ale nejsou podmínkou. Občerstvení v plném rozsahu zajišťuje Restau-
race U Pošty, hraje Dynamic Opočno. Čeká na vás filmový bazar, před-
tančení skupiny Rosegirls a pohodový večer. Vstupné 100 Kč, předprodej 
vstupenek ve Sluníčku.

Úterý 24. 3. VELIKONOČNÍ FIMO od 17.30 hod.
Z polymerové hmoty modelujeme buď velikonoční zvířátka nebo přímo 
zdobíme velikonoční vajíčko. Dílna je vhodná pro děti s  doprovodem 
nebo samotné dospěláky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste 
se, prosím, předem.

Úterý 24. 3. JAK SE ŽIJE V NEW yORKU od 18 hod.
Promítání fotografií Kristýny Vavřínové s komentářem autorky.

Úterý 31. 3. ZDOBENÍ VAJÍČEK od 17. 30 hod.
Reliéfní zdobení voskem, madeira - vrtání kraslic, ubrousková technika 
a netradiční materiály, to jsou techniky, které můžete vyzkoušet v naší díl-
ně určené dětem s doprovodem nebo samotným dospělákům. Cena 40 Kč 
+ spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Pololetní prázdniny
O  pololetních prázdninách jsme vyrazili na výlet do libereckého IQ 

Parku. Autobusem se tam jede dvě hodiny. IQ Park najdete v prostorách 
zábavního centra Babylon. Hrát si tam můžete s vodou, obřím bublifukem 
a můžete procvičit svůj mozek v hlavolamech. Také si můžete zkusit jez-

dit na vozíčku pro handicapované. Zkuste si, jestli uzvednete svou vlastní 
váhu. Také se můžete podívat, jak to vypadalo na Titaniku, když se zrovna 
potápěl nebo si vyzkoušet napsat vzkaz Brailovým písmem. A jestli vám 
tohle všechno nestačilo, můžete si vyzkoušet moderovat předpověď poča-
sí, která se pak přehrává na obrazovkách po celém IQ Parku. Zkuste projít 
zrcadlovým bludištěm, lehnout si na Fakírovo lože, složit model člověka, 
změřit si tlak nebo projít před termokamerou.
Plný autobus dětí si tento výlet užil parádně. Doporučujeme se tam vy-
pravit znovu!

Vendula Tichá a Veronika Pokorná

Jarní prázdniny
V pondělí se naši sněhuláci sešli ve Sluníčku a společně hňácali sněhulá-

ky z perníkového těsta, z Fima, z keramické hlíny a vzhledem k dokonalé 
objednávce počasí dokonce i ze sněhu. Kromě tvořivých činností si všichni 
užili i  sněhuláčí soutěžení v  tělocvičně a velký výběr deskovek. V úterý 
jsme jeli na celodenní výlet do Broumova. Interaktivní výstava Play Brou-
movsko nadchla všechny děti, stejně jako objednaný řízek v místní jídelně. 
Kromě exponátů, se kterými se dalo hrát, zvučet nebo zkoumat, jsme si 
užili i návštěvu kavárny s polštářkovým bazénkem a malou dílničku z pa-
pírových ruliček. Níže najdete zprávičky od dětí, účastníků našeho výletu. 
Ve středu jsme byli opět ve Sluníčku a vydali se po stopách sněhuláků. Na 
děti čekaly hledačky a luštění po Sluníčku, hra Náhoda na zahradě, počí-
tačové hry a velká stopovaná po městě. Děti odcházely spokojené a těšily 
se na čtvrtek, kdy vyrazily do hradeckého Tonga. Velká výprava cestovala 
vlakem a pak trolejbusem na dvě skupiny, abychom MHD příliš nezahltili. 
V Tongu se všichni vyřádili na všech atrakcích a nikomu se okolo čtvrté 
nechtělo odcházet. Po přesunu na nádraží jsme si ještě zahráli několik her 
v kruhu a pak už se jen těšili na příjezd domů. Trošku nám to zkompliko-
valo skoro třičtvrtěhodinové zpoždění, ale i to jsme si odčekali a v Týništi 
nás čekal přímo dav rodičů. Vypadalo to, že přijela nějaká vzácná delega-
ce. Páteční program ve Sluníčku jsme nakonec pro malý počet účastníků 
zrušili. Děkujeme všem pomocníkům, kteří nám pomáhali s  přípravou 
programu nebo se podíleli na hlídání dětí.

Na výstavě Play Broumovsko byla spousta zajímavých exponátů. Byly 
tam dvě místnosti – světlá a tmavá. Viděli jsme například křeslo mámení, 
magnetický stůl, golema, fontánu libosti, zvonící koule a zrcadlovou hlavu. 
Všichni jsme si to pořádně užili.

Pája, Kačka, Johanka

Byli jsme v Broumově. Byla to super výstava. Byla tam lavička na výsluní 
a světelná harfa.

Matyáš a Matěj

Líbilo se nám to a chtěli bychom tam jet znova. Líbily se nám tam nejvíc 
kuličky, poslouchací věž, vodní zvon, křeslo mámení a přízemní periskop.

Marek, Marek, David.

Eva Jenčíková
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FOTOSTRANA DDM SLUNÍČKO
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MATEŘSKÉ cENTRUM RATOLEST

DALšÍ AKcE V BŘEZNU 2015

týdenní program mc ratolest na měsíc březen 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

po

rolnIČKa
Herna

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

anglIČtInKa pro školáky
anglIČtInKa předškoláci
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
zVoneČeK
Herna

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

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

Út
znÁČeK
Herna 

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

soukromá angličtina
Doporučujeme SOKOL 
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

16:00-16:45 

st

Herna s volným programem 09:30-11:30 FlÉtnIČKa - školáci
FlÉtnIČKa - začátečníci
FlÉtnIČKa - pokročilí
barVIČKa
Herna

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

Čt

mImInKa
pro děti od narození do 9 měsíců-herna, besedy…
FItmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30

10:00-11:00

soukromá angličtina 

26. 3. beseda – ortopedie

15:00-18:00 

17:00-19:00

pÁ tVořílcI
Herna

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

biblická hodina pro děti 
odpolední Herna

16:00
15:00-18:00

   

■ 5. 3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: jarní dekorace (výzdoba)

■ 5. 3. (Čt) v rámci večerní dílny proběhne od 20:15 h
Výroční schůze Mc Ratolest - ohlédnutí za rokem 2014 a plán na rok
2015, volby výboru.

■ 9. 3. –13. 3. (Po-Pá) Karnevalový týden v Mc (celý týden si budeme 
hrát na karneval – cvičit, malovat, zpívat můžete v maskách, na
tvořivých kroužcích si masky vyrobíme!)

■ 12. 3. (Čt) VESELÉ KARNEVALOVÁNÍ v Městské knihovně,
do 16 hodin, pro děti od 1 do 6 let (+ sourozenci). Program: živá muzika,
soutěže, tancování, zpívání, tombola! Vstupné: dítě 20 Kč a dospělý 10 Kč

■ 16. 3. (Po) Společný výlet do hradce Králové,
návštěva zábavního parku TONGO

■ 19. 3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIhOVNĚ,
od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)

■ 19. 3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: Velikonoce – madeira a jiné techniky (drátkování, malování
voskem…)

■ 26. 3. (Čt) Beseda s MUDr. J. Otavou o ORTOPEDII u dětí.
Jaké děti potřebují ortopedickou obuv? Kdy jít s dětmi za ortopedem?
Praktické ukázky a zodpovězení dotazů. Čas: 17-19 hodin,
20 Kč/osoba, hlídání dětí zajištěno.

■ 28. 3. (So) Vzdělávací a prožitkový workshop o tom, jak porozumět
svému domovu díky Feng Shui – Bydlení inspirované přírodou
s M. Gavulovou 9:30-15:30 hodin, přihlášky na:
monika@inspiceprirodou.com

DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i těm, 
kteří činnost MC jakýmkoliv způsobem podpořili.

Kontakty výboru Mc Ratolest:
J. Matušková - 737 740 019, R. Pýchová - 739 203 377,

h. Prokopová - 777 862 483, M. Koubová - 777 608 207

ČESKOBRATRSKÁ cÍRKEV EVANGELIcKÁ

     

Dávejte, a bude vám dáno. Ne-
boť jakou měrou měříte, takovou 
Bůh naměří vám.

Lukáš 6,38

Mistr Jan Hus ve svém kázá-
ní na tento verš mluví o  tom, že 
milosrdenství se projevuje naší 
pomocí druhému z bídy. A bída je 
podle něj dvojího druhu: jedna na 
duši, druhá na těle. Bída na duši 
je hřích, hloupost a  tesklivost. 
Bída na těle žízeň, hlad, nahota, 
nemoc, vězení a  nedostatek od-
počinutí.

A naším následováním Krista je 
to, že takto bědným pomáháme. 
Na jiném místě evangelia Ježíš 
říká, že nasytíme-li hladového, 

napojíme-li žíznivého, přijme-
me-li hosta, oblečeme-li nahého, 
navštívíme-li nemocného a  při-
jdeme-li za tím, kdo je ve vězení 
– tedy projevíme-li takto milo-
srdenství potřebnému, prokazu-
jeme milosrdenství samotnému 
Kristu.

Jan Hus ve své Postile (kázání 
na čtvrtou neděli po svaté Trojici) 
doplňuje, že nejen toto jsou skut-
ky milosrdenství, ale že je také 
sedm duchovních skutků milosr-
denství – „a ty jsú: učiti hlúpého, 
raditi pochybujícímu, trestati hřě-
šícieho, těšiti zarmúceného neb 
smutného, odpustiti vinu blížnie-
mu, trpěti mile protivenstvie kři-
vé, modliti sě i za nepřátely.“

Pane Ježíši Kriste, neumím pro-
kazovat milosrdenství. Snad občas 
pomohu někomu od bídy těla, ale 
kdy jsem naposledy pomohl od 
bídy duše? Pomoz mi být tvým 
člověkem i v tom. Amen.

Píseň:
1. Pomoz mi, můj Pane, abych 

nežil planě, abych nežil planě tam, 
kde chceš mne mít.

2. Pomoz, Pane milý, abych měl 
dost síly, abych měl dost síly bliž-
ním odpustit.

3. Pomoz, když se bojím, ať 
vždy pevně stojím, ať vždy pevně 
stojím tam, kde nutný jsem.

4. Pane, slyš mé přání, vzdal 
vše, co mi brání, vzdal vše, co mi 

brání být tvým člověkem
Píseň z Evangelického zpěvníku 

č. 384 (text G. Lohmann, 1964)

Srdečně zveme na setkání 
v březnu (modlitebna ČCE, ul. V. 
Opatrného 58):

8. 3. - 10.30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou, od 16 h Zpívání ro-
din s dětmi

Více informací o  sborovém ži-
votě včetně termínu Výročního 
sborového shromáždění najde-
te na vývěsce před modlitebnou 
nebo na http://trebechovice.
evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška



Vojtěch Brádle, Muzeum vý-
chodních Čech v Hradci Králové

V  Památkách archeologických 
z  roku 1882 se objevila stručná 
zmínka uvádějící, že dnešní Národ-
ní muzeum v  Praze (tehdy Muse-
um království Českého) získalo do 
svých sbírek pražský groš Vladisla-
va  II. Jagellonského (1471–1516), 
který měl pocházet z nálezu učině-
ného v Týništi. Minci muzeu daro-
val G. J. Lašek z Častolovic (Smolík 
1882, 188). Tím byl poprvé v litera-
tuře zmíněn hromadný mincovní 
depot z Týniště nad Orlicí objevený 
ve zmíněném roce.

Podstatně detailnější informa-
ce o  tomto nálezu zachytil zápis 
v  Pamětní knize školy v  Týništi 
z  let 1881–1919, který později pu-
blikoval J. Šůla (Šůla 1966, 53–54), 
a zpráva J. K. Hrašeho (Hraše 1884, 
XXVIII). Podle nich došlo k objevu 
při kopání základů nové školní bu-
dovy. Hraše blíže uvádí, že ná-
doba s mincemi se nacházela 
v hloubce čtyř metrů a byla 
chráněna plochým kame-
nem. Obsah nádoby, která 
zůstala při objevu nepo-
škozena, tvořilo podle 
školní kroniky 1000–1200 
mincí. Podle Hrašeho jich 
mělo být dokonce přes 
1200. Jejich podstatnou 
část reprezentovaly praž-
ské groše, a  to několika 
českých králů. Zastoupeny 
zde měly být ražby Vác-
lava  II. (1278/1283–1305), 
Václava  IV. (1378–1419), Ji-
řího z  Poděbrad (1458–1471) 
a  Vladislava  II. Jagellonského. 
Školní kronika rovněž zmiňuje 
výskyt míšeňských grošů. Kromě 
grošové mince depot zjevně obsa-
hoval různorodou drobnou minci 
(např. uherské denáry nebo měst-
ské ražby slezské Vratislavi).

Tento bezesporu zajímavý min-
covní depot se jako celek nezacho-
val, neboť stavbyvedoucí (zednický 
mistr Štučka) část ražeb rozdělil 
mezi osoby pracující na stavbě. Po-
dle školní kroniky tak každý zedník 
měl dostat deset grošů a dva haléře, 
nádeníci po šesti groších a jednom 
haléři a  učňové tři groše. Zbytek 
mincí si měl ponechat a jejich osud 
není znám. Můžeme ovšem s  po-
měrně velkou pravděpodobností 
předpokládat, že je dále různým 
osobám rozdával či rozprodával. 
V každém případě je zjevné, že již 
krátce po svém objevu depot prak-
ticky přestal existovat, aniž by do-
šlo k jeho odbornému prozkoumá-
ní, a jednotlivé mince se dostaly do 
vlastnictví většího množství osob. 
Dnes tak již bohužel nemůžeme 
říci, jaké všechny mince skutečně 
zahrnoval a jaká byla jejich prove-

nience.
Podle ve výše citovaných zprá-

vách uvedených nejmladších 
mincí, kterými jsou pražské groše 
Vladislava II. Jagellonského, je ob-
vykle uváděno, že depot byl ukryt 
v  průběhu vlády tohoto panovní-
ka (takto např. Nálezy II/3, 270, č. 
2796), což v  současnosti již nelze 
s  naprostou jistotou potvrdit. Je 
totiž třeba zmínit, že za Ludvíka 
Jagellonského (1516–1526), Vladi-
slavova syna a nástupce,
se praž-
ské 
groše 
razily 
jen-

ve velmi 
malém množ
ství a v hotovostech 
ukrytých až v těchto letech se často 
žádné neobjevují. Z tohoto důvodu 
nelze automaticky tvrdit, že depoty 
bez grošů Ludvíka byly uschovány 
vždy za panování jeho předchůdce.

V hotovostech, které byly svými 
někdejšími majiteli ukryty za vlády 
obou Jagellonců, se relativně běžně 
setkáváme s pražskými groši před-
chozích panovníků, takže společný 
výskyt Vladislavových ražeb s gro-
ši Václava  IV. a  Jiřího z  Poděbrad 
nepředstavuje žádnou výjimku. 
Naopak doložení mincí Václava II. 

v depotu této doby už za poněkud 
atypické označit můžeme.

Jestliže mince byly po svém ob-
jevu rozebrány, více štěstí měla ná-
dobka. Ta byla uložena nejprve na 
radnici v Týništi a později se stala 
součástí sbírek zdejšího muzea. 
V roce 1982 ovšem došlo k jeho li-
kvidaci a sbírky byly převáděny do 
jiných institucí. Díky tomu se do-
stala do dnešního Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové a  zde 

je ve specializovaném numi-
s m a t i c k é m 

depozitáři 
uložena 

t a k é 
v  sou-

č a s -
n o s t i . 

Keramic-
ký džbán 

černé bar-
vy je vysoký 

20,2 cm a  prů-
měr jeho dna činí 9,8 

cm. V horní části je ozdoben devíti 
řadami poloobloučků.

Spolu s  popsanou nádobou do 
Hradce Králové bylo předáno rov-
něž pět pražských grošů, dva Vác-
lava IV. a tři Vladislava II. Jagellon-
ského. Logicky se nabízí myšlenka, 
že jde o  malý pozůstatek depotu, 
který se stal součástí sbírky mu-
zea v Týništi. Bohužel u nich chybí 
nějaký zápis o jejich původu, takže 
v  tuto chvíli spojitost s  depotem 
z  roku 1882 nemůžeme spolehlivě 
prokázat. Dosud nebylo úspěšné 
pátrání po inventáři sbírek zruše-

ného muzea nebo jeho přírůstkové 
knize, kde by s největší pravděpo-
dobností byly k nim zaznamenány 
nějaké doplňující informace.

Na závěr tohoto příspěvku bych 
tak rád požádal o  spolupráci jeho 
čtenáře. Přivítám jakékoliv infor-
mace, které by vedly k  nalezení 
původní sbírkové dokumentace 
někdejšího muzea v  Týništi nad 
Orlicí. Kontaktovat mne můžete 
na email v.bradle@muzeumhk.cz. 
Je rovněž možné, že dosud má ně-
kdo po svých předcích na památku 
schované některé mince. Byl bych 
dotyčným osobám zavázán, pokud 
by je byly ochotny zapůjčit k doku-
mentaci.

Literatura
Hraše, J. K. 1884: bez ná-

zvu. Mittheilungen der k. k. 
Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung 
der Kunst- und historis-
chen Denkmale 10. Neue 
Folge, XXVIII.

Nálezy II/3: Nohejlová-
-Prátová, E. 1956: České, 
moravské a  slezské nálezy 
mincí údobí grošového 
(1300–1547). In: Nohejlo-

vá-Prátová, E. (red.): Nálezy 
mincí v  Čechách, na Moravě 
a  ve Slezsku. Díl II/3. Praha, 
113–298.

Smolík, J. 1882: Archaeolo-
gický Sbor Musea král. České-
ho. Památky archeologické 12, 

187–190.
Šůla, J. 1966: Příspěvky k  sou-

pisu nálezů mincí v severovýchod-
ních Čechách 1. Fontes musei Re-
ginaehradecensis 3.

Pražský groš Vladislava II. 
Jagellonského nahoře líc, dole rub.
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GROšOVÝ DEPOT Z TÝNIšTĚ NAD ORLIcÍ



   

■ Dne 5.  1.  2015 v  17:02 hod. bylo přija-
to telefonické oznámení pracovnice ČD 
Týniště nad Orlicí, že vlakvedoucí v  Tý-
ništi n. O. vykázal z vlaku silně podnapi-
lého cestujícího, avšak tento vzhledem ke 
své silné podnapilosti zůstal ležet na zemi 
u objektu překládky České pošty vedle sta-
niční budovy. Na místě bylo strážníkem 
zjištěno, že se jedná o bezdomovce, který 
přijel vlakem z Hradce Králové. Se strážní-
kem nespolupracoval. Za asistence Policie 
ČR byla provedena eskorta na Protialko-
holní záchytnou stanici v Hradci Králové. 
Zde byl provedenou orientační dechovou 

zkouškou na alkohol zjištěn výsledek 2,47 ‰.
■ Dne 8. 1. 2015 v 17:10 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatelky 
města Týniště nad Orlicí, že má podezření na nečisté úmysly muže, který 
se chová velice podezřele a pohybuje se v parčíku před hřbitovem. Osoba 
byla strážníkem na místě ztotožněna a vyzvána k podání vysvětlení. Zjiš-
těno bylo, že muž v současné době řeší osobní problémy v soužití a pro-
cházením na čerstvém vzduchu se snaží urovnat myšlenky a najít řešení.
■ Dne 12. 1. 2015 v 18:00 hod. bylo strážníkem přijato a následně evido-
váno oznámení obsluhy benzinové čerpací stanice EURO-OIL v ulici Kpt. 
V. Opatrného, že jí zákaznice neuhradila natankované pohonné hmoty 
v hodnotě 500 Kč. Událost ze dne 11. 1. 2015 je prověřována pro podezření 
z podvodu, tedy jako přestupek proti majetku.
■ Dne 15. 1. 2015 v 16:30 hod. telefonicky oznámil muž, že společně s part-
nerkou byli omylem uzamčeni v prodejně nábytku VENCL v ulici Mostec-

ká, personál odešel a oni se nemohou dostat ven. Strážníkem byla vyrozu-
měna obsluha prodejny, která zajistila odemčení prodejny a vysvobození 
zákazníků.
■ Dne 22. 1. 2015 v 15:13 hod. byl v prodejně PENNY Market Týniště nad 
Orlicí strážníkem řešen přestupek proti majetku, kdy personál prodejny 
zadržel muže, který odcizil stolní olej v hodnotě 29,90 Kč. Věc byla řešena 
uložením blokové pokuty.
■ Dne 22. 1. 2015 v 16:20 hod. na základě upozornění obyvatelky města 
bylo strážníkem zajištěno odklizení a následná likvidace kadáveru kočky, 
kterou v ulici Okružní srazilo motorové vozidlo.
■ Dne 23.  1.  2015 v  14:19 hod. bylo přijato oznámení obyvatele sídliště 
U Dubu, že neznámý pachatel poškodil karoserii jeho osobního vozidla. 
Z provedeného ohledání a vysvětlení podaného oznamovatelem bylo zjiš-
těno, že k poškození vozidla došlo v důsledku nedbalosti - neopatrného 
vystupování z přesně neustanoveného vozidla, parkujícího vedle vozu po-
škozeného na parkovišti u  prodejny PENNY Market Týniště nad Orlicí 
dne 22. 1. 2015 okolo 17:00 hod. Událost byla zaevidována.
■ Dne 26. 1. 2015 v 11:30 hod. se na služebnu městské policie dostavila uči-
telka Mateřské školy Město s tím, že v parku nalezla papouška. Nalezený 
papoušek vlnkovaný (hovorově andulka) byl vzat do úschovy a následně 
předán do náhradní péče místního chovatele exotického ptactva.
■ Dne 30. 1. 2015 v 21:00 hod. v průběhu pěší obchůzky byl strážníky za-
znamenán hluk, rány vycházejí z haly nádraží ČD Týniště nad Orlicí. Na 
místě byla strážníky přistižena skupinka šesti mladíků, kteří z dlouhé chví-
le demolovali dětský kočárek. Jednalo se pouze o zastaralý kočárek, slouží-
cí k převozu materiálu, který si na místo dovezli sami. Mladíci byli vyzváni 
k odklizení torza kočárku a následně vykázáni z prostor ČD.

Martin Štěpánek, velitel městské policie
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chOVATELÉ hODNOTÍ ROK 2014

Skončil výstavní chovatelský rok 
a  chovatelé hodnotí výsledky roku 
2014. Jen pro představu občanů bylo 
v roce 2014 uspořádáno 10 celostát-
ních výstav králíků a  drůbeže a  2 
výstavy místní. Na těchto výstavách 
bylo vystaveno 2900 králíků, 300 
kusů drůbeže a  400 kusů holubů. 
Kromě této čistě výstavní činnosti 
bylo uspořádáno 12 Ptačích trhů, 
spojených s  trhy králíků, holubů 
a  drůbeže, chovatelských a  zahrád-
kářských potřeb. Tyto oblíbené a ce-
lostátně známé trhy navštívilo v roce 
2014 31.000 návštěvníků. Při velikos-
ti našeho města to není jistě zanedba-
telné číslo.

Mimo čistě chovatelské využití byl 

vzhledem k rekonstrukci kulturního 
domu v  prostorách areálu chovate-
lů uspořádán Swingový festival Járy 
Marčíka. I tam byla spokojenost ná-
vštěvníků dobrou vizitkou chovatelů. 
Kromě těchto akcí bylo v prostorách 
areálu pořádáno setkání občanů při 
oslavě 1. Máje s návštěvou 1.500 ob-
čanů a  tradiční Mikulášská besídka 
pro děti, na které bylo na 300 dětí 
a rodičů.

Chovatelé věří, že i rok 2015 bude 
pro jejich činnost příznivý a  budou 
dále šířit dobrou pověst našeho měs-
ta.

MUDr. Jan Vaník
jednatel ZO ČSCH Týniště nad Orlicí

cestovatelé Lenka a Václav špillarovi a Městská 
knihovna pro vás připravili diaprojekci

 
Maroko – Život v sousedství Sahary

Zavítáme společně do měst jako je Marakesh, Taroudant, Sidi Ifni 
či Essaouira, jejichž staré mediny překypují životem, hýří barvami.
Vydáme se do beduínského tábora ukrytého mezi dunami pouště 

Erg Chigaga.
Překonáme dva nejvyšší průsmyky pohoří Vysoký Atlas a pěšky se 

pak pokusíme zdolat jeho nejvyšší vrchol –Toubkal
Zavedeme vás do téměř nenavštěvovaných, před světem ukrytých 

údolí jižního Maroka, kde zub času pomalu ale jistě rozrušuje kdysi 
úžasná opevněná rodinná sídla zvaná kasby.

Pozveme vás rovněž do starého španělského přístavu s barevnými 
stavbami ve stylu art deco i na jeho nedaleké pobřeží, které zdobí 

obrovské skalní oblouky.

Městská knihovna-výstavní sál
čtvrtek 26. 3. 2015 začátek v 17 hodin

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLIcIE - LEDEN 2015

KOSTELEcKÝ ZÁMEK hOSTIL „KOULI“
Vůbec prvnímu představení 

v  novodobých dějinách nádher-
ně opraveného zámku v  Kostelci 
nad Orlicí předcházelo lichotivé 
pozvání pana hraběte Kinského 
pro skupinu „TEMNO“ a  její hru 
„Koule“. Sám pan hrabě celý večer 
uvedl vtipnými slovy a vyprodaný 
zrcadlový sál byl spokojen. Hned 
po představení jsme byli opětov-
ně pozváni a  do tří neděl Temno 
opět zaplnilo příjemné zámecké 
prostory do posledního místečka. 
Tentokrát s  námi jel i  autor textu 
David Drábek, který se vyjádřil 
takto: „Koule na zámku v  Kostel-
ci se mi stala nezapomenutelnou. 

Jednak má prostředí uvnitř sídla 
osvíceného feudála nepopiratel-
nou noblesu, ale nejvíce mne za-
ujala divácká odezva. Narvaný sál 
a reakce publika nadšené a pouče-
né. Temno zde vyprodalo předsta-
vení už podruhé a hravě by tento 
kousek mohlo zopakovat. Shrnuto 
a podtrženo: Týniště má v divadel-
ní skupině Temno výborný „vý-
vozní“ artikl.“

Co zbývá dodat? Snad jen, že 
jsme opravdu dostali pozvání „do 
třetice“ a  zrcadlový sál pravděpo-
dobně uvidí Kouli ještě jednou.

Libor Stolín
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MILÍ SOKOLOVÉ A PŘÍZNIVcI SOKOLA!

     

Letošní poněkud zvláštní zima 
pomalu ustupuje, doufáme, že už 
i  chřipky nás přestanou sužovat, 
a  blíží se jaro. Celá zem nás zase 
potěší nadějí a krásou přírody. Slo-
va básníka Karla Tomana jsou pří-
značná.

„Na naší studni ráno hvízdal 
kos. Jde jaro, jde jaro. A když jsem 
okno na sad otvíral, šeptaly puka-
jící pupeny: Jde jaro, jde jaro. Bez 
chvěje se a hrušně čekají. Jde jaro, 
jde jaro.“

Dnes vás chceme seznámit s čin-
ností naší TJ Sokol v krátkém pře-

hledu. V  prosinci všechny oddíly, 
VG, hlavně děti a  žactvo uspořá-
daly mikulášské a vánoční besídky, 
v  lednu jsme získali k  proškolení 
nové cvičitele (1 cvičitelku pro žen-
ské složky a 1 cvičitele pro mužské 
a  chlapecké složky). V  dubnu se 
předškolní žactvo a mladší žákyně 
zúčastní Zálesáckého závodu zdat-
nosti v  Českém Meziříčí, v  květ-
nu pořádá Orlická župa závody 
všestrannosti, kterých se zúčastní 
předškolní a  mladší žactvo, a  pro-
tože jsou šikovní a  dobře vedení, 
mají předpoklad k pěknému umís-

tění. V  červnu předškolní žactvo 
se skladbou Cukrárna a  6 žen a  3 
muži se skladbou Valdemariána 
se zúčastní Sokolského Brna. Vel-
mi pěkná setkání mají i  členové 
Věrné gardy, scházejí se pravidelně 
každý měsíc v naší pěkné sokolské 
klubovně. Uspořádali jsme bese-
du s  bylinářkou Janou Mohrovou, 
která byla velmi zdařilá, navštívili 
jsme Floristickou výstavu v Hradci 
Králové, potěšili jsme se Vánoč-
ním koncertem v místním kostele, 
vánoční besídka se soutěží o  nej-
lepší vanilkové rohlíčky se vydaři-

la a  v  únoru jsme měli besedu se 
starostkou našeho města Ing. Ja-
nou Galbičkovou, která měla velmi 
příznivý ohlas. Byla hojně navští-
vena i  členy různých oddílů, do-
věděli jsme se mnoho zajímavých 
informací o  dění v  našem městě 
a děkujeme paní starostce, že si na 
sokolskou besedu udělala čas.

Milí Sokolové, cvičte, scházejte 
se pospolu a těšte se z života kolem 
nás.

Mgr. Libuše Nováková

Sněhulákův den

Mš U Dubu v knihovně Bezpečnost při 
vycházkách v Mš U Dubu

MATEŘSKÉ šKOLy TÝNIšTĚ NAD ORLIcÍ

   

Tak byly nazvány soutěžní hry, 
kdy jsme s  dětmi oslavily svátek 
zimy - „Sněhulákův den“.

Sešly jsme se na zahradě ma-
teřské školy ve čtvrtek 5.  února 
dopoledne, kde jsme nejprve zpě-
vem přivítaly našeho kamaráda, 
dvoumetrového nafukovacího 
sněhuláka Huga. Na jednotlivých 
stanovištích byly připraveny různé 
soutěže a my jsme se s chutí pusti-
ly do plnění všech úkolů. Soutěžily 

jsme v  hodu koulí, běžely slalom, 
předávaly jsme si ledové kry, hrály 
jsme hry „Kdo zapadl do závěje?“, 
„Ledové království“ nebo „Veselí 
sněhuláci“. A  že nám chyběl sníh? 
To nám vůbec nevadilo. Až napad-
ne, postavíme Hugovi další oprav-
dové sněhové kamarády. Moc jsme 
si celé dopoledne užily a  už se tě-
šíme na pravou sněhovou nadílku!

Učitelky MŠ Město

   

Děti z  MŠ U  Dubu navštěvují 
každý měsíc městskou knihovnu. 
Vedeme je k rozvoji předčtenářské 
gramotnosti v souvislosti s rozvo-
jem psychických schopností a dů-
ležitých vzdělávacích dovedností 
dětí v předškolním věku.

Seznamujeme děti s  rozmani-
tými prostředky a  podmínkami 
rozvoje předčtenářské gramotnos-

ti, zejména všech forem komuni-
kace v rovině dovedností i vztahů 
k  nim. Pochopení příběhu jako 
podstaty i  východiska rozvoje 
předčtenářské gramotnosti v  sou-
ladu s rozvojem celé osobnosti dí-
těte. Každý měsíc si pro nás paní 
knihovnice připravují jiné překva-
pení.

Bc.et Bc. Renata Horká

   

Na podnět paní starostky Ing. 
Jany Galbičkové město poskytlo 
pro všechny děti z MŠ u Dubu 
reflexní pásky. Na doporučení 
městské policie nosily děti celý 
měsíc leden pásky na vycházku, 

aby si vytvořily návyk. Po uply-
nutí zvykací doby byly pásky 
předány dětem.

Za kolektiv MŠ Dub Pavla 
Vlčková
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Z TÝNIšťSKÉ hISTORIE ŽELEZNIČNÍ

Členové I. stavebního odboru společnosti StEG. Snímek pořízen roku 1874 
na dvoře Spiegelova nádražního hostince v Chocni.

V přední budově ÖNWB sídlili po sloučení dopravní zaměstnanci obou 
společností, druhá budova StEG sloužila cestujícím (pokladny, čekárna). Zá-
běr z kolejiště společnosti StEG od jihozápadu.

Nákres situace.

Plakát z 1. července 1875 hlásí:
Císařská a královská soukromá rakouská Společnost státní dráhy
Jízdní řád smíšeného vlaku v trati Choceň – Broumov, platný ode dne za-

hájení

Zajímavé jsou dobové názvy některých stanic Korunka-Jelení (Čermná n. 
Orl.), Neustadt a. d. Mettau (Nové Město n. Met.), Weckelsdorf (Teplice n. 
Met.), Halbstadt (Meziměstí)

První jízda se konala 25. 7. 1875. Vlak odjel z Chocně v 10 hodin, do Brou-
mova přijel ve 14. 45.

Slavnostní vlak doprovázel ředitel stavby August de Serres. Aby dal najevo 
svůj protirakouský postoj, úmyslně k této slavnosti nepozval zástupce vídeň-
ských úřadů, ale pouze pražských a z přilehlých obcí. K davům vítajícím vlak 
hovořil pouze česky, jen v německy mluvících oblastech užil němčiny. Za 
tento čin upadl v nemilost a z čelné funkce ředitelství StEG byl proto odvolán.

     

Oddělená nádraží
Z  minulého vyprávění už víme, 

že v  roce 1875 stála v  Týništi dvě 
samostatná nádraží stejných dis-
pozic. Tento kuriózní stav můžeme 
přičíst na vrub společnosti ÖNWB, 
když nedovolila konkurenční StEG 
rozšířit původní staniční budovu 
a  propojit obě kolejiště. Pojďme si 
celou situaci podrobně popsat na 
přiloženém nákresu.

Jak vidíme, obě nádraží měla tři 
průjezdné koleje, jednu kolej mani-
pulační s bočním skladištěm a jed-

nu kusou kolej zakončenou zaráže-
dlem. Mezi těmito kusými kolejemi 
bylo další skladiště určené k předávce 
zásilek a vodárna. Ve staničních bu-
dovách bývaly kanceláře přednosty 
stanice a výpravčích, pokladny s če-
kárnami, lampárny a  místnosti pro 
zaměstnance. Obě společnosti měly 
své výhybkáře se stanovišti na kaž-
dé straně nádraží poblíž kolejového 
rozvětvení. Příchod na nádraží byl 
komplikovaný – z přejezdu vyznače-
ného vlevo se vcházelo na oplocenou 
cestu, která vedla mezi kolejemi až 
k nástupištím.

Že takovéto stavební řešení na-
šeho nádraží jenom znesnadňovalo 
život cestujícím, se ukázalo hned 
v  prvních letech provozu. Obě 
společnosti se proto už v roce 1880 
dohodly na postupném vzájemném 
slučování jak řízení dopravy, tak 
přepravních služeb. Přednosto-
vé a  výpravčí přesídlili do budovy 
ÖNWB, kde mají svá pracoviště 
dodnes, a  osobní pokladny s  če-
kárnou byly umístěny do prostorů 
společnosti StEG. Oba železniční 
podniky však dále ctili tu svoji stra-
nu nádraží; interiér každé z budov 

byl rozdělen, místnosti přepaženy.
Stále narůstající přeprava osob 

a  zboží si v  následujícím desetile-
tí vynutila opětovné rozšiřování 
týnišťské stanice. Přibylo zázemí 
pro cestující, zvětšil se počet ko-
lejí a  mimo to bylo nutné vyřešit 
předávku vozových zásilek mezi 
ÖNWB a StEG…

Ruleš
(pokračování příště)

Literatura:
Josef Holub, Sto let železniční 
křižovatky Týniště nad Orlicí
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Spolek přátel města Týniště nad Orlicí připravuje pro 
letní sezónu ve věži v roce 2015 výstavu zaměřenou na 
výročí železnice v našem městě. V zimních a jarních 
měsících dáváme dohromady soubor exponátů pro tuto 
výstavu. Žádáme spoluobčany, kteří mohou zapůjčit 
vhodné dokumenty pro tuto výstavu, aby kontaktovali 
kurátora této výstavy pana Pavla Rulíka na telefonu 
737 561 840, nebo jednatele spolku pana Štěpána 
Tomašíka na telefonu 602 144 832.

Za nabídky děkujeme.

Spolek přátel města Týniště n. O. 
Výstava výročí železnice

NEJDůLEŽITĚJšÍ JE cÍTIT SE DOBŘE

NNaabbíízzíí sslluužžbbyy oobbččaannůůmm::

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

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

OODDEEKKOO ss..rr..oo..
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760, Tel.fax. +420 494371003

Historie Města

Týniště nad Orlicí
na jednom místě

www.muzeum-tyniste.cz

     

Proč je snídaně důležitá?
Je to jako s autem, nevěříte? Po-

kud chcete jezdit, musíte natankovat 
správné palivo. Pokud dáte do auta 
nekvalitní palivo, auto jede špatně, 
nemá takový výkon a časem, pokud 
používáte nekvalitní palivo delší 
dobu, může se něco pokazit.

S naším tělem je to stejné. Pokud 
mu dlouhodobě dáváte „nekvalitní 
palivo“ - v tomto případě nekvalitní 
potraviny, tak ztrácíte výkon, cítíte 
se unavení, zpomaluje se metabo-
lismus, přibíráte na váze, bolí vás 
hlava…

V  jídle, které se nám dostává 
na stůl, je díky způsobu pěstování 
(hnojení, urychlování…) a  způso-
bu zpracování (polotovary, kon-
zervace…) živin opravdu hodně 
málo. Proto i  když se dobře najíte, 
stále máte pocit hladu, prostě jako 
by vám něco chybělo a máte různé 
chutě. To je způsobené právě nedo-
statkem mikroživin a tělo stále žádá 
doplnit to, co mu chybí. Když bude 
mít tělo vše, co potřebuje, ztratí se 
všechny tyto chutě a  časté pocity 
hladu. Mikroživiny jsou jednoduše 
řečeno látky nevyhnutelné pro život 
v  malých dávkách, ale které si tělo 
neumí vytvořit samo a musí je do-
stat v jídle. Každý den má začít sní-

daní a to půl hodiny až hodinu a půl 
po probuzení. A právě na snídani se 
dnes podíváme důsledněji.

Snídaně – pro ty, co v práci hlav-
ně sedí

Ideální energetický příjem po 
ránu závisí na vaší váze a pohybové 
aktivitě. Vyvážená snídaně pro ženu 
s normální postavou může vypadat 
takto (muži si přidají):

Slaná varianta: 2 menší krajíčky 
celožitného chleba, 20 g ricotty, 60 
g tvrdého sýra (30%), lžička ořechů, 
150 g zeleniny nebo menší kus ovo-
ce

Sladká varianta: 4 lžíce ovesných 
vloček, 100 g čerstvého ovoce, 200 
g bílého jogurtu, lžíce semínek, lží-
ce agávového sirupu (nebo stévie), 
skořice

Proč jsou vločky zdravé?
Ovesné vločky jsou považovány 

za nejhodnotnější cereálii. Proč? 
Obsahují totiž ovesnou vlákninu 
betaglukan, u  které bylo prokázá-
no, že snižuje hladinu cholesterolu 
v  krvi. Kromě toho jsou bohatým 
zdrojem bílkovin, nenasycených 
mastných kyselin, vitaminů B1 a B6, 
železa a  zinku. Jsou také výborně 
stravitelné. Pokud si kupujete hoto-
vé snídaňové směsi, zvolte takové, 
které neobsahují umělá barviva ani 

ztužený tuk.
Snídaně – pro ty, co se snaží 

zhubnout
Dobrá zpráva - snídaně pro re-

dukci váhy může být úplně stejná, 
v  případě potřeby jen trochu ube-
rete sacharidy (chleba nebo vločky). 
Opět velmi záleží na hmotnosti – 
pokud se ženy pohybujete kolem 75 
kg (muži nad 85 kg), můžete si i při-
dat. Dvě až dvě a půl hodiny byste 
zkrátka neměli mít hlad.

Slaná varianta: 1 kus celozrnného 
pečiva, 50 g avokáda na namazání 
nebo pomazánka z  něj (avokádo, 
sůl, pepř, česnek, citronová šťáva), 
50 g kvalitní šunky, mrkev

Sladká varianta: 3 lžíce ovesných 
vloček, 100 g čerstvého ovoce, půl 
vaničky polotučného tvarohu, lžíce 
dýňových semínek, lžička javorové-
ho sirupu, kakao

Snídaně – pro fyzicky pracující
Vy si můžete dopřát i některé po-

traviny se středně vysokým glyke-
mickým indexem (pšenično-žitné 
pečivo, více čerstvého i  sušeného 
ovoce nebo přesnídávek, kombina-
ce vloček a křupavých neslazených 
lupínků atd.). Opět platí, že muži si 
mohou trochu přidat.

Slaná varianta: 2 až 3 chleby nebo 
celozrnné toasty, 60 g pomazán-

ky (žervé, lučina, vegetariánská), 
80–100 g tvrdého sýra (30%), lžička 
hořčice, kedlubna, sklenice zředě-
ného pomerančového džusu

Sladká varianta: špaldové pala-
činky (80 g špaldové mouky, 160 ml 
polotučného mléka, 1 vejce, špetka 
soli, lžíce javorového sirupu, va-
nilka) s  ovocným tvarohem (200 g 
polotučného tvarohu, ovoce, lžíce 
marmelády, stévie podle potřeby, 
skořice), lžíce sekaných ořechů na 
ozdobu + lžíce oleje na opékání pa-
lačinek

Snídaně – pro ty, co nemají čas
Tak pro tyto případy je nejvhod-

nější nutriční výživa nebo chcete-li 
koktejl. Příprava nápoje trvá 1-2 
minuty. V  koktejlu máte všechny 
potřebné mikroživiny, makroživiny 
a vlákninu. Stačí si vybrat z nabíze-
ných chutí. Obvyklé dávkování je 
150 ml polotučného mléka, přidají 
se 2-3 zarovnané lžíce koktejlu a  je 
hotovo. Pro zvýšení pocitu zasycení 
lze přidat i lžíci tvarohu nebo jogur-
tu, popřípadě přidat čerstvé sezónní 
ovoce. Vše se rozmixuje.

Závěrem přeji všem, ať je vaše 
palivo (jídlo) co nejkvalitnější a váš 
život co nejpohodovější.

Olga Valašíková
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GÉNIUS SMÍchU = DAVID DRÁBEK

     

Cenu Genia smíchu, která je 
oceněním za mimořádný přínos 
v  herectví, režii či jiné oblasti di-
vadelnictví komediálního žánru 
v posledních letech, si z patnáctého 
ročníku Grand Festivalu smíchu 
odvezl umělecký šéf královéhra-
deckého Klicperova divadla David 
Drábek za výjimečné autorské in-
scenace Velká mořská víla a Jedlíci 
čokolády s přihlédnutím k zpraco-
vání Figarovy svatby, Romea a Julie 
a Richarda III.

Jaký je to pocit být Geniem smí-
chu? A  navíc, když toto ocenění 
získáváte jako umělecký šéf králo-
véhradeckého Klicperova divadla 
ve Východočeském divadle v  Par-
dubicích?

Je to zkrátka moc pěkný pocit – 
už proto, že rivalita mezi Pardubice-
mi a Hradcem trvala dlouho a byla 
směšná. Myslím, že ji pěstujeme 
tak trochu jako ranní jogging. Moc 
si tohoto ocenění vážím, i když mě 
trochu šokovalo. Přece jen věkový 
průměr předchozích laureátů Ceny 
Genia smíchu je kolem sedmdesáti 
let. Ale všechno to jsou velcí mistři 
svého oboru, a to jak Jiří Suchý, tak 
Lubomír Lipský či režisér Jan Bor-

na. Po všech stránkách mi to lichotí 
a po loňském roce, který byl pro mě 
extrémně těžký, ba možná vůbec 
nejtěžší v mém dosavadním životě, 
mě to opravdu potěšilo.

Vaše inscenace jsou mnohdy 
hodně kontroverzní, provokativní. 
Co byste vzkázal všem vašim kri-
tikům, kterým vaše poetika není 
blízká?

Ať na tato představení nechodí, 
což ostatně většinou dělají, a  ne-
chají je být. Je příjemné, že si na 
ně do Klicperova divadla nachází 
cestu tolik lidí, jsou strašně rychle 
vyprodaná a  na lístky se mnoh-
dy stojí i  fronty, přestože dnešní 
doba nabízí tolik šidítek a  radůs-
tek. Možná, že živé umění je dnes 
tak nezastupitelné a  listování tele-
vizním programem únavné, že se 
lidé chtějí setkat s něčím živým, co 
dokáže předat něco, co posledně 
vypadalo jinak a příště bude vypa-
dat zase jinak. V tom je podle mého 
názoru ta magie divadla, ta geniali-
ta okamžiku, to velkolepé jiskření. 
A že má někdo raději jiná divadla, 
je v  pořádku. V  našem případě je 
výhodou blízkost dvou východo-
českých měst Pardubic a  Hradce. 

Je normální, že spousta Hradečáků 
jezdí do Východočeského divadla 
a  mnoho Pardubáků zase k  nám 
do Klicperova divadla. A  myslím, 
že vztahy mezi našimi divadly jsou 
v  tuto chvíli tak pěkné, že to mů-
žeme jen zaklepat, aby to vydrželo.

Co vás teď nejvíc zaměstnává?
Světová premiéra Podivuhod-

ných cest Julese Verna, která se 
uskuteční pod hlavičkou soubo-
ru Laterny magiky na Nové scéně 
pražského Národního divadla. Pak 
budu zkoušet Český les v  Klicpe-
rově divadle. Po pěti letech měla 
derniéru Noc oživlých mrtvol, ale 
smutek z loučení s touto inscenací 
byl menší, když jsme věděli, že bu-
deme zkoušet další šílený, hodně 
ostrý a  nesmlouvavý kabaret. Jak 
mi někdo vytýká, že mám v před-
stavení nějaké zvíře, tak v Českém 
lese budou jenom zvířata. Půjde 
o  příběh českého lesa, který hod-
lá obsadit ruský medvěd. Bude to 
opravdu bestiální. Když se v Paříži 
stal teroristický útok na sídlo sa-
tirického týdeníku Charlie Heb-
do, tak jsem se v první chvíli lekl. 
Najednou mě napadla všechna 
místa v mých inscenacích, která by 

mohla stát za to, aby nějaký idiot 
vběhl do divadla a  někomu ublí-
žil. Ten strach trval tak pět minut. 
Pak jsem škrtl ze seznamu zvířátek 
bobra a  nahradil ho klokanem – 
muslimským uprchlíkem ze zoo. 
Možná i to je jeden z důvodů, proč 
k nám lidé chodí do divadla, že se 
hry snažíme neustále aktualizovat. 
Poslední dobou zkoušíme tak, že si 
napíšu jen základní osnovu a  dal-
ší nápady vznikají, až když vidím 
herce v  akci. Je to sice extrémně 
náročný způsob práce, ale když 
má člověk takový materiál, jako já 
mám v Klicperově divadle, tak si to 
může dovolit.

Moc gratulujeme a na závěr do-
dáváme: Moderátorem slavnost-
ního večera byl M. Dejdar; cenu 
David Drábek obdržel z  rukou 
ministra kultury pana Hermana; 
záznam byl vysílán na Artu ČTv; 
večeru byla přítomna i matka Da-
vida Drábka Eva Drábková: „Velmi 
příjemný večer a  i  velký Davidův 
úspěch, protože byla spíše očekává-
na jména jako M. Donutil či J. Boh-
dalová, takže velká spokojenost.“

Zpracoval Libor Stolín



TÝNIšťÁcI PŘIJALI POZVÁNÍ NA MASOPUST V ALBREchTIcÍch
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