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Město Týniště n/O. připravuje 
podání žádosti o dotaci „Prevence 
kriminality 2017“. Cílem projektu 
je zakoupení kamerového systému, 
osvětlení v  parku, výstavba wor-
koutového hřiště, forenzní značení 
jízdních kol, ochrana seniorů, asis-
tent prevence kriminality u MP, do-
movník. Realizace projektu 2017, 
výše dotace 70-90 %, spoluúčast 
města 10-30 %. Termín podání žá-
dosti do 28. 2. 2017.

Město Týniště n/O. podalo 
v roce 2016 žádost o dotaci „Výkon 
sociální práce s  výjimkou agen-
dy sociálně - právní ochrany dětí“ 
u MPSV. Předmětem žádosti je plat 
sociálního pracovníka a materiálně 
technické zabezpečení. Realiza-
ce projektu 2016, celkové náklady 
projektu 357.600 Kč, výše dotace 
max. 100 % (určí MPSV), zbytek 
doplatí město. Žádost byla podána 
10. 2. 2016.

Na přelomu roku 2016/2017 
Město Týniště n/O. podá žádost 
o  dotaci „Dopravní hřiště v  loka-
litě Za školou Týniště nad Orlicí“ 
u  ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. 
Předmětem žádosti je realiza-
ce a  vybavení dopravního hřiště. 
Realizace projektu 2017, celkové 
náklady cca 1 mil Kč, výše dotace 
max. 120 000 Kč, zbytek uhradí 
město. Termín podání žádosti do 
14. 4. 2016.

V roce 2016 Město Týniště n/O. 
podalo žádost o  dotaci „Zateplení 
fasády a  výměna oken na objektu 
čp. 785, ul. Turkova, Týniště nad 
Orlicí (GC)“ u MPSV v programu 
Rozvoj a  obnova materiálně tech-
nické základny sociálních služeb. 
Realizace projektu 2017 - 2018, cel-
kové náklady projektu: cca 10 mil 
Kč, výše dotace: 7,5 mil Kč (75 %), 
spoluúčast města 25 % 2,5 mil Kč. 
Žádost byla podána 15. 3. 2016.

Město Týniště n/O. připravuje 
podání žádosti o  dotaci „Revitali-
zace městského parku“. Předmětem 
projektu je rekonstrukce parku, 
zřízení vodní plochy, altány, lavič-
ky, výměna starých a  nebezpeč-
ných stromů. Realizace projektu 
2016/2018, podání projektu podlé-
há schválení v zastupitelstvu města.

V roce 2015 podala ZŠ v Týniš-
ti n/O. žádost o  dotaci „Praktické 
poznávání přírodních zákonitostí“. 
Cílem projektu je vybavení příro-
dovědných předmětů pomůckami. 
Realizace projektu 2016, celkové 
náklady 100.000 Kč, výše dotace 
85.000 Kč (85 %), spoluúčast školy 
15.000 Kč (15 %). Žádost byla po-
dána v březnu 2015.

V roce 2015 podala ZŠ v Týništi 
n/O. žádost o  dotaci „Moderniza-
ce školních dílen“ z  IROP. Cílem 
projektu je vybavení, rekonstruk-
ce a modernizace učebny školních 
dílen. Realizace projektu 2016, 
celkové náklady projektu 420.000 
Kč, výše dotace 357.000 Kč (85 %), 
spoluúčast školy 63.000 Kč (15 %). 
Žádost podána v březnu 2015.

V  roce 2015 podala MŠ Město 
žádost o  dotaci „Vrbičkohrátky“ 
u KÚ KHK. Cílem projektu je vý-
stavba přírodních prvků v zahradě. 
Realizace projektu 2015 – 2016, 
celkové náklady projektu 478.644 
Kč, výše dotace 90.000 Kč, spolu-
účast školy 388.644 Kč. Žádost byla 
podána 14. 4. 2015.

Městská knihovna Týniště n.O. 
podala žádost o  dotaci z  rozpočtu 
Ministerstva kultury - „Knihov-
na 21. století“ na projekt „S  kni-
hovnou do přírody aneb příroda 
v knihách“. Projekt zahrnuje besedy 
pro žáky 1. stupně ZŠ, interaktivní 
pořad, naučné přednášky a  tema-
tickou soutěž. Realizace projektu 
únor až červen  2016, celkové ná-
klady 39.000 Kč, výše dotace 19.000 
Kč (49 %), spoluúčast knihovny 
20.000 Kč (51 %). Žádost byla po-
dána 1. 12. 2015.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů podává v  letošním roce žá-
dost o dotaci „Výdaje jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí Krá-
lovéhradeckého kraje“ u KÚ KHK. 
Cílem projektu je akceschopnost 
jednotky PO  II. Realizace projek-
tu 2016, celkové náklady projektu 
120.000 Kč, výše dotace 84.000 Kč 
(70 %), spoluúčast města 26.000 
Kč (30 %). Žádost byla podána 
27. 1. 2016.

V  letošním roce plánuje Jed-
notka sboru dobrovolných hasi-
čů podat žádost o  dotaci „Dotace 
pro jednotky SDH - stavba požár-
ní zbrojnice“ u  MV. Předmětem 
projektu je výstavba nové požární 
zbrojnice. Realizace projektu 2017- 
2020, celkové náklady projektu 25 
mil. Kč, výše dotace 4,5 mil. Kč, 
spoluúčast není stanovena. Termín 
podání žádosti - duben 2016.

V  roce 2015 podal Dům dětí 

a mládeže žádost o dotaci „Dětské 
kluby a příměstské tábory“ u MAS 
Nad Orlicí, o.p.s., na realizaci dvou 
letních táborů. Realizace projek-
tu 2016 – 2017, celkové náklady 
184.200 Kč, výše dotace 73.950 Kč, 
spoluúčast DDM 110.250 Kč. Žá-
dost byla podána 14. 10. 2015.

V  roce 2016 podalo KC Týniště 
n/O., žádost o  dotaci „XXI. Swin-
gový festival Jardy Marčíka“ u KÚ 
KHK. Realizace projektu 2016, cel-
kové náklady projektu 380.000 Kč, 
výše dotace 100.000 Kč, spoluúčast 
KC 50.000 Kč. Žádost byla podána 
21. 1. 2016.

V  roce 2016 podalo KC Týniště 
n/O., žádost o dotaci „47. týnišťský 
divadelní podzim“ u  KÚ KHK na 
účely propagace. Realizace projek-
tu 2016, celkové náklady projektu 
130.000 Kč, výše dotace 45.000 Kč, 
spoluúčast KC 30.000 Kč. Žádost 
byla podána 21. 1. 2016.

Druhou žádostí o dotaci také na 
„47. týnišťský divadelní podzim“ je 
žádost na financování doprovod-
ného programu. Celkové náklady 
380.000 K

. Termín podání žádosti 6 - 
7/2016.

V roce 2016 podaly Služby měs-
ta Týniště n/O., žádost o  dotaci 
„Modernizace a  vybavení sběr-
ného dvora Týniště n.O.“ u  SFŽP. 
Předmětem projektu je výstavba 
a  modernizace zařízení pro sběr 
a  třídění odpadů. Realizace pro-
jektu 2016 – 2017, celkové náklady 

projektu 5 012.691 Kč, výše dotace 
4 260.787 Kč (85 %), spoluúčast TS 
751.904 Kč (15 %). Žádost byla po-
dána 12. 11. 2015.

V roce 2015 podalo GC Týniště 
n/O. žádost o dotaci „Účelová dota-
ce z rozpočtu kraje v dotačním pro-
gramu A pro rok 2016 – Domov pro 
seniory“ u KÚ KHK. Cílem projek-
tu je financování běžných výdajů 
GC. Realizace projektu 2016, cel-
kové náklady projektu 16.925.280 
Kč, výše dotace 2.700.000 Kč, spo-
luúčast GC 12.307.280 Kč, spolu-
účast města 1.918.000 Kč. Žádost 
byla podána 12. 11. 2015.

V roce 2015 podalo GC Týniště 
n/O. žádost o  dotaci „Účelová do-
tace z  rozpočtu kraje v  dotačním 
programu A pro rok 2016 – Pečo-
vatelská služba“ u KÚ KHK. Cílem 
projektu je financování výdajů Pe-
čovatelské služby. Realizace projek-
tu 2016, celkové náklady 2.642.000 
Kč, výše dotace 456.000 Kč, spolu-
účast GC 859.000 Kč, spoluúčast 
města 1.327.000 Kč. Žádost byla 
podána 12. 11. 2015.

V  roce 2016 podalo GC Týniš-
tě n/O. žádost o  dotaci „Podpora 
sociálních služeb a  služeb navazu-
jících “ u  Města Kostelec n.O. na 
nákup pomůcek pro imobilní kli-
enty. Realizace projektu 2016, cel-
kové náklady 50.000 Kč, výše dota-
ce 50.000 Kč. Žádost byla podána 
18. 01. 2016.

Ing. Jana Galbičková

místní poplatek
za svoz komunálního odpadu
i. splátka do 30. dubna
ii. splátka do 31. října
 
Roční sazba místního poplatku na rok 2016
činí 600,– kč za osobu

místní poplatek je možno uhradit:

1) hotově na pokladně měÚ v týništi nad Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 hod
středa od 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 hod
v pátek je pokladna uzavřena

2) bankovním převodem

na účet číslo: 19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz
 nebo na tel. čísle 494 337 353



AnketA stAROstky městA Aneb cO se DO ROZPOčtu PRO ROk 2016 neVešlO

stAROstkA městA infORmuJe

     

V  červnu 2015 proběhla na ve-
řejných sítích anketa se starostkou 
města, co by mladí lidé přivítali, 
aby se ve městě postavilo, stalo či 
zřídilo. Přání našich občanů vám 
zde představuji. Některá přání jsme 
splnili obratem, některá zařadili do 
rozpočtu 2016 a pro některá hledá-
me místo v rozpočtech příštích let, 
nakolik jsou finančně náročná.

Mladí lidé v  Týništi a  okolních 

obcí si přejí:
1. Lepší volnočasové vyžití pro 

mladé
2. Letní kino
3. Altánek s posezením v parku
4. Led osvětlení veřejných pro-

stranství
5. Rekonstrukce polikliniky – pře-

devším rehabilitačního centra
6. WC TOI – TOI k dětskému hři-

šti v parku
7. Více košů a sáčků na psí exkre-

menty
8. Zlepšit práci městské policie 

z hlediska opilých mladých lidí
9. Zahájit sběr a svoz bioodpadu
10. Postavit bazén a saunu
11. Povolit zahrádky na náměstí 

před kavárnami
12. Opravit kanály v komunikacích
13. Chybí workoutové hřiště, zimní 

stadion a skate park
14. Požádat vlastníka Povodí Labe 

o údržbu náhonu Alba v parku

15. Opravit boční zeď u kuželny na 
atletickém stadionu

16. Na atletickém stadionu zřídit 
novou tribunu a osvětlit atletic-
kou dráhu

17. Chybí prostor pro výcvik psů, 
psí park a čipování psů

18. Zřídit stěny pro graffiti
19. Zajistit zřízení soukromé školky 

na hlídání dětí
Ing. Jana Galbičková,

starostka města

•	Dne 25. 2. 2016 se starostka měs-
ta zúčastnila jednání společníků 
Odeko, s.r.o., a téhož dne přivítala 
na radnici delegaci japonských 
podnikatelů - víceprezidenta spo-
lečnosti AUTHENTEC TOKYO 
pana Zena Takatu a  senior inže-
nýra pana Sana Hasegawu.

•	Dne 26. 2. 2016 zasedala Komise 
prevence kriminality.

•	Dne 1. 3. 2016 přivítala paní sta-
rostka zástupce osadního výboru 
Křivice pana Šotolu a  společně 
se s  p. Hejnou a  p. Štěpánkem 
dohodli na typu a umístění měří-
cího zařízení rychlosti při vjezdu 
do Křivic ze směru od Lična.

•	Dne 2. 3.  2016 se v odpoledních 
hodinách uskutečnilo jednání 
v  rámci přípravy rekonstrukce 
sportovního hřiště za základní 
školou. Jednání se zúčastnila Ing. 
Jana Galbičková, Mgr. Beránek, 
Mgr. Kajn, p. Z. Hejna, p. E. Pá-
lová (projekční a  inženýrská čin-
nost v  oboru sportovní stavby). 
Přestavba školního hřiště proběh-
ne v několika etapách - v letošním 
roce bude vybudováno víceúčelo-
vé hřiště s  umělým povrchem. 
Termín dokončení výstavby hřiš-
tě - říjen 2016.

•	Dne 7. 3. 2016 se starostka měs-
ta zúčastnila společně z  paní 
Ing. Veselou, p. Bc. Horkou (MŠ 
U Dubu), p. Kalousovou (DDM) 
a zástupkyní MŠ U Dubu první-
ho ustavujícího zasedání Řídicího 
výboru Místního akčního plánu 
pro Kostelecko, Třebechovicko 
a  Černilovsko v  Základní a  ma-
teřské škole v  Lípě n.O. Cílem 
těchto setkání bude příprava 
a  rozvoj kvalitního vzdělávání 
dětí a  žáků do 15 let, vybudová-
ní společného partnerství všech 
aktérů ve vzdělávání a  vytvoření 
udržitelného systému komunika-
ce pro zvýšení kvality vzdělávání.

•	Dne 8. 3. 2016 společně s vedou-
cími odboru správy majetku p. 
Hejnou a  životního prostředí p. 
Urbánkem, za přítomnosti Služeb 
města Týniště n.O. p. Gažiové a p. 
Bašeho byl proveden průzkum 

stavu Památníku obětem 2. světo-
vé války. Bylo zjištěno poškození 
okrasné zdi, mísy a  sochy party-
zána. Byla vytipována místa, kam 
umístit pamětní desku obětem 
válek.

•	Dne 9. 3. 2016 v ranních hodinách 
navštívil starostku města Ing. Ka-
rel Janeček, náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje a  spo-
lečně s paní starostkou dokončili 
přípravu veřejného projednávání 
pilotního projektu ŘSD „Rekon-
strukce silnice I/11 v úseku Týni-
ště n.O. – Třebechovice p.O. 2+1“. 
Odpoledne se za účasti veřejnosti 
tento projekt podrobně představil 
zástupcům projektanta. Po celé 
veřejné zasedání nahrávala repor-
táž televize ČT1 s  redaktorem p. 
Šrámkem, účastni byly zástupci 
tisku: Orlický deník p. Rohrová 
a  z Českého rozhlasu pan J. Fre-
mudth.

•	Poděkování
•	Dovolím si touto cestou poděko-

vat panu náměstku hejtmana Ing. 
Karlu Janečkovi, radnímu za do-
pravu KHK za pomoc při svolání 
tohoto veřejného jednání, týnišť-
ským radním Ing. Píšové, MUDr. 
Otavovi, P. Nadrchalovi, zastupi-
telům města panu Ing. Matičkovi 
a Mgr. Beránkovi za podporu na-
šich občanů, kteří by se v případě 
realizace tohoto projektu ŘSD 
dostali do složité situace, ať již 
v  nemožnosti nájezdu a  údržby 
svých pozemků, komplikacemi 
v  dopravě rozměrných zeměděl-
ských strojů na silnici I/11, dále 
by docházelo k ohrožení obyvatel 
Petrovic n. O. v důsledku otáčení 
se vozidel přímo v obci Petrovice. 
Vedení města provede veškeré 
kroky a  opatření k  zastavení to-
hoto projektu.

•	Starostka města projednala s ob-
čany, kterých se bude týkat pro-
jekt „Mimoúrovňové křížení 
trati s  železničním přejezdem“ 
možné varianty realizace tohoto 
projektu. Jakmile bude přípravný 
materiál dokončen, Komise pro 
územní plán seznámí s  výsled-

kem studie zastupitelstvo města 
a občany.

•	Dne 16.  3.  2016 starostka města 
uspořádala s MAS NAD ORLICÍ, 
o.p.s., školení zájemců o  dotaci. 
Zúčastnili se místní zemědělci, 
zástupci škol a  školek, MC Ra-
tolest, DDM, zástupci místních 
a  regionálních občanských sdru-
žení, neziskové organizace a míst-
ní podnikatelé.

•	Školila se tato témata: 
- Vzdělávání pro podnikání, Spo-
lupráce mezi podnikateli, Podpo-
ra lokálního odbytu, - Podpora 
místního zemědělství a produkce, 
rozvoj venkovského podnikání a 
turistiky, - Cesty v  krajině, bez-
pečná cesta do školy a do práce, 
Na kole do školy a do práce - 
Podpora lesnických technologií a 
opracování dřeva, Les pro odpo-
činek, Cesty v  krajině - Kvalitní 
sociální služby, zázemí pro soci-
ální podnikání, Sociální bydlení 
- Komunitní centra a komunitní 
práce v  regionu, pro rodinná 
opatření - Kvalitní vzdělávání na 
školách, Zájmové a celoživotní 
vzdělávání

•	Dne 12.  3.  2016 se uskutečnil 1. 
městský reprezentační ples Měs-
ta Týniště nad Orlicí. Při této 
příležitosti starostka města Ing. 
Jana Galbičková, radní MUDr. 
Josef Otava a  Ing. Karel Janeček 
za Královéhradecký kraj udělo-
vali významná ocenění a  podě-

kování Města Týniště n.O. našim 
nejlepším žákům, studentům, 
sportovcům, trenérům ZUŠ, ZŠ 
a sportovního klubu za reprezen-
taci města v krajských, národních 
a mezinárodních soutěžích. Další 
ocenění obdrželi za 20 let práce 
u městské policie pan Martin Ště-
pánek, Dis a Martin Kudláček.

•	Z  důvodu zasedání Rady města 
dne 14. 3. 2016 se starostka omlu-
vila a nepřijala pozvání na Valnou 
hromadu Sokola. Přislíbila však 
náhradní plnění na některé ze 
schůzek Sokola a  ráda by podě-
kovala za aktivní přístup členům 
této organizace.

•	Dne 18. 3. 2016 se starostka města 
zúčastnila jednání likvidace DSO 
Poorlicko.

•	Dne 19.  3.  2016 přijala paní sta-
rostka pozvání na Výroční člen-
skou schůzi Základní organizace 
Českého svazu chovatelů v Týni-
šti n. O., kde poděkovala za repre-
zentaci města a  přípravu výstav, 
které se konají v  místním areálu 
chovatelů.

•	Dne 22.  3.  2016 hejtman Králo-
véhradeckého kraje zorganizoval 
každoroční setkání starostů měs-
ta obcí, kterého se za Město Týni-
ště n.O zúčastnila paní starostka.

•	Dne 24. 3. 2016 se paní starostka 
zúčastnila jednání Krajské orga-
nizace Svazu tělesně postižených 
v ČR, z.s.

Ing. Jana Galbičková, starostka
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ZPRáVy Z RADnice

     

A) schvaluje

•	Dodatek č. 22 smlouvy č. 1/2004 
se společností Odeko, s.r.o., 
a ukládá starostce města dodatek 
podepsat.

•	Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1596 v k. ú. Týniště nad Or-
licí.

•	Prodloužení hasičského plesu do 
ranních hodin 27. 2. 2016 do 3.00 
hodin.

•	Záměr zřízení dětské skupiny 
v Týniště nad Orlicí.

•	Seznam oceněných žáků za rok 
2015 a  ukládá nakoupit pamětní 
předměty na jejich ocenění.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 11. 2015 
do 29.  2.  2016 a  schvaluje rozší-
ření nájemní smlouvy o  dalšího 
nájemce pana *** od 1. 3. 2016 do 
28. 2. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** a panu *** na období od 
1. 2. 2016 do 31. 1. 2019.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 3. 2016 
do 28. 2. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 3. 2016 
do 30. 6. 2016 za podmínky dodr-
žení dohodnutých splátek dluhu.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 3. 2016 
do 30. 6. 2016 za podmínky dodr-
žení dohodnutých splátek dluhu.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní *** na období od 1. 3. 2016 
do 28. 2. 2019.

•	Výpověď Smlouvy o  nájmu po-
zemků s  Ranč Bělečko, s.r.o., se 
sídlem Bělečko 21, 534 01 Býšť, 
Mgr. Holman Marek, z  důvodu 
hrubého porušení ustanovení ná-
jemní smlouvy a to

•	l. 4, bod 2 a  bod 5 ze dne 
11. 3. 2011.

•	Smlouvu o  umístění naváděcích 
cedulí na sloupy VO pro p. Filipa 
Šimona.

b) bere na vědomí

•	Informaci ředitele KC Mgr.Tomá-
še Kavky v  záležitosti reklamace 
světelné techniky v  Kulturním 
domě.

•	Žádost starosty města Boro-
hrádek v  záležitosti spolupráce 
s  Městskou policií. RM nedopo-
ručuje přijetí dalšího člena MP za 
současné situace.

•	Oznámení České školní inspekce 
o uskutečnění inspekční činnosti 
ve dnech 9.  2.  2016–11.  2.  2016 
v DDM.

•	Informaci starostky města o oslo-
vení ÚOHS v záležitostech posky-
tování sporných individuálních 
žádostí o dotace z rozpočtu města 
2016.

•	Informaci starostky města o me-
diální kampani spojené s  I/11- 
pilotním projektu ŘSD Týniště 
–Třebechovice.

•	Informaci starostky města o pře-
účtování spotřeb energie v  kině 
z  Města Týniště nad Orlicí na 
ZUŠ od 1. 1. 2016.

•	Informaci starostky města v rám-
ci přípravy elektrické přípojky 
ČEZ do firmy Condec spol s  r.o. 
v Petrovicích, navýšení na 132 A.

•	Přípravný materiál Odboru fi-
nančního - návrh rozpočtu 2016.

•	Informace FÚ Kostelec nad Orlicí 
o dnech výběru daňových přizná-
ní, tyto jsou stanoveny na středu 
30. 3. 2016 od 8-16 hod a v pátek 
1. 4. 2016 od 8 – 16 hod.

•	Inventarizační zprávu roku 2015.

c) ukládá

•	Starostce města pozvat členy 
Školské rady při ZŠ v Týništi nad 
Orlicí na jednání se starostkou 
města v rámci jmenování nového 
člena pana Luboše Rydrycha za 
zřizovatele.

•	Učinit právní kroky v rámci vad-
ně dodaného díla v  Kulturním 
centru – osvětlovací technika, 
z důvodu neúspěšné mimosoudní 
dohody.

•	Zařadit do jednání ZM Darovací 
smlouvu pro Jiřího Kamše - da-
rování finanční částky 20 000 Kč. 
RM doporučuje.

•	Projednat v ZM žádost Mgr. Mi-
lana Kopeckého na odkoupení 
pozemku u domu č.p. 234 a části 
haly.

•	Zařadit do jednání ZM dne 
21. 3. 2016 kupní smlouvu na od-
kup pozemku par. č. 344, jehož 
součástí je budova s č.p.37 a po-
zemek par. č. 343 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí za cenu 2.400 000 Kč 
od ***. Poplatky s prodejem hradí 
prodávající.

•	Zařadit do jednání ZM prodej 
přenosné motorové stříkačky 
PS12 Obci Zdelov, IČ: 275 549 za 
cenu 11.000 Kč.

•	Zařadit do jednání ZM prodej po-
zemku parc. č. 2015/56 o výměře 
22 m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro manžele *** za cenu 150 Kč/
m2 + poplatky s tím spojené.

•	Podání projektové žádosti v  roce 
2017 a  ukládá projednat v  ZM 
případné vytvoření rezervy ve 
výši 25 % (vlastní zdroje příjem-
ce) na dofinancování akce: „Za-
teplení fasády a výměna oken na 
objektu čp. 785, ul.Turkova, Týni-

ště nad Orlicí (Geriatrické cent-
rum)“ pro rok 2017 v celkové výši 
2,5 mil Kč. Termín podání žádosti 
o podporu: 15. 3. 2016

•	Zařadit na nejbližší jednání ZM 
nabídku Centropolu na snížení 
cen el. energie a  plynu pro rok 
2017.

•	Projednat v ZM prodej pozemku 
parc. č. 1662/78 o  výměře 871 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
manžele *** za cenu 818,20 Kč/
m2 + poplatky s tím spojené.

•	Projednat v ZM prodej pozemku 
parc. č. 1662/79 o výměře 973 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro *** 
za cenu 818,20 Kč/m2 + poplatky 
s tím spojené.

 

A) schvaluje:
 

•	Prodej pozemku parc. č. 2015/56 
o  výměře 22 m2 v  k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí pro manžele *** za 
cenu 150 Kč/m2 + poplatky s tím 
spojené a pověřuje starostku měs-
ta podpisem smlouvy.

•	Prodej pozemku parc. č. 1662/78 
o  výměře 871 m2 v  k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí pro manžele *** za 
cenu 818,20 Kč/m2 + poplatky 
s  tím spojené, schvaluje předlo-
ženou kupní smlouvu a pověřuje 
starostku města podpisem smlou-
vy.

•	Prodej pozemku parc. č. 1662/79 
o výměře 973 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro *** za cenu 818,20 
Kč/m2 + poplatky s  tím spoje-
né, schvaluje předloženou kupní 
smlouvu a  pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

•	Podání projektové žádosti v  roce 
2017 a  vytvoření rezervy ve výši 
25 % (vlastní zdroje příjemce) na 
dofinancování akce: „Zateplení 
fasády a výměna oken na objektu 
čp. 785, ul. Turkova, Týniště nad 

Orlicí (Geriatrické centrum)“ pro 
rok 2017 v celkové výši 2,5 mil Kč.

•	Nabídku spol. Centropol o sníže-
ní ceny el. energie pro rok 2017 
za podmínky uzavření smlouvy 
do 3. 3. 2016 a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

•	B) Bere na vědomí

•	Diskuzi k  přípravě rozpočtu na 
rok 2016.

•	Kontrolu úkolů z  minulých jed-
nání ZM.

Ukládá

•	Starostce města pro nečleny ko-
misí a výborů navrhnout výši od-
měny a systém, jakým způsobem 
budou financováni.

•	Zařadit do rozpočtu města Tý-
niště n.O. pro rok 2016 částku 
200.000 Kč na opravu hodin ve 
Vodárenské věži.

•	Zařadit do rozpočtu města Týni-
ště n.O. pro rok 2016 částku do 
7000 Kč – Dohoda o  provedení 
práce se správcem hodin ve Vo-
dárenské věži panem Bohumilem 
Ptáčkem.

•	Zařadit do rozpočtu města Tý-
niště n.O. pro rok 2016 částku 
300.000 Kč – venkovní žaluzie 
pro MŠ U Dubu.

•	Zařadit do rozpočtu města Tý-
niště n.O. pro rok 2016 částku 
390.000 Kč na opravy a  údržbu 
ZŠ v Týništi n.O.

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.

usnesení č. 36
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 22. 2. 2016

usnesení z 10. zasedání
 Zastupitelstva města Týniště n. O. 

konaného dne 29. 2. 2016
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BOTANICKÁ VYCHÁZKA 
DO MĚSTSKÉHO PARKU  
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

proběhne v pátek 22. dubna 2016. 
Sraz účastníků v 15:00 u Vodárenské věže.

Na Vaši účast se těší Honza Doležal



máte ZáJem O náJem ZAhRáDky?!

POZemky „nA PODbOří“ PRODány

Město Týniště nad Orlicí při-
pravuje pro občany možnost 
nájmu pozemků pro zahrádky. 
Pozemek, o  který se jedná, tak-
zvaná „Broučkova zahrada“, se 
nachází v  lokalitě Podboří. Na 
tomto pozemku bude připraveno 
podle předkládaného návrhu 16 
oddělených pozemků o výměrách 
po cca 250 m². V případě menší-
ho počtu zájemců, bude možnost 
nájmu i  dvou pozemků jedním 
zájemcem.

Tento záměr musí schválit Rada 
města Týniště n. Orl. Po schvá-
lení radou bude vyvěšen záměr 
pronájmu na vývěsní desce MěÚ 
Týniště n. Orl. Od okamžiku vy-
věšení záměru se budou moci hlá-
sit zájemci, podáním písemných 
žádostí. Předpokládaný termín 
připravenosti pozemků je letošní 
jaro.

Josef Urbánek 
odbor životního prostředí

Zavedená dopravní firma s 
dlouholetou praxí hledá řidiče sk. 
C na kamion pro pravidelné den-
ní navážení kameniva. Více infor-
mací na tel. 604 233 928.

Na konci února došlo k  pro-
deji posledních stavebních parcel 
z  majetku Města Týniště nad Or-
licí v lokalitě „Na Podboří“. Dovo-
lím si proto napsat kratičký článek 
k  této akci. U  této investiční akce 
jsem byl od začátku až do prode-
je posledního pozemku. Týniště 
nad Orlicí je situováno tak, že je 
sevřené lesy a  řekou a  nemá moc 
směrů, kterými by se mohla rozví-
jet obytná zástavba. Jedno z těchto 
míst je tzv. pole „Na Podboří“. Jde 
z hlediska hospodářského o ceněné 
pole a  jeho částečnou změnu pro 
výstavbu umožnil až územní plán 
z let 2003 – 2004.

V roce 2003 se na naši kancelář 
obrátil tehdejší starosta Ing. Josef 
Daniel a  svěřil nám úkol pokusit 
se zajistit od soukromých vlastní-
ků výkup pozemků pro budoucí 
zástavbu rodinných domů v  této 
lokalitě. To místo bylo z  hlediska 
parcelace specifické tím, že jednot-
livé řetězové parcely byly dlouhé 
„nudle“, které se táhly od Koťánova 
mlýnu až k silnici na Rašovice a ně-
které byly široké jen pár metrů. To 
znamenalo, že pokud by se nepoda-
řilo vykoupit jedinou parcelu, celý 
záměr města zřídit zde novou čtvrť 
by padl. Město uvolňovalo ze svého 
rozpočtu několik let po sobě vždy 
částku, kterou bylo schopno použít 
na výkup pozemků. Pozemky se 
vykupovaly v letech 2003 až 2006.

Když se podařilo zcelit dosta-
tečné území pro tvorbu nové čtvrti 

„Na Podboří“, zpracovala Ing. Jin-
dra Novotná projektovou doku-
mentaci pro infrastrukturu tohoto 
území. V  projektu vzniklo území 
pro celkem 31 samostatných rodin-
ných domů a pro 8 řadových domů. 
Část pro řadové domy byla po pro-
deji investorovi přeparcelována na 
území pro 12 řadových domů. Zho-
tovitelem díla – tzn. komunikací, 
kanalizace, vodovodu, plynovodu 
a osvětlení byla firma MADOS MT, 
s.r.o. Rozvod elektřiny provedl ČEZ 

ve vlastní režii. Celková hodnota 
díla, včetně projekčních prací byla 
cca 20.681.000 Kč. Stavební práce 
byly dokončeny v roce 2009.

První parcely byly prodány žada-
telům z řad občanů, kteří čekali na 
dokončení akce, protože nové par-
cely ve městě dlouhou dobu nebyly. 
Zbytek parcel byl veřejně nabízen 
a  postupně prodáván. Realizaci 
prodeje za cenu 990 Kč/1 m2 tro-
chu přibrzdila hospodářská krize, 
ale nyní je všech 31 parcel i území 

pro řadové domy v soukromých ru-
kou a území se postupně zastavuje. 
Ještě bude nějakou dobu trvat, než 
se všechny domy dokončí a než po-
rosty a venkovní úpravy doladí ce-
lou lokalitu do krásné čtvrti. Je ale 
jisté, že v Týništi nad Orlicí vznikla 
nová čtvrť, ve které se bude určitě 
všem obyvatelům dobře bydlet.

Štěpán Tomašík
realitní makléř
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řádková inzerce



9. čARODěJnice V týništi nAD ORlicí
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Už podeváté se letos koná 
odpoledne a  večer plný zába-
vy U  Kulaté báby na den pá-
lení čarodějnic. Letos vychází 
30. dubna na sobotu, což dává 
možnost bohatý program od-
startovat dříve a  o  to více je 
toho pro vás tento rok při-
chystáno.

Tentokrát jsou kromě tra-
dičních her pro děti a  večer-
ního hudebního programu 
připravena také dvě divadelní 
představení. Celý program 
odstartuje ve 13:30 hodin Di-
vadelní soubor U.F.O. (Unie 
Ftipných Osobností) s  autor-
skou hrou Jindřicha Bartoše, 
nazvanou Den blbec. V  diva-
delním programu bude po-
kračovat soubor z  Českého 
Meziříčí s  hrou Rychlé šípy, 
na motivy známého příběhu 
Jaroslava Foglara. V 17 hodin 
odstartuje hudební program, 
který bude letos také o  něco 
bohatší. První vystoupí Mla-
dý Týnišťský big band s  nímž 
zazpívá také jeden z organizá-
torů akce, Michal Procházka. 
Prostor před dalším hudeb-

ním hostem vyplní Pardubic-
ká zpěvačka Anett a  po ní už 
nastoupí ska-punková parta 
z  Hronova, Heebie Jeebies. 
Další přestavbu pódia vám 
zkrátí zpěvačka Míša Tlás-
kalová, tentokrát z  Hradce 
Králové. Ve 20 hodin proběh-
ne vyhlášení dětské soutěže 
o  Miss čarodějnici a  hned po 
něm to rozbalí další domácí 
kapela, Band-a-SKA, která na 
koncertě oslaví 5 let od svého 
prvního vystoupení. Multikul-
turní odpoledne a  večer po-
tom uzavře skupina z Dobruš-
ky, Čí je to vina?

O  zábavu je tedy v  sobotu 
30.  4. postaráno a  to už od 
13:30. Pro děti budou při-
praveny různé hry a  soutěže, 
včetně zmíněné Miss čaro-
dejnice. K dispozici bude také 
skákací hrad, projížďky na ko-
ních a spousta dalšího. Přijďte 
si tedy s námi užít pálení čaro-
dějnic do areálu Rampa sport 
(Hospoda U  Kulaté báby). 
Vstup je zdarma!

Václav Hloušek

RAMPA Sport, Band-a-SKA, Nesytá o.s. 
pořádá 

Program

13:30 - Den blbec Divadelní soubor U.F.O.
15:00  - Divadelní veselohra Rychlé šípy 

17:00  - Mladý Týnišťský big band (jazz,swing /Týniště nad Orlicí)
18:00  - Anett (acoustic folk/Pardubice)
18:30  - Heebie Jeebies (punk-ska/Hronov)

19:30  - Míša Tláskalová (acoustic pop/Hradec Králové)
20:10 -  Band-a-SKA (ska/Týniště nad Orlicí)

22:00  - Čí je to vina? (rock/Dobruška)

17:00 Hry a soutěže
20:00 Miss čarodějnice

Projížďky na koních, skákací hrad a spoustu dalšího

.

30.dubna 2016   Týniště nad Orlicí
areál RAMPA Sport

VSTUP ZDARMA
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týnišťské DiVADelní sOubORy chystAJí tři JARní PRemiéRy

   

Týniště nad Orlicí patří dlouho-
době mezi nejvýznamnější centra 
ochotnického divadla. A  bude jím 
i  v  letošním roce. Aktivní občané 
totiž na jaro připravují hned tři nová 
představení. Porci kultury na prk-
nech, která znamenají svět, otevřela 
24.  března komedie ze současnosti 
Lobista nového souboru Harašení 
principála Jiřího Tůmy. Následovat 
ji bude dubnová výpravná hra Nej-
krásnější válka nejstaršího místního 
souboru Jirásek v režii Jana Bohatého 
a  Jindřicha Bartoše, aby se koncem 
května představil novou hrou s  ná-
zvem Klídek populární soubor Tem-
no principálky Evy Drábkové.

Dlouho se nestalo, aby v  šestiti-
sícovém městě nastudovaly během 
půl roku novou divadelní hru hned 
tři soubory. Aktivních divadelníků je 
tu však spousta a je tedy nasnadě, že 
zde nejen divadelní život kvete. Sou-
bor později pojmenovaný Jirásek zde 
byl založen již roku 1883 a s kratšími 
přestávkami funguje dodnes. Z něj se 
v  roce 1998 vyčlenila pod vedením 
Evy Drábkové skupina Temno a v le-
tošním roce navíc přibyl zejména 
z  iniciativy Jiřího Tůmy soubor Ha-
rašení.

Poslední jmenovaný má své zá-
klady ve spolupráci Tůmy se třemi 

skuhrovskými ochotnicemi, organi-
zátorkami tamějších jednorázových 
představení na den kácení máje 
Májovka. Ochotnickým herečkám 
týnišťský patriot stálý soubor slíbil, 
jelikož, jak principál říká, pro Han-
ku, Renátu a  Kamilu to bylo velké 
zklamání, že velký počet herců ne-
umožnil pokračovat v  májových 
hrách. Harašení našlo na doporučení 
kamarádky Tůmovy sestry Blanky 
první vhodnou hru ve známé lehce 
erotické komedii Jaromíra Břehov-
ského Účel světí prostředky. Režisér 
dal hře vhodný název a zpracoval ji 
pro potřeby čtyřčlenného souboru. 
Výsledný kus s názvem Lobista je pak 
první týnišťskou premiérou nastáva-
jící sezóny.

Soubor Jirásek dostal své jméno 
do vínku přímo se souhlasem čes-
kého mistra a během posledních let 
se specializuje zejména na hudební 
komedie. Vedle náročné hudeb-
ní choreografie je jeho specifikem 
i  úctyhodná výprava a  počet aktiv-
ních herců. Nejkrásnější válka autora 
Vladimíra Renčína líčící věčné téma 
boje mužů a žen na pozadí kulis sta-
rověkého Řecka byla v  Týništi prv-
ně nastudována v  roce 1984 v  režii 
Jana Bohatého. Obnovená premiéra 
v  upravené verzi a  společné režii 
Bohatého s mladším kolegou Jindři-

   

chem Bartošem postaví na pódium 
celkem 21 účinkujících a dochází v ní 
ke generačnímu, nejen režisérskému, 
prolnutí. Herecké, pěvecké i choreo-
grafické zkoušky hostí Kulturní dům 
dnes již skoro každý den a pomalu se 
v  předprodeji plní i  hlediště na dvě 
avizovaná představení. Premiéra je 
chystána na pátek 8.  dubna, první 
repríza o týden později.

Novou hru si pro letošek připravil 
i soubor Temno režisérky Evy Dráb-
kové. V  posledních letech nejaktiv-
nější ze souborů po dvou inscenacích 

uměleckého ředitele Klicperova di-
vadla Davida Drábka změnil auto-
ra předlohy a  v  tradici postupného 
poodkrývání scénáře nacvičuje hru 
jménem Klídek, jejíž premiéru sli-
buje na sobotu 28. května. Všechna 
představení se konají v  novém Kul-
turním domě a jistě budou i dobrým 
základem pro tradiční přehlídku re-
gionálních amatérských divadel Tý-
nišťský divadelní podzim, kterou již 
centrum se svými aktivními ochotní-
ky připravuje.

Tomáš Kavka
ředitel Kulturního centra

2. ročník naučně-zábavného pochodu se 
koná 16. dubna, sraz účastníků je v 9 hodin 
u Vodárenské věže. Délka trasy 12 km, lze 
krátit. Do batohu s sebou přibalte buřtíky. 
Všechny příznivce pěší turistiky srdečně 
zve Spolek přátel města Týniště nad Orlicí.

-x-x-x-x-
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S blížícím se jarem a postupným 
oteplováním začíná období nárůstu 
populace vnějších parazitů – zejmé-
na blech a  klíšťat. Proto věnujeme 
dnešní povídání tomuto tématu. 
Nejdříve vám napíšeme pár infor-
mací o  blechách, které možná ne-
víte. „To je blecha psí, ta na člověka 
nejde…“ – hlášku z  filmu zná asi 
každý, ale jak je to doopravdy?

Zablešení (Ctenocephalidosis) 
představuje u  psů a  koček vůbec 
nejčastější ektoparazitózu. Až 70 % 
svědivých kožních afekcí vyskytu-
jících se koncem léta a  na podzim 
je primárně vyvoláno blechami. 
V  praxi však evidujeme celoroční 
výskyt. Jedná se o  parazita s  níz-
kou druhovou specifitou, tzn., že 
neupřednostňují pouze jednoho 
hostitele, ale příležitostně napadají 
jakéhokoliv teplokrevného živoči-
cha včetně člověka. V  současnosti 
ale u psů a koček jednoznačně pře-
važuje jeden druh – blecha kočičí 
(Ctenocephalides felis). Literatura 
popisuje až 130 druhů blech, mezi 
nejdůležitější zástupce, kteří napa-
dají psy, kočky a  lidi patří blecha 
kočičí, b. psí, b. lidská, b. králičí 
a blecha ježčí. Řadí se mezi bezkří-
dlý hmyz s  proměnou dokonalou. 
Parazitují pouze dospělí jedinci, 
ostatní vývojová stádia (vajíčka, lar-
vy a kukly) se nacházejí v prostředí 
mimo hostitele. Průměrně dosahují 
velikosti 2 – 2,5 mm, samečci jsou 
v  porovnání se samičkami menší. 
Dospělci se živí krví hostitele, větši-
na z ní je ale vyloučena trusem na 
povrch kůže a  do srsti, kde připo-
míná vzhledem zrnka máku a slouží 
jako zdroj potravy pro vyvíjející se 
larvy. Délka vývojového cyklu závisí 
na podmínkách zevního prostředí. 
Nejvíce jim vyhovuje vlhké a  teplé 
prostředí, kde vývoj trvá pouhých 
11 dní!!! Naopak v  nepříznivých 
podmínkách jsou blechy schopny 
„čekat“na svého hostitele až jeden 
rok.

Ze zdravotního hlediska jsou ble-
chy nejdůležitějšími mezihostiteli 
tasemnice psí (Dipyllidium cani-
num) a  jsou také přenašeči infekč-
ních onemocnění – vector borne 
diseases – nejznámější je nemoc 
z  kočičího škrábnutí (cat scratch 

disease). Původcem je bakterie Bar-
tonella henselae – onemocnění se 
výrazně projeví u člověka. Tato zoo-
nóza se přenáší škrábnutím kočky 
do krve člověka a  způsobuje velmi 
bolestivé onemocnění provázené 
lymfadenitidou, které vyžaduje an-
tibiotickou terapii.

Pro zvířata představuje největší 
zdravotní problém bleší alergic-
ká dermatitida (FAD – flea allergy 
dermatitis), neboli alergie na bleší 
kousnutí, jedná se o  hypersensi-
tivní reakci na antigeny obsažené 
ve slinách blech. Typickými pro-
jevy jsou svědivá papulokrustózní 
ložiska lokalizovaná u  psů zejmé-
na v  oblasti beder a  kořene ocasu, 
u koček nejčastěji na krku a také na 
bedrech. Kožní změny se ale mohou 
vyskytovat kdekoliv. V  důsledku 
úporného svědění a  mechanického 
dráždění v  postižené oblasti vypa-
dává srst, kůže se zesiluje a  pokrý-
vají ji strupy. Hlavně v  teplém roč-
ním období bývají časté komplikace 
u  dlouhosrstých plemen v  podobě 
pyotraumatické hnisavé dermatiti-
dy. V chronických případech může 
dojít až k  symetrické alopecii, hy-
perpigmentaci nebo lichenifikaci 
kůže. Při silném zablešení může 
dojít i k různě velkému úbytku krve 
a vzniku anémie.

Diagnózu stanovíme na základě 
anamnézy, typických klinických pří-
znaků, sezónnosti výskytu, ale pře-
devším na přímém průkazu blech 
anebo blešího trusu.

Zaklíštění (Tick infestation) je 
dalším nejčastěji se vyskytujícím pa-
razitárním onemocněním psů a ko-
ček. Zejména v našich zeměpisných 
podmínkách představuje typický 
sezónní problém (cca od března 
do konce října), ovšem vzhledem 
k posledním velmi teplým zimám se 
s tímto problémem setkáváme i v ji-
ných měsících. Klíšťata se živí krví 
hostitele. Mezi nejčastější původce 
u  nás patří Ixodes ricinus (klíště 
obecné) – má dominantní zastoupe-
ní v populaci klíšťat - až 90 %, vysky-
tuje se do nadmořské výšky 1.000 m.
n.m. v listnatých a smíšených lesích, 
ale i  v  parcích a  zahradách. Ixodes 
hexagonus (klíště ježčí) – parazituje 

   

převážně na volně žijících zvířatech 
a  ježcích. Dermacentor reticularis 
(piják lužní) se vyskytuje na jižní 
Moravě, nejvíce na soutoku řek Dyje 
a Moravy, v posledních letech však 
lze pozorovat šíření i  dále po ČR. 
Rhipicephalus sanguineus (brown 
dog tick) –dvojhostitelské klíště ži-
jící v  tropech a  subtropech, včetně 
jižní Evropy, má výraznou afinitu 
ke psům, člověka napadá výjimeč-
ně. V našich podmínkách by neměl 
přežít zimní období, ale byl popsán 
případ „přezimování“ v  zimní za-
hradě. Klíšťata obecně nejsou vý-
razně hostitelsky specifická, larvy 
a  nymfy obvykle sají na menších 
obratlovcích. Na psech a  kočkách 
můžeme zachytit všechna vývojová 
stádia, člověka napadají především 
nymfy. Tělo se skládá z hlavové části 
a vlastního „těla“, které je kryto tzv. 
štítkem, jehož velikost je typická 
pro určení pohlaví klíštěte. Dospěl-
ci mají 4 páry končetin, larvy pouze 
3 páry. Všechna naše klíšťata jsou 
trojhostitelská, tzn., že každé stádi-
um saje na jiném hostiteli a  mimo 
něj se mění v  další stádium. Celý 
vývoj může trvat 1 – 3 roky. U psů 
a  koček se nejčastěji přisávají na 
místech s  jemnou pokožkou, např. 
na spodině krku, břiše, uších, nose 
v  o  okolí očí. Volně žijícím zvířa-
tům může silné napadení klíšťat 
způsobovat opravdové utrpení, 
v místě uchycení se objevuje lokál-
ní zánětlivá kožní reakce. Dále sliny 
klíšťat obsahují neurotoxiny, které 
u vnímavých jedinců způsobí klíšťo-
vou paralýzu. Nešetrné odstranění 
klíštěte (hlavová část zůstala v kůži 
hostitele) způsobí vznik granulomů 
(zatvrdnutí) vyžadující i chirurgické 
ošetření.

Klíšťata jsou zvláště nebezpečná 
přenosem řady onemocnění – tick 
borne diseases:

Ixodes ricinus – přenáší lymskou 
boreliózu, klíšťovou encefalitidu 
a anaplazmózu

Dermacentor reticularis – přena-
šeč babesiózy u  psů (import z  již-
ních oblastí)

Rhipicephalus sanguineus – pře-
náší babesiózu, hepatozoonózu a er-

lichiózu
Jedno klíště může být infikováno 

různými druhy patogenů, které pak 
současně přenese na hostitele.

Léčba spočívá v aplikaci příprav-
ků k  tomu určených, v  různých 
formách – spot-on, spray, obojek, 
či v posledních letech velmi účinné 
tabletky.

Pro kontrolu bleší populace je 
nezastupitelná asanace prostředí!!! 
Měla by zahrnovat jak mechanickou 
očistu – vydrhnutí, vysání, ošetření 
vysokou teplotou či párou, ale i apli-
kaci dezinfekčního prostředku nebo 
insekticidu.

U  klíšťat je důležité zahájit kon-
trolu zaklíštění ještě před hlavním 
nástupem jejich aktivity a  pokra-
čovat po celou dobu zvýšeného 
výskytu. Vhodná je také pravidelná 
prohlídka spojená s  vyčesáváním 
zvířete po návštěvě lesa nebo louky. 
Podaří se vám takto odstranit ze srs-
ti ještě nepřisátá klíšťata a  předejít 
tak přenosu nebezpečných chorob. 
Pokud už se klíště přichytí, je důleži-
té ho co nejdříve šetrně odstranit. Je 
vhodné využít speciálních pomůcek 
– pinzetek, které minimalizují riziko 
přetržení klíštěte. Po vyjmutí para-
zita ranku důkladně vydezinfikujte. 
Naprosto nevhodné z důvodu rizika 
přenosu nebezpečných nemocí je 
odstraňování klíštěte holou rukou, 
např. u  lymské boreliózy je znám 
přenos i  trusem klíštěte – při jeho 
zmáčknutí!!!

Ochrana psů a  koček proti klíš-
ťatům je nezbytná i  s  ohledem na 
zdraví lidí! Při hraní nebo mazle-
ní se svým chlupatým mazlíčkem 
může dojít k  přemístění klíštěte ze 
zvířete na jeho majitele.

Při cestování do oblastí spojených 
se zvýšeným výskytem rizika přeno-
su těchto nemocí se poraďte o  po-
stupu se svým veterinářem.

Přejeme vám hodně procházek 
a  výletů bez nepříjemných parazi-
tů.;)

 
Vaše Veterina

Veterinární ordinace ARGO
www.veterinatyniste.cz

od května 2016
bude  zahájen v kulturním domě 

předprodej 
zvýhodněných vstupenek
na 21. swingový festival 

Jardy marčíka
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mAsáže v sObOtu i v neDěli 9-20hod
Využijte víkendovou relaxaci za výhodné ceny
Lávové	kameny	•	Havajská	masáž	LOMI	LOMI

Reflexní	masáž	plosky	nohy	•	Medová	detoxikační	masáž
Indická	masáž	hlavy	•	Klasické	a	reflexní	masáže	celého	těla

kOsmetické a mAsážní stuDiO *Olga*

mobil 728 513 002 
Týniště n. O., ul. 17. listopadu, naproti Dělnickém domu



strana 10

ROZhOVOR

   

Dlouho očekávaná a  rozhodně 
potřebná rekonstrukce silnice II/305 
z Týniště nad Orlicí do Borohrádku 
začíná dostávat reálnou podobu. Ka-
ždopádně tato stavba sebou pro ob-
čany i řidiče přinese určitá nezbytná 
omezení. Proto bych chtěl čtenáře 
seznámit s  plánovaným průběhem 
stavebních prací. Na otázky týkající 
se této nemalé investiční akce kra-
je mi odpověděl Ing. Karel Janeček, 
náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje

V  letošním roce se chystá oprava 
silnice Albrechtice - Borohrádek, už 
víte, kdy by měla začít, jak dlouho 
potrvá a jaká bude cena?

Zahájení stavebních prací akce 
II/305 Albrechtice nad Orlicí – Boro-
hrádek předpokládáme 16.  5.  2016, 
dokončení v říjnu 2017. V  letošním 
roce bude realizován úsek mezi Al-
brechticemi nad Orlicí a  Žďárem 
nad Orlicí, včetně rekonstrukce dvou 
mostů. V příštím roce bude realizo-
ván úsek Žďár nad Orlicí – Borohrá-
dek, včetně průtahu Borohrádkem. 
Předpokládaná cena stavby je 86,3 
mil. Kč včetně DPH. V  současné 
době probíhá výběrové řízení, ze kte-
rého vzejde zhotovitel stavby. Proto 
se mohou některé termíny a  přede-
vším cena ještě změnit (předpoklá-
dáme výslednou cenu nižší)

V jaké fázi je příprava navazující-
ho úseku do Týniště?

V současné době je dispozici do-
kumentace pro územní rozhodnutí, 
probíhají práce na zajištění podkladů 
pro vydání územního rozhodnutí, 
např. probíhají majetkoprávní jedná-

ní s vlastníky pozemků nebo posou-
zení vlivu stavby na soustavu Natura 
2000. Pokud stavba nebude mít vliv 
na soustavu Natura 2000 (závazné 
stanovisko není zatím vydáno) před-
pokládáme, že územní rozhodnutí 
by mohlo být vydáno ještě v letošním 
roce. Potom musí být zadána doku-
mentace pro stavební povolení. Sta-
vební povolení by mohlo být vydáno, 
pokud půjde vše bez větších zádrhe-
lů, na přelomu roku 2017 a 2018.

Povede druhý úsek v trase stáva-
jící komunikace, v  minulosti byla 
v plánu přeložka po sousedním poli, 
teď snad jen zábor?

Původní záměr vycházel z  plat-
ného územního plánu, ve kterém 
se trasa od Albrechtic nad Orlicí 
měla odklánět z prostoru restaurace 

„U pošty“, pokračovat ulicí Na hráz-
ce, po zemědělské půdě a  novým 
přemostěním Orlice napojit u vybu-
dovaného mostu na obchvat Týniště 
nad Orlicí na silnici I/11 a  dále po 
místních komunikacích v  Týništi 
nad Orlicí se napojit na ulici 17. lis-
topadu. Výhodou této varianty bylo 
minimalizování průjezdu tranzitní 
dopravy Albrechticemi nad Orlicí, 
ale z hlediska majetkoprávního není 
realizovatelná. Proto byla navržena 
trasa, která v podstatě kopíruje stáva-
jící trasu, ale doprava i nadále bude 
projíždět Albrechticemi nad Orlicí.

Trasu přeložky a další informace je 
možné získat na adrese :

http://www.albrechtice-nad-orlici.
cz/file.php?nid=591 & oid=4782938

Máte již předpokládané náklady 

a případný termín realizace, původ-
ně se hovořilo o roku 2015?

Odhadované náklady činí část-
ku do 200 mil. Kč s DPH. Realizace 
stavby na rok 2015 nebyla nikdy plá-
nována, realizaci předpokládáme od 
roku 2018.

Využije se současný most přes Or-
lici nebo vznikne nový?

Přes řeku Orlici bude vybudován 
most nový. Stávající nemá dostateč-
nou únosnost, ale především je nevy-
hovující z hlediska směrového a šíř-
kového (v současné době je na něm 
nutné dávat přednost protijedoucím 
vozidlům).

Děkuji za rozhovor.
Libor Koldinský
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mAteřské centRum RAtOlest

DAlší Akce V Dubnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC duben

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
11. 02. besedA

15:00-18:30

PÁ HeRnA
TVOŘílCI

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

■ 7. 4. (čt) od 20:00 h Večerní DílnA pro rodiče, téma: Montessori po-
můcky pro děti

■ 14. 4. (čt) od 10:00 h Pohádkové čtení a tvoření v městské knihOV-
ně, (čtení, malování, prezentace nových knih)

■ 20. 4.  (st) 15 - 18:00 h bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… 
ve stodole

■ 21. 4. (čt) od 20:00 h Večerní DílnA pro rodiče, téma: linoryt
■ 28. 4. (čt) Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti! S programem: 

16-17 h. tvoření, soutěže, zpívání, 17:00 h zpívání a tancování s kapelou 
NICNEUMĚL a 18:00 – opékání párků

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!

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí 
zve na přednášku 

Pevnost Dobrošov a obrana 
republiky v roce 1938 

 

 
                                   úterý 12. dubna od 17.30     

 

        malý sál Kulturního domu    
 
Tyršovo náměstí 478 

 
                             

 
 
 
Pevnost Dobrošov je významnou vojenskou památkou upomínající na dobu ohrožení republiky ze 
strany hitlerovského Německa v roce 1938. Přednáška seznámí jak se stavbou tvrze Dobrošov a celého 
obranného systému hranic, tak přiblíží i momenty, které vládu vedly ke stavbě opevnění na našich 
hranicích. Přednáškou provede správce pevnosti Dobrošov Richard Švanda.  

Vstupné 30 ,- Kč 
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sPOlečenská kROnikA

českObRAtRská cíRkeV eVAngelická

     Byť se mi dostalo jíti přes údolí 
stínu smrti, nebuduť se báti zlého, 
nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl 
tvá, toť mne potěšuje.

Žalm 23,4

Všechny bez rozdílu nás tíží 
strach z  pomíjivosti. Váhu smrti 
cítíme všichni. Čím to však je, že 
ne všichni máme naději víry ve 
vzkříšení? Strach ze smrti je nám 
vrozený. Naproti tomu víra nám 
vrozená není. Ukazuje se darem, 
který se stal. A to nejen naší vlastní 
snahou o pochopení hlubin lidství, 
ale hlavně darem získaným Božím 
vykročením k nám.

Ať žití ve víře staví před nás coko-
li, nade vším se pne jako chrámová 
klenba konečný pokoj boží. Tedy 
není to Bůh, kdo nás vrhá v utrpe-

ní, neboť lidství jako takové s sebou 
utrpení nese. Bůh je tím, kdo nás 
v něm doprovází, přijímá a obepí-
ná svým pokojem. To je Bůh, které-
ho vyznáváme. Bůh doprovázející, 
který naše utrpení bere do náruče 
své. Proto víra v Boha není berlič-
kou pro ty, kdo neví kudy kam, ale 
naopak odvážnou výzvou: neboj se. 
Neboj se toho, co tě potkává, já Bůh 
jsem v  tom při tobě. Proto dnes 
čteme slova žalmu, která nás vola-
jí k odvaze do života. K odvaze žít, 
nestrachovat se, ať žití skýtá coko-
li. I kdybychom šli údolím široširé 
smrti, před námi holí pastýřskou 
cestu odpichuje naděje. A v té, jak 
věříme, lze nalézt odvahu nebát se. 
Vždyť ty s námi jsi, Hospodine.

Děkujeme ti, Pane, za to žalmis-

tovo ujištění, že jsi s námi ve všech 
situacích našeho života. Pomoz 
nám, abychom do tvého království 
došli beze strachu. Amen.

Píseň:
1. Hospodin ráčí sám pastýř můj 

býti, nebudu v  ničem nedostatku 
míti; on na pastvinách pase mne 
rozkošných, uvodí včasně k  pra-
menům vod živých, pro jméno své 
mou duši občerstvuje, po stezkách 
přímých šťastně provozuje.

2. Byť se mi jednou, dostalo i jíti 
údolím stínu hrůzyplné smrti, tys, 
Pane, se mnou, nebojím se zlého, 
z berly těším se, též i z prutu tvého; 
ty sám mne sytíš hojně při svém 
stole, když na to hledí moji nepřá-
telé.

3. Ty olejem mou hlavu pomazu-

ješ, i kalich můj sám štědře naplňu-
ješ; a tak pokud mi dopřáváš života, 
tvá provádí mne milost i  dobrota; 
i budu v Páně domu přebývati, po 
všechen svůj věk jej oslavovati.

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku - Žalm č. 23 Hospodin ráčí sám 
pastýř můj býti (nápěv 1543, Žene-
va, text J. Strejc, úprava 1970)

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

10. 4. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

24. 4. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

     

životní jubilea:

94 let Karel Procházka

92 let Vlasta Sedláčková

91 let Olga Holická
 Jaroslava Roubalová

90 let Anastazie Veselá
 Věra Richterová
 Marie Štellová

85 let Marie Vlčková
 Jiří Bartoš
 Václav Boháč
 Jiřina Bohuslavová

80 let Jana Richterová
 Jiří Beránek
 Jiřina Matějíčková
 Vlasta Veselovská

Vítáme na svět:

David Svatuška
Sebastián Petrovický
Pavel Pěkný
Ella Dvořáková
Lucie Krátká
Tereza Štellová
Daniel Hrin
Jakub Jaroš
Magdaléna Urbanová

Rozloučili jsme se:

Josef Kahoun (79)
Jiřina Nováková (94)
Zdenka Pavlová (93)
Jan Novák (75)
Josef Senko (68)
Bohumila Kerhartová (87)
Františka Müllerová (92)
Václav Blaheta (70)

Vzpomínka

Dne 29.  dubna uplyne 1 rok 
od úmrtí pana Jaroslava Martin-
ka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomíná manželka Jitka 
Martinková s rodinou

Dne 17. 4. 2016 tomu bude již 
30 smutných let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a ta-
tínek pan ZDENĚK RYDRYCH. 
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte 
s námi.

Stále vzpomínají manželka 
VLASTA a synové LUBOŠ a ZDE-

NĚK s rodinami.

PRVní RePReZentAční Ples městA Přinesl tAnec, ZábAVu i městská Ocenění

     

V  sobotu 12.  března se konal 
v  Kulturním domě první ročník 
Městského reprezentačního ple-
su. Akcí spolupořádanou městem 
Týniště nad Orlicí a  Kulturním 
centrem provedli moderátoři Ni-
kola Krejčíková a  Jan Vrba a  na-
bídla bohatý program, ze kterého 
si mohli jistě vybrat všichni ná-
vštěvníci. Předtančení přineslo 

klasické tance v  podání hradec-
kého studia Krok i  současný ta-
nec, který obstaralo týnišťské 
studio SMOTart. Během večera 
došlo také k předávání městským 
ocenění. Z  rukou starostky Jany 
Galbičkové, náměstka hejtmana 
Královéhradeckého kraje Karla 
Janečka a  místostarosty Josefa 
Otavy převzalo cenu 15 mladých 

sportovců, 4 umělci a oceněni za 
dvacet let práce byli i  dva měst-
ští policisté Martinové Štěpánek 
a  Kudláček. Na akci nechybělo 
pestré občerstvení, akce o  ceny 
a  opepřila ji i  půlnoční dražba 
dvou obrazů, které do ní věno-
valo místní Mateřské centrum 
Ratolest. Výtěžek z  jejich pro-
deje putoval právě na podporu 

této neziskové organizace. Celým 
večerem zněly tóny hradecké ka-
pely Electrophonix a  dle reakcí 
návštěvníků se zdá, že se podařilo 
dlouhodobě zařadit další akci do 
ročního koloritu programu měst-
ských kulturních událostí.

Tomáš Kavka Fotogalerii
naleznete na 2. straně obálky

sledujte aktuální informace na
www.tyniste.cz
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To, že příroda, stejně tak jako lás-
ka, jsou mocné čarodějky, se všeo-
becně ví, protože s  oběma se kaž-
dý z nás v životě setkal. Poznat ale 
člověka, který v sobě spojuje lásku 
k přírodě a dar přemýšlet a pohlížet 
na ni z nejrůznějších úhlů a v růz-
ných souvislostech, je fascinující 
a velmi obohacující. Takových lidí 
je vskutku málo. Jedním z  nich je 
ovšem Václav Větvička, botanik, 
popularizátor vědy. A  když je do-
tyčný ochoten se rozdělit o vše, co 
do sebe v životě vstřebal a o co ces-
tou zakopl, může vzniknout knížka, 
která vám tento čarovný dar doká-
že přiblížit. Větvičkovy podčárníky, 
tak on nazývá své fejetony, spojuje 
jedno - vášeň k  řemeslu a  touha 
se o  vše krásné a  zajímavé podělit 
s každým, kdo má duši. Nejenže vás 
autor provede přírodou od jara do 
zimy, ale přinese vám také hroma-
du zajímavých informací o  té nej-
menší rostlince, o níž jste třeba až 
doteď neměli ani potuchy. Je nade 
vší pochybnost, že je to kniha, která 
pohladí.

(Anotace z knihy Pod dubem za 
dubem, autor Václav Větvička)

Všem zájemcům nabízíme k vy-
půjčení i ostatní knihy od Václava 

Větvičky, které v posledních letech 
vycházejí v nakladatelství Vašut.

Přichází dlouho očekávané jaro. 
Jaký je vztah mezi přírodou a čte-
náři? Odpovím vám, kladný a vel-
mi dobrý.

Je to dáno tím, že jsme město 
v  lesích a na řece Orlici. Máme ke 
krásné přírodě opravdu blízko. 
Víme, že naši čtenáři jsou velmi 
horliví zahrádkáři. Právě na jaře 
se začínají půjčovat knihy a  časo-
pisy související s  přírodou (Příro-
da, Rybářství, Turistika, National 
Geographic, Dům a  zahrada, Bio 
zahrada v obrazech, Flóra, Recepty 
prima nápadů, Haf a Mňau).

Čtenáři se chtějí dobře připravit 
na novou výsadbu květin a zeleni-
ny, probudit a ošetřit stromky, aby 
měly co největší úrodu. A když se 
nedaří, jsou u  nás opět, tentokrát 
aby načerpali rady na vyhubení 
nepříjemného plevele či predátora, 
který jim napadl úrodu. Mnohdy 
potřebují znát jména ptáků, kteří 
se objevili u nich na zahrádce a to 
samé platí o  rostlinách. Můžeme 
jim nabídnout různé atlasy a ostat-
ní odborné knihy, kde naleznou 
odpověď na své problémy. Pokud 
nepomohou knihy, můžeme na-
bídnout hledání na internetu. Těm, 

kteří s ním neumí, rádi pomůžeme.
Nejen odbornou literaturou je 

ale živ náš čtenář. O  přírodě píše 
také mnoho autorů-myslivců (Ri-
chard Sobotka, Igor Mráz, Ota 
Bouzek a  další). Myslivecké poví-
dání o  krásách lesa, polí a  zvířat 
je ve velké oblibě našich čtenářů. 
Neméně oblíbené knihy jsou od 
Václava Cílka, geologa, klimatologa 
a popularizátora přírodní vědy a již 
výše zmíněného Václava Větvičky.

S velkou odezvou se setkaly naše 
přírodovědné vycházky, které pro 
nás od jara do podzimu v  pátek 
odpoledne svědomitě připravoval 
a nadále bude připravovat Jan Do-
ležal. Ale o tom jsme již ve Zpravo-
daji psali.

Takže mi nezbývá než vám všem 
popřát krásné jaro, velkou úrodu 
a  těšíme se v knihovně na shleda-
nou…

Věra Bouzková

Zážitky z  cest, výletů a  dovo-
lených si každý zaznamenává 
a uchovává po svém. Určitě nejroz-
šířenějším způsobem je pořízení 
fotografie místa nebo události a její 
uložení do alba, paměti počítače 
anebo sdílení obsahu na sociál-
ních sítích. Najdou se i tací, hlavně 
mezi pravověrnými trampy, kteří si 
i v dnešní moderní době plné mo-

bilních aplikací vedou ručně psaný 
a  malovaný cancák. Zajímavým 
spojením fotoalba a  památníčku 
je potom Turistický deník. Jedná 
se o  blok v  kroužkové vazbě, do 
něhož se nalepují turistické vizitky 
a pořizují další údaje. Během chvil-
ky si tak můžeme vytvořit stručný 
a výstižný zápis z výletu - obrázek 
místa, datum, počasí, dopravní 

prostředek, počet osob a hodnoce-
ní. V  projektu Turistický deník je 
už zařazeno přes tři a půl tisíce míst 
z  České republiky a  sousedních 
států a  od letošního jara se k  nim 
přidává také Týniště nad Orlicí. Vi-
zitky budou v prodeji od 16. dubna, 
poprvé tedy při příležitosti vycház-
kového pochodu Adlerův šmajd, 
a  budou k  dostání ve Vodárenské 

věži a v obchodě Papír - hračky, ul. 
T. G. Masaryka 358. Věříme, že tu-
ristické vizitky přispějí k prezentaci 
Týniště a  jejich sběratelé si k  nám 
brzy najdou cestu.

Za Spolek přátel města Týniště 
n. O. 

Adam Prokeš

více na www.turisticky-denik.cz
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DDm sluníčkO – Akce V Dubnu

   

■ Pátek 1. 4. - 16.30 hod. běh o velikonočního beránka
Tradiční závod pro děti od předškoláků po 9. třídy na atletickém sta-
dionu.
V cíli na vás čeká velikonoční sladkost. Vstupné 20 Kč.

■ Úterý 5. 4. - 17.30 – 20 hod. PeDig
Podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilej-
ší.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Úterý 19. 4. - 17.30 – 20 hod. PeDig
Nebojte se s námi začít plést z proutí! Vítáme začátečníky i pokročilé.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ Sobota a neděle 23. 4.–24. 4. nOční hOlčičiny
Jarní akce pro všechny tvořivé holky od 1. do 6. třídy. Tvoření, vyrábě-
ní, vaření a samozřejmě i hry a spousta zábavy. Sraz v sobotu v podve-
čer, konec v neděli odpoledne. Bližší informace ve Sluníčku.

■ Středa 27. 4. - 17 hod. ZáVěRečné VystOuPení tAnečních 
kROužkŮ 
Prezentace celoroční činnosti tanečních kroužků Rosegirls I. a II., Cigi 
cigi cak a Pompony. Vstupné 40 Kč.

■ Čtvrtek 28. 4. - 17 hod. čARODěJnice na zahradě DDm
Zahradní čarodějnické řádění, hry, soutěže, soutěž masek, ohýnek na 
opečení buřtíků, občerstvení, velký čarodějnický oheň, velká trampo-
lína a další zahradní atrakce pro děti, příjemné posezení pro dospělé. 
Občerstvení zajištěno. Předtančení tanečních kroužků,
Čarodějnická pohádka od DS Poškoláci. Doporučujeme přiměřené za-
hradní oblečení.
Vstupné 20 Kč.

Proběhlo…
V sobotu 12. 3. se v DDM Týniště nad Orlicí konal hlavní turnaj sé-

rie Dominion tour, který každoročně pořádá Duha - Děsír Praha pod 
záštitou firmy Albi. Mezi účastníky byli děti od 8 let, vysokoškoláci 
a také padesátiletí dospěláci. Dohromady se jich sešlo 34, což je jeden 
z největších počtů hráčů na turnaji v republice. Karetní hra Dominion 

je velmi variabilní, v českém vydání už existuje 7 rozšíření a další vy-
jde v letošním roce. Hráči se snaží během hry získat do svého balíčku 
karet takovou kombinaci karet, která jim pomůže k zisku nejvíce vítěz-
ných bodů. Turnaj se hrál na pět kol a až na jedno zaváhání jím prošel 
k celkovému vítězství Ladislav Jenčík, před Svatoplukem Ledlem a Ji-
řím Kurkou. Všichni získali deskové hry od firmy Albi. V  juniorské 
kategorii si pěknou cenu a postup do celostátního finále odnesla Aneta 
Matušková, Jakub Pírko a Petra Vaníková. Celý den vládla na turnaji 
pohodová atmosféra, hráči připravovali aktivně další vylosované karty 
a po skončení se podíleli na úklidu celé místnosti. Nad pravidly a loso-
váním bděl hlavní rozhodčí Pavel Ranocha. Naučit se Dominion může 
opravdu každý, rádi přivítáme další zájemce v  našem herním klubu, 
kde hrajeme každou středu.

Začátkem března se opět do Sluníčka podívaly jednotlivé třídy z 1. 
stupně ZŠ Týniště, připraveny pro ně byly velikonoční dílny. Prvňáci 
a druháci si většinou vyzkoušeli zdobení vajíček nejrůznější technikou 
nebo otýpky z vrbových proutků, starší školáci pletli klícky z pedigu 
nebo zdobili květináče ubrouskovou technikou. Děti se seznámily se 
zajímavými výtvarnými technikami a domů odnášely hotové výrobky.

Eva Jenčíková, foto Veronika Chytrá

ZPRáVA O činnOsti městské POlicie – ÚnOR 2016

   ■ Dne 1.  2.  2016 v  13:03 hod. obdržela 
městská policie telefonické oznámení, že 
na okraji lesního porostu za garážemi na 
sídlišti „U  Dubu“ bylo oznamovatelem 
nalezeno neuzamčené pánské jízdní kolo 
zn. Superior. Nalezené kolo bylo zajištěno 
a vzato do úschovy na služebnu MP. Dne 
3. 2. 2016 jízdní kolo vráceno majiteli, kte-
rému se ztratilo ze suterénu domu.
■ Dne 2. 2. 2016 v 10:45 hod. bylo přijato 
telefonické oznámení zaměstnance marke-
tu PENNY v ulici Mostecká, že v prodejně 
zadržel osobu, která kradla zboží. Předmě-
tem krádeže bylo zboží v hodnotě 140 Kč. 

Vyřešeno na místě uložením blokové pokuty.
■ Dne 9. 2. 2016 v 09:24 hod. telefonicky oznámila ostraha marketu BILLA 
v ulici Voklik, že v prodejně byla zadržena osoba, která se pokusila o krá-
dež potravin a  kosmetiky. Osoba pachatele byla ztotožněna, prověřena 
případná trestní minulost a následně jako přestupek proti majetku projed-
náno v blokovém řízení.
■ Dne 10. 2. 2016 v 10:00 hod. na služebnu MP osobně oznámil obyvatel 
obce Rašovice, že neznámý pachatel vnikl na v současné době volně pří-
stupnou zahradu u jeho rodinného domu a zde úmyslně poškodil kmeny 
8 stromků jabloní. Věc je v šetření městské policie.
■ Dne 11. 2. 2016 v 16:30 hod. bylo přijato oznámení obyvatele města Tý-
niště nad Orlicí o porušení Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2015 

o  zákazu podomního prodeje na území obce, k  čemuž mělo dojít dne 
28. 1. 2016 okolo 18:00 hod. v souvislosti s nabídkou realizace zabezpečení 
vstupních dveří bytů v bytových domech. Věc je v šetření městské policie.
■ Dne 20. 2. 2016 v 18:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že z pro-
storu pro ukládání jízdních kol u nádraží ČD Týniště nad Orlicí bylo po-
škozené odcizeno dne 19. 2. 2016 v době od 05:15 hod. do 15:40 hod. dám-
ské trekingové jízdní kolo zn. Force, bílo-červené barvy. Věc je v šetření 
městské policie.
■ Dne 20. 2. 2016 v 18:15 hod. bylo přijato telefonické oznámení o úmy-
slném otrávení dvou ovcí na zahradě u domu na okraji města Týniště nad 
Orlicí, v části Voklik. Věc je v šetření městské policie.
■ Dne 24. 2. 2016 v 14:19 hod. městská policie obdržela telefonické ozná-
mení pracovníka prodejny PENNY, ul. Mostecká, že se v prodejně nachází 
osoba podezřelá z krádeže drogistického zboží. Podezřelý muž ukrajinské 
národnosti byl strážníkem po provedení bezpečnostní prohlídky ztotož-
něn a vyzván k podání vysvětlení. Své protiprávní jednání popřel a taktéž 
v  rámci provedené prohlídky nebylo nalezeno žádné zboží. Skutečnost 
uváděná v oznámení nebyla prokázána. Po zaplacení zboží v nákupním 
košíku byl z prodejny vykázán.
■ Dne 25. 2. 2016 v 08:45 hod. městská policie opět obdržela telefonické 
oznámení ostrahy prodejny PENNY, ul. Mostecká, o zadržení osoby, která 
odcizila drobné zboží. Jako přestupek proti majetku strážníkem vyřešeno 
na místě uložením blokové pokuty.

Jaroslav Forman
strážník MP
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kultuRní, sPOlečenské A sPORtOVní Akce - Duben 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

Pá 01. 04.
16:00-22:00 noc s Andersenem Městská knihovna - 

dětské odd. pro předem ohlášené

16:30
běh o velikonočního beránka - tradiční závod pro děti od 
předškoláků po 9. třídy na atletickém stadionu. V cíli čeká 
velikonoční sladkost. Vstupné 20 Kč. DDM

Atletický stadion děti, sport

so 02. 04. 20:00 marien, folkové vítání jara - koncert oblíbené pardubické 
folkové kapely, vstup 150,– Kč Kulturní dům koncert, hudba

ne 03. 04. 11:00
kouzelný hrnec - loutková pohádka o kouzelném hrnci, během 
které si i zazpíváte s hrnčířem Jírou a jeho ženou Marjánkou. 
Hraje Divadlo Harmonika z Prahy. Vstup 50,– Kč. Kulturní 
centrum a Dobré divadlo

Kulturní dům divadlo, děti

Po 04. 04. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ Děti a rodiče

Út 05. 04. 17:30-20:00 Pedig - podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky 
i pokročilejší, cena 40 Kč a plus pouižtý materiál DDM Sluníčko děti a rodiče

čt 07. 04.
17:00

Výstava čajových obalů ze sbírky kláry Volejníkové, výstava 
představí čaje jako sběratelský artikl, výstava trvá do 28. a je 
otevřena v otevírací hodiny - Městská knihovna

Městská knihovna - 
výstavní sál výstava, vernisáž

20:00 Večerní dílna pro rodiče, Montessori pomůcky pro děti 
- MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

Pá 08. 04. 19:30 nejkrásnější válka, premiéra hry divadelního souboru Jirásek, 
vstupné 100,– Kč Kulturní dům divadlo

ne 10. 04. 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 Tanec, zábava

Út 12. 04.
Pevnost Dobrošov a obrana republiky v roce 1938 - přednáška 
o pevnostním systému, přednáší správce pevnosti Dobrošov R. 
Švanda - vstupné 30,– Kč

Kulturní dům přednáška, historie, 
cestování

čt 14. 04. 10:00 Pohádkové čtení a tvoření v městské knihovně - MC Ratolest Městská knihovna Děti a rodiče

Pá 15. 04. 19:30 nejkrásnější válka, premiéra hry divadelního souboru Jirásek, 
vstupné 100,– Kč Kulturní dům divadlo

so 16. 04.
9:00 Adlerův šmajd - 2. ročník naučně-zábavného pochodu - Spolek 

přátel Týniště nad Orlicí
sraz u Vodárenské 
věže výlet, příroda, rodina

21:00 Plazma Rock - rocková a popová muzika, hity 80. a 90. let, ale 
i současnosti, vstup 80 Kč Klub Lefr koncert, hudba

Po 18. 04.
koncert komorních souborů a orchestrů Zuš. Široké veřejnosti 
se představí soubory různých nástrojových obsazení včetně 
velkého dechového a swingového souboru ZUŠ

Kulturní dům koncert, děti a rodiče

Út 19. 04. 17:30-20:00 Pedig - podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky 
i pokročilejší, cena 40 Kč a plus pouižtý materiál - DDM DDM Sluníčko Hobby, kutilství

st 20. 04.
15:00-17:00 bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… 

ve stodole - MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

17:00 sokolská akademie - Sokol Týniště nad Orlicí Kulturní dům cvičení, hudba

Pá 22. 04. 15:00 botanická vycházka do městského parku s honzou Doležalem 
- Městská knihovna

sraz u Vodárenské 
věže vycházka, příroda

so 23. 04.
14:00 Petrovické folkování Petrovice, 

u obecního domu koncert, folk

noční holčičiny - jarní akce pro všechny tvořivé holky od 1.do 
6.třídy. Tvoření, vyrábění, vaření a samozřejmě i hry od soboty 
podvečer do neděle odpoledne, vice viz DDM

DDM Sluníčko děti, hobby, kutilství

ne 24. 04.

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

8:00-15:00 Velikonoční lesní sluníčkohrátky-DDm DDM Sluníčko děti, volnočasové aktivity, 
výlet

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 Tanec, zábava

Po 25. 04
9:30-16:00 Velikonoční pletky - DDM DDM Sluníčko děti, volnočasové aktivity

18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ hudba, koncert

st 27. 04. taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci 
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Tanec, zábava

čt 28. 04
16:00 Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti! Tvoření, soutěže, 

zpívání, tancování, opékání párků - MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

17:00
čarodějnice na zahradě DDm - čarodějnické řádění, hry, soutěž 
masek, opékání buřtů, trampolína, čarodějnická pohádka DS 
poškoláci, vstup 20,– Kč - DDM

DDM Sluníčko zábava, děti

Pá 29. 04. 09:00-12:00 návštěva zábavního parku TONGO v Hradci Králové – MC 
Ratolest MC Ratolest děti, výlet

so 30. 04. 13:30-?? 9. čarodějnice v týništi nad Orlicí - divadelní představení, 
koncerty, soutěže pro děti - vstup zdarma Areál Rampa sport hudba, divadlo, zábava
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týniště nad Orlicí - letohrad
expres do minulosti

Píše se rok 1866. Rakousko pro-
hrálo válku s  Pruskem a  je nuce-
no neprodleně plnit úmluvy dané 
Pražským mírem. Tím se rozumí 
mimo jiné zahájit stavbu důležitých 
železničních tratí na svém území 
severovýchodním směrem a posílit 
tak obchodní styky s dosud přehlí-
ženým sousedem. Finančně vysíle-
ná monarchie ale nemá prostředky 
na uskutečnění těchto požadavků, 
a  proto přenechává iniciativu sou-
kromníkům. Silná společnost Ra-
kouská severozápadní dráha získá-
vá na podzim roku 1870 povolení 
ke stavbě. Během tří let vybuduje 
železniční trať z Chlumce nad Cid-
linou přes Hradec Králové a podél 
toku Orlice až do Mladkovského 
sedla k  hranicím s  Pruskem. Hos-
podářský rozvoj Podorlicka může 
začít…

Z  Týniště do Letohradu podél 
východočeské Loiry

Stavitelé železnic šli v  zásadě 
vždy cestou nejmenšího odporu. 
To znamená vést koleje co nej-
schůdnějším terénem a  omezit 
nákladné umělé stavby, jež by celý 
projekt prodražily. Inženýři před 
více jak sto čtyřiceti lety shleda-

li takovými příhodnými trasami 
právě údolí obou Orlic. Tehdy se 
sledovaly hlavně ekonomické cíle, 
železná dráha byla vynálezem sto-
letí potřebným především k  pře-
pravě zboží, naproti tomu dnes 
dokážeme ohodnotit na celém díle 
i jinou, řekněme estetickou stránku 
věci. Trať označená v jízdním řádu 
číslem 021 je pozoruhodná tím, že 
se v  její blízkosti nachází spous-
ta historicky cenných míst, hradů 
a zámků, které můžeme zahlédnout 
přímo z okna vlaku. Následující fo-
togalerie je jen malou ochutnávkou 
toho, co může kraj Divoké a Tiché 
Orlice nabídnout.

Text a foto Adam Prokeš
Železniční foto Jan Štěnička

Popisy k fotkám

1. Soukromý zámek Častolovice se 
letos veřejnosti otevírá 29. dubna. 
Prohlídky budou možné každý 
den kromě pondělí. Zajímavostí 
jsou speciální hmatové prohlídky 
pro nevidomé.

2. Anglický park u  Nového zámku 
v Kostelci nad Orlicí je známý bo-
hatými porosty sněženek, bledulí 
a sasanek. Prohlídky zámku pořá-
dá několikrát do roka sám majitel 
pan František Kinský. Přijímají 

se rezervace na prohlídky letos 
2. července.

3. Renesanční zámek Doudleby nad 
Orlicí je jedinečný svou sgrafito-
vou výzdobou. V roce 2008 si jej 
proto vybral J. Jakubisko k natáče-
ní některých scén filmu Bathory. 
Také zde se brány otevírají v dub-
nu.

4. Muzeum přírodovědy a  Galerie 
v bývalé zámecké sýpce. Stálá ex-
pozice s dioramaty z české přírody 
je vhodná pro školy a rodiny s dět-
mi. Vstup je samostatný, otevírací 
doba je shodná s návštěvními ho-
dinami zámku.

5. V  barokním zámku v  Potštejně 
vás překvapí netradičně pojatými 
prohlídkami. Nabízejí tu třeba 
noční, hranou anebo čarodějnic-
kou. Zámecká cukrárna v nádvo-
ří je také chytrým lákadlem.

6. Silueta zříceniny gotického hradu 
Potštejna je už z daleka viditelná. 
Do historie hradu se nechvalně 
zapsal hrabě Jan Antonín Har-
buval-Chamaré, když zde v druhé 
polovině 18. stol. marně hledal 
údajný poklad loupeživého rytíře 
Mikuláše z  Potštejna. Jeho prů-
zkumy zničily i doposud zachova-
lé části hradu.

7. Krásný a zachovalý hrad Litice je 
bohužel v současné době uzavřen 
a  není přístupný veřejnosti. Dů-

vodem je zřícené zdivo bývalého 
severního paláce. Litice byly za-
loženy na konci 13. století v sou-
vislosti s kolonizací povodí Divoké 
Orlice rodem Drslaviců ze západ-
ních Čech.

8. Na Kapelském vrchu, po jehož 
jižním úbočí stoupá trať ke stanici 
Žamberk, stojí Tyršova rozhledna 
z roku 1932. Obecně se jí tu říká 
Rozárka podle kaple sv. Rozálie 
(v  pozadí). Rozhledna je posta-
vena po vzoru husitské hlásky, je 
vysoká 20 m a má dvě vyhlídkové 
plošiny.

9. Václavské náměstí v  Letohradě 
a  přilehlé uličky tvoří městskou 
památkovou zónu. Město Leto-
hrad vzniklo v  r. 1950 sloučením 
malých obcí Kyšperk, Orlice, Kun-
čice a Červená (Rotnek).

10. Letohradský zámek je z velké čás-
ti účelově využit – knihovna, ško-
la, hotel, restaurace. Za návštěvu 
stojí zámecký park a přilehlé ná-
vrší s vyhlídkou na město.

11. Renesanční tvrz v  jihovýchodní 
části Letohradu Orlice. Done-
dávna byla skladištěm s dílnami. 
V letech 2008 – 2012 zrekonstru-
ována. Dnes se tu nachází hotel, 
wellness, restaurace a středověká 
krčma. Pro veřejnost jsou připra-
veny čtyři prohlídkové trasy.

VlAkem seVeROVýchODními čechAmi

3 4
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VlAkem seVeROVýchODními čechAmi - fOtOstRAnA

7 38

9 10

11
Popisky k fotografiím na str. 16

Foto: Text a foto Adam Prokeš, Železn.foto Jan Štěnička
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mistROVstVí čR DOROstu V Atletice

hOlčičí kOleDA V křiVicích

tVOření V RAšOVicích

Dne 21.  února  2016 proběhlo 
v Praze v hale ve Stromovce Mist-
rovství ČR dorostu v atletice, které-
ho se zúčastnil i náš atlet z místní-
ho Sportovního klubu Petr Plašil ve 
vrhu koulí (5 kg). První pokus byl 
velmi nadějný k 15 m, ale bohužel 
s  malým přešlapem. Z  prvních tří 
pokusů byl nejlepší a platný v  po-
řadí druhý, výkonem 13,66 m, kte-
rý stačil pouze na 11. místo ze 17 
nejlepších zúčastněných mladých 
koulařů z  celé ČR. Nejlepších 8 
vrhačů pak pokračovalo v  užším 
finále dalšími 3 pokusy a 7 z nich si 
zlepšilo své osobní rekordy. Soutěž 
ve vrhu koulí byla jednou z nejkva-
litnějších za poslední roky. Kaž-
dopádně letošní sezona začíná a P. 
Plašil svůj osobní rekord 14,20 m, 

který ho zatím řadí na 11. místo 
v letošních tabulkách dorostu v ČR, 
určitě zlepší a doufejme, že to bude 
přes 15 m. Jeho hlavní disciplínou 
je hod diskem, kde očekáváme ještě 
lepší umístění v rámci ČR.

Výsledky MČR dorostu ve vrhu 
koulí:

1.  Jakub Héža AK Olomouc - 
17,91 m 

2.  Adam Horák Lokomotiva Břec-
lav - 16,92 m 

3. Pavel Bilský SSK Vítkovice - 
15,91 m

11. Petr Plašil SK Týniště n. O. - 
13,66 m

Ing. Jiří Tyahur

Host do domu, Bůh do domu…
a  tak jsme 13.  března v  rámci 

oslav křesťanského svátku Veliko-
noc vcházely a odcházely.

Tuto březnovou neděli ožily Kři-
vice již tradiční dívčí koledou, kte-
rá je vždy takovou generálkou na tu 
pravou, klučičí koledu. Počasí nám 
přálo a všude nás vítali s otevřenou 
náručí, otevřenými dveřmi, tácy 
plnými jídla a pití a košíky plnými 
koledy pro malé i velké kolednice. 
Na všech bylo vidět, že po té zimě 
rádi otevřou své příbytky a  svou 
mysl jaru a  nové energii, kterou 
jsme jim ve svých pomlázkách při-
nášely.

Měly jsme co dělat, abychom to 

všechno zvládly, ale opravdu, jak se 
říká, za minutu dvanáct, jsme úde-
rem kostelních zvonů koledovaly 
na posledním místě v Křivicích.

„Mise“ splněna. Jako správní 
poslové jara jsme z chlapů vyhnaly 
poslední zbytky zimního lenošení 
a trošku jim rozproudily krev v těle. 
Jak několikrát během koledování 
zvolala moje dcera, „Ať žije holčičí 
koleda“!

Takže kluci, za čtrnáct dní čeká-
me na zimní probuzení my. I když 
musím podotknout, že nám s vámi, 
Křivičáci, bylo moc dobře a tuším, 
že víc probudit nás už nelze. Z Kři-
vic přejeme všem krásné jaro plné 
vůní a sluníčka.

Jitka Mašková

I  když není letos vůbec 
žádný sníh, i tak si děti z Ra-
šovic užívají venku, na hřišti 
u školy.

Zkoušeli jsme moderní 
umění s  křídami na tabuli. 
Všichni se těšíme na jaro a na 
novou houpačku, která bude 
instalována na hřiště u školy.

Další plánované akce v Ra-
šovicích jsou: tvořivá dílna-
-pedig a  malování na trička, 
stopovaná – cesta za pokla-
dem, čarodějnický rej, dětský 
den.

Pomocníky, sponzory 
a  nové nápady na akce vítá-
me.

 
Za OV Rašovic

Miroslava Nováková
 



DŮm Dětí A mláDeže týniště nAD ORlicí

Foto: Eva Jenčíková
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Vážení spoluobčané a turisté,
Dovoluji si vám před nadcházející turistickou sezónou nabídnout k za-

koupení reklamní předměty Města Týniště nad Orlicí. Ceny k jednotlivým 
předmětům jsou uvedeny pod fotografií. Předměty je možné zakoupit 
v pracovní době Městského úřadu v Informačním centru – Podatelně.

Cenová nabídka reklamních předmětů

Triko bílé 165,– Kč, Triko černé 165,– Kč, Deštník vystřelovací 191,– Kč, 
Ručník 189,– Kč, Nákupní taška 99,– Kč, Hrnek bílý 450 ml 103,– Kč, Pro-
piska stříbrná 25,– Kč, Propiska černá 22,– Kč, Čepice 114,– Kč

Ing. Jana Galbičková
 starostka města


