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Vážení spoluobčané,
s  přicházejícím jarem se kaž-

doročně otevírá stavební sezona 
a  v  našem městě tomu nebude ji-
nak. Kromě stále se opakujících 
údržbových činností na zimou po-
ničených komunikacích je pro le-
tošní rok naplánována rekonstruk-
ce střední části Mírového náměstí. 
O  této akci jsem psal již v  minu-
lých číslech zpravodaje a byla vám 
představena i  její grafická podoba. 
Myslím, že si tuto úpravu náměstí 
zaslouží a jeho část dostane v roce 

stého výročí založení republiky 
nový vzhled.

Práce by měly začít počátkem 
měsíce dubna a  vrcholit ke konci 
září. Stavební činnost bude pro-
bíhat uvnitř plotem uzavřeného 
prostoru na středové ploše, nebu-
de tedy mít vliv na autobusovou či 
jinou dopravu. Pochopitelně s  tím 
ale budou spojena určitá omeze-
ní. Ta se budou asi nejvíce týkat 
parkování. Jsem přesvědčen, že si 
s  tím všichni poradíme, vznikla 
třeba nová možnost parkování na 

ploše u kulturního domu po odstě-
hování plechové haly. Další pouze 
dočasnou změnou bude přemístění 
tržnice též na prostranství ke kul-
turnímu domu poblíž náměstí.

Rozhodně bych chtěl občany po-
žádat a  zároveň jim poděkovat za 
trpělivost po dobu stavebních pra-
cí. Jsem přesvědčen, že se podaří 
dát středu náměstí novou a důstoj-
nou tvář hodnou moderní doby.

Libor Koldinský
starosta města

ZPRÁVy Z RADnice

     

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900089618/1/2018 
„STL plynovodní přípojka pro 
RD č.p. 52, Petrovičky, číslo stav-
by 9900089618“ mezi smluvní-
mi stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem zastoupena na zá-
kladě plné moci společností Grid-
Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, investo-
rem Z. K. ***, a povinná město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  umístění naváděcích 
cedulí na sloupy veřejného osvět-
lení pro Milana Ešnera: 6 ks za 
4 800 Kč + DPH a ukládá starosto-
vi smlouvu podepsat.

3. Smlouvu č. 2018-02-210 s  CLIM 
– Tech s.r.o., Dlouhá Ves 116, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
25944614 o  provádění servisních 
prací na zařízení MITSUBISHI 
ELECTRIC instalované v  MŠ 
U  Dubu, Družstevní 938, 517 21 
Týniště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřazení 
a  likvidaci nepoužitelných zásob 
materiálu a  drobného dlouhodo-
bého majetku dle žádosti.

5. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s  ustanovením § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání fondu in-
vestic do výše 85.000 Kč na poříze-
ní vestavného archivu dle žádosti.

6. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v souladu 
s ustanovením § 27 a § 39b zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, převod nepo-
třebného majetku (svářečky trafo 
SEN 160) do majetku příspěvkové 
organizace Kulturní centrum Tý-
niště nad Orlicí dle žádosti.

7. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s  ustanovením § 27 a  § 39b 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, prodej 
nepotřebného majetku (dle speci-
fikace v žádosti) na jinou právnic-
kou nebo fyzickou osobu za cenu 
v místě a čase obvyklou.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. C. J., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 31. 5. 2018.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. H., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. L., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 28. 2. 2021.

11. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
L. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.

12. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
R. B., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 31. 5. 2018.

13. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. T., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 31. 8. 2018.

14. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.

15. Žádost p. Š. E., bytem ***, na re-
konstrukci podlahy a  výměnu 
podlahové krytiny.

16. Žádost p. M. R, bytem ***, na 
výměnu kuchyňské linky a vnitř-
ních dveří.

17. Žádost p. H. P., bytem ***, na vý-
měnu kuchyňské linky.

18. Žádost p. K. G., bytem *** na vý-
měnu vany a obložení v koupelně.

19. Žádost p. V. M., bytem ***, na 
rekonstrukci koupelny včetně 
výměny zařizovacích předmětů 
a výměny WC.

20. Umístění paní Š. D. (roč. 1936) 

do uvolněného bytu v DPS v GC 
Týniště nad Orlicí.

21. Uzavření Dodatku č. 24 Smlou-
vy č. 1/2004 na zajišťování služeb 
v oblasti nakládání s odpady mezi 
městem Týniště nad Orlicí a fir-
mou ODEKO, s.r.o., Smetanova 
395, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČO: 62062760, a  ukládá staros-
tovi města dodatek smlouvy po-
depsat.

B) Bere na vědomí

1. Informaci příspěvkové organizace 
Základní škola Týniště nad Orlicí 
o  udělení pokuty, která byla vy-
měřena v říjnu 2017 ve výši 10.000 
Kč Krajskou hygienickou stanicí 
Hradec Králové, včetně vyjádření 
ředitele Mgr. Milana Kajna.

2. Zápis z jednání zdravotní a sociál-
ní komise ze dne 5. 2. 2018.

c) Ukládá

1. Projednat v  ZM poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 20.000 Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Týni-
ště nad Orlicí při příležitosti oslav 
k založení sboru.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Projednat v ZM předkupní právo 

na odkup chaty postavené na po-
zemku p.č. 6956/40 v  podílovém 
vlastnictví měst a obcí spravované 
Lesním družstvem Vysoké Chvoj-
no, katastrální území Holice v Če-
chách, evidenční číslo chaty E 53.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-

zení věcného břemene a smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IV-12-
2015925/VB/01 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
firmou Energomontáže Votrou-
bek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
a  budoucí povinná město Týniš-
tě nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

2. Žádost Města Týniště nad Orlicí 
o  pořízení územní studie lokality 
Z71 a  Z72 platného Územního 
plánu a  ukládá starostovi žádost 
podepsat.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018.
4. Příspěvkové organizaci Mateřská 

škola – U  Dubu Týniště nad Or-
licí v souladu s ustanovením § 31 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
fondu investic do výše 18.000 Kč 
na dofinancování kuchyňského 
robotu.

5. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí vyřa-
zení a likvidaci drobného dlouho-
dobého majetku dle žádosti.

6. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí Číselník 
prací – zúčtovací list dle žádosti.

7. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí Ceník 
prací dle žádosti.

8. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí 
navýšení odpisů o částku 4.917 Kč 
z důvodu pořízení dlouhodobého 
majetku (barytonu), po úpravě 
bude odpisový plán ve výši 33.817 
Kč.

9. Dodavatele provádění technické-
ho a autorského dozoru investora 
na akci „Projekt úprav městského 
parku v Týništi nad Orlicí“ s Ing. 
Lenkou Hladíkovou, Zahradní ar-
chitektura, Blešno 12, 503 46 Tře-
bechovice p. O., IČO 667789486, 

Usnesení č. 89
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 19. 02. 2018

Usnesení č. 90
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 05. 03. 2018
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za cenu 55.000 Kč a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

10. Připojení se k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ a ukládá 
dne 10. 3. 2018 na budově radnice 
vyvěsit vlajku.

11. Nákup daru do výše 2 500 Kč na 
kulturní akci Ples pracujících, 
která se uskuteční dne 17. 3. 2018 
v sále motorestu Roubenka v Tý-
ništi nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

1. Plnění rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí k 31. 12. 2017.

2. Informaci ředitelky příspěvko-
vé organizace Mateřská škola – 
U Dubu Týniště nad Orlicí o zci-
zení hotovosti ve výši 5.080 Kč.

3. Inventarizační zprávu za rok 2017 
provedenou v  organizaci Město 
Týniště nad Orlicí, IČO: 00275468

c) Ukládá

1. Projednat v  ZM žádost Českého 
rybářského svazu Týniště nad 
Orlicí o  odkoupení pozemků ve 
vlastnictví města Týniště nad Orli-
cí (pozemky pod vodními nádrže-
mi, jinými stavbami a obslužnými 
plochami) do majetku MO ČRS 
Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.

A) Schvaluje

1. Možnost doložení požadovaných 
dokumentů uchazečem při dru-
hém kole konkurzního řízení na 
ředitele Základní školy v  Týništi 
nad Orlicí, Komenského 828, dne 
6.  4.  2018. V  případě nedoložení 
požadovaných dokumentů bude 
uchazeč z konkurzního řízení vy-
řazen.

A) Schvaluje

1. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Obnova střední 
části Mírového náměstí v  Týniště 
nad Orlicí“ firmu MATEX HK, 
s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 25968807, s nabídkou 
nejnižší ceny 11 426 387 Kč včetně 
DPH a  ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o dílo č. obj. 2018/01 na 
výkon autorského a  technického 

dozoru pro obec Týniště nad Or-
licí při provádění stavby – Obnova 
střední části Mírového náměstí 
v Týništi nad Orlicí mezi smluvní-
mi stranami zpracovatel Ing. arch. 
Libor Toman, Zelená 116/12, 500 
04 Hradec Králové, IČ:16245172 
a  objednatel Město Týniště nad 
Orlicí za cenu 298 870 Kč včetně 
DPH a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

3. Žádost města Týniště nad Orlicí 
o  pořízení územní studie lokality 
Z16 platného Územního plánu 
v k.ú. Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi žádost podepsat.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o uzavření smlouvy bu-
doucí kupní mezi budoucím pro-
dávajícím městem Týniště nad 
Orlicí, IČ: 00275468 a  budoucím 
kupujícím FATO VM, s.r.o., Hra-
dec Králové - Slezské Předměstí, 
Dřevařská 904, IČ: 27521 800. Za-
stupitelstvo města pověřuje staros-
tu podpisem této budoucí kupní 
smlouvy.

2. Směnu pozemků R.M., trv. byt. 
***, p. č. 808, jehož součástí je stav-
ba RD č. p. 793, p. č.811/51, p. č. 
811/53, p. č. 811/54, p. č. 807/4 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí za pozem-
ky p. č. 1662/175 a p. č. 1662/176 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí v  ma-
jetku města Týniště nad Orlicí, 
IČ: 275 468 s  doplatkem ve výši 
9.807.350 Kč. Zastupitelstvo města 
ukládá starostovi města podepsat 
směnnou smlouvu po podání žá-
dosti SŽDC o územní rozhodnutí.

3. Směnu pozemků v majetku města 
Týniště nad Orlicí, IČ: 275 468, p. 
č. 195/1, par. č. 196/1 v k. ú. Rašo-
vice u Týniště nad Orlicí a pozem-
ky par. č. 1887/6 a pozemky par. č. 
1887/7 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
za pozemky par. č. 2318/485, par. 
č. 2316/2 v k. ú. Týniště nad Orli-
cí dle GP č. 1776-188/2017 a dále 
za pozemky par. č. 699/2, par. č. 
700/2, par. č. 237/4 v k. ú. Křivice 
dle GP č. 171-188/2017 v majetku 
A. H., trv. pob. ***, s  doplatkem 
118.390 Kč ve prospěch města 
Týniště nad Orlicí. Směna je reali-
zována v rámci plánu vybudování 
cyklostezky. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy.

4. Koupi části pozemku parc. č. 237/2 
v k. ú. Křivice od Z. Š., trv. pob. ***, 
za cenu 20 Kč/m2 a poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
237/5 o výměře 653 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 171-

118/2017 z pozemku parc. č. 237/2 
v k. ú. Křivice. Zastupitelstvo měs-
ta pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

5. Koupi části pozemku parc. č. 
239/1 a části pozemku par. č. 238/3 
v k. ú. Křivice od L. B., trv. pob. ***, 
za cenu 27 Kč/m2 a poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
239/2 o výměře 1759 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 171-
118/2017 z pozemku parc. č. 239/1 
v  k. ú. Křivice a  nový pozemek 
parc. č. 238/4 o výměře 2619 m2 
byl oddělen geometrickým plá-
nem č. 171-118/2017 z  pozemku 
parc. č. 238/3 v k. ú. Křivice. Za-
stupitelstvo města pověřuje staros-
tu podpisem kupní smlouvy.

6. Koupi pozemku parc. č. 491/3 
o  výměře 724 m2 v  k. ú. Štěpá-
novsko od P. B., trv. pob. ***, za 
cenu 30 Kč/m2 a poplatky s  tím 
spojené a pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy.

7. Obecně závaznou vyhlášku čís-
lo 1/2018, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu 
Základní školy Týniště nad Orlicí 
a obce Bolehošť a obce Lípa nad 
Orlicí.

8. Dohodu o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové zá-
kladní školy, jejíž činnost vykoná-
vá Základní škola Týniště nad Or-
licí, okres Rychnov nad Kněžnou, 
Komenského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČO: 60884541 a obcí 
Bolehošť.

9. Dohodu o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové zá-
kladní školy, jejíž činnost vykoná-
vá Základní škola Týniště nad Or-
licí, okres Rychnov nad Kněžnou, 
Komenského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČO: 60884541 a obcí 
Lípa nad Orlicí.

10. Plnění rozpočtu (hospodaře-
ní) města Týniště nad Orlicí 
k 31. 12. 2017.

11. Poskytnutí daru Sboru dobrovol-
ných hasičů Týniště nad Orlicí 
(IČ 720 66 156) ve výši 20.000 
Kč při příležitosti výročí založení 
SDH.

12. Darovací smlouvu pro Sbor dob-
rovolných hasičů Týniště nad Or-
licí (IČ 720 66 156) ve výši 20.000 
Kč a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy.

13. Závazný ukazatel mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Sportov-
ním klubem Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 85 001), který spočívá ve 
vrácení částky 45.549 Kč v rámci 
finančního vypořádání indivi-
duální dotace, která byla poskyt-
nuta v  roce 2017 v  celkové výši 
2.485.000 Kč.

14. Závazný ukazatel mezi zřizova-
telem a  příspěvkovou organizací 

Základní umělecká škola Týniště 
n. O., který spočívá ve vrácení 
částky 17.615 Kč v rámci finanč-
ního vypořádání účelového pří-
spěvku zřizovatele na pokrytí vý-
dajů spojených s  revizemi, který 
byl poskytnut v  roce 2017 v cel-
kové výši 40.000 Kč.

15. Závazný ukazatel mezi zřizova-
telem a  příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola Týniště 
n. O., který spočívá ve vrácení 
částky 43.303,39 Kč v  rámci fi-
nančního vypořádání účelového 
příspěvku zřizovatele na pokrytí 
výdajů spojených s  účtovanými 
energiemi při výuce hudebního 
oboru v kině, který byl poskytnut 
v roce 2017 v celkové výši 100.000 
Kč.

16. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Základní umělecká škola 
Týniště n. O., která spočívá v na-
výšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na provoz o  částku 
4.917 Kč. Celková výše neinves-
tičního příspěvku na provoz po 
úpravě představuje částku 73.817 
Kč.

17. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou 
organizací Základní umělecká 
škola Týniště n. O., která spočí-
vá ve změně výše účelového in-
vestičního příspěvku zřizovatele 
na nákup barytonu v  roce 2018. 
Původně poskytnutý investiční 
příspěvek činil 73.500 Kč, dle 
vyúčtování byl hudební nástroj 
pořízen za 59.000 Kč. Výše úče-
lově poskytnutého investičního 
příspěvku na nákup barytonu se 
tak mění na 59.000 Kč.

18. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště n. 
O., která spočívá v  navýšení ne-
investičního příspěvku zřizova-
tele na provoz o  částku 400.000 
Kč (poplatek za převzetí odpadu 
oprávněnou osobou). Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 13.842.000 Kč.

19. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
20. Záměr Ing. S. Š. ve věci realizace 

pamětní desky obětem válek.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti Rady města Tý-
niště nad Orlicí.

2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 42/2017 

a 1 – 3/2018.
5. Žádost Českého rybářského sva-

zu Týniště nad Orlicí o odkoupe-
ní pozemků ve vlastnictví města 
Týniště nad Orlicí (pozemky pod 

Usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva města

konaného dne 12. 3. 2018

Usnesení č. 91
z elktronického jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 07. 03. 2018

Usnesení č. 92
z elktronického jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 14. 03. 2018
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vodními nádržemi, jinými stav-
bami a obslužnými plochami) do 
majetku MO ČRS Týniště nad 
Orlicí.

6. Informace starosty k plánovaným 
akcím ve městě.

c) Zamítá

1. Odkup chaty postavené na po-
zemku p.č. 6956/40 v  podílovém 
vlastnictví měst a obcí spravované 
Lesním družstvem Vysoké Chvoj-
no, katastrální území Holice v Če-
chách, evidenční číslo chaty E 53.

D) Revokuje

1. Usnesení ZM 23, D1. (Odboru 
životního prostředí zadat hydro-
geologický průzkum a  hydrobio-
logické posouzení vodní plochy 
Písák v Týništi nad Orlicí z důvo-
du poklesu hladiny spodní vody 
a  možného budoucího řešení to-
hoto problému.)

e) Ukládá

1. Starostovi města ve spolupráci 

s Českým rybářským svazem Tý-
niště nad Orlicí připravit prodej 
pozemků ve vlastnictví města do 
vlastnictví MO ČRS Týniště nad 
Orlicí na základě znaleckého po-
sudku.

T: 30. 6. 2018 Odpovídá: Li-
bor Koldinský
2. Odboru životního prostředí zajis-

tit zaměření profilu terénu včetně 
dna nádrže rybníku Písák. Na zá-
kladě tohoto podkladu navrhnout 
optimální a nejúčinnější a ekono-
micky únosný způsob čištění a vy-
hotovit zadávací dokumenty pro 

výběrové řízení.
T: 30. 6. 2018
Odpovídá: Josef Urbánek
 

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

ÚSPěch žÁků ZUŠ nA SOUtěžích

Ve středu 28. února se v dobruš-
ské synagoze uskutečnilo okresní 
kolo soutěže ZUŠ v  sólovém a  ko-
morním zpěvu. Z naší školy se zú-
častnili také 2 jednotlivci (Tereza 
Daňková a  Kateřina Musilová) 
a  1 trio (Kateřina Musilová, Lucie 
Forejtková a  Rebeka Skořepová). 
„Zpěvačky“ si vedly více než úspěš-
ně, neboť ve svých kategoriích získa-
ly 1. místo s postupem do krajského 
kola (20. března v Jaroměři).

Ve čtvrtek 1.  března se konalo 
okresní kolo soutěže dechových 
žesťových orchestrů v  rychnovské 

základní umělecké škole. Naši ško-
lu reprezentovalo 16 žáků. Postu-
py do krajských kol získali: David 
Vašata, Jiří Vojtěch, Adam Richter, 
Bohumil Ptáček (trumpety), Kamil 
Krištof a  Filip Králík (trombony), 
Marie Pírková, Martin Vosáhlo, 
Amálie Štěpánová a Šárka Křišťáko-
vá (baskřídlovky) a  navíc Bohumil 
Ptáček a Šárka Křišťáková si odváží 
zvláštní cenu poroty za nejlepší vý-
kon ve hře na nástroj.

V  pátek 2.  března převzala naše 
ZUŠ pořadatelskou činnost. V tento 
den se konalo okresní kolo soutě-

že dechových dřevěných nástrojů. 
Zájem o  tyto kategorie byl oprav-
du nevídaný. V jednom dni během 
13 hodin mezi sebou soutěžilo 100 
účastníků z  pěti uměleckých škol 
v  bývalém rychnovském okrese 
a  šestičlenná porota si vyslechla 
185 skladeb. Naši žáci se ani v  této 
konkurenci neztratili a  postup do 
krajského kola si odnesli: Andrea 
Mecová (zobcová flétna - foto na 
titulní straně), Vojtěch Ernst, Tereza 
Rajprtová a Vojtěch Peremský (kla-
rinety), Eliška Milá (saxofon).

Umístění ostatních zástupců naší 

školy naleznete na stránkách ZUŠ 
(www.zustyniste.cz), výpis všech 
žáků zde není možný, jelikož se 
okresních kol soutěží ZUŠ zúčast-
nilo 55 žáků ze ZUŠ Týniště nad 
Orlicí.

Velké poděkování patří korepeti-
torům Karlu Koldinskému a Marcu 
Pascucci.

Všem soutěžícím a  jejich peda-
gogům (Lýdia Cablková, Jan Pírko, 
Jaroslav Vošlajer, Pavel Plašil, David 
Langášek, Barbora Vošlajerová a Te-
reza Myšáková) gratulujeme.

Mgr. Pavel Plašil

Akce ZUŠ V DUBnU

■ V  pondělí 9.  dubna se koná žá-
kovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Za-
čátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ Ve středu 11.  dubna se uskuteč-
ní samostatný koncert orchestrů 
ZUŠ. Posluchačům se představí 
velký dechový orchestr a  swingový 

orchestr – Bigbanďata. Začátek kon-
certu je v  18.00 hod. v  Kulturním 
domě. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 16. dubna se koná žá-
kovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Za-
čátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 23. dubna se uskuteč-
ní koncert komorních souborů. 

Veřejnosti se představí soubory 
různých nástrojových obsazení. 
Začátek koncertu je v  18.00 hod. 
v  Kulturním domě. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.
■ Ve středu 25.  dubna a  čtvrtek 
26.  dubna bude uveden v  budově 
ZUŠ výchovný program pro MŠ 
a ZŠ – „Jak šel buben do světa“. Po-
řádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Kateřina MusilováBohumil Ptáček
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pro školní rok 2018/2019
Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve středu 2. května a ve čtvrtek 3. května 2018 na přijímací 
a talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru.
Upozornění - zápis probíhá ve stanovených dnech v odlišných časech!

Středa 2. května 15 – 17 hodin
Čtvrtek 3. května 16 – 18 hodin

Informace na stránkách www.zustyniste.cz, na telefonních číslech 494 371513, 775 188 450 nebo v kanceláři ZUŠ. 
Zájemci o studium se mohou přihlásit i mimo uvedené termíny po osobní domluvě s vedením školy.

V Borohrádku proběhne zápis nových dětí ve středu 16. a 23. května 2018 v době od 16.00 – 18.00 hodin.

Těšíme se na nové tváře. Mgr. Pavel Plašil
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AlPhA SlAVí PRAcOVní VýROčí S JUBilAnty

8. 3. 2018 Alpha Vehicle Securi-
ty Solutions czech s.r.o. se sídlem 
Vendelína Opatrného 1050, tý-
niště nad Orlicí obnovila tradici 
osobních setkání jubilantů s  ve-
dením firmy a zástupcem odborů 
při příležitosti pracovního výročí.

V 1. čtvrtletí roku 2018 oslavili 2 
zaměstnanci své 25. výročí ve firmě 
a 5 zaměstnanců 15. výročí pracov-
ního poměru v  naší firmě. Dopo-
sud se zaměstnancům při pracov-

ním výročí vyplácely stabilizační 
a věrnostní odměny se mzdou. Za-
městnanci si přečetli informaci 
o  odměně na výplatní pásce, ale 
výročí se nijak neslavilo.

Řekli jsme si, že pracovní výro-
čí je dobrá příležitost se na chví-
li zastavit, sejít se a  popovídat si 
o  životě ve firmě. Jedna z  jubi-
lantek, Marie Hubená, začínala ve 
FABu v Rokytnici v Orlických ho-
rách. V té době byly výrobny ještě 

v  Sedloňově a  ve Zdobnici. „Jsem 
zvědavá, jestli tu vydržím až do 
penze,“ říká Marie Hubená. „Práce 
je hodně, vidíme na 7 až 8 let dopře-
du. Budu rád, když s námi zůstanete 
až do důchodu,“ ujišťuje Vladimír 
Bayer, jednatel. Pak se ještě zavzpo-
mínalo na stěhování firmy z Dlou-
hé Vsi do Týniště.

Každý jubilant obdržel pamětní 
list k  pracovnímu výročí. Komen-
tovali fotografie našich výrobků 

na pamětním listu a  vzpomínali, 
jaké výrobky vyráběli kdysi. Vzpo-
mínali i  na masáže a  rozcvičky 
a  projevili zájem o  znovuzave-
dení. V  současnosti zaměstnance 
trápí rozviklané a  poškozené židle 
u výrobních linek. Setkání jsme za-
končili příslibem, že se provede in-
ventura židlí, pořídí se různé typy 
židlí a  zreviduje se systém údržby 
židlí, aby zaměstnance při práci ne-
bolela záda.                                 -ik-

Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.

V. Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic
www.kk-alpha.cz

pamětní list
k pracovnímu výročí          let ve firmě 

Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.
V. Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic

www.kk-alpha.cz

podpis zaměstnavatele podpis zástupce odborů

datum

děkujeme vám za odvedenou práci

Zleva: 15 let ve firmě slaví L. Martincová, L. Dostálová, L. Václavíková, 25 let ve firmě M. Hubená, M. Zakouřil
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11. CARODEJNICE
v Týništi nad Orlicí

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

30. 4. 2018 od 17:00        Areál Rampa sport(v Týništi nad Orlicí)VSTUP ZDARMA

Brass Avenue (world music/Praha)17:00

Band-a-SKA (ska-pop/Týniště n. O.)

Sto zvířat (ska/Praha)
19:00

21:00

DJ Matth 3wDruhá scéna

Hry a soutěže17:00

Miss čarodějnice20:00

Projížďky na koních, skákací hrad a spoustu další zábavy zdarma
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MAteŘSkÁ ŠkOlA U DUBU

     KARNEVAL
V  naší mateřské škole nezapo-

mínáme na tradice a  lidové zvy-
ky. Stejně tomu bylo i  letos. Užili 
jsme si společně masopust a  paní 
kuchařka nám napekla koblížky. 
Posilněni koblížky jsme se v  ma-
teřské škole převlékli, prožili jsme 
nádherný karneval plný neobvyk-
lých masek. Děkujeme maminkám 
za krásné masky, které pro své děti 
připravily. Také děkujeme paní 
Truhlářové za krásnou pařezo-
vou chaloupku z  lesa od Křemílka 
a  Mochomůrky, kterou dětem do 
třídy žabiček upekla z  perníku. 
A jako překvapení paní Truhlářová 

ještě dětem připravila lesní skřítky.

BRUSLENÍ V OPOČNĚ
Tento školní rok si děti bruslení 

opravdu užily. Kurz jsme navštěvo-
vali již od listopadu s předškolními 
dětmi. Vzhledem k velkému zájmu 
rodičů jsme ještě s  předškolními 
a mladšími dětmi absolvovali kurz 
v únoru. Bruslení není zdaleka je-
diný sport, který dětem nabízíme. 
V  každé třídě cvičíme pravidelně 
jógu, děti si protáhnou svaly po 
celém těle. „Jóga je cvičení mysli, 
těla a vědomí, které v sobě všichni 
máme a nové síly načerpáme. Kdo 
chce s námi cvičit jógu, uposlechne 

moudré rady a zůstane teď a tady – 
myslí, tělem, vědomím.“ S touto ří-
kankou se přivítáme a potom už jen 
posloucháme a  snažíme se cviky 
provádět správně. Děti si toto cvi-
čení moc oblíbily. Zdá se, že se jim 
nejvíce líbí závěrečná pozice včely, 
při které jsme opakovali „mantru 
mmmm…“ Tato mantra posiluje 
vše, co je uloženo v  hlavě - smys-
lové orgány a jejich funkce, dutiny 
a mozek.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Zúčastnili jsme se několika vý-

tvarných soutěží. Například výtvar-
né soutěže střediska volného času 

„Bájo“ Česká Skalice. S  názvem 
„Prší prší jen se leje.“ Hlavní cenu 
zde získal Tomáš Mittlener ze třídy 
Žabiček. Každý rok se také účast-
níme soutěže Školka plná dětí ve 
spolupráci s  Ústavem primární 
a  preprimární edukace a  Katedry 
výtvarné kultury a  textilní tvorby 
PdF Univerzity Hradec Králové. 
Zde se také umístily děti z naší ma-
teřské školy: Lukáš Závodní - název 
práce „Strom“, Tomáš Mittlener - 
název práce „Čert byl u nás doma“ 
a  Anna Havlová - název práce 
„Bouřka.“ Dětem gratulujeme.

Bc.et Bc. Renata Horká
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Ve čtvrtek 15.  března navštívili 
předškoláci místní základní školu. 
Zde nás přivítala Mgr. Ivana Tul-
ková, která nás následně zavedla do 
dvou prvních tříd - 1.C (Mgr. Ol-
dřiška Kindlová) a 1.B (Mgr. Ivana 

Tulková).
Prvňáci nám společně s paní uči-

telkou předvedli, co se doposavad 
naučili a jak to u nich ve třídě cho-
dí. Děti viděly, jak školáci počítají, 
čtou, zpívají a dokonce i tancují. Na 

nástěnkách si mohly prohlédnout 
i výtvarné práce.

Později děti navštívily i školní jí-
delnu, kam nás pozvala p. Závodní, 
babička Lukáška Závodního a An-
drejky Mecové.

Předškoláci se do školky vraceli 
plní zážitků a nadšení. Už se těší, až 
v září usednou do školních lavic.

Jana Říhová, DiS.

     

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Kostelec nad Orlicí se v  loňském 
roce již potřetí zapojil do projek-
tu Královéhradeckého kraje za-
cíleného na prevenci kriminality 
u dětí a mládeže – jednalo se o re-
socializační program s  názvem 
Triangl  II., který realizoval Salin-
ger, z.s. z Hradce Králové. OSPOD 
Kostelec nad Orlicí tentokrát no-
minoval 6 dětských klientů ve 

věku 11 – 15 let z Týniště nad Or-
licí, kteří byli do tohoto programu 
zařazeni.

Cílem bylo motivovat a podpo-
rovat klienta k  zodpovědnějšímu 
způsobu života a  docílit změny 
chování v  oblastech školy a  do-
cházení do ní, problémy s autori-
tami, vztahy s  vrstevníky, vztahy 
v rodině a zároveň ho vést ke smy-
sluplnějšímu trávení volného času 

jako prevence protispolečenského 
chování a  nastavování zdravého 
životního stylu.

Děti absolvovaly pod vedením 
lektorky Mgr. Petry Zimové cel-
kem 14 setkání v období září 2017 
– leden  2018. Ke schůzkám byla 
využita zasedací místnost na MěÚ 
Týniště nad Orlicí, která byla po-
skytnuta za vstřícné spolupráce 
s  pracovnicí soc. odboru MěÚ 

Týniště nad Orlicí. V příštím roce 
bychom v této aktivitě rádi pokra-
čovali a do programu zapojili další 
dětské klienty, kteří jsou ohroženi 
rizikovým chováním.

Celý program byl financovaný 
z  projektu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra a Královéhra-
deckého kraje.

Jaroslava Popiolková, DiS.
Kurátorka pro mládež

ZPRÁVA O činnOSti MěStSké POlicie ZA ÚnOR 2018

■ Dne 
2.  2.  2018 po 
22:00 hod. bylo 
strážníky Měst-
ské policie Týni-
ště nad Orlicí na 
základě opako-
vaných oznáme-

ní řešeno rušení nočního klidu 
souvisejícího s veřejnou produkcí 
hudby v  hotelu Orlice na Míro-
vém náměstí. Po řádném zado-
kumentování bude věc oznámena 
příslušnému správnímu orgánu 
pro podezření z přestupku.

■ Dne 3.  2.  2018 v  00:15 hod. 
servírka baru Montana na Míro-
vém náměstí požádala o  pomoc 

s  vykázáním dvou nevhodně se 
chovajících hostů. Osoby byly zto-
tožněny a z provozovny vykázány.

■ Dne 3.  2.  2018 v  02:30 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky na křižovatce ulic T.G. 
Masaryka a 17. listopadu přistižen 
muž, který rozbil skleněný půllitr. 
Po upozornění ze strany strážníků 
se muž doznal a střepy z vozovky 
uklidil.

■ Dne 4.  2.  2018 v  01:30 hod. 
hlídka Policie ČR požádala o po-
moc při zákroku v  rodinném 
domě v  ulici Kpt.V. Opatrného, 
kde v  rámci neshod mezi obyva-
teli domu a  návštěvou došlo ke 
rvačce. Byla poskytnuta pomoc 

s nastolením klidového stavu. Věc 
dále řešena Policií ČR.

■ Dne 9.  2.  2018 v  21:00 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o volně pobíhajícím psu, který byl 
odchycen v  ulici Turkova hosty 
restaurace U Sluncí. Pes byl stráž-
níky převzat od oznamovatele 
a dočasně ustájen na služebně MP. 
Následující den byl pes vrácen 
majiteli a  přestupek projednán 
napomenutím.

■ Dne 14.  2.  2018 v  16:30 hod. 
obdržela městská policie oznáme-
ní, že v ulici Nádražní u kruhové-
ho objezdu upadl muž důchodo-
vého věku a způsobil si krvácející 
poranění v obličeji. Na místě bylo 

strážníkem zjištěno, že důvodem 
pádu byla podnapilost. Byla po-
skytnuta první pomoc a  poté byl 
muž převezen do místa bydliště, 
kde byl předán do péče spolubyd-
lících. Řešeno napomenutím.

■ Dne 18.  2.  2018 v  03:50 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
obsluhy probíhající hudební pro-
dukce v  hotelu Orlice, že do ta-
nečního sálu přišel muž se psem, 
obtěžuje hosty a  odmítá opustit 
parket. Uvedený muž byl strážní-
ky vykázán z prostor hotelu Orli-
ce.

Jaroslav Forman, strážník MP
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V JíDelně MŠ U DUBU DěteM chUtnÁ

     Často se na stránkách zpravo-
daje prezentují úspěchy a novinky 
z  MŠ U  Dubu, ale bylo by škoda 
nepředstavit také školní jídelnu, 
která je nedílnou součástí této 
školky.

Připravují se zde pokrmy pro 
71 dětí v dobře vybavené kuchyni, 
o  jejíž modernizaci se postaralo 

město Týniště nad Orlicí.
Kromě dodržování zásad zdra-

vé výživy, nutričních doporučení 
a spotřebního koše, o kterých in-
formujeme rodiče každý měsíc na 
nástěnce ŠJ, se snažíme o zařazo-
vání pokrmů světové kuchyně, ale 
i o to, aby děti ochutnaly tradiční 
pokrmy kuchyně české, ke které 

se váže mnoho zvyků a  obyčejů. 
Paní kuchařka, stálice této školky, 
sestavuje jídelní lístek, na kterém 
najdete například indickou čoč-
kovou polévku, ruský boršč, sva-
tomartinskou husu či bavorské 
vdolečky, a  troufám si říct, že by 
u nás chutnalo i mnohým dospě-
lým strávníkům.

Vycházíme maximálně vstříc 
i  dětem s  různými stravovacími 
omezeními, čímž rodičům odpa-
dá starost s  přípravou jídla pro 
tyto děti. Celá školní jídelna se 
snaží o  to, aby dětem chutnalo 
a byly v naší školce spokojené.

Marcela Vrbatová

Kašpárci a kouzelníci, princezny 
a zvířátka,

do školky k nám místo dětí přišla 
celá pohádka.

Výzdoba naší mateřské školy 

nasvědčovala tomu, že karneval 
už je za dveřmi. Celý týden jsme 
se připravovali a v úterý 27. února 
vše vypuklo. Děti se hned ráno pře-
vlékly do svých kostýmů a užily si 

spousty karnevalové zábavy. Celou 
školkou se nesla radostná nálada. 
Nechyběla promenáda masek, sou-
těžení, zpěv i  tanec. Všeho jsme si 
užili dosyta. Nakonec paní učitelky 

odměnily všechny masky drobným 
dárečkem a diplomem.

Markéta Syrová
Další foto na zadní straně obálky.

kARneVAl V MAteŘSké ŠkOle MěStO
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kUltURní, SPOlečenSké A SPORtOVní Akce V DUBnU 2018

datum- den čas název druh místo konání

4. 4. st
10:00 - 16:00 Výkup starých hraček výkup Kulturní dům

15:00 - 18:00 Bazar oblečení, sportovních potřeb bazar MC Ratolest

19:00 Ivan Hlas Trio koncert Kulturní dům

5. 4. čt 17:00 Putování s beruškou zábava park

6. 4. pá 16:30 Běh o velikonočního beránka sport stadion

7. 4. so
Ukliďme Česko, ukliďme Týniště DDM

19:00 - 23:00 Taneční polepšovna - VĚNEČEK tanec Kulturní dům

8. 4. ne
9:30 - 17:00 Osadníci z Katanu hra DDM

14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

9. 4. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

10. 4. út 17:30 - 19:30 PEDIG tvoření DDM

11. 4. st 18:00 Koncert orchestrů ZUŠ hudba Kulturní dům

12. 4. čt 10:00 - 11:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení Městská knihovna

13. 4. pá 19:30 HALÓ - premiéra hry DS U.F.O. divadlo Kulturní dům

15. 4. ne
9:00 4. ročník pochodu Adlerův šmajd „Pojďte na písek“ turistika Vodárenská věž

15:00 Příhody včelích medvídků - nedělní pohádka divadla Krapet pohádka Kulturní dům

16. 4. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

17. 4. út 17:30 Výtvarná dílna - tričko tvoření DDM

18. 4. st 17:00 SHOW DANCE (přehlídka tan. kroužků DDM) tanec Kulturní dům

19. 4. čt 16:00 Lépe cvičit než operovat - vbočený palec, spadlá příčná klenba přednáška Městská knihovna

21. 4. so 19:30 Haló - 2. premiéra hry  DS U.F.O divadlo Kutlurní dům

22. 4. ne
6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů

19:30 ANI ZA MILION! - Divadlo v Rytířské  
(Jiří Langmajer a Adéla Gondíková) divadlo Kulturní dům

23. 4. po 18:00 Koncert komorních souborů ZUŠ hudba Kulturní dům

25. 4. st
15:00 - 18:00 Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti zábava MC Ratolest

19:00 Vzpomínkový hudební večer (P. Zemen., T. Mališkayová, J. Ullrich) vážná hudba Kulturní dům

dopoledne Jak šel buben do světa (výchovný program pro MŠ a ZŠ) hudba ZUŠ

26. 4. čt
8:00 a 10:00 Kocour v botách - dopolední pohádka pro MŠ a ZŠ (Mě divadlo Nym-

burk) pohádka Kulturní dům

dopoledne Jak šel buben do světa (výchovný program pro MŠ a ZŠ) hudba ZUŠ

27. 4. pá
15:00 Jarní botanická vycházka zábava od Měknihovny

17:30 Čarodějnice na zahradě DDM zábava DDM

30. 4. so 17:00 11. Čarodějnice v Týništi nad Orlicí zábava Areál Rampa sport 

SPOlečenSkÁ kROnikA

     

životní jubilea:

96 let Karel Procházka
94 let Vlasta Sedláčková
93 let Jaroslava Roubalová
 Olga Holická
92 let Marie Štellová
91 let Vlasta Opatrná
 Vlasta Sládková
90 let Zdenka Cvejnová
 Jaroslava Marčíková
85 let Václav Kubišta
 Miloslava Frydrychová
 Marie Kopecká

80 let Růžena Bozetická
 Jaroslav Gurin
 Václav Balvín
 Ludmila Šedová

Vítáme na svět:

Matěj Larisch
František Vondrouš
Petr Kuřátko
Eliška Pižlová

Rozloučili jsme se:

Zbyněk Rejman (68)
Marie Škopová (95)
Marie Polčáková (76)

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí, Sboru pro ob-
čanské záležitosti, za blahopřání, 
dárek a kytičku k mým narozeni-
nám.

Anna Burešová

Srdečně děkuji Městskému úřa-

du v  Týništi nad Orlicí, hlavně 
členkám Sboru pro občanské zá-
ležitosti paní Sekyrové a paní Ga-
vulové, za milé blahopřání, dárky 
a příjemné posezení při příležitos-
ti mých 80. narozenin.

Miloslav Červinka

Vzpomínka

Dne 28.  4.  2018 uplyne první 
dlouhý a těžký rok od úmrtí pana 
Václava Štelly ze Štěpánovska.
S láskou a úctou vzpomíná  odina
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Děti Z MAteŘSké ŠkOly MěStO nAVŠtíVily ZÁklADní ŠkOlU týniŠtě nAD ORlicí

Jedním z hlavních úkolů mateřské 
školy je připravit děti na vstup do 
prvních ročníků základní školy, což 
znamená pro dítě a  pro celou jeho 
rodinu velkou životní změnu. Veške-
ré úsilí mateřské školy by mělo vést 
k  tomu, aby dětem pomohla dobře 
se na tento důležitý úsek jejich živo-
ta přichystat. Cílem je též eliminovat 
zklamání v důsledku malé připrave-
nosti nebo úzkosti z nového prostře-
dí. Učíme děti cíleně pracovat, po-
slouchat, soustředit se a plnit zadané 
úkoly.

Navázali jsme na minulé roky 
a i letos navštívili předškoláci Mateř-
ské školy Město spolu se svými tříd-
ními učitelkami Základní školu v Tý-
ništi nad Orlicí. Hned při příchodu 
nás uvítaly sympatické a  usměvavé 
paní učitelky, které si pro děti připra-
vily program plný zábavy a zároveň 
učení. Děti si zde prohlédly prostory 
školy, pozdravily bývalé kamarády 
a  seznámily se s  průběhem výuky 
prvních tříd, během čehož poznaly, 
že i  výuka může být zábavná. Prv-
ňáčci předškolákům ukázali, co vše 
se za půl roku naučili a  hrdě před-
vedli svoje znalosti. Část hodiny byla 
věnována čtení, psaní a matematice. 

Děti si také společně zazpívaly a vy-
robily drobný dárek, který si odnesly 
na památku. Toto setkání nebylo pří-
nosné jen pro děti, jelikož i dospělí si 

vzájemně předali zkušenosti.
Velké poděkování patří Mgr. Iva-

ně Tulkové a Mgr. Oldřišce Kindlo-
vé, které pro nás ukázkovou hodinu 

připravily. Předškolákům se ve škole 
moc líbilo a s novými zážitky jsme se 
vrátili do mateřské školy.

Lenka Hamplová
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MAteŘSké centRUM RAtOleSt

hOlčičí kOleDA V kŘiVicích

DAlŠí Akce V DUBnU:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC duben 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

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

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

16:15-17:00

ÚT

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

09:00-12:00
09:30-10:00
10:15-10:45

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

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

sT

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

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

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

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

16:00-16:45

17:00-17:45

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

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

soukromá angličtina
soukromá němčina
besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00
od 16h.

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

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

Odpolední HeRnA
biblická hodina pro děti

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

■ 4. 4. (St) Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole 15-18 
hodin
■ 5. 4. (Čt) pozvání od DDM: Putování s BERUŠKOU - podvečerní puto-
vání po parku, kde na děti čekají hmyzí kamarádi s úkoly. Start 17-17:30 
od MC Ratolest.
■ 12. 4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 
(čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 15. 4.  (Ne) Společná návštěva divadla, nedělní pohádka pro děti s ná-
zvem: Příhody včelích medvídků. Kulturním dům, od 15 hodin.
■ 19. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku 
TONGO
■ 25. 4.  (St) Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti - v rámci krouž-
ků Včelička a Všeználek. S programem: 15-17 h. tvoření, zpívání, soutěže 
a 17:00 – opékání párků… a podvečerní KINO.

■ 26. 4. (Čt) Dopolední divadlo pro děti od 3 let, pohádka: Kocour v bo-
tách, 50 min. bez přestávky, 40 Kč

Mc Ratolest PODPOŘili v roce 2017:
Město Týniště nad Orlicí, J. Vlček (stravovací služby), Flobal s.r.o., UNIFA, 
UNITRADE, DUNDR, AREPO Bohemia s.r.o., LURA-K s.r.o. lékárna na 
náměstí, Knihkupectví, EKO- Container servis s.r.o., Městská knihovna 
a další…
DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i  těm, kteří činnost MC jakým-
-koliv způsobem podpořili.

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Holčičí koleda - tak to byl den, 
křivická děvčata vyrazila ven.
Mráz nás štípal do tváří, 
však sluníčko jen září.
Šikovné ženy ty byly připraveny...
Čekalo nás skvělé pohoštění.Chlapci, 
muži nachystaní koledy nám rozdávali. 
Když je malá děvčátka vyplatila, 
tak parta dospělých nastoupila. 
Pro krásu a zdraví muže,  
dnes je žena bíti může.
Bylo to hezklé setkání milí lidé, 
co smutek zahání.
Bylo to super a skvělý den 
a touto formou děkuji všem.
Pod zelenou Křivinou tam se dobře vaří,  
pod zelenou Křivinou ať se dobře daří!
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3. ro ník

SRAZU P ÁTEL JAWY
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKL  A AUTOMOBIL

V RODIŠTI ZAKLADATELE FRANTIŠKA JANE KA

www.knnledce.cz
smida.honza@gmail.com
604 104 276, 603 276 156

Program:   8:00 - 10:00 P ejímka motocykl  a veterán
10:00 Oficiální zahájení srazu
12:00 Jawatlon - závody v biatlonu na pionýrech a mopedech
14:00 P íjezd kolony historických automobil  Jawa
15:00  Spanilá jízda k rodnému domu Františka Jane ka
16:00 Návrat do areálu
20:00 eskoslovenská diskotéka & Pecky a fláky s HAPALÁKY

9.6.  2018 od 10:00 hodin

Ledce  areál koupališt

Bohaté ob erstvení a doprovodný program
Pr b h celého dne moderuje Honza Dušek

Velkoplošná LED projekce, jarmare ní hudební tel so Nešlapeto, 
prezentace nových voz  zna ky Škoda, skákací hrad

OBEC 
L E DC E

manželé Novákovi, rodina í a ova, rodina D dkova, rodinná farma Ing. erný

Partne i akce:

Mediální partne i:

www.ap-auto.cz
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PROBěhlO V BŘeZnU V DDM

Dětský karneval byl letos se zvířát-
ky, všichni pomocníci měli výrazné 
čepičky a barevně ladili. V  tělocvič-
ně U Dubu, kde se nám již několik 
let dobře spolupracuje s  oddílem 
basketbalu i  předsedou SK, panem 
Jaroslavem Pokorným, jsme připra-
vili sál, nachystali Štěstíčko, přivezli 
rekvizity na hry a soutěže a odpole-
dne plné hudby, soutěží, kouzlení, 
předtančení, tance a  legrace uteklo 
jako nic. Děkujeme všem přispěva-
telům do tomboly, včetně některých 
rodičů, Michalu Törökovi za zařízení 
muziky a  všem pomocníkům v  ro-
lích zvířátek.

O  jarních prázdninách jsme se 
nakonec vypravili jen na dva výlety, 
nabídka dalších aktivit v  DDM ne-
byla naplněna, takže jsme pondělní 
a čtvrteční programy bohužel rušili. 
Zato výlety se vydařily, v úterý jsme 
vyrazili do hradeckého Aquacentra 
a  užili si vlnobití, tobogán, vířiv-
ku i  všechny malé bazénky. Cestou 
domů jsme se ještě mrkli na eduka-
tivní velikonoční program v  muzeu 
a  pak už hurá na vlak. Ve středu 
jsme si s dětmi přivstali a rychlíkem 
o  půl sedmé se řítili ku Praze. Pře-
sun tramvají do Technického muzea 
jsme zvládli v pohodě a tam bylo na 
co koukat, co zkoušet a  co obdivo-
vat, však taky většina účastníků byli 

kluci. Největší úspěch měla asi velká 
dopravní hala s motocykly, koly, auty 
a letadly, ale děti se vracely i do herny 
s Merkurem, do sekce hornictví nebo 
do televizního studia. Cestou zpátky 
jsme si na nádraží dostatečně užili 
i jezdící schody a v klidu našli rezer-
vovaná místa až do Týniště.

V  sobotu 11.  3. se v  DDM sešli 
hráči Dominionu, který již několik 
let patří k týnišťským favorizovaným 
hrám. Kromě Týnišťáků dorazili 
i  hráči z  Pardubic, Hradce Králo-
vé, Prahy i od Dobříše. Ve speciální 
juniorské kategorii zvítězil zkušený 
Michal Hladík, před Šárkou Křiš-
ťákovou a  nováčkem na turnajích, 
Honzou Hartmanem. V  hlavní ka-
tegorii si s  přehledem první místo 
vybojovala pardubická Kateřina Oly-
šarová, 2. místo obsadil Svatopluk 
Ledl a  třetí skončil týnišťský hráč 
Jiří Linhart – tito tři hráči si spolu 
s dalšími dvěma v pořadí vybojovali 
postup na finále v Praze. Celé odpo-
ledne proběhlo za dohledu hlavního 
rozhodčího Pavla Ranochy v pohodě 
a  spokojenosti. Mezi jednotlivými 
koly využívaly děti a mládež tělocvič-
nu, stolní fotbal nebo nabídku her 
z hernotéky v DDM.

Eva Jenčíková
+ fotogalerii naleznete 

 na 2. straně obálky
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VýStAVA MiMOZeMSkÁ ciViliZAce

   

Dne 8.  2.  2018 jsme v  Městské 
knihovně zahájili vernisáží výsta-
vu Mimozemská civilizace - podi-
vuhodná setkání při cestě sluneč-
ní soustavou, která trvala až do 
1. 3. 2018.

Výstavu připravili žáci výtvarné-
ho oboru ZUŠ, pod vedením pana 

učitele Mgr. Milana Cvejna.
K  prohlídce lákaly nejen výkre-

sy, ale také postavičky z keramiky. 
Přednáškový sál se náhle proměnil 
v kosmickou vesmírnou loď, jak ji 
také pan učitel nazval. Podívat se 
přišli malí i  velcí a  bylo opravdu 
co obdivovat. Skvělou atmosféru 

úvodnímu večeru dodali žáci hu-
debního oboru ZUŠ, členové kla-
rinetového kvarteta. Tímto bych 
chtěla poděkovat panu řediteli ZUŠ 
Mgr. Pavlu Plašilovi za bezvadnou 
spolupráci. Děkuji také všem ná-
vštěvníkům, kteří k  nám zavítali 
prohlédnout si výstavu a  učinit si 

umělecký dojem, či jen tak zpestřit 
si odpoledne. O výstavu byl veliký 
zájem, přišlo se na ni podívat cel-
kem přes sto padesát lidí.

Na další příjemné setkání se těší
Bc. Bohdana Pokorná
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Odměňte sebe, svou rodinu, přátele 
rozmazlováním masérskými službami 

v příjemném prostředí, které sami vyberete 

Masáž v pohodlí 
vašeho domova

uvolnění vašich zatuhlých svalů  
klasická masáž – dle vlastní volby  

breussova masáž, reiki ošetření  
to vše můžete mít u vás doma, 

domluvte si masáž na tel: 731 203 468,  
e-mail: masazok@email.cz 

Váš masér Pavel Šlapák, Zdelov
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VÝKUP STARÝCH HRACEK
STREDA 4. 4. 2018 od 10-16 hod
PENÍZE NA RUKU ZA VAŠE STARÉ HRAČKY | KULTURNÍ DŮM –TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

CESKOSLOVENSKÉ HRACKY DO ROKU 1989 !!!!
VEŠKERÉ ČESKOSLOVENSKÉ I SVĚTOVÉ HRAČKY PLASTOVÉ, PLECHOVÉ ATD…

Chtěli bychom vás pozvat do nově otevřeného  
mini zahradnictví

Nabízíme:
• prodej řezaných a hrnkových květin  
 - primule, macešky, balkonové květiny
• hřbitovní sadbu
• výrobu smuteční vazby

Prodejní doba 8:00-17:00 hodin v sezóně,  
nebo po tel. domluvě na tel.: 603 528 652
Najdete nás na adrese Křivice 87

Komenského 107, Týniště nad Orlicí
602144 832 | ideal-rk@idealnet.cz | www.idealnet.cz

Zahradnictví Václavek - Krivice

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ 
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ 

Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.  

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí  



MŠ DUB - kARneVAl, BRUSlení

inzerce

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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FOtO MŠ MěStO - kARneVAl

inzerce

K objednávce Vám nabídneme české elektrokolo Agogs za ceny výrobce, se slevou 25%, 
se zárukou a plným servisem. Kola je možné u nás vyzkoušet. Jezděte na sluníčko!

Dále Vám nabídneme technologie, které jsou vhodné pro domácnost, nebo provoz vybavený fotovoltaickou elektrárnou:
Využití přebytků, akumulátory, klimatizaci, tepelné čerpadlo, elektrokolo, doplnění akumulátorů ke stávající FVe\ 
(vhodné i k FVe do roku 2013)

Volejte, pište, nebo se po telefonické dohodě přijďte poradit do naší provozovny: 
sOlAR seRVIs CZ, s.r.o., Častolovice, Komenského č.p. 56 (u kruhového objezdu, proti železářství) 

Telefon: 734  411  111 •  email: info@solar-servis.cz • www.solarservis.cz

Fotovoltaická elektrárna 3,64 kWp 
s akumulátorem 4,8kWh  (14ks FV panelů)

dotace 100 000 Kč + 5 000 Kč projekt

Systém vhodný pro dům s min. spotřebou 4.500 kWh/rok
solární liFePo4 baterie jsou klíčovým doplňkem 
fotovoltaické elektrárny. Zajistí pro Vás vyšší nezávislost 
na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou 
energii. Monitoring na PC, mobil

Cena za dodávku, 
montáž a vyřízení dotace. 
(vč. DPH, dotace je již odečtena)

d O M ÁC í n e b O F I R e M n í

eleKTRÁRnA
 S   d o t a c í ,  n a  m í r u  a   n a  k l í č .    •    D o t a c i  p r o  V á s  v y ř í d í m e .

Fotovoltaická elektrárna 2,16 kWp 
s akumulací do vody  (8ks FV panelů)

dotace 60 000 Kč + 5 000 Kč projekt
Systém vhodný pro dům s min. spotřebou 3.000 kWh/rok

Fotovoltaické panely vyrábějí elektrický proud, který si 
můžete v domácnosti okamžitě spotřebovat a přebytkem 
ohřejete užitkovou vodu. Celý systém funguje plně 
automaticky. Monitoring na PC, mobil

Cena za dodávku, 
montáž a vyřízení dotace. 
(vč. DPH, dotace je již odečtena)

65 000 Kč 179 000 Kč


