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Návštěva starostky města v ČierNom Balogu

starostka města iNformuje
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•	Dne 15. 1. 2016 a 8. 2. 2016 pro-
běhla jednání s  SK Týniště n.O. 
o  možnostech financování spor-
tovního klubu Městem Týniště 
n.O. a současného neuspokojivé-
ho stavu nájemních prostor Re-
staurace Ontário.

•	Dne 22.  1.  2016 přijala starostka 
náměstka hejtmana Královéhra-
deckého kraje Ing. Karla Janečka. 
Předmětem jednání byla rekon-
strukce silnice Týniště n. O. – Al-
brechtice n. O.

•	Téhož dne navštívil starostku 
města Mgr. Martin Moravec, sta-
rosta Borohrádku v  doprovodu 
tajemníka pana Zdeňka Cablka, 
kteří projevili zájem o poskytová-
ní služeb Městské policie v Týništi 
n. O.

•	Dne 22. 1. 2016 zasedal přípravný 
krizový výbor v  rámci projektu 
Prevence kriminality.

•	V sobotu 23. 1. 2016 se starostka 
města zúčastnila Valné hromady 
v hasičské zbrojnici v Týništi n. O.

•	Dne 27.  1.  2016 byla starostkou 
města projednána spolupráce 
v  rámci městské hromadné do-
pravy se společností Audis Bus 
s.r.o., včetně úprav nového jízd-
ního řádu 2016 na přání našich 
spoluobčanů.

•	Dne 28. 1. 2016 provedla starost-
ka města kontrolu sociálních zaří-
zení místní základní školy, a to na 
žádost rodičů žáků školy.

•	Dne 1. 2. 2016 byl pozván do kan-

celáře starostky právní zástupce 
Města Týniště n.O. k  projednání 
smlouvy se Sportovním klubem 
(Restaurace Ontário) a  k  při-
pomínkování stavebního řízení 
v rámci projektu Ředitelství silnic 
a dálnic Týniště n.O. – Třebecho-
vice (2+1).

•	Dne 4.  2.  2016 odjela starost-
ka města na návštěvu spřátele-
né obce Čierny Balog, kde se do 
6.  2.  2016 účastnila programu 
v  rámci 21. masopustních slav-
ností obce Čierny Balog.

•	Dne 10.  1.  2016 přijala starostka 
náměstka hejtmana Královéhra-
deckého kraje Ing. Karla Janečka. 
Předmětem jednání bylo projed-
nání nesouhlasu Města Týniště 
n.O. s  pilotním projektem Ředi-
telství silnic a dálnic Týniště n.O. 
– Třebechovice (2+1).

•	Téhož dne provedla starostka 
kontrolu nově vybudované-
ho úložiště odpadu na hřbitově 
v  obci Křivice, kterou prováděly 
Služby města Týniště n.O.

•	Dne 11.  2.  2016 starostka přijala 
pana Ing. Přibyla ze společnosti 
Stavitelstvi DS., s.r.o., a projedna-
la zahájení prací v  rámci rekon-
strukcí chodníků v Týništi n.O.

•	Téhož dne navštívil paní sta-
rostku Ing. Vachtl ze společnosti 
SUDOP Praha, a.s., kde společ-
ně s  Ing. Štěničkou, M. Vikem 
a Z. Hejnou projednali možnosti 
mimoúrovňového křížení želez-

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi po-

dělila o zážitky spojené se zahranič-
ní cestou do družební obce Čierny 
Balog (SK), které jsem se zúčast-
nila na pozvání starosty obce Ing. 
Budovce ve dnech 4. 2.–7. 2. 2016, 
a to při příležitosti 21. ročníku folk-
lórního festivalu UŽ SA FAŠIANG 
KRÁTI….

Po čtvrtečním přivítání na 
obecním úřadě v Čiernom Balogu 
a večeři se zástupci obce a základ-
ní školy jsem se v pátek zúčastnila 
prohlídky knihovny, výstavního 
sálu Kulturního domu (Tradičná 
izba) a  večerního vystoupení dětí 

místních mateřských školek a dět-
ských folklorních souborů. Ve ve-
černích hodinách se konal tradiční 
Fašiangový ples. Sobotní program 
od rána nabídl hostům Fašiango-
vý řemeslný jarmark, Fašiangovou 
zabíjačku, představily se folklórní 
soubory a konala se soutěž v řezání 
dřeva. Měla jsem možnost navští-
vit areál základní školy a projet se 
Čiernohronskou železničkou. Po 
obědě k  radosti dětí i  dospělých 
procházela obcí jedna skupina 
„bursovníků“ za druhou (maso-
pustní maškary zpívající tradiční 
lidové písně a  zastavující se v  do-
mácnostech na drobné občerst-
vení). Oblíbenou částí balockého 
masopustu je i  soutěž tříčlenných 
družstev ve vaření „O nejchutnější 
trhance“ (vařené nudle s  brambo-
rem a  sýrem). Sobotní program 
dále pokračoval večerním vystou-
pením „Fašiangy, fašiangy, Faši-
angové časy….“ v podání lidových 
folklórních souborů, Školou tance, 
kde jste se mohli naučit tanec zvaný 
„Suchoň“ a „Drgoň“, následovla Fa-
šiangová zábava v kulturním domě. 
Posledním dnem masopustního ve-

selí byla neděle, kde v dopoledních 
hodinách zahráli „Heligonkári“ 
(harmonikáři) z  celého Slovenska 
a od 15.30 následoval galaprogram 
folklórního souboru Podpoľanec 
z Detvy. Doprovodnou akcí celého 
masopustního veselí byla výstava 
krojů z oblasti Slovenska a výstava 
fotografií z předcházejících ročníků 
masopustu. Děkuji všem balockým 

občanům za milé přijetí, panu sta-
rostovi s manželkou a paní ředitel-
ce ZŠ s manželem za doprovod.

Z  návštěvy partnerského města 
Čierny Balog vezu do Týniště vzkaz 
místních obyvatel: „Pozdravujte 
všechny v Týništi, ať jsou naši přá-
telé zdraví, šťastní a ať se brzy shle-
dáme.“

Ing. Jana Galbičková, starostka

niční tratě, čím by v  budoucnu 
mělo dojít ke vzniku podjezdu či 
nadjezdu pod/nad železniční tratí 
a zkrácení čekacích lhůt před zá-
vorami u Vodárenské věže.

•	Dne 12.  2.  2016 starostka města 
navštívila pana faráře ThDr. Zbig-
niewa Żurawského a  projednala 
výmalbu kostela v  Týništi n.O., 
úpravu terénu za farou. Zároveň 
předala požadavek Města Týniště 
n.O. na odkoupení pozemku za 
tělocvičnou U  Dubu, pro rozší-
ření sportovního zázemí (např. 
výstavba nové kuželny, workouto-
vého hřiště a dalšího zázemí pro 
sport a volný čas).

•	V  sobotu 1.  2.  2016 se konala 
v tomto roce první svatba – man-
želé Brandejsovi.

•	Dne 15.  2.  2016 přijala starostka 
města Ing. Galbičková společně 
s  radní Ing. Píšovou pozvání na 
slavnostní otevření nové služebny 

Policie ČR.
•	Dne 16. 2. 2016 provedla starost-

ka města kontrolu „vybydlených“ 
prostor v  Restauraci Ontário po 
předcházejícím nájemníkovi s cí-
lem určit finanční částku na re-
konstrukci objektu.

•	Dne 17.  2.  2016 starostka města 
společně s předsedou DSO Křivi-
na Ing. Matičkou a  p. Hejnou se 
zúčastnili jednání v rámci žádos-
ti Condec spol s  r.o. na zvýšení 
odběru elektrické energie u ČEZ 
v obci Petrovice.

•	Téhož dne se starostka města 
setkala s  ředitelem Finančního 
úřadu v Kostelci n.O. panem Ing. 
Kašparem.

•	V  průběhu měsíce února  2016 
starostka města s  vedoucími od-
borů MěÚ pracovala na přípravě 
rozpočtu města pro rok 2016 a se-
tkávala se s občany města.

Pozvánka
Starostka města si vás dovoluje pozvat na zasedání

 Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
které se bude konat 

dne 21. 03. 2016 v 16:00 hodin
v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí
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V  minulosti na místě dnešní-
ho parku býval rybník a  bahniště. 
Když zde málem zahynula kráva 
jednoho ze sousedů, dal v  roce 
1880 tehdejší radní a ředitel První 
akciové škrobárny, pozdější zakla-
datel továrny na nábytek pan Adolf 
Novotný podnět k založení místní-
ho parku, na jehož vybudování se 
sám podílel. Do prostoru bahniště 
o  rozloze 14 korců byly navezeny 
stovky povozů vymáčeného třísla 
z místních koželužen a spolu s vy-
sušeným bahnem z vedlejšího ryb-
níka byla celá mokřina zavezena, 
zvýšena a  zpevněna. Okrašlovací 
spolek v  roce 1893 dokončil cel-
kový vzhled parku, v  němž byla 
vysázena řada jehličnatých a  list-

natých stromů. Byly vybudovány 
zpevněné cesty a vytvořila se řada 
zákoutí pro odpočinek. Uprostřed 
parku bylo zřízeno dětské pískovi-
ště, prolézačky a  pevně připevně-
né tělocvičné nářadí pro dospělou 
mládež. Park nesl hned několik 
názvů - park F. Palackého, sady No-
votného, sady Čs. armády, až se vži-
lo do podvědomí lidí prosté ozna-
čení – park. V červenci roku 1929 
byl park postižen velkou větrnou 
smrští, která poničila značnou část 
stromů. Hned rok nato rozhodlo 
zastupitelstvo města obnovit část 
parkové výsadby a tehdejší starosta 
a  majitel pily pan Rudolf Matějka 
se zasadil o to, aby ke zkrášlení par-
ku byly postaveny dřevěné taneční 

a  hudební pavilony. Mezi oběma 
pavilony byly postaveny dva bu-
fety, sloužící pro prodej nápojů 
a  dalšího občerstvení a  v  pozadí 
bylo ukryto sociální zařízení. Po-
řádaly se zde Jiřinkovské slavnosti, 
pouťové a  posvícenské zábavy, při 
kterých hrávala Vilímkova městská 
dechová hudba. Místní hasičský 
sbor zde předváděl svou zásaho-
vou připravenost, koncertovala zde 
Kmochova velká kapela z  Kolína 
a  vstupoval folklórní soubor ze 
Strážnice. Odbývala se tu okrsková 
cvičení tělocvičných jednot, mezi 
vzrostlými stromy se hrál volejbal, 
konaly se soutěže v  jízdě na kole 
přes rybník po lávce a  hrál se zde 
dokonce i  fotbálek. V  roce 1972 

došlo ke zbourání chátrajících pa-
vilónů a z parkových staveb zůstala 
pouze pionýrská klubovna.

Současné vedení města by rádo 
vrátilo parku dávno zašlou slá-
vu, nakolik se zde pořádají různé 
společenské slavnosti a  především 
v parném létě slouží park k odpo-
činku ve stínu vzrostlých stromů. 
V  případě obdržení dotace z  EU 
máme záměr realizovat první etapu 
obnovy parku stavbou – rybníč-
kem s  mostkem a  posezením. Za-
dali jsme proto přípravnou studii, 
jejíž výsledek vidíte na následující 
straně.

Ing. Jana Galbičková
 starostka
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Poděkování za ochotu a profesionální přístup
Rád bych touto cestou poděkoval Týnišťákovi Karlu Janečkovi, druhému náměstkovi hejtmana Královehradeckého kraje, za ochotu, 
se kterou přistoupil k prosbě zástupců města Týniště nad Orlicí v souvislosti se změnami ve financování sportovních oddílů a spolků. 
Státní aparát ruku v ruce s eu stále zdokonaluje, vylepšuje a modernizuje zákony, nařízení, vyhlášky, a to vše, aby se nám žilo lépe a ra-
dostněji. Velice často je ale složité se těmito změnami v praxi řídit. Tato situace pro město nastala a díky pomoci Karla Janečka, který 
pro zástupce města Týniště připravil konzultaci s krajskými odborníky k dané problematice, se nám podařilo více pochopit nový zákon.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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A) Schvaluje

•	Ukončení Příkazní smlouvy č. 
064 Czech – Moravia spol. s  r.o. 
a  ceník poskytování dalších slu-
žeb.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 2. 2016 
do 31. 1. 2017.

•	Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí vyřa-
zení a  ekologickou likvidaci 2 ks 
starých počítačů.

•	Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí odepsá-
ní pohledávek ve výši 44.675 Kč 
dle žádosti.

•	Smlouvu o  právu provést stavbu 
s  Královéhradeckým krajem za-
stoupeným SÚS Královéhradec-
kého kraje, a.s., Hradec Králové 
na akci „II/305 Týniště nad Orlicí 
– Albrechtice nad Orlicí“ týkající 
se dočasného záboru části po-
zemku parcelní číslo 329/35 o vý-
měře 24 m2.

•	Dohodu o zrušení podnájmu ne-
bytových prostor v bytovém domě 
čp. 950 ke dni 31.  1.  2016 s  fir-

mou SpeedFree s.r.o., Hamry.
•	Žádost SK Týniště n.O. – povo-

lení tomboly při basketbalovém 
plese dne 12. 2. 2016.

•	Výši nájemného na rok 2016 pro 
Polikliniku Týniště nad Orlicí, 
s.r.o., ve výši 884 166 Kč/rok.

•	Podání žádosti o  účelovou nein-
vestiční dotaci na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH 
v Týništi n.O. ve výši 120 000 Kč 
u Ministerstva vnitra.

•	Dotaci na proplacení výdajů – au-
toškolu pro dva členy JPO Týniště 
nad Orlicí za podmínky, že tito 
členové odslouží v jednotce 5 let.

B) Bere na vědomí

•	Informace o pořádání Týnišťské-
ho městského reprezentačního 
plesu, který se uskuteční v sobotu 
12. 3. 2016.

•	Informaci p. Nadrchala v  záleži-
tosti projednávání finanční pod-
pory pro SK Týniště nad Orlicí na 
KÚ KHK.

•	Sadové úpravy prostoru v  rohu 
náměstí podané Odborem ži-
votního prostředí a  doporučuje 
seznámit ZM, včetně studie měst-
ského parku.

•	Informaci starostky města a  vý-
stupy z Komise pro projednávání 

územního plánu, včetně objed-
návky pro Sudop Praha, a.s.

•	Dokument vymezení majetku, 
který se předává příspěvkové or-
ganizaci Kulturní centrum dle 
§ 27 ods. 5 písm.a) zák.č.250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech, 
a  § 28 zák. 563/1991 Sb., o  účet-
nictví.

•	Počet obyvatel ke dni 1.  1.  2016: 
celkem: 6148, z  toho muži 2986, 
ženy 3162.

•	Informaci o  rezignaci Mgr. Iva-
ny Poláškové ve Školské radě ZŠ 
v  Týništi nad Orlicí z  osobních 
důvodů.

c) ukládá

•	Zařadit do jednání ZM vyhlášení 
veřejně prospěšné sbírky pro p. 
Jiřího Kamše.

•	Projednat v  ZM podmínky pro 
individuální žádosti o dotace.

•	Zařadit do jednání ZM prodej 
části pozemku par. č. 304/15 o vý-
měře 6 m2 a části pozemku par. č. 
762 o výměře 6 m2 v k. ú. Petro-
vice nad Orlicí pro *** za cenu 
120 Kč/m2 a poplatky s prodejem 
spojené. Jedná se o pozemek pod 
garáží.

•	Projednat v  ZM žádost o  dotaci 
na proplacení výdajů – autoškolu 

na rozšíření řidičského oprávnění 
na skupinu C+E pro 2 členy jed-
notky JPO v Týništi n.O. za pod-
mínky, že tito členové odslouží 
v jednotce 5 let.
 

A) Schvaluje

•	Změnu nájemného z nebytových 
prostor a  pozemků v  majetku 
města o míru inflace za rok 2015.

•	Záměr prodeje pozemku p.č. 
2015/56 o  výměře 22 m2 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí – pozemek pod 
garáží.

•	Zřízení Komise Prevence krimi-
nality ve složení: Ing. Galbičková 
(starostka), Ing. Paštika (tajem-
ník), Bc. Šimon (PČR), Štěpánek, 
DiS. (MP), Mgr. Bečvářová (soc. 
pracovník MěÚ), Ing. Veselá (ko-
ordinátor dotací).

•	Podání žádosti o  dotaci „Výkon 
sociální práce s  výjimkou agen-
dy sociálně-právní ochrany dětí“ 
u MPSV v roce 2016.

•	Jmenování nového člena Školské 
rady za zřizovatele pana Luboše 
Rydrycha.

•	Limit mzdových prostředků pro 

usnesení č. 34
z jednání Rady města 

Týniště n. O. ze dne 18. 1. 2016

usnesení č. 35
z jednání Rady města 

Týniště n. O. ze dne 1. 2. 2016
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Na základě opakovaných 
stížností rodičů žáků Zá-
kladní školy v  Týništi nad 
Orlicí byla provedena ne-
hlášená kontrola sociální-
ho zařízení, a  to na I. a  II. 
stupni školy dne 28. 1. 2016 
v čase 8.45 – 9.30 starostkou 
města. Dle mého názoru je 
sociální zařízení ZŠ v  po-
řádku: na každém zařízení 
byl funkční zásobník na 
toaletní papír i zásobník na 
mýdlo. V současné době ve-

dení základní školy připra-
vuje doplnit sociální zaří-
zení o  elektrické vysoušeče 
rukou.

Co mě však překvapilo, 
byl stav dveří a  stropů po 
„nájezdu“ studujících dětí, 
včetně zacpaného umyvadla 
toaletním papírem či na-
schvály, které si děti dělají 
vzájemně. Posuďte sami dle 
přiložených fotografií.

Ing. Jana Galbičková
 starostka
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rok 2016 příspěvkové organizaci 
Mateřská škola – Město, Mateřská 
škola – U Dubu, Městská knihov-
na Týniště nad Orlicí, Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí, Geri-
atrické centrum Týniště nad Or-
licí, Dům Dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí a Služby města Týniště 
nad Orlicí dle žádostí.

•	Odpisový plán pro rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město, Mateřská škola – 
U  Dubu, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí dle žádostí.

•	Úřední osobu paní Vlastimilu 
Špačkovou oprávněnou podávat 
žádosti o  zahájení správního ří-
zení ve věci rušení místa trvalého 
pobytu.

•	Navýšení počtu dětí na 132 v MŠ 
- Město Týniště nad Orlicí.

•	Dodatek ke smlouvě se společ-
ností Audis Bus, s.r.o., platný od 
1. 1. 2016 a ukládá zařadit do roz-
počtu města pro rok 2016 částku 
496 600 Kč (veřejná linková osob-
ní doprava k zajištění městské au-
tobusové dopravy).

•	Záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 194 v k.ú. Rašovice u Tý-
niště nad Orlicí.

•	Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-
2013199/VB/2 Týniště nad Orlicí, 
V Sítinách, 848/3 Ráček – kNN.

•	Program pro Městský reprezen-
tační ples dne 12. 3. 2016, včetně 
povolení tomboly.

•	Prodloužení Městského reprezen-
tačního plesu do ranních hodin 
13. 3. 2016 do 2.00 h.

•	Smlouvy o dodávce vody a odvá-
dění odpadních vod mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a  Aqua servi-
sem, a.s., Rychnov nad Kněžnou.

•	Odpis drobného majetku Kultur-
ního centra Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

•	Informaci SPOZ blahopřát obča-
nům města od 75  let s  platností 
od 1. 3. 2016.

•	Informaci z  kontroly ZŠ Týniště 
nad Orlicí zřizovatelem. Kont-
rolu vykonala starostka města na 
základě stížností rodičů ve věci 
dodržování hygieny na sociálních 
zařízeních školy.

•	Zápis z kulturní a školské komise 
ze dne 18. 1. 2016, zdravotní a so-
ciální ze dne 18.  1.  2016 a  spor-
tovní komise ze dne 18. 1. 2016.

•	Informaci o  přípravě projekto-
vé žádosti Prevence kriminality 
2017 a  schvaluje podání žádosti 
o dotaci v roce 2017.

•	Zápis přípravného výboru o vol-
bě zástupce z  řad pedagogických 
pracovníků do školské rady zří-
zené při Základní škole Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou.

•	Informaci ředitele KC v  záleži-
tosti reklamace světelné techniky 
v Kulturním domě.

•	Oznámení České školní inspekce 
o uskutečnění inspekční činnosti 
ve dnech 8-10. 2. 2016 v MŠ Měs-
to.

•	Přípravu poptávkového řízení na 
webové stránky města a  ukládá 
zařadit do rozpočtu města částku 
320 000 Kč.

c) Zamítá

•	Žádost o  umístění do ubytovny 
Modrák pana Ondřeje Králíka.

D) ukládá

•	Zařadit do jednání ZM odkup po-
zemku parc. č. 782, jehož součástí 
je budova s č.p. 158 v k.ú. Týniště 
n.O. za cenu 520 000 od Českých 
drah, a.s., IČ: 70994226. Doporu-
čuje v ZM revokovat bod A/26 č. 
6 ze dne 21. 9. 2015.

•	Rada města projednala indivi-
duální žádosti o  dotace a  ukládá 
zařadit do jednání ZM schválení 
jednotlivých dotací, včetně fi-
nančních částek.

•	Ukládá Odboru správy majetku 
zajistit označení a  evidenci hyd-
rantů v k.ú. Týniště nad Orlicí.

•	Zařadit do rozpočtu města nákup 
defibrilátoru pro SDH v  ceně do 
50 000 Kč bez DPH.

•	Zařadit do rozpočtu pro příspěv-
kovou organizaci Kulturní cent-
rum Týniště n. O. účelový příspě-
vek na nákup věcných cen ve výši 
10.000 Kč.

 

A) Schvaluje
 

•	Prodej části pozemku par. č. 
304/15 o výměře 6 m2 a části po-
zemku par. č. 762 o výměře 6 m2 
v  k. ú. Petrovice nad Orlicí pro 
*** za cenu 120 Kč/m2 a  poplat-
ky s  prodejem spojené a  pově-
řuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. Nový pozemek parc. 
č. st. 304 o  výměře 6 m2 byl od-
dělen geometrickým plánem č. 
335-165/2015 z pozemku parc. č. 
304/15 a dále nový pozemek par. 

č. st. 305 o výměře 6 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 335-
165/2015 z pozemku parc. č. 762 
v k. ú. Petrovice nad Orlicí.

•	Odkup pozemku par. č. 344, jehož 
součástí je budova s č.p. 37 a po-
zemku par. č. 343 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí za cenu 2.400 000 Kč 
od ***. Veškeré poplatky s prode-
jem spojené hradí prodávající.

•	Vyhlášení veřejně prospěšné 
sbírky pro p. Jiřího Kamše od 
15. 2. 2016 do 31. 12. 2016.

•	Předběžný příslib finanční spo-
luúčasti na investičních výda-
jích v  rámci akce „Rekonstrukce 
fotbalového hřiště s  přírodním 
trávníkem“ ve výši maximálně 
2.000.000 Kč, vydané z  rozpočtu 
Města Týniště nad Orlicí 2016, 
pouze v případě obdržení dotace 
z MŠMT pro Sportovní klub Tý-
niště nad Orlicí a kladného stano-
viska ÚOHS.

•	Odpis nevymahatelných pohle-
dávek z  neuhrazeného nájemné-
ho na ubytovně „Modrák“ ve výši 
56 530 Kč z  důvodu promlčení 
pohledávek.

•	Termíny pro předkládání žádostí 
o  individuální dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro rok 
2017 do 30. 11. 2016.

•	Záměr prodeje pozemků parc.č. 
1662/78 a  1662/79 v  k.ú. Týniš-
tě nad Orlicí za cenu 818,20 Kč/
m2, ke kterému bude připočítána 
platná sazba DPH ke dni uskuteč-
nění zdanitelného plnění.

•	Odkup pozemku parc. č. 554 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí o  výměře 
611 m2 - ostatní plocha – ostatní 
komunikace za cenu uvedenou 
ve znaleckém posudku č. 4048-
99/2015 ve výši 85 540 Kč + po-
platky s odkupem spojené a uklá-
dá starostce smlouvu podepsat.

•	Ponechání využití části loka-
lity Z44 (pozemky p.č.1946/1 
a 1946/4) jako BI – bydlení v ro-
dinných domech – městské a pří-
městské, zbylá část lokality bude 
převedena do ZS – zeleň soukro-
má a vyhrazená (návrh územního 
plánu).

•	Požadavek na zařazení části po-
zemku p.č. 202/1 v k.ú. Rašovice 
u Týniště nad Orlicí do zastavitel-
ného území jako plochu bydlení 
BV, popř. SV (návrh územního 
plánu).

B) Zamítá

•	Prodej části městského pozem-
ku parc.č. 484/1 a části pozemku 
parc. č. 443/5 v k.ú. Štěpánovsko 
pro ***.

•	Prodej části městského pozemku 
parc.č. 444/1 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro ***.

•	Zařazení města Týniště nad Orlicí 
do Sdružení místních samospráv 
ČR.

•	Požadavek na zahrnutí pozemků 
p.č. 73/11, 60 a 104/2 v k.ú. Štěpá-
novsko do zastavitelného území 
jako plochy bydlení (návrh územ-
ního plánu).

c) Bere na vědomí

•	Zprávu o činnosti rady města od 
4. 1. 2016.

•	Informaci osadního výboru Pet-
rovice nad Orlicí – kanalizace.

•	Významné investiční akce pro rok 
2016.

•	Nominaci členů zastupitelstva na 
Fašiangové slavnosti do Čierneho 
Balogu v únoru 2016.

D) ukládá

•	Starostce města jednat ve věci 
odkupu ulice Nádražní a Předná-
draží od Českých drah.

A) Schvaluje:
 

•	Individuální žádosti o  dotace 
a  ukládá zařadit tyto žádosti do 
návrhu rozpočtu na rok 2016 
Jmenovitě:

1. OS SK Ontário, Týniště nad 
Orlicí 15 000 Kč

2. TJ Sokol Křivice 50 000 Kč
3. TJ Sokol Křivice 90 000 Kč
4. TJ Sportovní klub Petrovice 

100 000 Kč
5. TJ Sportovní klub Petrovice 

50 000 Kč
6. Sportovní klub Týniště nad 

Orlicí 1.950 000 Kč
7. Sportovní klub Týniště nad 

Orlicí 15 000 Kč
8. Tělocvičná jednota Sokol Týni-

ště nad Orlicí 60 000 Kč
9. Euroregion Pomezí Čech, 

Moravy a Kladska-Glacensis 
5 000 Kč

10. Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí 2 000 000 Kč

11. Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí 400 000 Kč

12. Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí 800 000 Kč

13. Galerie Jaroslava Dostála 
5 000 Kč

14. Spolek přátel města Týniště 
25 000 Kč

15. Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště 10 000 Kč

16. Římskokatolická farnost Týni-
ště 50 000 Kč

17. Občanské sdružení „ Za rozvoj 
Petrovic“, Petrovice 10 000 Kč

18. Občanské sdružení „ Za rozvoj 
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usnesení z 8. 
zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. ze dne 25. 1. 2016

usnesení z 9. 
zasedání Zastupitelstva města 
Týniště n. O. ze dne 8. 2. 2016
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Petrovic“, Petrovice – bude 
projednáno 29. 2. 2016

19. Občanské sdružení „ Za rozvoj 
Petrovic“, Petrovice 20 000 Kč

20. Spolek kultuře na dosah, Týni-
ště nad Orlicí 20 000 Kč

21. Spolek kultuře na dosah, Týni-
ště nad Orlicí 20 000 Kč

22. Mateřské centrum Ratolest 
Týniště nad Orlicí 20 000 Kč

23. HEWER.z.s. Praha 10 000 Kč
24. Domácí hospic Setkání, Rych-

nov n.K. 20 000 Kč
25. Centrum Orion 20 000 Kč
26. Centrum LIRA z.ú. Liberec 

5 000 Kč
27. VerMi, z.s., Týniště nad Orlicí 

3 000 Kč
28. Svaz tělesně postižených v ČR 

z.s.,Týniště nad Orlicí 5 000 Kč
29. Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Rychnov n.K. 
6 000 Kč

30. Český svaz chovatelů, Týniště 
nad Orlicí 5 000 Kč

31. ZO Českého svazu včelařů, 

Týniště nad Orlicí 3 000 Kč
32. Klub Dětí a mládeže Hradec 

Králové 8 000 Kč
33. Myslivecký spolek Petrovice 

7 500 Kč
34. Sbor dobrovolných hasičů 

Týniště 29 400 Kč
35. Český rybářský svaz Týniště 

nad Orlicí 5 000 Kč

•	 Odkup pozemku parc.č. 782, 
jehož součástí je budova s  č.p. 
158 v k.ú. Týniště nad Orlicí za 
cenu 520.000 Kč od Českých 
drah, a.s., IČ: 709 94 226. Pově-
řuje starostku města podpisem 
navržené kupní smlouvy.

B) Revokuje

•	Usnesení ze zasedání Zastupitel-
stva města č. 8 ze dne 25. 1. 2016, 
bod B 1.

•	Usnesení ze zasedání Zastupitel-
stva města č. 6 ze dne 21. 9. 2015, 
bod A 26.

c) Bere na vědomí

•	Zprávu o činnosti rady města od 
25. 1. 2016.

•	Kontrolu úkolů z  minulých jed-
nání ZM.
Ukládá

•	Starostce města podat připo-
mínky v  rámci stavebního řízení 
u  Odboru dopravy a  silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v rámci 
akce, Rozšíření I/11 v úseku Tře-
bechovice pod Orebem – Petro-
vice (2 + 1)“. Podniknout všech-
ny kroky k  zamezení realizace 
tohoto projektu, pozvat na příští 
zasedání zastupitelstva náměst-
ka hejtmana pro dopravu Ing. 
Karla Janečka, oslovit sdělovací 
prostředky (rozhlas, TV) + mini-
sterstvo dopravy a  využít právní 
služby.

•	Odboru správy majetku zajistit 
minimálně 3 varianty investiční-

ho záměru rekonstrukce restau-
race, Ontário“.

•	Zařadit do rozpočtu města ne-
zbytně nutnou finanční částku na 
opravu hodin (4 ciferníků) vodá-
renské věže.

•	Starostce města zahájit jednání ve 
věci výkupu pozemků v prostoru 
za tělocvičnou, U Dubu“.

•	Kontrolnímu výboru předlo-
žit plán činnosti na rok 2016 
na příštím zastupitelstvu města 
29. 2. 2016.

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.

ZPRáVA O činnOSTi MěSTSKé POLicie – LeDen 2016

   ■ Dne 4. 1. 2016 v 14:50 hod. telefonicky 
oznámil vedoucí prodejny PENNY Mar-
ket Týniště nad Orlicí, že v prodejně byla 
při krádeži zadržena osoba, která ve snaze 
z místa uprchnout se začala prát. Na mís-
tě bylo hlídkou městské policie zjištěno, 
že předmětem krádeže bylo různé zbo-
ží v  hodnotě 1.182 Kč, přičemž pachatel 
také poškodil dveře. Pachatel byl strážníky 
předveden na služebnu Policie ČR ke zjiš-
tění totožnosti a dalším úkonům. Jednání 
pachatele bylo kvalifikováno jako přestu-
pek proti majetku a v souladu s tímto vy-
řešeno blokovou pokutou ve výši 5.000 Kč.

■ Dne 13. 1. 2016 v 17:00 hod. bylo přijato oznámení obyvatele města Tý-
niště nad Orlicí, že téhož dne okolo 07:00 hod. byla jeho dcera ve vlaku 
stojícím v  prostoru nádraží ČD Týniště nad Orlicí bezdůvodně fyzicky 
napadena neznámým mužem, který jí dal facku. Na základě popisu pa-
chatele poskytnutého poškozenou, byla ustanovena a  ztotožněna osoba 
podezřelého, který byl vyzván k  podání vysvětlení na služebně městské 
policie. Podezření z přestupku proti občanskému soužití bylo prokázáno 
a následně byl přestupek vyřešen blokovou pokutou.

■ Dne 14. 1. 2016 v 13:45 hod. se na služebnu Městské policie Týniště nad 
Orlicí dostavila žena, aby učinila oznámení o krádeži peněženky s finanč-
ní hotovostí. Neznámý pachatel využil nestřeženého okamžiku a z  tašky 
uložené v  nákupním vozíku v  průběhu nakupování v  PENNY Marketu 
Týniště nad Orlicí odcizil dámskou peněženku s finanční hotovostí. Věc je 
v šetření městské policie.

■ Dne 14.  1.  2016 v  16:48 hod. operační důstojník Policie ČR požádal 
městskou policii o posílení hlídky PČR, která vyjela na nádraží ČD Týniš-
tě nad Orlicí, kde se mají prát dva muži. Situace byla uklidněna a vyřešena 
na místě.

■ Dne 19. 1. 2016 v 09:57 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatel-
ky města Týniště nad Orlicí, že jí bylo polepeno čelní sklo osobního vozi-
dla parkujícího na ulici. Na základě vysvětlení podaného oznamovatelkou 
a indicií zjištěných strážníkem na místě události, byla vytipována podezře-
lá osoba. Tato byla následně vyzvána k podání vysvětlení. K uvedenému 
jednání se podezřelá osoba doznala a  jako přestupek proti občanskému 
soužití byla věc projednána v blokovém řízení.

■ Dne 25. 1. 2016 v 08:45 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že po 
ulici Družstevní v  blízkosti školky volně pobíhá pes plemene rotvajler 
společně s  druhým psem, pravděpodobně křížencem černé barvy. Psi 
byli strážníkem odchyceni a  umístěni do záchytných kotců. Hodinu po 
provedeném odchytu byla městská policie kontaktována chovatelkou od-
chycených zvířat s tím, že postrádá své psy. Psi byli vydáni, majitelce byla 
uložena bloková pokuta.

■ Dne 29. 1. 2016 v 16:00 hod. telefonicky oznámil výpravčí stanice ČD 
Týniště nad Orlicí, že na nástupišti č. 3 se nachází nevhodně se chovající 
opilec, který nereaguje na výzvy pracovníků ČD. Strážníkem bylo na místě 
zjištěno, že se jedná o občana Polska. Byla zajištěna přeprava na Protialko-
holní záchytnou stanici Hradec Králové.

Jaroslav Forman,
strážník městské policie

16. 3. 2016  Společný výlet do hK
návštěva zábavního parku TOnGO 
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DiVADLA, PLeSání i KOnceRTY V JARníM KuLTuRníM cenTRu

DáMY, PánOVé,
 ZADeJTe Se nA MěSTSKéM  
RePReZenTAčníM PLeSe!

Nepříliš bílý únor přeletěl kultur-
ním centrem jako voda. Náš dům 
nadělil návštěvníkům tanec, před-
nášku, divadla a poprvé si prostřed-
nictvím hasičů ozkoušel i  co je to 
ples. Stejnou dávku různých kultur-
ních událostí přineseme i  v  měsíci 
březnu. V něm se prvně celé měs-
to může těšit na svůj vlastní ples, 
opětovně divadelní pohádku stejně 
jako i velkou dávku tance a hudby, 
ze které si jistě vyberou všechny vě-
kové kategorie. Počátkem měsíce, 
v  neděli 6.  března, totiž přivítáme 
společně s  Dobrým divadlem sou-
bor Rolnička, který se nám před-
staví hrou Dračí pohádka. Lístky si, 
jako v  únoru, můžete zakoupit od 
10.00 hodin v neděli v den předsta-
vení v kulturním centru, začínáme 
hrát v  11  hodin. Další velká akce 
pak bude o týden později. To téměř 
jako vrchol plesové sezony proběh-
ne galavečer v  podobě Městského 
reprezentačního plesu. Plno bude-
me mít však i  další víkendy. To se 
můžete těšit na akce, které u nás po-
řádají spřátelené městské organiza-
ce jako Mateřské centrum Ratolest 
či Dům dětí a  mládeže Sluníčko. 
V  naší režii se dále bude hodně 
tancovat. V nedělních podvečerech 
pokračuje Taneční polepšovna, kte-

rou zakončí v neděli 20. března vě-
neček, na který jste všichni srdečně 
zváni. O svoji akci pak nezůstanou 
ochuzeny ani starší ročníky, Taneč-
ní odpoledne nejen pro dříve naro-
zené pokračují se čtrnáctidenní pe-
riodicitou, přičemž jednou měsíčně 
se mohou všichni těšit na zábavný 
vědomostní kvíz, který se jak v led-
nu, tak i v únoru tolik líbil.

Vedle samotných akcí ale nebu-
deme ani zahálet v pilování dalšího 
programu. Totiž v dubnu se nám po 
pauze na prkna co znamenají svět 
vrátí náš domácký soubor Jirásek. 
Ten ve společné režii Jana Bohaté-
ho a Jindřicha Bartoše dostudovává 
hru Nejkrásnější válka, jejíž premi-
éru plánujeme na druhý dubnový 
víkend. Neméně zajímavý ovšem 
bude hned ten první víkend. Ještě 
než se všichni rozjedeme do příro-
dy, můžete se na toulání a venkovní 
dobrodružství připravit s oblíbenou 
folkovou kapelou Marien. A  věřte, 
že to rozhodně nebude všechno!

Tomáš Kavka
Foto:
Taneční krůčky v  nedělní polep-

šovně, která bude zakončena nefor-
málním věnečkem v neděli 20. břez-
na

V  nabídce plesové sezóny Týniště a  okolí dosud zelo 
jedno prázdné místo. Tím místem byl důstojný galavečer, 
na kterém by se sešla reprezentace města s občany a v du-
chu toho co mají rádi, se pobavili a dali připomenout, čím 
město žije. Volný prostor v  letošním roce poprvé vyplní 
Městský reprezentační ples, který se koná v novém Kultur-
ním domě v sobotu 12. března od 20. hodin.

Aby byl ples opravdu bohatý a splňoval svoji reprezen-
tační úlohu, dostane bohatý program. Všichni návštěvníci 
se mohou těšit nejen na přehlídku tanců a tradiční melo-
die známých valčíků, polek či čardášů, ale jistě je k  tanci 
vybídne i  netradiční kapela využívající elektrofonických 
nástrojů – houslí, violy, cella, klávesů a  bicích – Electro-
phonix. S  ní si užijí hudební kousky od Abby, Queenů, 
Beatles, jakož i současných hitmakerů typu Davida Guetty 
či Kate Perry. Vedle nich zábavu během večera rozproudí 
i UV a ohnivá show a všichni budou jistě zvědavi na oce-
něné osobnosti, které pro město na poli sportovním či kul-
turním mnohé vykonaly. Ples má však i  svůj charitativní 
rozměr, když jeho výtěžek bude věnován na rozvoj místní-
ho Mateřského centra Ratolest, o kterém se během večera 
můžete také více dozvědět. S Ratolestí je pak spojena i půl-
noční dražba a  vlastně i  akce o  ceny. Na galavečer, kte-
rým provedou místní rodáci Nikol Krejčíková a Jan Vrba, 
dostanete vstupenky v ceně 200,–  Kč v Kulturním domě!

200

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Karla Janečka.

NIKOL KREJČÍKOVÁ       JAN VRBA 

Kulturní centrum města a město Týniště nad Orlicí zvou na
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V dnešním článku vám přiblíží-
me problematiku některých zákro-
ků prováděných z  preventivních 
důvodů. Často se totiž v  ordinaci 
setkáváme s  majiteli zvířat, kteří 
se nás dotazují právě na možnosti 
profylaktických opatření (převážně 
omezení plodnosti u  svých miláč-
ků, a  to jak u  samičího i  samčího 
pohlaví). Blíží se nám jaro, příroda 
se probouzí a  s  tím souvisí i  po-
hlavní aktivita zvířat.

Nejdříve se budeme věnovat 
této problematice u koček. Existují 
dva způsoby sterilizace (kastrace) 
– medikamentózní a  chirurgická. 
Antikoncepce spočívá v  podávání 
hormonálních preparátů do zví-
řecího organismu, ať už ve formě 
injekcí nebo tabletek, kde se častěji 
využívají léky převzaté z  humánní 
medicíny. Na našem pracovišti tuto 
variantu nedoporučujeme z několi-
ka důvodů – špatného načasování 
doby vhodné pro podání (několi-
krát za rok) a nežádoucích vlivů na 
zdravotní stav - záněty pohlavních 
orgánů, ovariální cysty a jiné. Dru-
há, šetrnější metoda pro zvíře, je 
chirurgický zákrok (kastrace), která 
je spolehlivým řešením nechtěného 
„mrouskání“. Kočka již nikdy nemá 
říji, a tudíž nemůže mít koťata, vět-
šinou se již tolik netoulá a je maz-
livější. Jedná se o rutinní operační 
výkon prováděný v celkové aneste-
zii, u kterého jsou rizika, s ním spo-
jená, minimální. Před samotným 
zákrokem probíhá předoperační 
klinické vyšetření, posouzení kon-
dice a celkového zdravotního stavu, 
zjištění přesné hmotnosti a  na zá-
kladě těchto informací zvíře uvede-
me do anestezie. Po operaci je zvíře 
monitorováno a aplikují se mu léky, 
paušálně antibiotika + analgeti-
ka. Hojení většinou probíhá bez 
komplikací, občas je nutné nasadit 
ochranný límec proti nežádoucímu 
olizování operační rány. Stehy se 
odstraňují cca po 10 dnech. Pří-
pravy zvířete na chirurgický zákrok 
a  domácí pooperační ošetřování 
budou předmětem článku v někte-
rém z následujících měsíců. Mýtus, 
že kastrovaná kočka neloví myši je 
nepravdivý. Povaha se markantně 
nemění, pokud kočka lovila myši 
před kastrací, bude je lovit i  na-
dále, může se ale celkově zklidnit 
a některé mají tendenci tloustnout. 
Vždy záleží na jednotlivci a v nepo-
slední řadě i na majiteli, který může 
hmotnost svého mazlíčka nejlépe 
ovlivnit krmením.

Kastrace kocourů se provádí 
především z  důvodu nežádoucího 
močení (značkování), nebo opaku-
jících se poranění v důsledku rva-
ček s ostatními kocoury. Tyto rány 
jsou většinou infikované a  velmi 
často hnisají. Kastrovaní kocouři 

loví myši, drží se více doma a větši-
nou neznačkují. Nežádoucí močení 
doma však může být i  poruchou 
chování, vyvolané především stre-
sem, a to je jiná kapitola.

Vhodný věk pro kastraci kočky 
je cca 6 měsíců.

Vhodný věk pro kastraci kocou-
ra se uvádí o něco později – cca 10.- 
12. měsíc života.

Pohlavní dospělost je závislá 
na více faktorech (mimo jiné i  na 
ročním období), z  tohoto důvodu 
přistupujeme ke kastracím vždy in-
dividuálně po dohodě s majitelem.

Kastrace je také důležitá z  hle-
diska redukce nekontrolovaného 
množení volně žijících koček. Je 
nezodpovědné spoléhat na to, že 
narozená koťata „udáte“ po zná-
mých. Koček je všude velké množ-
ství! Navíc v poslední době narůstá 
obliba dalších plemen koček a po-
ptávka po klasické domácí kočce 
(krátkosrstá evropská kočka) klesá. 
Věřte nám, že jedna chlupatá na-
dílka je roztomilá, ale pokud vám 
doma zůstane více plodných ko-
ček, s každým dalším vrhem radost 
z  nových koťátek klesá a  náklady 
rostou nejen na krmení, ale i na zá-
kladní veterinární ošetření. V  na-
šich podmínkách kočky říjí 2 – 3x 
ročně, i přes to, že jí necháte koťata, 
bude mít o kocoury zájem. Útulky 
jsou plné zvířat, kočky většinou 
ani nechtějí přijímat a  utrácení 
zdravých jedinců je nepřípustné. 
O  praktikách na venkově ani ne-
mluvě…

Divoké volně žijící kočky jsou 
navíc přenašeči mnoha nemocí 
– kočičí virózy (FIP, FIV, FeLV), 
svrab, blechy, střevní parazitózy, ale 
i onemocnění přenosná na člověka 
– např. tasemnice, toxoplasmóza. 
Důkladně proto otázku kastrace při 
pořízení koček zvažte.

Kastrace fen je od chovatelů 
vyžadována především ze dvou 
základních důvodů. Zdravot-
ní - minimalizuje rizika spojená 
s hormonální aktivitou a chovatel-
ské aspekty – zabránění říje, resp. 
reprodukce feny. Pokud nechceme 
fenu využít k  chovu, je kastrace 
vhodnější volbou, než aplikace in-
jekčních hormonálních preparátů 
k zabránění hárání, které mají opět 
množství nežádoucích účinků. 
A  uhlídat každé hárání není jed-
noduché…V případě nežádoucího 
nakrytí feny psem je nejlepší kon-
taktovat svého veterináře, který 
vám navrhne vhodné řešení. Ne-
ví-li chovatel v dané chvíli, zda by 
v budoucnu ještě očekával potom-
ky od své feny, je lepší počkat na 
ultrasonografické vyšetření (cca 25. 
den od krytí). Poté je ještě možné 
neplánovanou březost ukončit buď 

   

hormonální injekcí, nebo kastrací.
Mnozí majitelé jsou již od po-

řízení nového člena rodiny roz-
hodnutí pro kastraci, v  takovém 
případě se nejčastěji nechá fenka 
jednou „odhárat“ a  následně se 
provádí kastrace v období pohlav-
ního klidu (tzv. anestru). Nejčastěji 
to bývá mezi 7.-12. měsícem života 
po dosažení pohlavní dospělosti je-
dince (dle plemenné příslušnosti). 
Zejména v  zahraničí (USA, Vel-
ká Británie) je oblíbená tzv. ranná 
kastrace u velmi mladých jedinců, 
ještě před dosažením pohlavní 
dospělosti, kterou lze samozřejmě 
uplatnit i  u  nás. Tímto včasným 
zásahem můžeme výrazně zame-
zit vzniku nádorů na mléčné žláze 
u  fen ve středním a  vyšším věku. 
Nevhodné je provádět operač-
ní zákrok v  právě probíhající říji, 
kdy jsou pohlavní orgány zvětšené 
a překrvené.

Mezi nejdůležitější zdravotní 
důvody kastrace patří zánětlivé 
procesy především na děloze – py-
ometra, ovariální cysty, nádory na 
pohlavních orgánech nebo mléčné 
žláze, falešná březost (pseudogra-
vidita), ale i cukrovka. Většina fen 
snáší tento zákrok velmi dobře bez 
větších komplikací. Do budoucna 
se mohou vyskytnout drobné kom-
plikace v podobě obezity, resp. zvy-
šování tělesné hmotnosti, které se 

dá upravit vhodným způsobem kr-
mení a pravidelnou pohybovou ak-
tivitou. U fen nad 20 kg je popsána 
pokastrační močová inkontinence, 
která může vzniknout takřka ihned 
po zákroku, ale také za 10 let. Na-
štěstí lze tento problém poměrně 
dobře řešit pomocí medikamen-
tů. Incidence se uvádí cca 1 – 3 % 
zoperovaných pacientek. Příčiny 
vzniku této komplikace nejsou zce-
la objasněny.

Kastrace psů má také chovatel-
ské a  zdravotní důvody. Majitelé 
tak nejčastěji chtějí řešit nežádou-
cí chování psů – jako je agresivita, 
neklid, neposlušnost a  toulání ob-
zvlášť v období hárání fen v okolí. 
Zdravotními důvody jsou kryp-
torchismus (nesestouplé varle/var-
lata), zvětšená prostata – benigní 
hyperplazie prostaty a  nádory na 
pohlavních orgánech – zejména 
varlatech. Optimální věk je po do-
sažení pohlavní dospělosti, aby se 
dostatečně vyvinuly samčí pohlav-
ní znaky a  vlastnosti, tj. mezi 12. 
– 18. měsícem života jedince (dle 
plemenné příslušnosti).

Další preventivní zákroky probe-
reme v příštím čísle. Pro více infor-
mací nás neváhejte kontaktovat.

Tým ordinace ARGO
www.veterinatyniste.cz

tel.605 716 556 nebo 734 373 101
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Obchodní akademie T. G. Masaryka 
v Kostelci nad Orlicí

 se těší na nové studenty prvního ročníku
Čtyřleté maturitní obory:

Obchodní akademie
pro absolventy základních škol, kteří se chtějí naučit 

základy ekonomiky, daňovou evidenci a účetnictví, 
efektivně obsluhovat počítač nebo se připravit na studium 

na vysoké škole.

ekonomické lyceum
pro žáky, kteří chtějí získat všeobecné vzdělání 

s ekonomickým zaměřením, znát základy ekonomiky, 
účetnictví a práva a být připraveni na vysokoškolské 

studium.

informační technologie
pro ty, které baví počítače, chtějí jim opravdu rozumět 

a získat technické znalosti a dovednosti z oblasti 
počítačového hardwaru, softwaru, počítačových 
sítí a technických přenosů dat; naučí se základům 

programování a databázových systémů.

Žáci všech oborů si osvojí psaní na klávesnici, dva cizí jazyky včetně 
ekonomické angličtiny, získají ucelené vědomosti z  oblasti všeobecně 
vzdělávacích předmětů a  mohou za zvýhodněných podmínek složit 
mezinárodní certifikáty English for Business, Goethe Zertifikat 
a  ECDL, pracovat v  Klubu mediální komunikace a  účastnit se 
společenského života školy.

Ilustrační testy pro přípravu k  přijímacím zkouškám budou 
zveřejněny na internetových stránkách www.oakostelec.cz nejpozději 
7. února 2016.



strana 10

Mš u DuDBu

TRADiční RYBářSKé ZáVODY DěTí 2015

V ZáKLADní šKOLe PROBěhL ZáPiS PRVňáčKů

Bruslení Mš u Dubu

Předškolní děti z  naší mateřské 
školy se celý únor účastní bruslení 
v Opočně. Vždy v úterý po dopole-
dní svačince se oblékneme do spor-
tovního a  vyrážíme autobusem na 
zimní stadion. Bruslení je vedeno 
šéftrenérem mládeže Hc. Opočno 
panem Zdeňkem Burym. Dětem se 

tato aktivita moc líbí a vždy se na 
bruslení moc těší. Jsme velice rádi 
za spolupráci se zimním stadionem 
Opočno.

Bc.et Bc. Renata Horká

Dne 20. záři 2015 přivítaly břehy 
vodní nádrže Sport na rybničním 
hospodářství MO ČRS Týniště nad 
Orlicí tradiční rybářské závody dětí. 
Přestože bylo extrémní sucho, kte-
ré komplikovalo přípravu závodu 
a oproti loňským ročníkům se ulovi-
lo celkově menší množství ryb, závod 
se velice vydařil. Účastnilo se celkem 
44 závodníků, z toho bylo 16 závod-
níků místních.

Účastníci byli rozděleni do dvou 
kategorií, kdy nejmenším rybářům 
mohli v rámci pravidel pomáhat ro-
diče či starší a  zkušenější kolegové. 
V této kategorii první místa obsadi-
li Matyáš Nyč (Týniště nad Orlicí), 
Hana Fingerová (Kostelec nad Orli-
cí) a  Dominik Kašpar (Týniště nad 
Orlicí). Ve druhé kategorii, kde se již 
mladí rybáři museli spolehnout na 

své vlastní síly a rybářský um, obsadil 
první místo Adam Šuchal, následo-
vaný Klárou Šuchalovou (oba z obce 
Markovice) a třetím Jakubem Jíchou 
(Smilovice).

Každý zúčastněný závodník obdr-
žel hodnotné ceny, které byly poří-
zeny rovněž z  finančních příspěvků 
poskytnutých Městem Týniště nad 
Orlicí a Obcí Albrechtice nad Orlicí. 
Touto cestou by místní organizace 
ČRS Týniště nad Orlicí chtěla podě-
kovat všem účastníkům, návštěvní-
kům a  také výše uvedeným obcím 
a ostatním sponzorům za poskytnuté 
příspěvky.

Již nyní se můžete těšit na rybář-
ské závody, které se budou konat 
v září 2016.

Štěpán Sedláček

V pondělí 18. ledna se o půl dru-
hé otevřely dveře školní budovy pro 
budoucí prvňáčky. Na 70 přícho-
zích předškoláků čekalo šest učite-
lek, aby otestovaly jejich dovednos-
ti, jazykové vyjadřování, zručnost 
a  utvořily si představu o  celkové 
školní zralosti.

Paní učitelky si pro děti připra-
vily matematické úkoly a  činnosti 
ověřující jejich jemnou motoriku. 
Připravené básničky, písničky, zna-
lost barev a  geometrických tvarů 

sypaly děti doslova z rukávu. Jejich 
snažení bylo v závěru ohodnoceno 
pochvalou dané paní učitelky.

Za odměnu si děti mohly vybrat 
dárečky, které pro ně připravili žáci 
naší školy.

Milí prvňáčci. Jste připraveni. 
1. září se na vás těšíme.

Mgr. Renata Hejnová, 
ZŠ Týniště nad Orlicí

Masopust v Mš u Dubu

Rok utekl jako voda a  znovu 
máme masopust. Děti  si 10. 2. 2016 
přinesly do mateřské školy masky, 
které jim připravily jejich mamin-
ky, a užily si dopoledne plné zábavy. 
Děti chodily po školce za dopro-
vodu písní a  hudebních nástrojů 
a představovaly své masky ve všech 

třídách. Paní kuchařka nám za od-
měnu upekla vdolky a my jsme si na 
nich moc pochutnali. V pátek 12. 2. 
si ještě děti ze sborečku paní učitel-
ky Vlčkové mohly celý masopust 
zopakovat v Geriatrickém centru při 
vystoupení v  maskách pro seniory 
našeho města. Maminky děkujeme 
vám všem za krásné masky.

Bc.et Bc. Renata Horká
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MATeřSKé cenTRuM RATOLeST

DALší AKce V BřeZnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC březen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
bUdUlíneK

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

HeRnA
VČelIČKA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGlIČTInKA

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

ÚT

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

16:00 - 16:45
16:00 - 16:45

od 17:00

sT HeRnA
ROlnIČKA

09:30 - 11:30
10:00 - 10:45

FlÉTnIČKA - školáci
FlÉTnIČKA - začátečníci
FlÉTnIČKA - pokročilí
VŠeznÁleK
HeRnA

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

ČT

MIMInKA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

09:30 - 11:30 soukromá Angličtina 15:00 - 18:30

PÁ
HeRnA
TVOřílCI
FIT-MAMI

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

odpolední HeRnA
biblická hodina pro děti

15:00 - 18:00
od 16 h.

■  5. 3. (So) do 16 hodin - náMOřnicKý KARneVAL 
 v Kulturním centru, pro děti od 1 do 6 let (+ sourozenci). Program: živá 

muzika NICNEUMÉL, námořnické soutěže, tancování, zpívání, tombo-
la! Vstupné: dítě 20 Kč a dospělý 10 Kč

■  9. 3. (St) 15-17h.- návštěva KnihOVnY, kde bude hostem zvěrolékař 
MVDr. J. Šedivý, 

■  10. 3. (čt) od 10:00 h Pohádkové čtení a tvoření 
 v Městské KNIHOVNĚ, (čtení, malování, prezentace nových knih)
■  10. 3. (čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h
 téma: Velikonoční výzdoba
■  Výroční schůze Mc Ratolest od 20:30 hod. Ohlédnutí za rokem 2015, 

plány na další rok, volby do výboru…
■  16. 3. (St) Společný výlet do hradce Králové, 
 návštěva zábavního parku TONGO
■  24. 3. (čt) Odpolední DíLnA pro děti i rodiče, od 18:00 h

v DDM, téma: pedig velikonoční i nevelikonoční!

Plánujeme:
besedu s alergologem
brigádu na zahradě a ve stodole
dílny pro rodiče i děti s tvorbou montessori pomůcek

Kontakty výboru Mc Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
h. Prokopová 777862483, M. Koubová 777608207

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

Sháníte vozík či polohovací postel? 
Vypůjčte si je v Nové Pace od Života 
bez bariér

Pečujete doma o někoho blízkého, 
kdo už se o sebe nemůže starat sám? 
Zmáhá vás pomáhat mu se vstává-
ním z  postele či oblékáním a  umý-
váním? Anebo je pro vás samotné 
z důvodu nemoci či rekonvalescence 
náročné například vyjít do schodů, 
či jste přestali dělat některé věci, jako 
jsou procházky či jízda na kole, pro-
tože už se při nich necítíte bezpeč-
ně? Právě vám mohou život ulehčit 
takové pomůcky, jako chodítka, ná-
stavce na toaletu, polohovací lůžka, 
sprchovací židle, elektrické zvedáky, 
či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je 
můžete na libovolně dlouhou dobu 
od organizace Život bez bariér, kte-
rá v  Nové Pace již 11  let provozuje 
půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

V  současné době jich nabízí kolem 
150 kusů.

Jak vše probíhá? Můžete se kdyko-
liv v pracovní době a po telefonické 
domluvě také mimo ni zastavit v na-
šem středisku Centrum bez bariér 
v Nové Pace, kde jsou pomůcky vy-
staveny. Vezměte si sebou občanský 
průkaz či jiný doklad totožnosti. 
Na základě vaší situace vám budou 
předvedeny vhodné pomůcky, které 
si můžete také vyzkoušet. V případě 
zájmu s vámi sepíšeme jednoduchou 
smlouvu o pronájmu. Pokud budete 
potřebovat, pomůcku vám dovezeme 
domů, nainstalujeme a  vysvětlíme, 
jak ji správně používat. Také vám po-
radíme, na co máte nárok a co může-
te od pojišťoven a lékařů požadovat, 
abyste případně získali pomůcku 
vlastní. Obrátit se na nás můžete 
také s  jakýmkoliv dotazem, který se 
týká domácí péče či sociálních slu-

žeb. Činnost naší půjčovny dotují 
obce i různé nadace, proto jsou ceny 
pronájmu pomůcek velice příznivé. 
Ceník spolu se všemi informacemi 
najdete na našich webových strán-
kách www.zbb.cz - případně vám 

rádi vše sdělíme na telefonním čísle 
720 994 024. Neutrácejte hned peníze 
za zakoupení vlastní pomůcky, přijď-
te se nejdříve poradit.

Marie Vokurková, Život bez bariér, 
z.ú., www.zbb.cz

VYPůJčTe Si VOZíK či POLOhOVAcí POSTeL OD žiVOTA BeZ BARiéR
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Zachvátil je strach a sklonily tvář 
k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hle-
dáte živého mezi mrtvými? Není 
zde, byl vzkříšen.“

Lukáš 24,5-6

Znovu se nám vrací obraz Je-
žíšova prázdného hrobu. Ženy se 
u  hrobu setkávají s  Božími posly. 
Zachvátí je strach. Klaní se před 
Božím majestátem. A slyší otázku: 
„Proč hledáte živého mezi mrtvý-
mi?“ My víme, že Ježíš byl vzkříšen. 
Ale chápeme ty ženy. Ony to ještě 
nevědí. Čekaly, že na hřbitově na-
jdou hrob svého Pána řádně uza-
vřen. Tak to přece má být! Tak to 
platí o  všech hřbitovech, hrobech 
a hrobkách na celé zemi.

Ten příběh nám nastavuje zrca-

dlo. Ta andělská otázka zní i  jako 
výčitka. Jako milosrdné Boží po-
kárání. Pokárání, které chce člově-
ka přivést zpět na správnou cestu. 
Vytrhnout jej z  kruhu beznaděj-
ného bloudění. „Jak můžete hledat 
živého mezi mrtvými? Copak vám 
to ještě nedošlo?“ Můžeme se v tom 
poznat. Víme, že Ježíš vstal z mrt-
vých. Ale naše cesty pořád směřují 
ke hrobům, jakoby ony měly být 
pečetí života. I  tak někdy vypadá 
naše křesťanství. Jakoby se nás ve-
likonoční událost netýkala. Pořád 
něco hledáme u hrobů.

A tak až půjdeme na hřbitov, jdě-
me tam jako ti, kteří už vědí a věří, 
že tato místa mají jen dočasnou 
platnost.

Pane, Ježíši Kriste, tvé vzkříšení 
změnilo běh světa. Dej nám tu jis-
totu, že i naše hroby jsou jen dočas-
ným místem. Ty jsi vítěz nad naším 
strachem. Amen.

Píseň:
1. Přemohl Ježíš smrti noc, z hro-

bu vstal na úsvitu. Jeho je sláva, čest 
i moc a on nám kráčí na pomoc, na 
pomoc svému lidu.

2. To jitro velikonoční smíš chvá-
lit v  každém místě. Vždyť všude, 
kde se shromáždí ve jménu jeho 
dva nebo tři, je s námi zcela jistě.

3. Tak s církví svou se setkává ve 
svátostech a  Slovu. Každému, kdo 
jej poznává, v pokorné víře vyzná-
vá, svůj život dává znovu.

4. Ježíši věrný, zůstaň již i s námi, 

když den hasne. Ať nad hroby, jež 
všude zříš, nám svítí, vede dál a výš 
tvé, Pane, světlo jasné!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 350 Přemohl Ježíš smrti noc (ná-
pěv i text Luděk Rejchrt)

Srdečně zveme na bohosluž-
by v  březnu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

25. 3. Velký pátek – 15.30 h bo-
hoslužby s Večeří Páně

27.  3. Boží hod velikonoční – 
10.30 h bohoslužby s Večeří Páně

13. 3. Výroční sborové shromáž-
dění v Třebechovicích p. O. od 9 h. 
Bohoslužby v Týništi nebudou.

Jaroslav Matuška

     

životní jubilea:

97 let Miloslava Koďousková

90 let Otto Pilný

85 let Růžena Kollertová
 Růžena Boháčová

80 let Anastázie Hlavatá
 Dagma r Šatníková
 Václav Frynta
 Jaroslava Jirásková

Vítáme na svět:
Dominik Velička

Kryštof Franc
Veronika Kašparová
Martin Mencák

Rozloučili jsme se:

Růžena Sekyrová (88)
Květoslava Hloupá (73)

Jarmila Horáková (43)
Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí, Sboru pro občan-
ské záležitosti za blahopřání, dá-
rek a kytičku k narozeninám.

Anna Burešová

TeMnO už Je DOSPěLé!
Ve čtvrtek 11.  února oslavili 

členové divadelní skupiny Temno 
osmnáct let své činnosti. Slavnost 
jejich dne přitom započala „pra-
cí“ – tzn. divadelní zkouškou textu 
nové hry KLÍDEK, kterou chtějí 
premiérovat ještě do letošních let-
ních prázdnin. Následně po zkouš-
ce si promítli film natočený na 
základě jejich střihového pořadu 
(touto cestou děkují členové panu 

Myšíkovi za perfektně odvedenou 
práci), a  pak se při malém rautu 
připomínaly starší hry Meresjev, 
Vrány, Tančící indián, Kostlivec, 
Seš normální, Dvě svatby dvě uši, 
Unikání neboli cynismus a  další. 
Prostě bylo na co vzpomínat… Pře-
jme tímto „Temňákům“ i sobě, aby 
jim nadšení a elán vydržel, když už 
jsou v dospělém věku!

inZeRce
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V  dětském oddělení městské 
knihovny se stále něco děje, připra-
vuje, renovuje a vylepšuje. Nejinak 
tomu bylo i v loňském roce.

Pro žáky ZŠ Týniště nad Orli-
cí, ZŠ Albrechtice nad Orlicí, ZŠ 
Lípa nad Orlicí, ZŠ Žďár nad Orlicí 
a pro předškoláky z MŠ Město, MŠ 
Dub a  MŠ Albrechtice nad Orlicí 
bylo během roku zrealizováno 80 
besed, kterých se zúčastnilo přes 
1 700 dětí. Pro malé i větší čtenáře 
a pro předškoláky byl vždy připra-
ven v knihovně naučný, ale i zábav-
ný program. Pravidelně jednou za 
měsíc nás ve čtvrtek také navštěvo-
valo mateřské centrum Ratolest.

Prvňáčci ze ZŠ Týniště nad Or-
licí, Albrechtic nad Orlicí a  Lípy 
nad Orlicí se v  lednu a  červnu 
těšili z  divadelního představení 
opočenského souboru, které bylo 
zakončeno pasováním na čtenáře 

a  slavnostním předáním prvního 
čtenářského průkazu.

V říjnu nás navštívila známá spi-
sovatelka Martina Drijverová, která 
žákům druhých tříd ZŠ Týniště nad 
Orlicí představila svou knihu Pří-
šerné zlobilky. Na husity si mohli 
zahrát žáci čtvrtých tříd při inter-
aktivní besedě se spisovatelkou, 
scénáristkou, lektorkou a autorkou 
oblíbených komiksů Klárou Smo-
líkovou.

Ve stejný den proběhl v dětském 
oddělení Den otevřených dveří, na 
kterém si každý mohl prohlédnout 
stále vylepšované prostory (nové 
regály a  lavičky), děti si mohly za-
soutěžit a  něco malého vyrobit. 
Nechybělo ani občerstvení. U  této 
příležitosti byl otevřen obnove-
ný zájmový kroužek Knihovánek, 
který jednou za 14  dní navštěvuje 
5 dětí.

Poslední listopadovou sobotu 
proběhl další, tentokrát již 9. roč-
ník celostátní akce Den pro dět-
skou knihu. Pobavit a  rozesmát 
děti i dospěláky přijel Honza Petráš 
z  Popletova a  jeho kabaret, který 
nás navštívil již v  březnu – měsíci 
čtenářů. Kromě veselého předsta-
vení na děti čekal ještě výtvarný 
koutek, hádanky a  soutěž. Dospělí 
si mohli nakoupit vánoční dárky 
v podobě společenských her.

Náš Emílkův dětský web také ne-
zahálí. Každý měsíc zde najdete ak-
tuality, nové knihy, soutěže a upou-
távky na zajímavé knihy. Nechybí 
zde možnost vstupu do on-line ka-
talogu a na čtenářské konto, jako je 
tomu u dospělých čtenářů.

V  roce 2015 proběhlo celkem 
sedm soutěží. Soutěž „Tatínek, můj 
kamarád“ byla jednou ze tří, ve kte-
ré všichni zúčastnění postoupili do 

slosování o  hlavní výhru – tablet. 
Důkazem, že naše webové stránky 
navštěvují i děti z opačného konce 
republiky, byla právě výherkyně ta-
bletu. Losování o  něj proběhlo na 
Dni pro dětskou knihu.

Jak zaznělo na začátku, v  dět-
ském oddělení knihovny se stále 
něco děje, připravuje, renovuje 
a  vylepšuje… V  roce 2016 se děti 
mohou těšit na další zábavně-nauč-
né besedy např. o přírodě, na věčně 
optimistického ilustrátora Adolfa 
Dudka, spisovatelku Martinu Drij-
verovou se synem Vojtěchem Ot-
čenáškem, program pro druhý ZŠ 
stupeň na téma knihy Hunger Ga-
mes a další zajímavé pořady a akce.

Všichni čtenáři i  nečtenáři jsou 
v dětském oddělení vítáni a já se na 
ně moc těším.

Jana Novotná

OhLéDnuTí ZA ROKeM 2015  
V DěTSKéM ODDěLení MěSTSKé KnihOVnY
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DDM SLuníčKO

DDM SLuníčKO – AKce V BřeZnu

VýLeT DO iQ LAnDie
O  tomto výletu jsem se dozvě-

děla od své kamarádky Ádi a přála 
jsem si jet s ní. Také se k nám přida-
la naše kamarádka Viky a tak jsme 
jely všechny spolu. Na pololetní 
výlet do liberecké IQ landie jsme 
vyrazili s DDM Sluníčko 29. 1. Měli 
jsme sraz o půl osmé ráno u DDM, 
kde na nás už čekal autobus. Ces-
ta byla dlouhá, ale s holkami jsme 
se zabavily hraním her. Když jsme 
dorazili na parkoviště u IQ landie, 
vzali jsme si věci a  čekali, než ve-
doucí vyřídí vstupenky. Když bylo 
vyřízeno, odložili jsme si věci do 
šatny a  rozdělili se do skupinek 
k vedoucím, kteří nás měli ten den 
na starosti.

Už jsme se nemohli dočkat, až 
si půjdeme prohlédnout všechny 
exponáty. Jako první jsme se zasta-
vili v oddělení vody, kde byl hned 
na začátku velký vodotrysk. Okolo 
vodotrysku byly stojany, kde byly 

nakresleny hudební nástroje. Když 
se zmáčklo tlačítko, změnila se 
hudba a  voda začala stříkat podle 
melodie. Postupně jsme navštívili 
všechna oddělení. Také jsme byli 
na filmu v planetáriu, kde nám po-
vídali o souhvězdích a pustili nám 
film o  astronomii. Nejvíce se mi 
líbilo, když nám ukazovali druhy 
souhvězdí a  povídali nám o  tom, 
jak se mění obloha během roku.

Když jsme odešli z  planetária, 
měli jsme ještě čas na prohlídku, 
a tak jsme se šli podívat do podze-
mí na druhou světovou válku. Tam 
nám promítali různá videa, mohli 
jsme si prohlédnout zbraně a viděli 
jsme, jak to v té době vypadalo.

Celý den utekl hrozně rychle 
a byl čas jet domů, ale já bych tam 
klidně zůstala ještě déle.

Určitě bych chtěla jet do IQ lan-
die znovu, bylo to tam fajn a moc 
jsme si to užili.

Verča Kuchařová

DěTSKý MAšKARní KAR-
neVAL

V sobotu 13. 2. se v týnišťské tě-
locvičně U  Dubu odehrál tradiční 
dětský maškarní karneval, který 
pořádá DDM Týniště nad Orlicí. 
Karneval odstartovala tři prasátka 
a provázela děti celým programem. 
Během karnevalu si děti mohly 
zasoutěžit, nechyběla ani soutěž 
o  nejlepší masku a  společný tane-
ček. Děti i dospělí se mohli poko-
chat vystoupením tanečních skupin 
DDM – Rosegirls, Pompony a Cigi 
cigi Cak. Prasátka si společně s dět-
mi postavila domečky, ve kterých se 
chtěla ukrýt před vlkem. Nakonec 
vydržel až ten třetí, první dva vlk 
profouknul. Karneval zpestřilo také 
vystoupení kouzelníka. O  hudbu 
se staral DJ Pája, občerstvení zajiš-
ťoval oddíl basketbalu. Při úklidu 
v  pracovním oblečení a  při všech 
aktivitách v maskách pomáhal tým 
pomocníků z  kroužku IPP a  spo-

lečnosti Meritorio, všem patří velký 
dík za jejich čas a energii.

Lea Vondroušová a Lucka 
Polášková

Přírodovědná soutěž YPeF 
2016

Na konci ledna se našich 5 tří-
členných týmů zúčastnilo místního 
kola lesnické soutěže YPEF. Soutěž 
se skládala z  vědomostního testu 
a  poznávání přírodnin.  Dva týmy 
postoupily do krajského kola, které 
se bude konat v březnu v Trutnově. 
V mladší kategorii po velkém boji 
postoupil tým ve složení Jan Va-
ník, Benjamín Pacovský a Damián 
Tejkl. Ve starší kategorii si postup 
zasloužily Lea Vondroušová, Lenka 
Látová a Aneta Vachová.

Veronika Chytrá

   

■ Úterý 1. 3. 17.30 – 20 hod. - PeDiG 
Podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilejší.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Úterý 8. 3. 17.30 – 20 hod. - FiMO KRASLice A PROPiSKY 
Pomocí extrudéru ozdobíme netradiční kraslice a vytvořením jednodu-
chých vzorů potáhneme propisovací tužku. Vhodné pro dospělé a starší 
děti. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Sobota 12. 3. od 10 hod.  - hLAVní TuRnAJ DOMiniOn TOuR 
Hravá sobota, kde si hrají děti i  dospělí. Oficiální turnaj v  Dominionu, 
kde můžete nejen vyhrát zajímavé ceny, ale také postoupit do celostátního 
finále v Praze. Přihlaste se předem a přijďte se i rozcvičit nebo hru naučit 
kteroukoliv středu mezi 16 – 19 hod. do Herního klubu.

■ Úterý 15. 3. 17.30 – 20 hod. - PeDiG 
Nebojte se s námi začít plést z proutí! Vítáme začátečníky i pokročilé.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ Úterý 22.  3. 17.30 – 19.30 hod. VeLiKOnOční Věnec technikou 
quilling Originální věnec na dveře nebo velikonoční dekoraci si vyrobíte 
pomocí papírových proužků. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Při-
hlaste se, prosím, předem.

■ Čtvrtek 24. 3., 8-15 hod. -  VeLiKOnOční LeSní SLuníčKOhRáTKY
Akce pro školáky, upravena podle počtu zájemců a počasí. Předpokládá-
me pobyt venku. Bližší informace na přihláškách.

■ Pátek 25. 3. 9.30 – 16 hod. - VeLiKOnOční PLeTKY 
Dlouhé pletení, kdy zvládneme i větší výrobky. Pustíte se s námi do gondol 
nebo páskových košů?
Cena 60 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Sobota 26. 3., 9.30-17 hod. DiVADeLní PřehLíDKA „PO šKOLe 2016“ 
První ročník nesoutěžní přehlídky dětských souborů v Kulturním domě 
v Týništi nad Orlicí. Kromě domácí divadelní skupiny Poškoláci vystoupí 
během celého dne soubory ze ZUŠ Třebechovice, DDS Raraši Česká Ska-
lice a Déčka Rychnov. Časový rozpis na plakátkách.

■ Čtvrtek 31. 3. od 17 hod. PuTOVání S BeRušKOu
Podvečerní putování pro rodiče s dětmi v parku, kde se potkáte kamarády 
z louky a lesa. Nebude chybět mravenec, broučci, pavouček nebo čmeláčci. 
Můžete přijít také v nějakém kostýmu! R – rodinné putování, úkoly pro 
děti, Z – závodní trasa pro samostatné hlídky dětí, které si mohou zazávo-
dit v jarním šifrovacím závodě. Start u MC Ratolest, která s námi na této 
akci spolupracuje, kde si také po skončení akce můžete opéct doneseného 
buřtíka. Startujeme mezi 17 – 17. 45. Startovné 30 Kč.
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datum- den čas název místo konání typ akce

Út 01. 03. 17:30 Pedigová dílna - DDM DDM Sluníčko Hobby, kutilství

čt 03. 03. 17:00 Výstava Julek šimko OKeM FOTOGRAFA-SRDceM 
BáSníKA - Městská knihovna

Městská knihovna - 
výstavní sál výstava, vernisáž

So 05. 03. 16:00-18:30 námořnický karneval - MC Ratolest Kulturní dům Děti a rodiče

ne 06. 03.
11:00 Dračí pohádka dětské divadlo hraje soubor Rolnička, 

vstupenky 50,- Kč Kulturní dům Divadlo, děti a rodiče

16:00 a 18:30 Taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice,  
jednotlivé lekce á 300 Kč - Kulturní centrum Kulturní dům tanec

Út 08. 03. 17:30 Fimo dílna - kraslice a propisky-DDM DDM Sluníčko Hobby, kutilství

St 09. 03.
15:00-17:00 Poradna pro začínající chovatele -Městská knihovna Městská knihovna-

dětské oddělení děti a rodiče

20:00-22:00 Večerní dílna. Velikonoční výzdoba-MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

čt 10. 03. 10:00 Pohádkové čtení a tvoření Městská knihovna - 
dětské oddělení Děti a rodiče

Pá 11. 03. 21:00 Prago union live! - Klub Lefr, 150,– předprodej, 200,– na místě Klub Lefr hudba, koncert

So 12. 03.

9:30 hlavní turnaj Dominion tour, registrace 9.30-DDM DDM Sluníčko soutěž, hobby

20:00
Městský reprezentační ples, hraje Electrophonix, oceňování 
osobností města, ohnivá a světelná UV show, vstupenky za 
200 Kč - Kulturní centrum

Kulturní dům Hudba, tanec

ne 13. 03.

16:00 a 18:30 Taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice,  
jednotlivé lekce á 300 Kč - Kulturní centrum Kulturní dům tanec

14:00-18:00
Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené,  
k poslechu i tanci hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50 Kč - 
Kulturní centrum

Kulturní dům - 
malý sál Tanec, zábava

Po 14. 03. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru - 
ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

St 16. 03. 9:00-12:00 Výlet do Tonga - MC Ratolest Hradec Králové výlet, děti a rodiče

So 19. 03.
20:00 Maškarní ples - DDM Kulturní dům Hudba, tanec

21:00 Kabát Revival, předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč - Klub Lefr Lefr Music bar hudba, koncert

ne 20. 03. 16:00 Taneční polepšovna - závěrečný věneček - Kulturní centrum Kulturní dům Hudba, tanec

Po 21. 03.
16:00 Zasedání zastupitelstva města Týniště nad Orlicí Kulturní dům

18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru - 
ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

Út 22. 03.
17.30 Věnec technikou quilling - DDM DDM Sluníčko Hobby, kutilství

13:00-15:00 Dámský klub - Městská knihovna Městská knihovna, 
oddělení dospělých čtení, literatura

čt 24. 03.
8:00-15:00 Velikonoční lesní Sluníčkohrátky - DDM DDM Sluníčko děti, volnočasové aktivity, 

výlet

18:00-22:00 Podvečerní dílna - pedig - MC Ratolest DDM Sluníčko děti a rodiče

Pá 25. 03. 9:30-16:00 Velikonoční pletky - DDM DDM Sluníčko děti, volnočasové aktivity

So 26. 03. 9:30-17:00 Divadelní přehlídka po škole - DDM Kulturní dům děti, divadlo

ne 27. 03.

6:00-10:00 Ptačí trh, trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů Na 
bobkárně výstava, hobby

14:00-18:00
Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu 
i tanci hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50 Kč - Kulturní 
centrum

Kulturní dům - 
malý sál Tanec, zábava

čt 31. 03 17:00-17:45 Putování s beruškou - DDM DDM Sluníčko děti, volnočasové aktivity
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Doudleby nad Orlicí – Rokytnice 
v Orlických horách

Nad průběhem letošní zimy určitě 
nespokojeně kroutí hlavou nejeden 
lyžař, zato vyznavač pěší turistiky 
a  otužilý cyklista se naopak raduje. 
Také my s povděkem přijmeme toto 
nezvyklé počasí a vyrazíme do míst, 
kde bychom se jinak za normálních 
okolností vzhledem k  ročnímu ob-
dobí brodili bílou duchnou. Proje-
deme se po trati Doudleby – Rokyt-
nice a porozhlédneme se po blízkém 
okolí.

Okénko do historie
Výstavbě místní trati do městeč-

ka Rokytnice předcházely podobné 
peripetie jako v případě rychnovské 
lokálky. Bylo to mnoho let jednání, 
lobbování, prosazování místních 
zájmů a  přesvědčování úřadů proč 
vést nové koleje právě tudy a  ne až 
za protějším kopcem. Chudé a zao-
stalé podhůří se potřebovalo rychle 
napojit na železniční síť a dosáhnout 
konečně kýženého rozvoje a pracov-
ních příležitostí, málokdo si ale do-
kázal představit, že čekání na první 
vlak potrvá dlouhých deset roků. 
První projekt dráhy směr Orlické 
hory s výchozí stanicí Žamberk na-
vrhly samosprávy obcí v německém 
příhraničí kolem roku 1894. Češi 
pochopitelně zase chtěli železnici, 
která by přinesla užitek městům čes-
kým, a podávali k  tomu svoje argu-
menty. O vlakové spojení se světem 
například velice usiloval Vamberk už 
v době výstavby tratě z Hradce Krá-
lové do Letohradu (1873) a  minula 
jej dokonce i varianta dráhy Doudle-
by – Rychnov – Solnice (1880). Lidé 
v údolí řeky Zdobnice se ale nakonec 
dočkali. První vlak tu projel 14.  říj-
na  1906. Tolik stručný pohled do 
historie, dopodrobna se této podor-
lické dráze věnuje knížka Aleše Fili-
pa 100  let železniční trati Doudleby 
– Rokytnice.

Krajka i most – kulturní dědictví
První zastávkou dnešního výletu 

bude pětitisícový Vamberk, kam je to 
z Doudleb po kolejích necelé tři kilo-
metry. Většině čtenářů je jistě známo, 
že toto město proslavilo u nás doma 
i  v  zahraničí krajkářství. V  první 
polovině 17. století je sem přinesla 
hraběnka Magdalena z  Maldeku, 
manželka tehdejšího držitele Vam-
berka Kašpara z  Grambu. Belgická 
šlechtična naučila paličkovat jem-
né vzory flanderské krajky nejprve 
několik dívek na svém sídle, a když 
viděla, že novinka má úspěch a  líbí 
se, postarala se o  její šíření také do 
okolních vsí. Krajkářství se po příští 
dvě století stalo významným, ne-li 
hlavním zdrojem obživy a  výdělku 
mnoha lidí na Rychnovsku. Vše o fe-
noménu vamberecké krajky najdeme 
pěkně pohromadě v  muzeu umís-
těném v  památkově chráněné bu-
dově naproti kostelu sv. Prokopa na 
Husově náměstí. Další zajímavostí, 
kterou je dobré při návštěvě Vamber-
ka připomenout, je právě zmíněný 
kostel. Barokní stavba z  roku 1712 
patří k  těm nemnoha v  naší repub-
lice, v jejíž podzemní kryptě se ještě 
donedávna uchovávala mumifiko-
vaná těla zde pohřbených měšťanů. 
Bohužel, v závěru 20. století se klima 
podzemních prostor vlivem staveb-
ních činností v okolí kostela změnilo 
k horšímu a vamberecké mumie mu-
sely být přemístěny. Od roku 2000 
jsou uloženy ve sklepení Broumov-
ského kláštera. To není zdaleka vše, 
čím nás město Vamberk může pře-
kvapit, my ale budeme pokračovat 
dál a opustíme město Žižkovou ulicí. 
Podejdeme most silničního obchvatu 
a  už opět vidíme koleje rokytnické 
lokálky a  železniční zastávku Peklo 
nad Zdobnicí. Než nastoupíme do 
vlaku, zajdeme ještě do osady Roští 
prohlédnout si jedinečnou technic-
kou památku, kterou je dřevěný kry-
tý most z roku 1840.

Vlakem za uměním
Za Peklem se široké údolí náhle 

zužuje a trať začíná stoupat a klikatit 
se po skalnatých srázech nad řekou 
Zdobnicí. Vlak projede 78metrový 

tunel u  Rybné, mine chatové osady 
v  Čertově dole a  po pár minutách 
zastavuje ve staničce Slatina nad 
Zdobnicí. Zdejší nádraží se původně 
jmenovalo Slatina – Javornice, proto-
že sloužilo také obyvatelům sousední 
vsi, ale když počet odbavených javor-
nických cestujících postupně klesal, 
změnil se časem i název stanice. Po-
myslné pojítko mezi těmito obcemi 
však stále existuje, jen s tím rozdílem, 
že koleje vystřídalo výtvarné umění: 
na slatinském Obecním úřadě mají 
galerii obrazů a plastik a v Javornici 
památník malíře východních Čech 
Vojtěcha Sedláčka. Za Slatinou se 
trať od toku řeky Zdobnice odklání 
a opět stoupá do lesního úseku. Ná-
sleduje 102 metrů dlouhý pěčínský 
tunel a  poté opěrná zeď, na níž je 
možné pohledem zachytit jakousi 
desku s nápisem. V tomto bodu bylo 
při stavbě trati dosaženo tisícího kilo-
metru místních drah garantovaných 
Královstvím českým a  stavěných za 
dozoru Zemského výboru, a pamět-
ní deska s  česko-německým textem 
tento okamžik navěky připomíná. 
Jenže bronzová věc přilákala na pod-
zim roku 2010 zloděje… V současné 
době se tedy díváme pouze na repli-
ku z  probarvené pryskyřice, jež zde 
byla čtyři roky po krádeži s  velkou 
slávou odhalena. Na posledním úse-
ku mezi Pěčínem a Rokytnicí dosa-
huje trať největšího sklonu 27,4 pro-
mile u statného stromu, tzv. drážního 
buku. Už v roce 1906 byl považován 
za památný, a proto se lidé přimluvili 
za jeho záchranu, když zjistili, že list-
náč musí nové dráze ustoupit. Inže-
nýři kupodivu nijak neprotestovali 
a ochotně těleso tratě posunuli.

Konečná, vystupovat!
Naše virtuální projížďka vlakem 

právě skončila na nádraží v Rokytni-
ci. Nyní začíná putování další; je ale 
už na každém z  nás, kudy se vydá. 
Potřebnou inspiraci lze nabrat třeba 
v  neobyčejném muzeu nazvaném 
prostě Sýpka. V  bývalém zeměděl-
ském objektu, zcela proměněném 
a  zmodernizovaném, se nachází je-

dinečná muzejní expozice věnovaná 
přírodě, dějinám a řemeslům Orlic-
kých hor. To se nedá popsat, to se 
musí vidět!

Text Adam Prokeš
Foto Kateřina Prokešová

1 – Muzeum krajky na Husově ná-
městí ve Vamberku sídlí v Bednářově 
vile z roku 1915.

2 – V Pekle byl r. 1840 vybudován 
přes řeku Zdobnici dřevěný věšadlo-
vý most. Jeho délka je 17,2 m, výška 
5,2 m, vnitřní šířka 5 m.

3 – Dopravna Slatina nad Zdob-
nicí

4 – Obec Slatina n. Z. překvapí 
téměř neznámou obrazárnou s  díly 
regionálních umělců.

5 – Buk u trati. Železniční správa 
před stavbou asi sto šedesátiletý strom 
od majitele za čtyřicet dva zlatých vy-
koupila, přesto k jeho pokácení nako-
nec nedošlo.

6 – Rokytnice v Orl. horách – ko-
nečná. V poslední době sem dopravu 
osob zajišťuje také motorový vůz ř. 
841 Stadler.

7 – V Rokytnici se nakládá hlavně 
dříví… O  zdejší výtopnu pečuje Le-
tohradský železniční klub. Provozuje 
v ní muzeum dráhy Doudleby – Vam-
berk – Rokytnice.

8 – Sýpka – Muzeum Orlických 
hor. Moderní muzejní expozice plná 
interaktivních prvků věnovaná příro-
dě a lokálním řemeslům.

9 – Počátky orlickohorského sklář-
ství sahají do přelomu 14. a 15. stol.

10 – Zapomenutý lesní židovský 
hřbitov nalezneme na jihovýchodním 
okraji Rokytnice. Je dokladem zdejší 
židovské komunity z počátku 18. stol.

1 2
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MLADí ATLeTi SK TýnišTě nAD ORLicí TeSTuJí SVOJi PříPRAVu

Na pozvání redaktora Českého 
rozhlasu České Budějovice pana Jiří-
ho Kasala se zúčastnil 20. ledna 2016 
koncertu ve studiovém sále Českého 
rozhlasu v  Českých Budějovicích. 
Tento koncert se zároveň stal veřej-
nou nahrávkou, jejíž záznam si mohli 
posluchači tohoto rozhlasu poslech-
nout v neděli 7. února od 20. hodin 
na vlnách 106,4 FM nebo budejovice.
rozhlas.cz. Foto ze studia, kde byla 
přítomná i televize, která z koncertu 
pořizovala rozhovory se členy kapely 
i záznam části koncertu, si můžete vy-
hledat ve fotogalerii na adrese www.
zustyniste.cz i na stránkách Českého 
rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/cb/
fotogalerie/_zprava/1576244.

Mgr. Pavel Plašil

Ve dnech 16. 1. a 30. 1. 2016 se atle-
ti SK Týniště nad Orlicí zúčastnili ha-
lových krajských přeborů dospělých 
a dorostu v Jablonci nad Nisou, kde si 
otestovali svoji výkonnost pro první 
fáze přípravy na novou sezonu. Ně-
kteří dorostenci si již teď v hale zlep-
šili své osobní rekordy ve svých disci-
plínách. Z těch zajímavějších, Milan 
Bartoš ve skoku do dálky 5,91 m, Jan 
Doležal v  běhu na 60 m za 7,75 s. 
Výškaři Filip Moravec a Tomáš Kos 
skočili 170 cm a lehce shazovali laťku 
ve výšce 175 cm. Dne 3.  2.  2016 se 
Petr Plašil zúčastnil závodů Halová 

středa v Jablonci nad Nisou a ve vrhu 
koulí zlepšil svůj osobní rekord vý-
konem 14,20 m, který ho opravňuje 
k  účasti na Mistrovství ČR doros-
tu v Praze dne 21. 2. 2016. V měsících 
březnu a  dubnu proběhnou závody 
v přespolním běhu jak na krajské tak 
i celostátní úrovni, kterých se zúčast-
ní také naši mladí běžci a  běžkyně. 
Věřím, že v rámci hlavní dráhové se-
zony od května do října 2016 si ještě 
více zlepší všichni své výkony, které je 
budou dále motivovat do své atletic-
ké budoucnosti.

Ing. Jiří Tyahur

sledujte aktuální informace na
www.tyniste.cz



MASOPuST V KřiVicích

Foto: Simona Pechová

Masopust v Křivicích

Masopustní rej
a bylo nám hej
V sobotu 6. února
sluníčko svítilo - pohoda!

Pepa hrál na harmoniku,
Michal válel na klarinet
a Terezka maličká
té zas hrála flétnička.

Masky skvělé - vážení
bylo velké veselí.
Pár písniček na přání,
v bocích něžné houpání.

Paní Bašová zazářila,
když se krásně zavlnila,
nejstarší občanka Křivic,
s úsměvem na tváři záříc.

V bývalé škole zakončení,
pohoštění bylo vážně skvělý.
Děti si pohrály
dospělí dali řeč…
Bylo to upřímné.
bylo to skvělé
jen ať dál jdeme!
Srdce nám bijí,
Křivice žijí!

Iva Kaucká



ZáPiS PRVňáčKů - Zš TýnišTě nAD ORLicí

Foto:  Mgr. Renata Hejnová
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