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•	 Dne 5. 4. 2016 se starostka měs-
ta s vedoucím Odboru životního 
prostředí MěÚ panem J. Urbán-
kem a  architektkou zabývala 
novou studii Městského parku 
v  Týništi n. O. Tato nová studie 
již nezahrnuje prvek rybníčku, 
nakolik zastupitelé města jako 
i občané města nejsou v této zále-
žitosti jednotní. Někomu se nový 
vodní parkový prvek líbí, jiný má 
obavy o  bezpečnost našich nej-
menších obyvatel (utonutí dětí) 
či nadměrnému výskytu komárů. 
Také finanční částka při zařaze-
ní prvku rybníčku do rozpočtu 
města 2016 hrála významnou 
roli.

•	 Dne 6.  4.  2016 starostka měs-
ta s  Ing. Štěničkou, M. Vikem, 
Z.Hejnou jednala ve společnosti 
SUDOP PRAHA a.s., kde nám 
byly představeny návrhy nové 

studie mimoúrovňového kříže-
ní železniční tratě. S  potěšením 
mohu konstatovat, že se výše 
uvedeným téhož dne na jednání 
se SŽDC podařila zásadní věc – 
podařilo se vyjednat se Správou 
železniční a dopravní cesty finan-
cování a realizace celého projek-
tu a  to ve výši cca 250 milionů. 
V  případě, že zastupitelé města 
dne 25.  4.  2016 schválí někte-
rou z  variant předložené studie 
křížení týnišťských kolejí a  dají 
předběžný souhlas s  případnou 
stavbou (za určitých podmí-
nek), pokud nenastanou jakékoli 
schvalovací, stavební či jiné kom-
plikace, občané by mohli novou 
trasou zdolávat železniční koleje 
již v roce 2026/2027. Studie byla 
veřejnosti představena na ve-
řejném zasedání zastupitelstva 
dne 25. 4. 2016 a podrobně bude 
prezentována v červnovém zpra-
vodaji.

•	 Dne 7.  4.  2016 starostka města 
s obchodním ředitelem Ing. Hři-
bem ze společnosti SWIETEL-
SKY stavební s.r.o. Týniště nad 
Orlicí projednala možnosti spo-
lupráce (firma provozující v are-
álu bývalého Elitexu obalovnu). 
Následně byl předložen cenový 
návrh oprav komunikace za že-
lezničním přejezdem u  Elitexu 

Koncem roku 2015, konkrétně 
koncem měsíce října, bylo dokon-
čeno na budově Mateřské školy 
U  Dubu zateplení stěn a  střešního 
pláště. Toto zateplení bylo součástí 
projektu „Energetické úspory - MŠ 
U Dubu Týniště nad Orlicí – Město 
Týniště nad Orlicí, Identifikační čís-
lo: CZ.1.02/3. 2. 00/14.25333“.

Projekt byl financován za spolu-
účasti fondu soudržnosti Evropské 
unie a Státního fondu životního pro-
středí v rámci 60. Výzvy Operačního 
programu Životní prostředí, priorit-
ní osa/oblast podpory: 3. 2. 1. Reali-
zace úspor energie.

Cílem projektu bylo snížení ener-
getické náročnosti budovy Mateřské 
školy U  Dubu, Družstevní č.p. 938, 
Týniště nad Orlicí. Realizace pro-
jektu zahrnovala zateplení budovy, 
výměnu části otvorových výplní 
a  využití odpadního tepla pomocí 
řízeného větrání – rekuperace.

Nová okna s dvojsklem byla osa-
zena již v r. 2011 a 2013. Zlepšením 
parametrů objektu, vč. realizace 
vzduchotechnických systémů, bude 

snížen požadavek na dodávku ener-
gie. Kromě snížení emisí škodlivin 
se přínos projeví i ve výrazném sní-
žení provozních nákladů, což bude 
mít příznivý vliv i na rozpočet města 
v dalších letech. Komfort a zdravější 
prostředí pro naše děti se finančně dá 
ocenit jen velmi těžce.

Celkové náklady projektu činí 
7 438 465 Kč. Z toho byla výše dota-
ce 3 651 978 Kč. Práci odvedla firma 
REMING, s.r.o., Rychnov nad Kněž-
nou.

Dokonalým provedením zateplení 
je uspořena nemalá část energie na 
vytápění objektu. Spojením výborně 
řešené obálky budovy a  systému ří-
zeného větrání, ideálně se zpětným 
ziskem tepla, je kromě dosažení další 
úspory provozní energie zajištěno 
požadované vnitřní prostředí, jsou 
vytvořeny potřebné podmínky pro 
výměnu vzduchu a  tím i  pro pobyt 
osob a dětí. Snižuje se nebezpečí po-
škození stavební části např. konden-
zací vnitřní vlhkosti a vzniku zaplís-
nění. Jsou vytvořeny podmínky pro 
vyšší výkonost žáků a učitelů, jejich 

lepší pozornost a  snížení nemoc-
nosti. Díky zateplení a  technickému 
vybavení umožňuje bezproblémový 
a dlouhodobý pobyt osob, pro které 
je určena.

V letošním roce bude ještě objekt 
mateřské školy na osluněných stra-
nách doplněn o vnější žaluzie.

Velmi zajímavý článek o zateplení 
MŠ je zveřejněn na TZB-info:

http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-
-skol/13728-realizace-rizeneho-ve-
trani-ms-u-dubu

Odbor správy majetku 
MěÚ Týniště nad Orlicí

   

směrem k zahrádkám a cyklotra-
se na Třebechovice, kde dochází 
vlivem zvýšeného pohybu SŽDC 
ke značnému poškozování místní 
komunikace, která je v  majetku 
města.

•	 Dne 8.  4.  2016 zasedala Komise 
prevence kriminality. Pro naše 
občany připravujeme anketu 
o tom, jak se cítí bezpečně v na-
šem městě. Anketní lístky nalez-
nete v  některém z  příštích čísel 
zpravodaje a  ve vašich poštov-
ních schránkách.

•	 Dne 12.  4.  2016 projednala za 
účasti právní firmy paní starostka 
možnosti financování Sportov-
ních klubů v  našem městě. Sna-
hou radních, zastupitelů města je 
učinit veškeré transparentní zá-
konné kroky k podpoře a finan-
cování sportu.

•	 Dne 13.  4.  2016 paní starost-
ka v  kanceláři starostky města 
přivítala zástupce Školské rady 
Základní školy v  Týništi n.O. 
Projednali společně pravomoci 
školské rady, možnosti spoluprá-
ce s Městem Týniště n.O. a zámě-
ry investic pro příští rozpočtové 
období. Paní starostku zajímaly 
informace o  spolupráci školy 
s rodiči, možnosti výletů a výcvi-
ků našich dětí v letním a zimním 
období, stížnosti a náměty rodičů 

jak zlepšit prostředí v  Základní 
škole.

•	 Dne 15. 4. 2016 přijala paní sta-
rostka zástupce Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odbo-
ru ekonomického.

•	 Dne 20. 4. 2016 se uskutečnila od 
17 hod. v Kulturním domě Týni-
ště n.O. Sokolská akademie pořá-
daná Tělocvičnou jednotou Sokol 
Týniště n.O. Za město Týniště 
n.O. se zúčastnila paní starostka.

•	 V průběhu měsíce dubna se sta-
rostka města setkávala s  občany, 
kteří chválili čistotu veřejných 
prostranství, upravená dětská 
hřiště a vstřícnost městské policie 
k  občanům. Projednala stížnosti 
na časté krádeže na místním 
hřbitově, které byly obratem ře-
šeny s  městskou policií. Projed-
nala s  vedoucím odboru správy 
majetku komplikace společnosti 
Aqua servis s.r.o. při opravách 
vodovodního řádu v  ul. Dukel-
ská i  novinku pro naše občany 
– městské páteční trhy, které se 
uskuteční na zkoušku ve dnech 
6. 5. , 24. 6. , 15. 7. , 12. 8. , 9. 9. , 
14. 10. a 11. 11. 2016. V případě 
zájmu ze strany občanů budou 
trhy pokračovat i v roce 2017.

Krásné jarní dny
Ing. Jana Galbičková, 

starostka města



ZPRÁVy Z RADNicE

strana 04

   

A) Schvaluje

•	Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene –služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu, č. : IE-
12-2005346. Název stavby: Týni-
ště nad Orlicí - Smetanova - rek. 
NN.

•	Žádost Městské knihovny o  po-
užití znaku Města Týniště nad 
Orlicí k  jednorázovému propa-
gačnímu účelu.

•	Pronájem části pozemku p. č. 
1020 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
a  části pozemku par. č. 1019/1 
o  celkové výměře 617 m2 pro 
***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 04. 2016 – pronájem zahrád-
ky. Ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

•	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor mezi Městem 
Týniště nad OIrlicí a Podnikatel-
ským klubem Orlicko a Podorlic-
ko, z.s  - úhrada nákladů za spo-
třebovanou elektrickou energii.

•	Nominaci Mgr. Kavky Tomáše 
Ph.D. do Kulturní a  školské ko-
mise.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Margitě Cachové a  panu 
Jiřímu Cachovi od 1. 4. 2016 do 
30. 6. 2016 za podmínky dodrže-
ní dohodnutých splátek dluhu.

•	Prodloužení nájemní smlou-
vy panu Václavu Havířovi od 
1. 4. 2016 do 31. 3. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Pavle Pokorné od 1. 4. 2016 
do 31. 3. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Michaele Rejdové od 
1. 4. 2016 do 31. 5. 2016 za pod-
mínky, že bude uhrazeno dlužné 
nájemné za období prosinec 2015 
a leden 2016 celkem ve výši 5.372 
Kč.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Marcele Čonkové na obdo-
bí od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 za 
podmínky dodržení dohodnu-
tých splátek dluhu a  vyrovnání 
závazků vůči městu Týniště nad 
Orlicí.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Pavlíně Havířové na obdo-
bí od 1.  4.  2016 do 30.  9.  2016 
za podmínky vyrovnání závazků 
vůči městu Týniště nad Orlicí

•	Na základě stanoviska právní 
firmy změnu nájemní smlouvy 
z manželů Lukáčových nad Orli-
cí na paní Miroslavu Lukáčovou 
za podmínky, že nový dodatek 
nájemní smlouvy bude podepsán 

oběma bývalými manželi.
•	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o záso-

bování teplem objektu č. p. 950 
pro rok 2016 za cenu tepla ve výši 
504,84 Kč/GJ.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola Město, vč. záporného hos-
podářského výsledku ve výši – 
44.404,92 Kč a  jeho vypořádání 
pokrytím z  rezervního fondu ve 
výši 44.404, 92 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu, vč. hospodářské-
ho výsledku ve výši 21.138,99 
Kč a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
21.138,99 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou, vč. hos-
podářského výsledku ve výši 
264.162,42 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 264.162,42 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí, vč. hospodářského výsledku 
ve výši 79,67 Kč a jeho vypořádá-
ní přídělem do rezervního fondu 
ve výši 79,67 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
7.826,51 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 7.826,51 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Městská 
knihovna, vč. hospodářského vý-
sledku ve výši 40.536,77 Kč a jeho 
vypořádání přídělem do rezerv-
ního fondu ve výši 40.536,77 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
33.481,96 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 33.481,96 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
14.857,17 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 7.857,17 Kč a  přídělem do 
fondu odměn ve výši 7.000,00 Kč.

•	Účetní závěrku za rok 2015 
příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
24.646,21 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 24.646,21 Kč.

•	Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orli-

   

cí použití finančních prostředků 
z fondu investic dle § 31 odst.2a) 
zákona č.250/2000 Sb., ve výši 
48.500 vč. DPH na zakoupení 
plynového sporáku.

•	Smlouvu o  uzavření smlouvy 
budoucí na zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-
2014219/VB/2, Týniště nad Or-
licí, Voklik, 1446/6, SŽDC-kNN 
úprava.

•	Přípravné práce na zadání pro-
jektové dokumentace k  areálu 
školního hřiště.

•	Osobu zodpovědnou – stavební 
dozor při stavebních zakázkách 
Města Týniště nad Orlicí pana 
Pavla Rohlíčka.

•	Schvaluje udělení plné moci 
JUDr. J. Moravcovi k  zastupo-
vání města Týniště n.O. ve věci 
vymáhání dlužných pohledávek 
a  ukládá starostce města plnou 
moc podepsat.

•	Schvaluje žádost Ivety a  Jiřího 
Němce, Chotěboř pořádat v  Tý-
ništi n.O. na náměstí v místě stá-
vajícího tržiště trhy v  termínech 
15. 4. , 6. 5. , 24. 6. , 15. 7. 12. 8. , 
9. 9. , 14. 10. , 11. 11. 2016 a uklá-
dá Odboru správnímu připravit 
nájemní smlouvu s  uvedením 
plošného rozsahu trhů za pod-
mínky: ceny 4000 Kč včetně 
DPH za jeden trh a za podmínky, 
že místní prodejci budou platit 
nájemné přímo Službám města 
Týniště n.O.

b) bere na vědomí

•	Oznámení České školní inspekce 
o  uskutečnění inspekční činnos-
ti ve dnech 7. 3. 2016–9. 3. 2016 
v DDM.

•	Protokol o  kontrole č.j. 
ČŠIH-79/16-H a Inspekční zprá-
vu České školní inspekce č.j. 
ČŠIH – 78/16-H v  DDM včetně 
doporučení zaměřit se více na 
čerpání finančních prostředků 
z dotačních titulů.

•	Zápis a informaci starostky měs-
ta o veřejném projednávání pro-
jektu ŘSD „Rozšíření silnice 1/11 
Týniště –Třebechovice – pilotní 
projekt 2+1“ ze dne 9. 3. 2016.

•	Informaci starostky města o nové 
skutečnosti v  rámci přípravy 
elektrické přípojky ČEZ do firmy 
Condec spol s  r.o. v Petrovicích, 
navýšení na 132 A.

•	Informaci projektové manažerky 
Ing. Veselé a ukládá jí dále jednat 
o možnosti získání dotace pro rok 
2017 v max. výši 120 000 z gran-
tového programu Škoda Auto na 
vybudování školního hřiště pro 
výuku dopravní výchovy.

•	Dopis zastupitele Ing. Ládra 

v  záležitosti pronájmu č.p. 234 
a ukládá starostce města odepsat.

•	Odpověď starostky města na e-
-mail p. Kopeckého na odkoupe-
ní části pozemku u domu č.p. 234 
a části haly, nakolik tento bod byl 
stažen z  jednání ZM č. 10 dne 
29. 2. 2016.

•	Protokol o  jednání před soudem 
prvního stupně mezi Českou 
spořitelnou, a.s., a Markétou Kej-
zlarovou, jejíž opatrovníkem je 
Město Týniště nad Orlicí.

•	Složení komisí: Sportovní, Byto-
vé, Stavební, Kulturní a  školské, 
Zdravotní a sociální, Komise pro 
životní prostředí, Komise pro 
územní plán, Komisi preven-
ce kriminality, Komise pro VŘ 
a VZ, Komise přestupkové a pří-
pravu odměn zaměstnancům 
a  nečlenům z  řad zastupitelů za 
práci v těchto komisích.

•	Protokol o  kontrole č.j. 
ČŠIH-67/16-H a Inspekční zprá-
vu České školní inspekce č.j. 
ČŠIH – 65/16-H v  MŠ - Město 
a ukládá ředitelce MŠ Město od-
stranit závady ve zprávě obsaže-
né.

•	Informaci o  plánované schůzce 
Komise pro projednávání ÚP na 
SUDOP s.r.o. a SŽDC Praha dne 
6. 4. 2016 včetně výsledku dosa-
vadního vyjednávání o možných 
variantách mimoúrovňového 
křížení žel. tratě.

•	Oznámení KSČM o uskutečnění 
shromáždění k  1. máji a  uděluje 
souhlas.

•	Postup ohledně úhrady dlu-
hu paní Ivety Čonkové původ-
ně bytem *** – vystěhována 
k  31.  10.  2014. S  paní Ivetou 
Čonkovou proběhlo první stání 
u  soudu ohledně úhrady vznik-
lého dluhu ve výši 5.990 Kč 
s  tím, že jednání bylo odročeno 
na 23.  3.  2016. Právní kancelář 
podnikla kroky ohledně uzavře-
ní soudního smíru s tím, že paní 
Čonková bude dluh splácet mě-
síčními splátkami ve výši 500 Kč, 
uhradí soudní poplatek. Náklady 
řízení by každý ze zúčastněných 
nesl sám (náklady města jsou ve 
výši 500 Kč).

•	Žádost paní Prošvicové o  neo-
právněném užívání bytu její pří-
buznou s tím, že RM nebude do 
rodinného sporu zasahovat.

•	Zápis ze Zdravotní a sociální ko-
mise ze dne 7. 3. 2016.

•	Zápis z  Komise prevence krimi-
nality ze dne 26. 2. 2016.

•	Zápis z jednání společníků Ode-
ko s.r.o. ze dne 25. 2. 2016.

•	Informaci starostky města o při-
pravovaných projektových zá-
měrech a  projektových žádos-
tech podaných Městem Týniště 

usnesení č. 37
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 14. 3. 2016
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nad Orlicí a  jeho příspěvkovými 
a dalšími organizacemi.

•	Informaci a  zápis ze společné-
ho jednání Města Týniště n.O., 
advokáta Města Týniště n.O., se 
společností Prima, s.r.o., a  jejich 
advokáty a  ředitelem KC ze dne 
1. 3. 2016.

•	Bere na vědomí oznámení Odbo-
ru ekonomického KHK o  usku-
tečnění kontrol projektů: Výdaje 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce vynaložené v  roce 
2015, pod č. sml. 15JPO01-0023 
a pod č.sml. 15JPO03-0190.

c) ukládá

•	Starostce města napsat zamítavé 
stanovisko na požadavky Mgr. 
Moravce, starosty Borohrádku 
a  Bc. Benešové starostce Žďáru 
n.O. ve věci využívání Městské 
policie Týniště n.O.

•	Zařadit do jednáná ZM vyhláše-
ní nálezu - Kaplička Voklik na 
parc.č. 1393/1 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

•	Tajemníkovi městského úřadu 
připravit cenový návrh 4 ks víta-
cích tabulí pro vjezdy do Města 
Týniště nad Orlicí, včetně infor-
mace zakázu podomního prode-
je.

•	Zařadit do jednání ZM vyhlá-
šení architektonické soutěže na 
projektový záměr (studie) pro 
výstavbu nové požární zbrojnice, 
včetně podání projektové žádosti 
„Stavba požární zbrojnice“ pro 
rok 2017. Dotace může dosáh-
nout až 50 % nákladů akce v běž-
ném roce, max. však 4,5 mil. Kč.

•	Vedoucí správního odboru zadat 
u  místní realitní kanceláře od-
borný posudek na zjištění místní 
ceny obvyklé za roční pronájem 
budov, ploch areálů, garáží, pří-
střešků, které mají ve výpůjčce 
příspěvkové organizace (Geriat-
rické centrum, Služby města, ZŠ, 
Kulturní centrum). Tento posu-
dek slouží pro účely daňového 
přiznání.

•	Starostce města zajistit účast 
právní firmy na schůzce 
18. 3. 2016 ve věci likvidace DSO 
Poorlicko.

•	Projednat v ZM prodej přenosné 
motorové stříkačky PS12 Obci 
Zdelov, IČ: 275 549, za cenu 
11.000 Kč.

•	Zařadit do jednání ZM záměr 
prodeje části pozemku parc.č. 
194 v k.ú. Rašovice u Týniště nad 
Orlicí za cenu 100 Kč/m2.

•	Zařadit do jednání ZM a do roz-
počtu nezbytnou částku 450 000 
Kč z důvodu havárie střechy ko-
telny střed.

•	Tajemníkovi MěÚ v  Týništi nad 

Orlicí uskutečnit výběrové řízení 
na ředitelku MŠ Město.

 

A) Schvaluje

•	Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí s využitím na zahrádky pro 
občany.

•	Záměr pronájmu pozemků v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

•	Pronájem části pozemku p. č. 
1596 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 240 m2 pro *** za cenu 
2 Kč/m2/rok od 01.  05.  2016 
za účelem pronájmu pozemku 
jako zahrádky a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

•	Žádost Ivety a Jiřího Němce, Cho-
těboř, pořádat v Týništi nad Orli-
cí na náměstí v místě stávajícího 
tržiště trhy v  termínech 15.  4.  , 
6. 5.  , 24. 6.  , 15. 7. 12. 8.  , 9. 9.  , 
14. 10. , 11. 11. 2016 a ukládá od-
boru správnímu připravit nájem-
ní smlouvu s uvedením plošného 
rozsahu trhů za podmínky: ceny 
4000 Kč včetně DPH za jeden trh.

•	Rozhodnutí o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace obcím pro-
střednictvím Královéhradeckého 
kraje, IČO: 70889546, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové, z  rozpočtu MV 
– GŘ HZS ČR na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí 
na rok 2016. Město Týniště nad 
Orlicí je příjemcem účelové ne-
investiční dotace na zabezpečení 
akceschopnosti kategorie JPO II 
ve výši 120.000 Kč.

•	Rozpočtové opatření č. 1.
•	Směrnici č. 1/2016 o  zabezpeče-

ní zákona č. 320/2001 Sb., o  fi-
nanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zá-
kon o  finanční kontrole), v  plat-
ném znění.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, na období od 1. 5. 2016 
do 30. 4. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, na období od 1. 5. 2016 
do 30. 4. 2017.

•	Prodloužení nájemní smlouvy 
panu ***, na období od 1. 3. 2016 
do 30. 4. 2016.

•	Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město dle zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
dle § 30 odst. 4 posílení fondu in-
vestic převodem částky z  rezerv-
ního fondu ve výši 51.000 Kč.

•	Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město dle zákona č. 

   

250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
dle § 31 odst. 2a) čerpání fon-
du investic, (FRM) max. do výše 
284.000 Kč vč. DPH. Zároveň po-
voluje výjimku k  čerpání fondu 
investic pod povolenou hranici 
50.000 Kč z  důvodu dotace pro-
jektu „Vrbičkohrátky I“.

•	Podání projektové žádosti Mateř-
ské školy Město u KÚ KHK „Vr-
bičkohrátky II“

•	a  schvaluje spoluúčast města na 
projektu ve výši 27 498 Kč.

•	Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi Městem Kostelec nad Or-
licí a  Městem Týniště nad Orlicí 
o  vykonávání přenesené působ-
nosti podle zákona č. 13/1997 
Sb., o  pozemních komunikacích, 
v  platném znění v  záležitostech 
vykonávat agendu speciálního 
stavebního úřadu ve věcech míst-
ních komunikací.

•	Udělení plné moci p. Ing. Ivě Ve-
selé ve věci přístupu do portálu 
EAGRI a  do portálu Farmáře 
SZIF z  důvodu podání žádosti 
o  dotaci prostřednictvím MAS 
NAD ORLICÍ o.p.s.

•	Záměr pronájmu části pozemku 
parc.č. 2243 a  části púpozemku 
parc.č. 2248/3 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí dle přílohy a  využitím na 
zahrádky.

•	Vítěze poptávkového řízení na 
montáž podlahové krytiny o  vý-
měře 55 m2 pro Polikliniku Týni-
ště nad Orlicí firmu Burda Interi-
éry, IČO: 67466575, ve výši 64 755 
Kč + DPH.

b) bere na vědomí

•	skutečněné poptávkové řízení ře-
ditelky Mateřské školy Město pro-
jekt „Kulíkovy věžičky“.

•	Oznámení o přijatých opatřeních 
a  odstranění nedostatků zjiště-
ných při kontrole ČŠI v  příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
Město Týniště nad Orlicí.

•	Roční zprávu za rok 2015 pří-
spěvkové organizace Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí.

•	Výsledky veřejnosprávní kontroly 
Královéhradeckého kraje a proto-
kol č. 25/MEK/2016/ KD o čerpá-
ní dotací jednotkou sboru dobro-
volných hasičů č. 15JPO01-0190. 
Bez závad.

•	Výsledky veřejnosprávní kontroly 
Královéhradeckého kraje a proto-
kol č. 26/MEK/2016/ KD o čerpá-
ní dotací jednotkou sboru dobro-
volných hasičů č. 15JPO01-0023. 
Bez závad.

•	Předloženou projektovou do-
kumentaci ČEZ Distribuce, a.s., 
vedení kabelu NN při akci „Týni-
ště n.O., Petrovice 15, CONDEC 

–kNN, č. IV.-12-2014168 ze dne 
28. 3. 2016.

•	Žádost Stavitelství DS s.r.o. ve 
věci technického řešení oprav ko-
munikací, které nejsou předmě-
tem VŘ a VZ.

c) Zamítá

•	Záměr koupě části pozemku par. 
č. 1662/5 v k. ú. Týniště nad Or-
licí, jedná se o lokalitu „Podboří“ 
na výstavbu rodinného domu pro 
p. *** z důvodu neschválení nové-
ho územního plánu.

•	Záměr koupě části pozemku par. 
č. 1662/5 v k. ú. Týniště nad Or-
licí, jedná se o  lokalitu „Podbo-
ří“ na výstavbu rodinného domu 
pro pana *** a paní *** z důvodu 
neschválení nového územního 
plánu.
Návrh p. Jiřího Sedláčka ve věci 

rekonstrukce ul. Smetanova a  ul. 
Denisova.

D) ukládá

•	Zařadit do jednání ZM stanovení 
výše limitů pro novou směrnicí 
o  zadávaní veřejných zakázek. 
RM doporučuje limity navýšit dle 
předloženého návrhu.

•	Projednat v  ZM záměr odkupu 
části pozemku p.č. 484/1 v  k.ú. 
Štěpánovsko pro p. ***.

•	Zařadit do jednání ZM spolu-
účast města na projektu Mateřské 
školy Město u KÚ KHK „Vrbičko-
hrátky II“ ve výši 27 468 Kč.

•	Provést veřejnosprávní kontro-
lu v  měsíci květnu u  příspěvko-
vých organizací Mateřská škola 
- U  Dubu, Základní umělecká 
škola a Geriatrické centrum Týni-
ště nad Orlicí. Pověření ke kont-
role vydá starostka města.

•	Zadat audit v  Mateřské škole 
Město za rok 2015 a  I. pololetí 
2016 z důvodu změny vedení MŠ 
Město.

•	Zařadit do jednání ZM záměr 
financování kanalizace v Petrovi-
cích na Orlicí na základě usnese-
ní z valné hromady DSO Křivina 
konané 24. 3. 2016.

•	Zařadit do jednání ZM v souvis-
losti se záměrem výstavby kana-
lizace v k.ú. Petrovice nad Orlicí 
projednání žádosti firmy CON-
DEC o  zvýšení kapacity jističe, 
včetně položení elektrické přípoj-
ky.

•	Stavební komisi posoudit žádost 
Mgr. Kopeckého – finanční po-
žadavek 780 000 Kč bez DPH za 
stavební úpravy v  č.p.234 a  při-
lehlé hale.

•	Ukládá vedoucímu odboru sprá-
vy majetku oslovit člena stavební 
komise Ing. Tošovského ve věci 

usnesení č. 38
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 4. 4. 2016
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žádosti Stavitelství DS, s.r.o., 
technického řešení oprav komu-
nikace, která není předmětem 
zadávací dokumentace, kdy při 
výměně obrubníků může dojít 
k jejímu poškození.

•	Ukládá vypsat VŘ na zhotovitele 
webových stránek města.

E) Revokuje

•	Usnesení z  jednání RM dne 
14. 3. 2016 č. 37 bod A/28 - Žá-
dost Ivety a Jiřího Němce, Chotě-
boř, pořádat v Týništi nad Orlicí 
na náměstí v místě stávajícího tr-
žiště trhy.

A)  Schvaluje:

•	Hospodaření města Týniště nad 
Orlicí k 31. 12. 2015.

•	Rozpočet města pro rok 2016 
takto: 
celkové příjmy rozpočtu ve výši 
85.476.277,42 Kč 
financování ve výši 40.224.230,84 
Kč 
celkové zdroje rozpočtu ve výši 
125.700.508,26 Kč 
běžné a kapitálové výdaje celkem 
ve výši 
104.818.880,00 Kč 
rezerva ve výši 20.881.628,26 Kč 
celkové výdaje rozpočtu včetně 
rezervy ve výši 
125.700.508,26 Kč

•	Rozpočet města Týniště nad Orlicí 
je schválen jako rozpočet schodko-
vý, schodek je kryt f i n a n č n í m i 
prostředky z minulých let.

•	Závazné ukazatele rozpočtu – ma-
teriál „Schválený rozpočet na rok 
2016“.

•	O následujících vyjmenovaných zá-
vazných ukazatelích ve schváleném 
rozpočtu (o  jejich realizaci, či od-
stranění z rozpočtu) bude rozhod-
nuto na 12. zasedání Zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí:

•	§ 3419 TJ Sportovní klub Petrovice, 
pol. 5222 dotace na opravy a údrž-
bu100.000 Kč
§ 3419 Sportovní klub Týniště n. 

O., pol. 5222 dotace 1.950.000 Kč
§ 3419 Sportovní klub Týniště n. 

O., pol. 6322 investiční dotace:
spoluúčast dotace na rekonstrukci 

fotbalového hřiště Olšina 2.000.000 
Kč

§ 3419 Sportovní klub Týniště 
n. O., pol. 6322 investiční dotace 
na neuznatelné výdaje související 
s rekonstrukcí fotba hřiště Olšina 
400.000 Kč

§ 3419 Sportovní klub Týniště n. 

O., pol. 6322 investiční dotace na 
demolici kuželny a úpravu pláně 
800.000 Kč.
•	Dle svých kompetencí vyhrazených 

zákonem o obcích poskytnutí pří-
spěvků, dotací, peněžitých a  věc-
ných darů v té výši a těm fyzickým 
a  právnickým osobám, které jsou 
uvedeny v  materiálu „Schválený 
rozpočet na rok 2016“ – příloha č. 
2 (o vyjmenovaných dotacích uve-
dených pod bodem č. A/3 usnesení 
bude rozhodnuto na 12. zasedání 
Zastupitelstva města Týniště nad 
Orlicí).

•	Veškeré transfery jsou určeny k po-
užití do konce rozpočtového roku, 
pokud není nebo nebude v  prů-
běhu běžného rozpočtového roku 
usnesením zastupitelstva stanove-
no jinak.

•	Rozpis schváleného rozpočtu do 
plného třídění rozpočtové skladby 
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o roz-
počtové skladbě, je v  kompetenci 
vedoucí finančního odboru.

•	Rozpočtový výhled na roky 2017 – 
2019.

•	Uzavření veřejnoprávních smluv 
o  poskytnutí neinvestičních 
i  investičních dotací, viz. níže 
uvedeno, z  rozpočtu města Tý-
niště nad Orlicí a  pověřuje sta-
rostku města podpisem smluv. 
SK Ontário, Týniště nad Orli-
cí Kč 15 000 TJ Sokol Kři-
vice Kč 50 000 TJ Sokol Křivi-
ceKč 90 000 TJ Sportovní klub 
Petrovice Kč 50 000 Sportovní 
klub Týniště nad Orlicí Kč 15 000 
Tělocvičná jednota Sokol Týniště 
nad Orlicí Kč 60 000 Euroregion 
Pomezí Čech, Moravy a  Kladska- 
Glacensis Kč 5 000 Galerie Jarosla-
va Dostála Kč 5 000 Spolek 
přátel města Týniště Kč 25 000 
Sbor dobrovolných hasičů Týniš-
tě Kč 10 000 Občanské sdružení „ 
Za rozvoj Petrovic“, Petrovice Kč 
10 000 Občanské sdružení „ Za roz-
voj Petrovic“, Petrovice Kč 15 000 
Občanské sdružení „ Za rozvoj 
Petrovic“, Petrovice Kč 20 000 Spo-
lek kultuře na dosah, Týniště nad 
Orlicí Kč 20 000 Spolek kultuře na 
dosah, Týniště nad Orlicí Kč 20 000 
Mateřské centrum Ratolest Týniště 
nad Orlicí Kč 20 000 HEWER.z.s. 
Praha Kč 10 000 Domácí hospic 
Setkání, Rychnov n.K. K č 
20 000 Centrum OrionKč 20 000 
Centrum LIRA z.ú. Liberec K č 
5 000 VerMi, z.s., Týniště nad Or-
licí Kč 3 000 Svaz tělesně postiže-
ných v  ČR z.s.,Týniště nad Orlicí 
Kč 5 000 Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Rychnov n.K. Kč 
6 000 Český svaz chovatelů, Týniště 
nad Orlicí Kč 5 000 ZO 
Českého svazu včelařů, Týniště nad 

   

Orlicí Kč 3 000 Klub Dětí a mlá-
deže Hradec Králové Kč 8 000 Mys-
livecký spolek Petrovice K č 
7 500 Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště Kč 29 400 Český rybářský 
svaz Týniště nad Orlicí K č 
5 000 Římskokatolická farnost Kč 
120 000

•	Darovací smlouvu pro pana Jiřího 
Kamše ve výši 20 000 Kč a pověřuje 
starostku města podpisem smlou-
vy.

•	Odkup pozemku par. č. 344, jehož 
součástí je budova s č.p. 37 a poze-
mek par. č. 343 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 2.400 000 Kč od ***. 
Poplatky hradí prodávající a  po-
věřuje starostku města podpisem 
kupní smlouvy.

•	Záměr prodeje části pozemku par. 
č. 194 v k. ú Rašovice u Týniště nad 
Orlicí za cenu 100 Kč/m2 + DPH + 
poplatky s prodejem spojené a po-
věřuje starostku města podpisem 
smlouvy.

•	Prodej přenosné motorové stříkač-
ky PS 12 obci Zdelov, IČ: 275 549 za 
cenu 11.000 Kč.

•	Vyhlášení nálezu – Kaplička Vo-
klik na par. č. 1393/1 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí. Po uplynutí tří roků od 
vyhlášení nálezu, nabude nálezce, 
město Týniště nad Orlicí nebo jiná 
osoba, které byla věc svěřena, vlast-
nické právo k věci nebo výtěžku za 
ni strženému dle zák. č. 89/2012 Sb.

b) bere na vědomí

•	Zprávu o činnosti rady města.
•	Zprávu finančního výboru k  roz-

počtu města na rok 2016.
•	Kontrolu úkolů z minulých jednání 

ZM.
•	Informaci komise pro projedná-

vání územního plánu – studie SU-
DOP, s.r.o.

•	Odměňování členů komisí a výbo-
rů, kteří nejsou členy zastupitelstva, 
od nového volebního období.

b) Zamítá

•	Podání projektové žádosti na vý-
stavbu nové hasičské zbrojnice 
v  dotační výzvě MV ČR,Dotace 
pro SDH“ v roce 2017, podprogra-
m:,Stavba hasičské zbrojnice“. Do-
tace ve výši 50 % nákladů, max. ve 
výši 4,5 mil. Kč.

•	Poskytnutí finančního příspěvku 
pro MAS nad Orlicí, o.p.s.

D) ukládá

•	Zařadit do rozpočtu roku 2016 
částku 750.000 Kč na pořízení židlí 
Dublino Loco II. pro Kulturní dům.

•	Zařadit do rozpočtu 2016 částku 
450.000 Kč na nezbytně nutnou 
opravu na kotelně Střed.

•	Zařadit do rozpočtu 2016 částku 
100.000 na pořízení nových vitrín 
pro politické strany a spolky.

•	Zařadit do rozpočtu města částku 
800.000 Kč na nutnou rekonstrukci 
Ontaria a uskutečnit novou doho-
du na financování dalších oprav 
s novým pronajímatelem.

•	Zařadit do rozpočtu města částku 
15.000 Kč pro z.s. Za rozvoj Petro-
vic.

•	Zařa dit do rozpočtu města částku 
120.000 Kč pro Římskokatolickou 
farnost.

•	Zasílat zastupitelům elektronicky 
zápisy ze zasedání zastupitelstva 
města a zařadit bod „Schválení zá-
pisu z předešlého jednání ZM“ do 
programu následujícího zasedání 
ZM.

Ing. Jana Galbičková
starostka 

MUDr. Josef Otava
místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní 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.

usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva města Týniště n. O. 

konaného dne 21. 3. 2016
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Vážení spoluobčané,
informujeme vás, že od 1. 4. 2016 

pracuje na Městském úřadu v Týni-
šti nad Orlicí sociální pracovnice, 
Mgr. Lenka Bečvářová, DiS. Soci-
ální pracovnice splňuje příslušnou 
kvalifikaci dle zákona o  sociálních 
službách. Vystudovala Vyšší odbor-
nou školu v  Pardubicích v  oboru 
sociální práce, poté pokračovala ve 
studiu na Univerzitě Hradec Králo-
vé, kde studovala bakalářský obor 
sociální a  charitativní práce a  ná-
sledně magisterský obor sociální 

práce. V  rámci studia získala od-
bornou praxi v různých zařízeních 
(Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Domov důchodců Borohrá-
dek aj.), institucích a zúčastnila se 
mnoha dobrovolných aktivit. Na 
univerzitě pracovala s dětmi a mlá-
deží v  NZDM Modrý pomeranč 
v Hradci Králové. Po ukončení stu-
dia působila jako vedoucí oddělení 
v  Domově pro seniory Anička ve 
Vamberku, následně na Městském 
úřadu v Kostelci nad Orlicí na pozi-
ci sociálního pracovníka v projektu 
Komplexní podpora standardizace 
OSPOD působícího na území ORP 
Kostelec nad Orlicí, kde pracovala 
především s nezletilými dětmi a je-
jich rodinami, organizovala přípa-
dové konference a  vzdělávání pro 
pěstounské rodiny, podílela se na 
zajištění materiálního vybavení pro 
OSPOD a  rovněž vypracovávala 
standardy kvality sociálně-právní 
ochrany.

Sociální pracovnice vám bude 
k dispozici:

Po, St: 7:30 – 17:00

   

Občanské sdružení rodičů a přá-
tel dětí s handicapem ORION zkrá-
tilo svůj název a  zároveň přidalo 
zkratku z.s. (zapsaný spolek) – jeho 
činnost se ale nijak nezměnila 
a i nadále podporujeme děti a mladé 
osoby s handicapem, aby mohly žít 
běžný život, jako jejich zdraví vrs-
tevníci – navštěvovat školu, aktivně 
trávit svůj volný čas a zažívat stejné 
věci, jako my všichni ostatní.

Stále poskytujeme dvě sociální 
služby – osobní asistenci v  r. 2015 
využívalo více než 55 dětí s handi-
capem a  do centra denních služeb 
docházelo téměř 50 dětí a mladých 
dospělých osob s handicapem.

V loňském roce jsme pro zajištění 

sociální služby osobní asistence za-
městnávali cca 15 asistentů. A  jaká 
je náplň práce osobního asistenta? 
Pomáhá dětem a  mladistvým ze-
jména během jejich pobytu ve škol-
ním zařízení - je jim nápomocen při 
oblékání a svlékání, přesunu na vo-
zík, asistuje při podávání jídla a pití, 
při osobní hygieně, při použití WC. 
Asistenci využívají i  děti s  mentál-
ním postižením – také ony potřebují 
dohled i dopomoc při práci ve škole 
či školce. Asistenti také pomáhají 
dětem upevňovat návyky sebeob-
sluhy, vedou je k větší samostatnosti. 
Díky aktivnímu zapojení těchto dětí 
i  při volnočasových aktivitách do-
chází k rozvoji jejich osobnosti, zá-

   

Út, Čt: 7:30 - 14:00
Pá: 7:30 – 13:30
Tel. 494 337 303, e-mail: becvaro-

va@tyniste.cz
Sociální práce bude vykonávána 

rovněž v přirozeném prostředí kli-
entů (především út, čt, pá).

Výkon sociální práce na úrovni 
obecního úřadu především zahr-
nuje:
•	poradenství ohledně sociálních 

dávek
•	pomoc při podávání žádostí o so-

ciální dávky
•	sociální poradenství a pomoc při 

řešení situace osob nacházející se 
v obtížné životní situaci (osobám 
v  hmotné nouzi, bez přístřeší, 
nezaměstnaným a s materiálními 
problémy, osobám ohroženým 
rizikovým způsobem života, do-
mácím násilím, seniorům a OZP, 
rodinám s  dětmi, osobám trpící 
duševním onemocněním aj.)

•	Sociální pracovnice dále:
•	zprostředkovává návazné soci-

ální služby, poskytuje informace 

a spolupracuje s poskytovateli so-
ciálních služeb (domovy pro seni-
ory, pečovatelská služba, domovy 
se zvláštním režimem, azylové 
domy, noclehárny, pobytová zaří-
zení sociálních služeb ad.)

•	provádí sociální šetření a depistáž
•	účastní se jednání komise sociál-

ní a zdravotní a komise prevence 
kriminality

•	spolupracuje s  místními orga-
nizacemi a  institucemi (zejm. 
ÚP ČR, ubytovna Modrák, MěÚ 
Kostelec nad Orlicí, OSSZ, PČR, 
městská policie, nemocnice), 
s lékaři a dalšími specialisty, s ne-
ziskovými organizacemi v  kraji 
i v celé ČR

•	vede agendu zvláštního příjemce 
důchodu

•	vede spisovou dokumentaci, 
zpracovává údaje pro souhrnné 
statistiky a další dokumentaci

•	účastní se odborných kurzů a se-
minářů, různých pracovních se-
tkání

   

jmů, znalostí i tvořivých schopností.
Samozřejmostí je, že rodiče dětí 

využívajících asistenci platí za tuto 
službu, jejich platby ale v  žádném 
případě nestačí pokrýt ani celkové 
mzdové náklady pracovníků v  pří-
mé péči. Centrum Orion, z.s. je 
nezisková organizace, finanční pro-
středky na zajištění osobní asisten-
ce získáváme z  dotací MPSV, Krá-
lovéhradeckého kraje, měst a  obcí 
okresu Rychnov nad Kněžnou. Také 
město Týniště nad Orlicí již několik 
let přispívá na náklady spojené se 
zajištěním sociální služby osobní 
asistence za děti s postižením, které 
ji využívají a jsou občany Týniště.

Mimo tyto sociální služby jsme 
v uplynulém roce nabízeli také mno-
ho dalších aktivit, které byly určeny 
nejen pro samotné děti s  postiže-
ním, ale i pro jejich rodiny. Jmeno-
vat můžeme např. letní tábory nebo 
víkendové pobyty pro děti, hippote-
rapii, zajištění speciální dopravy na 
odpolední aktivity, terapii EEG Bio-
feedback, nabídku odborných semi-
nářů i psychologického poradenství 
pro pečující osoby apod.

Podrobnější informace o činnosti 
Centra Orion naleznete na strán-
kách www.centrum-orion.cz.

M. Červinková
za Centrum Orion
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Impozantní kulisy, dobové kos-
týmy a  úctyhodný počet činných 
herců zdobí nové nastudování 
hudební komedie Vladimíra Ren-
čína Nejkrásnější válka v  podání 
týnišťského souboru Jirásek. Hra 
byla místními ochotníky prvně 
zpracována v roce 1984, a tudíž se 
před vyprodané hlediště místního 
Kulturního domu vrátila v  premi-
éře 8.  4. znovu po 32 letech. Obě 
zpracování spojuje několik herců, 
pozadí kulis starověkého Řecka 
a samozřejmě věčné téma konfliktů 
a zájmů mužů a žen.

V  Kulturním domě Týniště nad 
Orlicí se soubor při premiéře před-
stavil v plné síle. V perfektním ge-
neračním rozložení a se silnými he-
reckými výkony ukázal, že hudební 
komedie s  množstvím pěveckých 
čísel má své opodstatnění i v ochot-
nickém divadle 21. století. Hra, 
která trvá skoro dvě hodiny, nenu-
dí a  baví. Její děj svižně posouvají 
kupředu pěvecká čísla i  jednotlivé 
výkony. Nové zpracování je přitom 

atraktivní nejen pro pamětníky, ale 
do poměrně přímočarého příběhu 
vtáhne i mladší publikum. Zásluhu 
na tom má hned několik faktorů. 
Nejde pouze o generačně vyvážené 
rozdělení rolí, ke kterému přispělo 
její obsazení členy místního mladé-
ho souboru UFO, ale k  atraktivitě 
přispěla i  režisérská dvojice, v  níž 
někdejšího ředitele kulturního dění 
v  Týništi Jana Bohatého (tímto se 
omlouváme za špatnou informaci 
v  minulém zpravodaji, roku 1984 
režírovala Nejkrásnější válku dvo-
jice Eva Drábková a  Jaroslav Ha-
vel, nikoli Bohatý) doplnil Jindřich 
Bartoš z  té nejmladší režisérské 
generace narozené v  posledním 
desetiletí 20. století. Sílu příběhu 
navíc dávají impozantní kulisy 
a  pestrobarevné kostýmy zapůj-
čené z  Národního divadla v  Brně. 
Pozměnila se i  dobová jména. 
Namísto někdejší Principálie, Di-
gitálie či Kanálie se nám v  novém 
zpracování představují Lysistrata, 
Thukid, Lukianos nebo Heybali-

V předvelikonočním období se 
naši žáci zúčastnili krajských kol 
soutěže ZUŠ v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů. Ve 
velmi vysoké konkurenci a  také 
originalitě souborů z celého Krá-
lovéhradeckého kraje se ani naše 
soubory neztratily. Pro někte-
ré soubory to byla soutěž první 
a pro některé zase naopak posled-
ní, ale všichni si odvezli úsměv, 
radost ze hry a ze svých výsledků.

Všem zúčastněným žákům a je-
jich pedagogům gratulujeme!

15. března 2016 – hospitál Kuks 
– soubory zobcových fléten

Duo zobcových fléten (Amálie 
Štěpánová, Kateřina Moravcová) 
– 2. místo

•	 22.  března  2016 – Police nad 
metují – dechové dřevěné

Klarinetové trio (Pavel Blažek, 

Eliška Koldinská, Vojtěch 
Ernst) – 2. místo. Klarinetové 
trio (Jiří Samek, Pavel Blažek, 
Lucie Kašparová) – 3. místo. 
Klarinetové trio (Jan Adamec, 
Martina Kerhartová, Matěj 
Bezrouk) – 3. místo. Klarine-
tové duo (Tereza Rajprtová, 
Luboš Šustr) – 2. místo. Klari-
netové trio (Tereza Rajprtová, 
Luboš Šustr, Ondřej Kohout) – 
2. místo. Klarinetové duo (Jan 
Polívka, Vojtěch Peremský) - 1. 
místo. Saxofonové duo (On-
dřej Kurz, Karel Štrégl) – 1. 
místo s  postupem do ústřed-
ního kola.
 

•	 23.  března  2016 – trutnov – 
dechové žestové
Žesťové trio (Jaroslav Milý, 
Adam Richter, Robin Švagr) – 
2. místo. Žesťový kvartet (Bo-
humil Ptáček, Jakub Janeček, 

   

   

dés. Co nicméně zůstává, je humor 
a stará pravda, že muž se nakonec 
se ženou domluví. O  faktu, že di-
váky hra oslovila, svědčí dvě vy-
prodaná dubnová představení, jak 
premiéra 8.  4.  , tak první repríza 
o  týden později. Herci se nyní již 
těší, že týnišťský um souboru Jirá-

sek poznají i v okolních regionech. 
Na prkna našeho Kulturního domu 
se pak vrátí v rámci 47. týnišťského 
divadelního podzimu.

Tomáš Kavka
Foto: Martin Tobiška
 

David Kukla, Kamil Krištof) 
- 2. místo.
Postupujícímu saxofonovému 
duu přejeme hodně muzikant-
ského umění a  štěstí v  kláních 
nejlepších muzikantů v  rámci 

České republiky. Ústřední kolo 
soutěže proběhne ve dnech 6. 
– 8.  5.  2016 v  ZUŠ J. R. Míši, 
Orlová.

ZUŠ Týniště nad Orlicí
více na www.zustyniste.cz

hORKÁ LiNKA

Vážení spoluobčané,
někteří z  vás mne pravi-

delně informují o  „nešva-
rech“ či nepořádku v našem 
městě. Prostřednictvím 
HORKÉ LINKY mi při-

cházejí podněty k  nápravě 
a  k  zamyšlení. Zde je jeden 
podnět k  zamyšlení. Parko-
viště u Penny marketu.

Ing. Jana Galbičková
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Jaro je v plném proudu, venku 
svítí sluníčko a  nejen díky tomu 
to příroda zařídila tak, že se rodí 
mláďata. Proto se dnes budeme 
věnovat samotnému vzniku nové-
ho života – porodu u feny.

Hned na začátku chceme zdů-
raznit, že porod není nemoc! Jed-
ná se o fyziologické ukončení bře-
zosti (gravidity). Ať už se jednalo 
o krytí plánované či ne, je vhodné 
provést kontrolní vyšetření na 
přítomnost plodů v  děloze – ul-
trasonografické vyšetření (USG). 
Nejčastěji kolem 25. dne od na-
krytí. Pokud je výsledek vyšetření 
ultrazvukem pozitivní, následuje 
zpravidla od majitelů březích zví-
řat množství otázek…

Jak dlouho trvá březost u feny?
Fena je březí průměrně 63 dní 

(58 – 70 dní). Délka závisí na 
přesném dni oplodnění, jelikož 
fena je svolná k  páření několik 
dní a  spermie jsou v  pohlavních 
orgánech samice životaschopné 
až 6 dní. Vajíčka jsou schopna 
oplození po dobu 2 – 3 dnů.

Jak o  fenu pečovat v  průběhu 
březosti?

Jak už bylo řečeno výše, porod 
není nemoc. Fena může vyvíjet 
normální pohybovou aktivitu, sa-
mozřejmě nejde po ni vyžadovat 
extrémní fyzickou zátěž. Většinou 
dá velmi rychle najevo únavu. 
Měla by mít nepřetržitý přísun 
čerstvé vody, ovšem s  krmením 
se to nesmí přehánět. Vhodný je 
přestup na speciální krmivo pro 
březí a následně i kojící feny. Dů-
ležité je nepřekrmovat budoucí 
matku především v  druhé polo-
vině gravidity, kdy je rychlejší 
růst plodů a mohly by vzniknout 
komplikace pro průběh porodu 
(abnormálně velké plody).

Co všechno si mám připravit 
na blížící se porod?

Aby porod proběhl bez obtíží, 
je důležité i  samotné místo. Nej-
lepší je zhotovit nebo pořídit tzv. 
porodní box = jedná se o  dřevě-
nou ohrádku přiměřené výšky, 

kde bude moci fena klidně ležet 
během porodu a následně i něko-
lik prvních týdnů po porodu spo-
lečně se štěňaty. Box umístíme na 
klidné místo, ovšem takové, aby 
se zde fena cítila dobře. Nejlepší 
je navykat ji na něj co nejdříve. 
Rozměry jsou závislé na velikos-
ti plemene. Fena by si do boxu 
měla pohodlně lehnout a mělo by 
v něm být místo i pro budoucí po-
tomky. Výška by neměla překážet 
v  jejím překročení fenou, ovšem 
štěňata by ji alespoň zpočátku ne-
měla překonat.

Pokud je chladnější počasí, je 
dobré mít v  záloze nachystaný 
i  tepelný zdroj. Mláďata nemají 
ihned po porodu vyvinutou ter-
moregulační schopnost a jsou tak 
náchylná k prochlazení, které pro 
ně může být fatální.

Množství čistých ručníků či 
utěrek na osušování potomků 
ihned po porodu. Některá psí 
matka je opravdu starostlivá 
a zvládá vše sama, včetně očištění 
mláďat od plodových obalů, ale 
zejména u  prvorodiček je někdy 
nezbytné feně pomoci.

Peán a  dezinfekce na ošetření 
pupečního pahýlu.

Váha na zaznamenání porod-
ní hmotnosti, barevné stužky na 
rozlišení štěňat.

Telefonní číslo na ochotného 
a  spolehlivého veterinárního lé-
kaře.

Jak poznám blížící se termín 
porodu?

Přibližně týden před očekáva-
ným porodem začneme měřit 2x 
denně tělesnou teplotu rektálně 
pomocí digitálního teploměru. 
Měření provádíme ve stejném 
čase. Získáme tak objektivní 
přehled o  normální tělesné tep-
lotě naší feny, která se pohybuje 
v  rozmezí 37,5 – 39,0°C. Jakmile 
dojde k  poklesu teploty o  0,5 až 
1,5 stupně, můžeme zpravidla do 
24 hodin očekávat začátek poro-
du. V  tuto dobu je vhodné kon-
taktovat svého veterináře, aby byl 
v  nejbližší době na telefonním 
příjmu pro případ konzultace 

   

nebo asistence při porodu. Pře-
vážná většina porodů probíhá 
v  pozdních večerních hodinách 
nebo vychází na dny volna.

Fáze porodu:
1.fáze – tzv. otevírací nebo také 

přípravná
Trvá 3 – 12 hodin, u prvorodi-

ček nebo silně nervózních fen se 
může protáhnout až na 24 hodin. 
Fena je neklidná, ohlíží se k zad-
ní části těla, olizuje si vnější po-
hlavní orgány, zrychleně dýchá, 
častěji močí, většinou nepřijímá 
krmivo, některé vyhledávají blíz-
kost svého majitele, jiné se mu 
straní. Můžeme pozorovat první 
lehké stahy břišního lisu, z krčku 
děložního se uvolňuje hlenová 
zátka viditelná jako výtok většího 
množství hlenu z vulvy.

2.fáze – vypuzování plodu
Trvá většinou 2 – 6 hodin, 

u  prvorodiček i  déle. Intenzivní 
kontrakce břišního lisu viditelné 
na břiše feny vedou k  vypuzení 
jednotlivých plodů. Plodová voda 
obvykle praská při průchodu po-
rodními cestami a usnadňuje tak 
posun plodu. Štěně by mělo vyjít 
z  porodních cest nejpozději do 
jedné hodiny od výtoku plodové 
vody. Někdy se dokonce může 
narodit štěně v  nepoškozených 
plodových obalech, v  takovém 
případě je nezbytné obaly co nej-
dříve roztrhnout a  důkladně od 
nich očistit dutinu nosní i  tlamu 
štěněte. Pupeční provazec přetrh-
ne většinou fena sama, pokud se 
tak nestane, je lepší jej přetrhnout 
mechanicky pomocí nehtů než 
nůžkami. Popřípadě mít nachys-
taný peán na krátkodobé přilože-
ní na pupeční provazec a  tak za-
stavení možného krvácení. Pahýl 
krátíme v  dostatečné vzdálenosti 
od pupíku, nejlépe v  délce cca 
3cm a  ošetříme dezinfekcí. Ště-
ně označíme barevnou stužkou, 
zvážíme a  zaznamenáme porod-
ní hmotnost. Optimální interval 
mezi porody jednotlivých plodů 
je 30 – 60 min, u mnohočetných 
vrhů se interval prodlužuje i  na 

několik hodin z  důvodu únavy 
feny. Je proto vhodné ji nabídnout 
čerstvou vodu a  něco drobného 
ke krmení. Pro normální průběh 
porodu přikládáme již narozená 
štěňata k mléčné žláze.

3.fáze – vypuzování lůžka (pla-
centy)

Těsně po porodu štěněte nebo 
současně s  ním dochází k  vypu-
zení lůžka. Pokud však dojde při 
porodu k  přetržení pupeční šňů-
ry, lůžko může zůstat v  děloze 
a teprve s dalšími stahy se oddělí 
a je vypuzeno ven. Běžně k tomu 
dochází 5 – 15 minut po porodu 
štěněte. Vzhledem k  tomu, že se 
při porodu střídavě vypuzují plo-
dy z  obou děložních rohů, může 
se stát, že jedno nebo více lůžek 
je vypuzeno až po porodu něko-
lika štěňat. Odchod poslední pla-
centy je ukončen do 2 – 3 hodin 
po porodu posledního mláděte, 
mezním limitem je 6 – 12 hodin. 
Po této době již dochází k  velmi 
rychlému rozkladu lůžka a  zadr-
žených lochií (očistky). Vzniká 
tak reálné nebezpečí bakteriální 
infekce dělohy a  riziko vzniku 
sepse, která může fenu ohrozit 
na životě. Placenty fena většinou 
požírá.

Celková doba porodu se podle 
počtu štěňat pohybuje v  rozpětí 
2 – 24 hodin.

Po porodu je vhodné nechat 
fenu odpočinout a také se trochu 
vyspat, je to náročné pro všech-
ny… Nejdéle následující den se 
doporučuje nechat fenu kontrol-
ně vyšetřit od veterinárního léka-
ře, který vyšetří i  štěňata na vý-
skyt některých genetických vad.

Přejeme vám úspěšný porod 
a mnoho radostí se zdravými ště-
ňátky.

Vaše Veterinární ordinace 
ARGO

Čs.armády 937
517 21 Týniště nad Orlicí

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
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KAm S NÍm?

Vypůjčil jsem si název Nerudovy 
povídky o  tom, kam v  Praze s  vy-
sloužilým slamníkem proto, abych 
si položil otázku, zda byl Jan Neruda 
vizionář, nebo jenom prostě nevěděl 
kam v Praze s ním?

Z  pohledu dnešní doby byl dle 
mého názoru vizionář, poněvadž 
dnes je to celosvětový problém vidi-
telný i u nás, v Čechách. Kdo jste jel 
autem z Dobrušky do Nového Města, 
jistě vás zaujala vyrůstající nová hora 
Říp. Její náplň ale není ze sopečné vy-
vřeliny, ale z  odpadů vyprodukova-
ných námi, lidmi. Na tuto horu by asi 
Praotec Čech nevystoupil, protože 
by neviděl krajinu mlékem a strdím 
oplývající, ale krajinu posetou plasto-
vým a  jiným odpadem zachyceným 
u plotu obepínajícího tuto horu, cud-
ně se zakrývající vrstvou hlíny.

Ano, do začátku minulého století 
bylo vše jednodušší – potraviny se 
balily do papíru, v každé domácnosti 
byla kamna, kde se papír spálil, mlé-
ko se nosilo v  bandaskách, pivo ve 
skle, trávu sežrali králíci a  dobytek, 
zbytky se dávaly prasatům a slepicím, 
hnůj se vozil na pole, plyn byl jenom 

    

po fazolích, atd. Vyhazoval se pouze 
popel a to jenom ten z uhlí, který se 
případně používal v  zimě na posyp 
cest a chodníků.

Díky průmyslové revoluci však 
stále více vystupoval do popředí 
problém odpadů. Plasty při spálení 
smrdí a  produkují jedovaté zplodi-
ny, moře je plasty a jiným odpadem 
zamořené tak, že se obyvatelé moří 
bouří tím, že hynou, když začnou 
popeláři stávkovat tak města kolabují 
– mám pokračovat?

Jak tedy problém odpadů řešit?
vyvážet na skládky, ale co potom 

až nebude kam vyvážet?
spalovat? Je faktem, že moder-

ní spalovny nezatěžují tolik životní 
prostředí, ale není to plýtvání energií 
z neobnovitelných zdrojů?

Jaké je tedy řešení? To nejjedno-
dušší jaké existuje – třídění a násled-
ná recyklace a využití odpadů, ale to 
by se muselo důsledně třídit, aby bylo 
co recyklovat a využívat!

Jak ale třídit?
Odvézt vše do třídírny odpadů, 

u  pásu vytřídit na jednotlivé frakce 
k  recyklaci a  dalšímu využití a  ne-
použitelný odpad teprve odvézt na 
skládku. Mimochodem – z  poznat-
ků firem zabývajících se odpady 
je v  běžném komunálním odpadu 
(popelnicích) necelá jedna třetina 
nepoužitelného odpadu, ostatní je 
různým způsobem využitelné. Ruku 
na srdce – chtělo by se někomu z vás 
stát u  pásu a  vytřiďovat v  prachu 
a  smradu odpad? Vždyť je to práce 
podobající se práci otroků ve starém 
Římě, ale nejsme přece v  otrokář-
ském společenském řádu.

Třídit přímo u  zdroje je nejeko-
nomičtější a  nejspravedlivější cesta. 
Obce a  firmy zabývající se odpady 
– ze zákona na to musejí mít licenci 
– musí vytvářet podmínky k co nej-
konformnějšímu způsobu třídění. 
Vše by mělo vycházet z  principu - 
kolik odpadu do popelnice nasypeš, 
tolik zaplatíš.

Pro třídění se nabízí mnoho mož-
ností:

od různého intervalu svozu samo-
zřejmě s  odstupňovanou sazbou až 

po jednotlivé zakoupené známky na 
odvoz jedné popelnice,

obce i  firmy zabývající se odpa-
dem budují sběrné dvory, štěpkují 
dřevní odpad, zajišťují občanům 
kompostéry, rozmisťují kontejnery 
na bioodpad, zvyšují hustotu kon-
tejnerů na různé druhy odpadu, atd.,

zavádí se slevy z poplatku za svoz 
při zapojení do pytlového svozu vy-
užitelného odpadu, leckde se připra-
vují na vážení popelnic při odvozu 
zaváděním elektronické evidence 
popelnic,

obce realizují různé osvětové akce, 
besedy s občany na téma třídění, za-
pojují se školy, vysvětluje se přínos 
do rozpočtu města za výkup tříděné-
ho odpadu, atd.

Nic však nebude fungovat, pokud 
lidé osvětou nebo finančním tlakem 
nepochopí životní nutnost separace 
odpadu, jeho recyklaci a využití.

Planeta Země je jen jedna a  rok 
2024 není zase až tak daleko!

Ing. Miroslav Palhoun

LiNKA POmOci ObĚtEm KRimiNALity 
A DOmÁcÍhO NÁSiLÍ mÁ čÍSLO 116 006

Bílý kruh bezpečí, z.s., uvedl do 
provozu novou, bezplatnou, non-
stop Linku pomoci obětem krimi-
nality a domácího násilí, která má 
celoevropské harmonizované čís-
lo 116 006. Na tuto linku se může 
obrátit každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu a různých forem ná-
silí včetně násilí domácího, nebo se 
stal jeho svědkem.

Linka pomoci obětem krimi-
nality a  domácího násilí má číslo 
116 006. Pracuje nonstop, je bez-
platná a  poskytuje diskrétně od-
borné rady.

Na telefonní linku 116 006 se 
může obrátit každý, kdo se cítí být 
obětí trestného činu, a to bez ohle-
du na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti 
různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je ur-
čena i obětem nedbalostních trest-
ných činů, např. dopravních nehod. 
Linka poskytuje okamžitou pomoc, 
rady a  informace ženám, mužům 

i  dětem. Volat mohou lidé i  při 
pouhém podezření, že jsou obětí 
některé z forem domácího násilí, ať 
už fyzického, psychického, ekono-
mického, či sociálního, stalkingu, 
nebezpečných výhružek a  podob-
ného trestního jednání.

Na linku 116 006 mohou volat 
pozůstalí po obětech úmyslných 
i  nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rych-
lou a nadstandardní pomoc Bílého 
kruhu bezpečí nebo nejblíže situo-
vané kvalitní služby. Linka posky-
tuje pomoc také svědkům trestných 
činů, kteří byli událostí traumatizo-
váni, potřebují psychickou pod-
poru a  informace o  svých právech 
a ochraně.

Provozovatel linky Bílý kruh 
bezpečí věnuje výraznou pozornost 
prevenci kriminality a  na linku 
mohou zavolat i  lidé, kteří se odů-
vodněně obávají, že se mohou stát 
obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby 
je realizován díky finanční podpoře 
Nadace Open Society Fund Praha 
a  programu Dejme (že)nám šan-
ci, který je financován z Norských 
fondů.

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.linka-
-pomoci.cz.
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mAtEřSKé cENtRum RAtOLESt

DALŠÍ AKcE V KVĚtNu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC kvěTen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlínek

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

HeRnA
vČelIČkA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGlIČTInkA

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

ÚT

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

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

od 17:00

sT HeRnA
ROlnIČkA

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

FlÉTnIČkA - školáci
FlÉTnIČkA - začátečníci
FlÉTnIČkA - pokročilí
vŠeZnÁlek
HeRnA

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

ČT

MIMInkA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

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

PÁ
HeRnA
TvOŘílCI
FIT-MAMI - ddM

09:30-11:30
10:00-11:00
od 10 h.

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

■ 5. 5. (čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: fimo a výřez 
(dřevo a sklo)

■ 12. 5. (čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské KNihOVNĚ,
od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 12. 5. (čt) beseda o PODNiKÁNÍ na mateřské dovolené
+ konzultace a dotazy, od 17 h. s mgr. Z. Pilbaouerem
■ 18. 5. (St) ODPOLEDNÍ tVOřiVÁ DÍLNA pro celé rodiny, od 16 h.
téma: Senzirický (zdravotní) Kobereček pro ploché nohy
- tvoření pro využití doma i v mc, společný chodníček na zahradě mc
■ 19. 5. (čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: fimo (+ vyrábíme na prodej při Věžení)
■ 21. 5. (So) týnišťské VĚžENÍ, prodej nejlepších buchEt
od maminek, výrobky z dílen, tvoření pro děti, od 13 do 18 h.
30. 5. (Po) ODPOLEDNÍ tVOřiVÁ DÍLNA pro celé rodiny, od 16 h.
téma: malování panenek od DObROtEt, beseda s Dobrotetou!

Plánujeme:
3. – 5. 6. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin v bělči nad Orlicí,
téma: Dopravní prostředky (vláček, sanitka, loď…,
+ sportování, hry, večerní tvoření pro maminky…)

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!

AKcE mAtEřSKé ŠKOLy u Dubu

   

Vynášení moreny
Děti z MŠ U Dubu si za doprovo-

du hudebních nástrojů vynesly Mo-
renu, kterou si každá třída vyrobila 
podle své představy a fantazie. Moc 
se na tento den těšily, jak Morenu 
paní učitelky zapálí, vhodí do po-
toka a  odnese spolu s  sebou zimu 
a nastane konečně jaro, na které se 
všichni moc těšíme. Morena skuteč-
ně odplavala a my si myslíme, že si 
s sebou tu zimu určitě odnesla.

beseda se strážníkem měst-
ské policie týniště nad Orlicí 
v knihovně

Na besedu do knihovny se vypra-
vily starší, ale i mladší děti. Celý tý-
den jsme měli v naší mateřské škole 
téma doprava, a  tak jsme byli moc 
rádi, že nám paní Z. Pálová znovu 
připomněla, jak se chovat v  silnič-
ním provozu a  jaké bezpečnostní 

pomůcky máme používat. Za odmě-
nu jsme si mohli prohlédnout, jaké 
strážníci používají zbraně. Zahráli 
jsme si také některé modelové situa-
ce. Beseda se nám líbila a tímto paní 
Pálové moc děkujeme.

Velikonoce
Na Velikonoce se snad těšíme 

všichni, jak chlapci, tak i  děvčata. 
Je velice pěkné, že stále dodržuje-
me tradice a  zvyky našich předků. 
Nejprve si donesou děvčata po-
mlázky a chlapci jim za koledování 
dají nějaké dobroty. A  potom zase 
chlapci přinesou pomlázky a děvča-
ta donesou dobroty. Ale dobrůtky se 
nedávají jen tak, společně se naučí-
me spousty velikonočních básniček. 
Moc děkujeme maminkám, jaké 
připravují originální nadílky.

Vítání občánků
V dubnu jsme mohli přivítat nové 

   

občánky našeho města, jsme moc 
rádi, že některá miminka, která 
přivítáme, zanedlouho nastoupí do 
naší MŠ. Tentokrát jsme vítali bra-
tříčka našeho kamaráda Kristiánka.

hasiči
Beseda u  hasičů a  prohlídka ha-

sičských vozů byla příjemným zpes-

třením. Děti si mohly vyzkoušet 
hasičskou přilbu, stříkat z  hasičské 
hadice a  zkusit si, jak to vypadá, 
když hasiči skutečně hasí oheň. Vel-
kou odměnou nám všem byla jízda 
v  hasičských vozech a  to až k  naší 
MŠ U Dubu.

 
Bc.et.Bc.Renata Horká



strana 12

SPOLEčENSKÁ KRONiKA

čESKObRAtRSKÁ cÍRKEV EVANgELicKÁ

     A Pokoj vám zanechávám, svůj 
pokoj vám dávám; ne jako dává 
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 
nechvěje a neděsí!

Jan 14,27

Co je to ten Boží pokoj? Jistě je to 
víc než jen klid. Ačkoli i ten potře-
bujeme k životu, práci, k soustředě-
ní. Anebo k odpočinku, ať už je to 
opravdový klid, anebo spíše klídek 
a pohoda, což my Češi máme rádi.

Je to ovšem také víc než mír, než 
klid zbraní. I  to je věc, kterou po-
třebujeme k  normálnímu životu. 
A ačkoliv právě slovo mír zneužíval 
minulý režim pro ospravedlňování 
svých konfliktů, tohle slovo se mu 

moc zdeformovat nepodařilo. Mír 
zůstává pořád důležitý. O  to víc 
v  dobách, kdy se rozhořely války 
poměrně nedaleko od nás.

Boží pokoj je něco, co nás má 
provázet v celém našem žití, a často 
dokonce navzdory všemu, co nás 
zneklidňuje, rozptyluje, ohrožu-
je a  pálí. Boží pokoj je skrytý, ale 
přítomný rozměr naší skutečnosti, 
který smíme ve víře vnímat. Boží 
pokoj je Boží přítomnost s  námi, 
která pomáhá unést vše těžké a do-
dává naději. Naději, že poslední slo-
vo nebude mít ani shon, ani válka, 
ani smrt, ale Bůh sám.

Pane Bože, prosíme o tvůj pokoj. 
Prosíme o otevřené srdce, abychom 

ho dokázali vnímat. Zvláště tam, 
kde nám srdce prudce buší ne-
klidem a  obavami. Prosíme o  sílu 
i naději. Amen.

Píseň:
1. Svaté Boží požehnání buď nyní 

i vždy nad námi z Krista křižované-
ho, věčně požehnaného.

2. Jenž daří hojnou milostí jako 
svou manou na poušti k  síle lidu 
věrného, k zahnání všeho zlého.

3. Ó žehnej nám v něm Pán Bůh 
náš, ó nás ostříhej Pán Bůh náš, 
osvěť tvář svou nad námi a  budiž 
vždycky s námi!

4. Pravice Boží požehnej a v nás 
dílo své rozmáhej skrze Krista sa-

mého, ať jsme na věky jeho!
5. Jděte, věrní, požehnaní, v Kris-

tu vírou vyvolení, cestou pravdy 
pokoje, z níž je pravá naděje.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 486 Svaté Boží požehnání (nápěv 
1531 / 1541, text B. Lukáš Pražský, 
1541 / 1970)

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

8. 5. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

22. 5. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Od Velikonoc do října se boho-
služby v Týništi konají 2. a 4. neděli 
v měsíci.                 Jaroslav Matuška

     

životní jubilea:

96 let Zdenka Hloušková

93 let Růžena Hlavová
 Josef Bartoň

92 let Vladimír Horák
 Jarmila Štěpánková

85 let Jarmila Suchá
 Hana Kozlíková
 Jan Čech
 Josef Plašil
 Helena Kučerová

80 let Alena Kinská
 Marie Veselková
 Helena Kubrtová
 Milada Breklová
 Ladislav Morávek

Vítáme na svět:

David Trecha

Štěpán Trecha
Emily Blažková

Rozloučili jsme se:

Jarmila Oubrechtová (74)
Eva Pilná (92)
Vlasta Procházková (92)
Marie Winzbergerová (85)
Jana Obstová (73)
Mojmír Baše (84)

Poděkování

Dovoluji si touto cestou po-
děkovat paní starostce i  dalším 
zástupcům města Týniště nad 
Orlicí, kteří se aktivně podíleli na 
poskytnutí finanční pomoci. Va-
ším vstřícným přístupem jste opět 
dokázali, že vám není lhostejný 
osud občanů našeho města. Velmi 
si toho vážím.

Děkuji za podporu.
Jiří Kamš

Uteklo to jako voda a my jsme 
zase starší o rok. A  jsem ráda, že 
opět v nezměněném počtu osob.

Vždyť byly svátky velikonoční 
a  nám opět přišla zahrát ta naše 
oblíbená hudba ve složení: Adam 
Prokeš, Miroslav Zářecký, MUDr. 
Julius Šimko a Lukáš Bezrouk.

Jsou to hodní hoši a udělat ra-
dost starému člověku je věc neza-
pomenutelná. Moc jsme se na ně 
těšili. Léta přibývají a pro nás staré 
je to balzám na duši. Jsou to pís-
ničky našeho mládí. I  když staré 
a dávno zapomenuté.

Zpěv je koření života a v dneš-
ní době udělat druhému radost 
je málokdy splněné. Moc a  moc 
děkujeme.

Budeme se těšit na příští rok. 
A  kéž bychom zůstali stále v  ne-
změněném počtu osob.

Přáli bychom to vám všem. Je 
to chvilková radost, ale krásná 
a potěší.

Za nás starší z Netřeby 51
Eva Pichová

Děkuji tímto členkám TJ Sokol 
VG s. L. Novákové a s. L. Wagenk-
nechtové za milou návštěvu, přání 
a dárek.

Boháčová

Náš dík patří členkám SPOZ 
paní B. Švábové a  J. Michálkové 
za přání, dárek a milé posezení při 
našem výročí.

manželé Boháčovi

Vzpomínka

Dne 5.  května vzpomeneme 
nedožitých 70. narozenin našeho 
manžela a  tatínka pana Jana Bar-
toše. 16. dubna to bylo již 30 let, 
co nás navždy opustil.

Stále vzpomínají
manželka Jitka,

Jindřiška a Radek – děti s rodi-
nami.

ZAJÍčKOVO DOPOLEDNE V mAtEřSKé ŠKOLE mĚStO
V naší mateřské škole začínají ve-

likonoce již 14 dní předem. Společně 
s dětmi začínáme školku zdobit, ple-
teme pomlázky a malujeme vajíčka. 
Vše začíná dívčí koledou, kterou si 
holčičky náležitě užijí a švihají oprav-
du jemně za doprovodu pomláz-
kových říkanek. Po dohodě s  uči-
telkami pak vybereme jeden den, 
kdy přichází „Velikonoční zajíček“ a 
otevírá dopoledne plné her a soutěží. 
V  každé třídě je připraveno nějaké 
překvapení a děti se již těší. V jedné 
třídě na ně čeká zaječí rodinka, která 
potřebuje rychle rozdělit barevná va-
jíčka. Jinde zase zajíc ztratil čepičku 
a děti podle pokynu učitelky hledají 
barvy kolem sebe. V  další třídě na 
nás čeká pravá velikonoční skládan-

ka a děti skládají z  barevných částí 
velikonoční vajíčko. Ještě se trochu 
proběhneme a zahrajeme si „na kuny 
a zajíce“ (2 děti jsou kuny, vyhazují ze 
zaječího pelíšku vajíčka a ostatní děti 
je nosí zpět). 

Radostný smích, zpěv jarních i ve-
likonočních písní se ozývá ze všech 
koutů a děti si vlastně neuvědomují, 
že se něčemu učí. Když je vše u kon-
ce, zajíček rozdává sladké odměny. 
A co je odměnou pro učitelky, které 
vše pro děti připravily? Třeba i to, jak 
děti tajemně šeptají svým rodičům: 
„představ si mami a tati…“.

Že jsme zapomněli na chlapeckou 
koledu? Kdepak, kluci si ji také uži-
jí…stejně, jako holčičky.

Bc. Zdeňka Veselková
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hLEDÁNÍ POKLADu VELiKONOčNÍhO ZAJÍčKA
Dne 26. 3. 2016 proběhla v Ra-

šovicích akce pro děti: Hledání 
pokladu velikonočního zajíčka.

Počasí nám i  přes dopolední 
přeháňky přálo. Sice foukal stu-
dený vítr, ale svítilo sluníčko.

Akce se zúčastnilo celkem 16 
dětí včetně 4 menších v kočárku. 
Nejmladšímu Kubíčkovi je 7 mě-
síců.

Děti šly po vyznačené trase 
v lese a hledaly úkoly, které plnily. 
Celou cestu je sledoval rašovský 
zajíček, kterého nakonec objevily. 
Někteří se s ním dokonce vyfotily. 
To ale ještě nebyl konec trasy, byli 
jsme s  dětmi teprve v  polovině. 
U posledního stanoviště byl vzkaz 
od zajíčka, že mají hledat poklad 
u  školy na hřišti. Po malé nápo-

vědě ho děti našly. Byl plný čo-
koládových peněz, které jsme jim 
rozdělili. Ještě od zajíčka dostaly 
malou svačinku a bublifuk.

Akce se velmi vydařila. Děkuji 
Anetě Jaroměřské - zajíček a Ale-
ně Martincové.

 
Další plánované akce:
•	 30. 4. 2016 Čarodějnický rej
•	 11.  6.  2016 Dětský kovbojský 

den
•	 Tvořivé dílny pro děti, Turnaj 

v nohejbale pro dospěláky, Za-
končení léta

Rádi uvítáme další pomocníky.
Za OV Rašovic 

Irma Martínková 
a Miroslava Nováková

   

Jedním z  hlavních bodů Městské 
knihovny Týniště nad Orlicí je meto-
dická spolupráce s obecními knihov-
nami a pobočkami a budování spe-
ciálního knihovního fondu určeného 
výhradně pro tyto knihovny. Tento 
fond se nazývá fond výměnných 
souborů a  je plně k  dispozici všem 
obecním knihovnám a  pobočkám 
v našem obvodu. Knihy poznáte dle 
označení – oranžový štítek na hřbetu 
knihy a nálepka výměnný soubor.

Z  přiděleného ročního rozpočtu 
se do fondu průběžně nakupují nové 
tituly. Knihovní fond obsahuje jak 
beletrii, tak naučnou literaturu pro 

děti a dospělé.
Většina obecních knihoven si na-

kupuje nové tituly také sama, peníze 
na ně dostávají od obecních úřadů, 
tedy svých zřizovatelů.

Jak probíhají výpůjčky výměnných 
souborů

Knihovnice z  obecních knihoven 
si mohou knihy půjčit i několikrát za 
rok. Výměnný soubor se půjčuje na 
základní dobu šesti měsíců a  jeden 
soubor obsahuje 60 knih. V případě, 
že si knihovny ponechají soubor déle 
jak 6 měsíců, tento soubor se prolon-
guje = prodlouží. Po vrácení zpět se 
obnoví novými knihami.

   

Čajový přebal jako malé umělecké 
dílo, čajové retro vzpomínky nejen 
z  českého prostředí, čaje z  Blízkého 
východu, Japonska, Číny anebo čaje 
plné pohádkových postav. Všechny 
vyjmenované zajímavosti najdou ná-
vštěvníci a milovníci čaje v Městské 
knihovně v Týništi nad Orlicí. V pro-
storách zdejšího výstavního sálu se 
totiž ve čtvrtek 7. dubna v podvečer 
otevřela Výstava čajových přebalů ze 
sbírky Mgr. Kláry Volejníkové.

„Obaly od čajů jsem začala sbírat 
před 16 lety. Mám ráda miniatury 
a  některé obaly jsou opravdu malá 
umělecká dílka. Také hodně piji čaj 
a  nebavilo mě pít jen dva nebo tři 
druhy čaje,“ prozrazuje sběratel-
ka Klára Volejníková, jak postupně 
vznikala sbírka.

Dnes její kolekce čajových obalů 

čítá úctyhodných 21 000 kusů, které 
pochází z nejrůznějších koutů světa. 
„Nejexotičtější země odkud jsem se 
zkontaktovala s  jiným sběratelem 
byly Indonésie, Chile, Brazílie a Ar-
gentina,“ říká Klára Volejníková 
a  doplňuje, že nejvíce sběratelů ča-
jových přebalů se najde v Nizozemí 
a České republice. Sběratelé se kon-
taktují prostřednictvím internetu 
anebo výměny a „lovení“ nejzajíma-
vějších čajových kousků probíhá pří-
mo na sběratelských burzách.

„Nejvíce mě na sbírání čajových 
obalů baví kontakt s lidmi. Jako kaž-
dý sběratel se ráda pochlubím novou 
„tisícovkou“ ve své sbírce, ale větší 
radost mám, když jako první ulovím 
a nabídnu nový přebal ostatním sbě-
ratelům a na oplátku od nich získám 
přebaly, ke kterým bych se jinak ne-

   

Tato služba napomáhá knihovnám 
a pobočkám obohatit jejich knihovní 
fond hlavně o knižní novinky a vyu-
žívá ji několik knihoven a poboček. 
Patří mezi ně: Lípa n. Orl., Rašovice, 
Křivice, Petrovice, Nová Ves, Štěpá-
novsko, Albrechtice n. Orl., Žďár n. 
Orl., Voděrady a  Vyhnanice. Tuto 
službu zatím nevyužívají jen obecní 
knihovny Bolehošť a Čermná n. Orl. 
z toho důvodu, že jim pro čtenáře po-
stačuje nákup vlastního fondu.

Na výběr mají knihovníci z obec-
ních knihoven a  poboček ze dvou 
variant. Buď si daný soubor přijedou 
vybrat sami, nebo pošlou požadavek 

knihovnici, která má výměnné sou-
bory v městské knihovně na staros-
ti. Ta jim požadované tituly vybere 
a připraví a zároveň se s nimi domlu-
ví, když budou mít soubor připrave-
ný k vyzvednutí.

Výměnný soubor se zapůjčuje bez-
platně. Jeho převzetí knihovnice po-
tvrzují podpisem na seznamu zapůj-
čených knih. Tato služba napomáhá 
obohacení fondu obecních knihoven 
a je hrazena z dotace Královéhradec-
kého kraje prostřednictvím pověře-
né knihovny, tj. Městské knihovny 
v Kostelci n. Orl.

Tereza Hejnová

   

dostala,“ uzavírá sběratelka, která 
v  Týništi strávila své dětství a  také 
proto byla knihovna prvním kultur-
ním stánkem, kterému nabídla svou 
rozsáhlou sbírku k vystavení.

Výstavu čajových přebalů ze sbírky 

Mgr. Kláry Volejníkové budou pro-
story týnišťské knihovny

hostit do 28. dubna každé pondělí, 
středu a čtvrtek od 8 do 12 a od 13 
do 17 hodin.

Veronika Volejníková
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ZPRÁVA O čiNNOSti mĚStSKé POLiciE – břEZEN 2016

   ■ Dne 2. 3. 2016 v 08:30 hod. bylo přijato 
oznámení o  krádeži části výzdoby hrobu 
na hřbitově v  Týniště nad Orlicí. Věc ja-
kožto přestupek proti majetku je v šetření 
Městské policie Týniště nad Orlicí.
■ Dne 8. 3. 2016 v 20:20 hod. bylo přijato 
telefonické oznámení zaměstnance Čes-
kých drah – průvodčího vlaku z  Týniště 
nad Orlicí do Borohrádku, že ve vlaku se 
nachází nevhodně se chovající, silně pod-
napilý muž, který nepředložil jízdenku 
a ani nespolupracuje. Muž byl strážníkem 
ztotožněn. Následně byl vykázán a  vyve-
den z  1. nástupiště do prostoru před ná-

dražím s tím, že bude následovat převoz na Protialkoholní záchytnou sta-
nici. Zde muž začal spolupracovat a vytáhal finanční hotovost s tím, že si 
zakoupí jízdenku a odjede do místa bydliště. Strážník dále setrval na místě, 
avšak k rušení veřejného pořádku ze strany zmíněného muže nedošlo.
■ Dne 15. 3. 2016 v 15:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že na 
kruhovém objezdu v ulici Mostecká v Týništi nad Orlicí došlo k dopravní 
nehodě. Na místě bylo zjištěno, že příčinou dopravní nehody byla technic-
ká závada na nákladním vozidle, kterému odlétlo uvolněné kolo. Strážní-
kem byly provedeny neodkladné úkony a zajištěno místo dopravní nehody 
do příjezdu hlídky dopravní policie.
■ Dne 18. 3. 2016 v 20:10 hod. bylo přijato telefonické oznámení o neú-
měrně hlasité reprodukované hudbě, která se line z hotelu Orlice na Mí-

rovém náměstí a neúměrně obtěžuje obyvatele okolních nemovitostí. Ná-
sledně bylo strážníky realizováno osobní jednání s organizátorem kulturní 
akce a upozornění na možné protiprávní jednání. Následně byla v 00:30 
h dne 19. 3. 2016 městská policie opětovně kontaktována se stížností na 
probíhající kulturní akci, respektive rušení nočního klidu hlasitou hud-
bou. Bylo provedeno zadokumentování a započato prověřování případné-
ho přestupku proti majetku. Po provedeném šetření bude věc oznámena 
komisi pro projednávání přestupků města Týniště nad Orlicí.
■ Dne 23.  3.  2016 v  14:34 hod. bylo obdrženo oznámení starosty obce 
Albrechtice nad Orlicí, že v obci na návsi přistihl osobu, která přes jeho 
výslovné upozornění svou činností porušila nařízení rady obce Albrechti-
ce n.O. o zákazu podomního prodeje. Přestupce byl strážníkem na místě 
ztotožněn a přestupek byl projednán v blokovém řízení.
■ Dne 24. 3. 2016 v 11:25 hod. požádala Policie ČR o poskytnutí součin-
nosti při zadržení pachatele krádeže, který má za několik okamžiků přijet 
do Týniště nad Orlicí vlakem z Hradce Králové. Byla poskytnuta pomoc 
dle požadavku Policie ČR.
■ Dne 26.  3.  2016 v  18:20 hod. se na služebnu městské policie dostavil 
obyvatel města Třebechovice pod Orebem s žádostí o pomoc při pátrání 
po jeho štěněti, které se předešlého dne ve večerních hodinách zaběhlo 
v místní části „U dubu“. Byla přislíbena pomoc. Následně při hlídkové čin-
nosti na sídlišti U Dubu byl strážníkem spatřen pes odpovídající udanému 
popisu. Vytěžením muže, který psa vedl, bylo zjištěno, že jej nalezl večer 
dne 25. 5. 2016. Bylo zprostředkováno navrácení majiteli.

Jaroslav Forman
strážník MP

AKcE ZÁKLADNÍ ŠKOLy V týNiŠti NAD ORLicÍ
Aktivita žáků a  pedagogického 

sboru v naší škole je rozsáhlá a mož-
ná veřejnost o  této aktivitě nemá 
ponětí, proto ji pro rodiče žáků a čte-
náře ZPRAVODAJE uveřejňujeme. 
Výroční zpráva školy, která je umístě-
na na webových stránkách, detailně 
dokumentuje všechny akce školy od 
začátku do konce školního roku. Tato 
zpráva bude obsahovat pouze období 
od 1. 1. 2016 – 30. 4. 2016. V akcích 
jsou uvedeny i  porady pedagogů, 
třídní schůzky a školení pro učitele.

11. 1. Volby do ŠKOLSKÉ RADY za 
paní Mgr. Danu Martinkovou

18. 1. Zápis budoucích žáků 1. 
tříd, 13.30 – 17.00, budova I. 
stupně

20. 1. Ukončení zápisu známek za 1. 
pololetí před klasifikací

22. 1. Odevzdání rozboru prospě-
chu a chování všech žáků 
(třídní učitelé)

22. 1. Prezentace Střední průmyslo-
vé školy RK v 9.A,B,C

25. 1. Pedagogická rada za 1. polole-
tí školního roku 2015/2016

25. 1. Sociometrie pro žáky 6.C 
a 7.C (Pedagogicko-psycholo-
gická poradna RK)

28. 1.  Vydání pololetního vysvědče-
ní třídními učiteli

28. 1.  Slavnostní předání vysvědčení 
„ prvňáčkům“ (knihovna)

28. 1.  Kontrola třídní dokumentace
3. 2. „Čas proměn“ - beseda pro 

dívky 6. ročníku
3. 2. „Na startu mužnosti“ - beseda 

pro chlapce 7. ročníku
8. 2. Okresní kolo olympiády z čes-

kého jazyka
12. 2. Beseda v knihovně pro školní 

družinu
12. 2. Odevzdání vysvědčení tříd-

ním učitelům
23. 2. „Jak se stát dobrým kamará-

dem“ - beseda 5.A,B
24. 2. Beseda v knihovně pro žáky 

2.A
25. 2. Beseda v knihovně pro žáky 

2.B,C
29. 2. Kontrola třídní dokumentace
1. 3.  „Jak se stát dobrým kamará-

dem“ – beseda 5.C
1. 3.  „Jak se chránit v nebezpeč-

   

ných situacích„ – beseda 1.A
4. 3.  Hunger Games – beseda 

v knihovně – 7.A,B,C
7. 3.  „ Zlobivý žák - problémový 

rodič“ – školení pro pedagogy 
od PPP Náchod

8. 3.  Divadelní představení „Kyti-
ce“ - 6., 7., 8. ročník

8. 3.  „Jak se chránit v nebezpeč-
ných situacích“ – beseda 1.B,C

9. 3.  „a přírodou aneb příroda 
v knihách“ – beseda pro žáky 
2. ročníku

11. 3.  Beseda v knihovně pro žáky 
školní družiny

16. 3.  Sociometrie pro žáky 6. C – 
PPP RK

30. 3.  Den učitelů – pro pedagogy 
ve výslužbě

31. 3.  Odevzdání požadavků na 
nové učebnice od 1. 9. 2016

31. 3.  Kontrola třídní dokumentace
4. 4. Dopravní výchova – 4.A,B 

(MĚSTSKÁ POLICIE)
5. 4.  Olympiáda z matematiky – 

okresní kolo v RK
8. 4. Beseda v knihovně pro žáky 

školní družiny

11. 4. Jarní dílny – akce pro žáky 1. 
stupně v DDM

11. 4. Pythagoriáda (soutěž v mate-
matice pro žáky II. stupně)

13. 4.  Zápis známek za 3. čtvrtletí
14. 4.  Beseda s hasiči – 3. ročník 

(pan Fryč)
15.4 Předání podkladů pro peda-

gogickou radu
18. 4.  Pedagogická rada za 1. čtvrt-

letí druhého pololetí
20. 4.  Minifotbal – žáci 8. a 9. roční-

ku
20. 4.  „Den Země“ – Sběr papíru 

pro všechny žáky školy
21. 4.  Schůzky s rodiči 16.00 - I. 

stupeň 17.00 – II. stupeň
27. 4.  Taneční vystoupení DDM – 

1.-9. ročník
28. 4.  Atletický čtyřboj – 8. a 9. 

ročník
28. 4.  Kontrola třídní dokumentace
29. 4.  Ředitelský den
 Výstupní testy pro žáky 9. 

ročníku v předmětech M, 
Čj, Aj - během měsíce dubna 
a května

Milan Kajn, ředitel školy

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAH-
VE. JSEM SBĚRATEL. DĚKUJI. 
TEL.604570663

řádková inzerce

Ingtop metal děkuje  
Kulturnímu centru města za  
pronájem prostor a přípravu sálu  
k firemnímu školení dne 
24. března 2016.
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KuLtuRNÍ, SPOLEčENSKé A SPORtOVNÍ AKcE - KVĚtEN 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

Ne 01. 05.
7:00-12:00 memoriál J. holického - místní májová výstava králíků, holubů 

a drůbeže
Areál chovatelů Na 
bobkárně výstava, hobby

9:00-13:00 Prvomájové veselení - zábavné dopoledne před budovou Kulturního 
centra, v případě špatného počasí akce přesunuta do KC, zdarma Tyršovo náměstí koncert, divadlo, děti, 

tanec

Po 02. 05. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru  
ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

út 03. 05. 17:30-20:00 PEDig - Podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky 
i pokročilejší. DDM Sluníčko Hobby, kutilství

čt 07. 05. 20:00-22:00 Večerní dílna pro rodiče – fimo a výřezy - MC Ratolest MC Ratolest rodiče

Ne 08. 05. 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 10. 05.

10:00 Pohádkové čtení a tvoření - MC Ratolest Městská knihovna - 
dětské oddělení Děti a rodiče

17:00
Závěrečné vystoupení dramatických kroužků (Cesta kolem světa 
za 1 hodinu aneb Kde jinde než v divadle, Poklad kapitána Nema, 
Kytice, Mravenčí paseka). Prezentace celoroční činnosti dramatických 
kroužků Pididivy a DS Poškoláci.

Kulturní dům děti, divadlo

St 11. 05. 18:00 Závěrečné a absolventské představení žáků tanečního oboru ZuŠ Kulturní dům hudba, koncert

čt 12. 05. 10:00-11:00 Pohádkové čtení a tvoření v městské knihovně - MC Ratolest Knihovna Děti a rodiče

Pá 13. 05. 19:30 Limonádový Joe -  vtipná, svižná energická hra sousedského 
divadelního souboru Žďár nad Orlicí, vstupné 50,- Kč – KC Kulturní dům divadlo, hudba, zpěv

So 14. 05. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ 
a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

Po 16. 05. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ 
a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

út 17. 05.
17:30

Lucemburk Karel iV. asi nejvýznamnějším čechem a Němcem 
všech dob - přednáška věnovaná 700. výročí narození Karla IV., 
přednáší dr. Č. Brandejs - Kulturní centrum

Kulturní dům - 
malý sál přednáška, historie

17:30-20:00 PEDig - Podvečerní motání z přírodních proutků pro začátečníky 
i pokročilejší. DDM Sluníčko Hobby, kutilství

St 18. 05. 16:00-18:00 Odpolední tvořivá dílna pro děti i rodiče, téma: Senzorický 
kobereček pro ploché nohy MC Ratolest Děti a rodiče

čt 19. 05.
18:00

malý princ - komponované tanečně-dramaticko-hudební představení 
- na vystoupení se představí žáci tanečního a literárně-dramatického 
oboru ZUŠ

Kulturní dům Hudba, tanec

20:00-22:00 Večerní dílna pro rodiče – fimo a náramky MC Ratolest rodiče

So 21. 05.
13:00 Vii. týnišťské věžení - zahájení sezony ve Věži Vodárenská věž

auto- moto veteráni, 
hudba, výstava, 
zábava, workshopy

10:30 O týNiŠťSKé tAJEmStVÍ. Celostátní nepostupová taneční soutěž 
v několika kategoriích, pořádaná DDM Týniště nad Orlicí. Kulturní dům děti, zábava, tanec

Ne 22. 05.

VOLEJbALOVÁ ZÁVĚREčNÁ - Tradiční zakončení sezóny 
volejbalového kroužku. Turnaj v barevném minivolejbale - DDM Sportovní stadion sport, zábava

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

14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,- Kč Kulturní dům Tanec, hudba, zábava

Po 23. 05. 18:00 První absolventský koncert žáků hudebního oboru - ZuŠ Sál ZUŠ koncert, hudba

út 24. 05. 17:00 Závěrečné vystoupení hudebních kroužků - Prezentace celoroční 
činnosti kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard. Kulturní dům hudba, koncert

St 25. 05.
10:00 (Ne)bezpečný věk - dokument zaměřený na cennější a bezpečnější život 

seniorů v rámci projektu prevence kriminality MV. Vstup a káva zdarma
Kulturní dům - 
malý sál důchodci, dokument

17:30 taneční říše Avataru, závěrečné taneční vystoupení souboru 
SMOTart Kulturní dům tanec, děti

So 28. 05. 19:30 Klídek - premiéra divadelního představení skupiny Temno, vstupné 
100,– Kč - Kulturní centrum Kulturní centrum divadlo

Po 30. 05.

16:00-18:00 Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče. Téma: Dobrotety - 
malování panenek a beseda s Dobrotetou - MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

17:00 Závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru, výstava bude 
probíhat od 30. května do 3. června - ZUŠ Kulturní dům výstava, děti

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

út 31. 05. 16:30-19:00 Ve Ku Ve Piknik - Setkání příznivců vaření a dobrého jídla 
s ochutnávkou vlastních dobrot a soutěží o nejlepší moučník - DDM Zahrada DDM zábava, gastronomie
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Výlet z Chocně do Opočna s pa-
nem Řivnáčem

Cestování po železnici bylo v de-
vatenáctém století hotovou senzací. 
Parní vlak, revoluční dopravní pro-
středek, najednou spojoval vzdále-
ná místa, přepravoval tuny nákladů 
a  spousty lidí. Toho si byl dobře 
vědom pokrokový pražský nakla-
datel a knihkupec František Řivnáč 
(1807 – 1888), když tehdejším ces-
tovatelům nabídl prvního souhrn-
ného průvodce po naší zemi, jehož 
uspořádání bylo založeno právě na 
soudobé železniční síti. Pokusme se 
přenést do doby před více jak sto 
třiceti lety prostřednictvím textů 
z  Řivnáčova průvodce po králov-
ství Českém z roku 1882 v dnešním 
posledním díle o  putování vlakem 
Podorlickem. Budiž tento minise-
riál inspirací pro všechny, kdož se 
chystají poznávat blízké okolí, ať už 
po kolejích, na bicyklu anebo po 
svých.

Za Spolek přátel města Týniště n. O.
Adam Prokeš

Foto 1 Z archivu P. Rulíka
Za nádražím v Chocni hned vstu-

pujeme v údolí Tiché Orlice, kterým 
až ke spojení jejímu s Orlicí divokou 
dráha vede. Vlevo sáhají až k samé 

dráze stráně písčitovápenité útvaru 
křídového a  lesy, jež brání širší vy-
hlídce. Vpravo však otevírá se údolí 
Orlice a  za ním příjemná krajina, 
z  které sem tam přívětivé vísky vy-
kukují.

Foto 2
Dále vede dráha směrem severo-

západním pěknými lesy do Boro-
hrádku. Ve farním kostele sv. Mi-
chala jest na hlavním oltáři krásná 
socha P. Marie z  úběle, darovaná 
sem zakladatelem kostela Františ-
kem hrabětem z Kolovrat. Vedle kos-
tela jest prostá dřevěná zvonice.

Foto 3
Zámek v Borohrádku, roku 1820 

přestavěný, býval tvrzí, jež po bi-
tvě Bělohorské pánům Betengelům 
z  Neuenberka i  se všemi statky od-
ňata byla. Roku 1640 koupili pan-
ství toto dnešní držitelé jeho Kolo-
vratové. (Dnes je v zámečku domov 
důchodců).

Foto 4
Za vesnicí Žďárem, nedaleko kte-

ré Orlice tichá s  Orlicí divokou se 
stéká, překračuje dráha přes čtvero 
mostův a  tré náspů z  levého břehu 
řeky na pravý a  pak oklikou vlevo 
objíždí městys Týniště.

Foto 5 Z archivu L. Koldinského
Týniště jest starobylý městys. Jako 

příslušenství hradu Litického byl 
v držení pánů z Kunštátu. Od XVI. 
století změnil několikrát pány své, 
až se nynějším držitelům hrabat ze 
Šternberka dostal.

Foto 6
Za Týništěm přijímá dráha směr 

severní, překračuje koleje dráhy Se-
verozápadní a  vede rozsáhlou obo-
rou Šternberskou k  Bolehošti. (Na 
spodní trati do Třebechovic dnes leží 
zastávka Petrovice n. Orlicí, zbudo-
vaná r. 1944).

Foto 7 Z archivu P. Rulíka
Původní zastávka s  názvem Vel-

ké Petrovice se nacházela na trati 
směrem do Bolehoště. Na snímku 
je zachycen přejezd na cestě lesem 
z Týniště do Bědovic. Vpravo od pře-
jezdu je znatelné sypané nástupiště 
se zábradlím.

Foto 8
Již ze stanice Bolehoště viděti vle-

vo na vrchu vesnici Vysoký Újezd se 
starým kostelem romanského slohu. 
Ve zdi kostelní zasazeny jsou dva 
náhrobní kameny ze XII. století po-
cházející.

Foto 9
Za Bolehoští projíždí dráha čet-

nými průkopy. Po levé straně vidě-
ti vesnici Klášter. Tato slula před r. 
1420 Svaté pole. Jmenovaného roku 
byla osada i se stávavším klášterem 
cistercianek od Husitův zbořena. 
Teprve později zvedla se zde obec 
nová, které dáno jméno Klášter. Jest 
zde kostel sv. Jana Křtitele.

Foto 10
Stanice Opočno jest 30 minut od 

města na straně západní. Vede od-
tud křídlo místní dráhy do Meziří-
čí k  tamějšímu cukrovaru. Město 
Opočno leží na Zlatém potoce, má 
asi 3000 obyvatelův, okresní soud, 
pivovár, cukrovar, parní mlýn a ob-
čanskou záložnu.

Popisky k fotografiím na str. 16
Foto: Text a foto Adam 
Prokeš, Železn.foto Jan 

Štěnička

VLAKEm SEVEROVýchODNÍmi čEchAmi

3 4



5 6

strana 17

VLAKEm SEVEROVýchODNÍmi čEchAmi - fOtOStRANA

7 38

9

10

 
Místní akční skupina Nad Orlicí 

Kostelecké Horky 57, 517 41 
www.nadorlici.cz 

 
 

 

DOTACE PRO REGION MAS NAD ORLICÍ 
 

 
Místní akční skupina bude během podzimu 2016 a zimy 2017 vyhlašovat nové výzvy 
pro obce, školy, zemědělce, podnikatele, neziskové organizace, … 
 
Základní informace o Fichích/dotačních opatřeních:  
 
PRV 1 – Vzdělávání pro podnikání = aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získání 
dovedností a informační akce v oblasti podnikání 
 
PRV 2 – Podpora místního zemědělství = projekty na podporu posílení role místní 
ekonomiky v oblasti zemědělství – živočišné i rostlinné výrobě  
 
PRV 3 –Rozvoj místní produkce = podpora je zaměřena na investice, které se týkají 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů. Produkty by měly především 
pocházet z místních surovin nebo by měly být připravovány dle regionálních receptů 
 
PRV 4 – Cesty v krajině = obnova lesních cest 
 
PRV 5 – Rozvoj venkovského podnikání a turistiky = podpora drobných místních 
podnikatelů 
 
PRV 6 – Les pro odpočinek = zvýšení rekreační funkce lesa – stezky, altány, lesní 
tělocvičny, .. 
 
PRV 7 – Podpora lesnických technologií a strojů = nákup strojů a technologií pro těžbu 
a zpracování dřeva 
 
PRV 8 –Spolupráce mezi podnikateli = spolupráce v oblasti zemědělství, potravinářství 
nebo lesnictví a dalšímu subjekty v regionu 
 
PRV 9 –Podpora lokálního odbytu = propojení mezi zemědělci, potravináři                                         
a spotřebiteli. Propojení může být např. prostřednictvím farmářské prodejny, organizací 
farmářských trhů, přímého prodeje ze dvora apod. 
 
IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i práce = výstavba chodníků, přechodů, 
bezpečnostních prvků, a to především u škol 
 
IROP 2 – Na kole do školy a do práce = podpora zvýšení bezpečnosti pro cyklisty – 
cyklostezky, pruhy pro cyklisty 
 
IROP 3 – Kvalitní sociální služby = podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 
 
IROP 4 – Komunitní centra = vybudování, rekonstrukce komunitního centra obce 
 
IROP 5 – Sociální bydlení = podpora vzniku sociálních bydlení  
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Stalo se, jak se píše v kronikách, 
že se rok s rokem sešel. A všichni, 
co se rádi sdružují a  „šmajdají“ 
po okolí, se opět sešli na „Adlero-
vě šmajdu“. Proběhl druhý ročník 
a  zase mám za úkol zpravit o  tom 
ostatní.

V  den našeho výšlapu opět vy-
hrála zima nad jarem a, světe div 
se, zúčastněných dokonce přibylo. 
Název akce byl „Po stopách vody“ 
a  nám k  tomu naprosto tematicky 
pršelo. Občas.

Nechci popisovat cestu a  snažit 
se lokalizovat, kde co bylo, ale chci 
vás pomocí několika otázek navést, 
kde jsme se pohybovali a  co jsme 
viděli. Buďte trošku hraví, a co ne-
víte, dopátrejte. Tedy:

Dozvěděli jsme se, kde se nachá-
zel půvabný rybníček, velice blízko 
od náměstí, kam se chodilo houfně 
randit i díky přející a bujné přírodě.

Nahlédli jsme do podzemí a  vi-
děli původní týnišťskou studnu, 
kam si chodili naši předkové pro 
vodu. Vypadá tajemně, strašidel-
ně, bezedně, má nádech středově-
ku a je postavena z trámů. Všichni 
chodíme kolem, aniž bychom to 
tušili.

Byl nám ukázán Albionek, při-
čemž se tento roztomilý název týká 
tekoucí vody.

Pohybovali jsme se v  místech 

bývalého řečiště Orlice a  bývalého 
soutoku.

Naučili jsme se rozlišovat u sou-
časného soutoku, která Orlice je 
která, a už nezaměníme Tichou za 
Divokou.

Víme, která důležitá vodní stavba 
nebyla vůbec fotograficky zdoku-
mentovaná. Prostě nic, neexistuje 
jediná fotografie.

Naopak, u přemostění Orlice po 
železnici jsme srovnávali fotogra-
fickou dokumentaci s reálem a ob-
jevili změny. Něco pro techniky.

Zastavili jsme se i  u  místa, kam 
si chodí místní lidé pro vodu, neb 
je chutná. Nepřehlédnutelné. Stojí 
tam malý modrý domeček s věžič-
kou, co vypadá jak od Šmoulů.

A  jelikož jsme putovali „Po sto-
pách vody“, u vody jsme si i odpo-
činuli a  „uvařili“ oběd v  podobě 
opečeného buřta a  někteří si s  se-
bou nesli i  něco zdravějšího. Tato 
zastávka proběhla u  „Káňáku“ 
a  nebyli jsme tam sami, neboť se 
tam nějací lidé stavovali a užívali si 
přírody.

Místa a  dřeva tam bylo dost 
a  vůbec jsme si nevadili, nepřeká-
želi a  vzájemně si dopřávali stavu 
kochání se, klidu a  pohody. To už 
nepršelo.

Takže zase příště!!!
zve vás i babička Janička

přidat foto ze složky

Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí v sobotu 16. 4. pořádal na-
učně-zábavný pochod Adlerův 
šmajd. 

Šlo o  druhý ročník této akce. 
Ti, co se zúčastnili loni, už věděli, 
o  co půjde. Spolek zaměřený na 
historii města se těmito pocho-
dy snaží seznamovat veřejnost se 
zajímavými místy města a  okolí 
přímo v  terénu. Letošní pochod 
měl cca 12 km a byl zaměřený na 
vodu. Akce se zúčastnilo okolo 
40 účastníků, což je slušná účast. 
Navštívili jsme bývalé rybníky, 
starou studnu na náměstí, zákoutí 
řeky Orlice, mosty, vodní elek-
trárnu atd. Občerstvení proběhlo 
v Petrovicích u Kánského mostu, 
ve formě opékání buřtů. Počasí 
občas hrozilo deštěm, ale vydrže-
lo. Díky za organizaci akce patří 
především Liboru Koldinskému, 
který vymyslel trasu a  modero-
val jednotlivá zastavení, a Adamu 
Prokešovi, který zajistil většinu 
organizační přípravy.

Štěpán Tomašík 
text a foto

  

ADLERůV ŠmAJD - PO StOPÁch VODy

ADLERůV ŠmAJD 2016 úSPĚŠNĚ DOŠmAJDAL
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DDm SLuNÍčKO – AKcE V KVĚtNu

■ Úterý 3. 5. 17.30 – 20 hod. - PEDig
 Podvečerní motání z  přírodních proutků pro začátečníky i  pokročilejší. 

Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.
■  Úterý 10. 5. 17:00 hod. - Závěrečné vystoupení dramatických kroužků 
 (Cesta kolem světa za 1 hodinu aneb Kde jinde než v divadle, Poklad ka-

pitána Nema, Kytice, Mravenčí paseka). Prezentace celoroční činnosti 
dramatických kroužků Pididivy a DS Poškoláci. Pohybový doprovod tvoří 
taneční kroužky DDM. Těšíme se na vás v sále kulturního domu. Cena 40 
Kč.

■  Úterý 17. 5. - PEDig 
 Podvečerní motání z  přírodních proutků pro začátečníky i  pokročilejší. 

Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.
■  Sobota 21. 5. od 10.30 hod. - O týNiŠťSKé tAJEmStVÍ 
 Tradiční soutěžní přehlídka tanečních kolektivů z celého kraje v několika 

kategoriích. Vstupné 30 Kč.
■  Neděle 22. 5. 9:00 hod - VOLEJbALOVÁ ZÁVĚREčNÁ 
 na stadionu Tradiční zakončení sezóny volejbalového kroužku. Turnaj 

v barevném minivolejbale. Přijďte povzbudit domácí týmy a podívat se na 
pořádné mraveniště malých sportovců.

■  Úterý 24. 5. 17:00 hod - Závěrečné vystoupení hudebních kroužků 
 Prezentace celoroční činnosti kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard v sále 

Kultruního domu. Vstupné 30 Kč.
■  Úterý 31. 5. 16.30 – 19 hod. - Ve Ku Ve Piknik
 Setkání příznivců vaření a dobrého jídla s ochutnávkou vlastních dobrot 

a soutěží o nejlepší moučník. Vstupné 20 Kč.

Lesnická soutěž yPEf 2016 (young People in Europian forest)
Dům dětí a  mládeže se v  únoru zúčastnil místního kola lesnické soutě-

že YPEF, které se konalo v prostorách Semenářského závodu v Týništi nad 
Orlicí. Z místního kola postoupilo z každé kategorie jedno družstvo do kraj-
ského kola, které se uskutečnilo 21. března v Trutnově na Lesnické akade-
mii. V  mladší kategorii soutěžil tým Benjamína Pacovského, Damiána Te-
jkla a Vojtěcha Netíka. Ve starší kategorii se zúčastnily Aneta Vachová, Lea 
Vondroušová a Lenka Látová. Krajské kolo se skládalo z vědomostního testu, 
poznávání flóry a fauny a nakonec praktických znalostí o lese. Tady už byla 
silná konkurence ostatních týmů a vysoké vědomostní nároky od pořadatelů. 
Není se čemu divit, vítězné družstvo z národního kola se zúčastní mezinárod-
ního kola v některé z evropských zemí. Chlapci v mladší kategorii se umístili 
na třetím místě, děvčata v kategorii starších se sice neumístila, ale i tak obou 
družstvům moc gratulujeme a přejeme úspěch v dalších letech.

Putování s beruškou
Ve čtvrtek 7. 4. se uskutečnila akce Domu dětí a mládeže ve spolupráci MC 

Ratolest Putování s Beruškou. Startovali jsme u Mateřského centra Ratolest 
a odtud okruh vedl do městského parku. Pro malé děti s rodiči byl připraven 
okruh s úkoly, které se plnily u různých hmyzích a jiných zvířecích kamará-
dů. Mohli jste potkat například čmeláka, mravence, pavoučka, housenku ale 
i kroupu, která spadla do kraje. Na starší děti čekal šifrovací závod, ve kterém 
se na prvním místě umístil Tomáš Kuchyňa. Jako druhý doběhl Jakub Pírko 
a na třetím místě se umístil dvoučlenný tým Kristýnky Křivánkové a Ondry 
Karáska. Rodinného putování se zúčastnilo více jak 60 návštěvníků. V cíli na 
všechny čekala sladká odměna a pamětní list. Kdo měl zájem, mohl si s námi 
v Ratolesti opéct buřta a pohrát si na zahradě. I když se celý den objevovaly na 
obloze dešťové mraky, počasí nám nakonec přálo a my mohli strávit příjemné 
odpoledne. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na Vás na dalších akcích.

Jarní dílny v DDm
Již tradičně nabízel v dubnu Dům dětí a mládeže jarní dílny pro první stu-

peň Základní školy Týniště nad Orlicí. Děti si u nás mohly vyzkoušet práci 
s keramikou a vyrobit si žirafu či ozdobnou kachli na pověšení. Dále jsme na-
bízeli dílny s pedigem, FIMO hmotou, skládáním tulipánů, jarním skřítkem 
a další. Letos byl největší zájem o keramickou dílnu a o dílnu s jarními skřítky, 
kteří jsou populární každý rok u mladších ročníků. Jarní dílny navštívilo cel-
kem sedm tříd a všichni si odnesli krásné, vlastnoruční výrobky.

Veronika Chytrá

Divadelní přehlídka Po škole 2016
Dům dětí a mládeže a divadelní soubor Poškoláci pořádal 26. 3. 2016 ne-

soutěžní dětskou divadelní přehlídku, která se konala v Kulturním domě v Tý-
ništi nad Orlicí. Celou přehlídku organizovala vedoucí zmíněného dětského 
souboru Jana Bahníková.

Přehlídky se účastnilo celkem šest souborů z plánovaných sedmi, jednomu 
souboru bohužel onemocněla hlavní herečka. I přesto se však přehlídka vyda-
řila, začala již ráno v devět hodin a zahájili ji DDS o. s. Raraši svým premiéro-
vým představením Tajemství obrazu, pod režií Evy Schwarzové. Byla to po-
hádka o dětech, které se stěhují na hrad, kde jsou strašidla. Další představení 
zahrál domácí soubor Poškoláci, představení se jmenovalo Rodinné příhody 
a mohli jste ho vidět již na Loučení s létem, které proběhlo v loňském roce 
v srpnu. Představení si děti zrežírovaly samy na letním táboře Před oponou za 
oponou. Po pauze na oběd zahráli Poškoláci Kytici, na kterou přišlo poměrně 
dost lidí, jelikož se v Týništi hrála pro veřejnost poprvé. Z Kytice bylo vybráno 
několik známých i méně známých balad, které byly sehrány i odrecitovány. 
Celou Kytici zrežírovala Jana Bahníková. Soubor Utržení ze řetězu předvedl 
představení Dračí hlava, se kterým dokonce pár dní před přehlídkou postou-
pili na krajské kolo v dramatické soutěži Dětská scéna. Tento Třebechovický 
soubor má na starosti Jiřina Krtičková. Pro zpestření celé přehlídky zahrála 
Erika Klimešová v malém sále pohádku O Smolíčkovi, u kterého se mohly po-
bavit nejen děti, ale i dospělí. Mimo Smolíčka se děti od Eriky dočkaly spousty 
workshopů, jako je například vyrábění loutek nebo trénink improvizace. Mezi 
další představení patřilo Honza a čerti v režii Josefa Solára s herci ze souboru 
Déčko Rychnov a Noční můry, velmi úspěšné a povedené představení sou-
boru Rozcuchaní vrabčáci, pod vedením Jiřiny Krtičkové. Celou přehlídku 
zakončili starší herci z  domácí skupiny Poškoláci s  představením Zázraky 
hudby, které nacvičili na motivy filmu Melodie mého srdce. Představení zre-
žírovala Dominika Vondráčková.

Celá přehlídka vznikla za účelem inspirace pro dětské divadelní soubory, 
aby se mohly děti podívat, co dělají ostatní soubory jinak, ať už líp či hůř. Aby 
mohli režiséři načerpat inspiraci a herci si od jiných herců odnést to nejlep-
ší. Na přehlídkách se mimo jiné potkají děti, kteří mají stejné zájmy. A tohle 
všechno se splnilo. Objevilo se zde spoustu způsobů jak hrát divadlo, byl to 
jasný důkaz toho, že divadlo je pestré a různorodé, a že právě to je na něm 
to nejkrásnější. Je tudíž dost pravděpodobné, že příští rok, se bude konat 2. 
ročník divadelní přehlídky Po škole.

Dominika Vondráčková

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435731-2-3 

Vás zvou v úterý 10. 5.  
na závěrečné představení divadelních kroužků 

od 17 hod. v sále Kulturního domu. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
   DS POŠKOLÁCI     PIDIDIVY 
   TS ROSEGIRLS     TS CCC DANCE 
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VII. TÝNIŠŤSKÉ VĚŽENÍ
ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZONY VE VODÁRENSKÉ VĚŽI

sobota 21. května 2016 od 14:00
Sraz auto-moto veteránů – Otevření nové expozice Týnišťské archeologické nálezy

Pocta J. Otčenáškovi in memoriam – Ukázky práce s detektorem kovů
Proměny železniční křižovatky Týniště nad Orlicí – pokračování úspěšné výstavy

Doprovodný program MC Ratolest, Sokol Týniště a DDM
Na závěr táborák a kytara

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Přijďte pobejt!

(Návštěvníci v dobových kostýmech vstup do věže zdarma)

PRVOMÁJOVÉ VESELENÍ 
Program oslav prvního Máje v neděli 1. 5. 2016 

před budovou Kulturního domu na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí 

 

________________________________________________________________________________ 

 

9.00-10.00    Týnišťská osmička (dechovka) 

10.00-10.30  Vystoupení dětí z Mateřských škol  

Město a U Dubu 

10.30-10.40  Rosegirl´s I. a II. (DDM Sluníčko) 

10.40-11.20  Pohádka o Šípkové Růžence  

     (Divadlo U staré herečky, Hradec Králové) 

11.20.-11.35 Pompony, Cigi cak přípravka a Cigi cak    

disko (DDM Sluníčko) 

11.30-13.00   Cimbálová muzika Veselica 

 

 V případě nepřízně počasí bude program přesunut do Kulturního domu 

1875 - 2015

Proměny  

    
  železniční křiž

ovatky Týniště nad Orlicí 

Výstava probíhá 21. května - 2. října 2016
Vodárenská věž má pouze víkendový provoz
Otevírací dobu sledujte na www.muzeum-tyniste.cz

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 
pořádá ve Vodárenské věži výstavu
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Předprodej vstupenek od 1. května v Kulturním domě v týništi nad Orlicí - na všechny druhy vstupenek v předprodeji sleva 50 Kč 
Vstupné na místě: jednodenní - 200 Kč; dvoudenní - 300 Kč; iSic - jednodenní - 100 Kč; iSic - dvoudenní - 200Kč;

pátek 3. června 2016 od 18.00 na tyršově náměstí
colorband - ZuŠ Rychnov nad Kněžnou 

taneční orchestr žáků Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou, hraje muziku různých stylů a žánrů - například swing, jazz, blues, 
ale také filmové, muzikálové nebo populární melodie

6 Na chodníku - šansonové seskupení - Náchod 
kapela, která byla založena v roce 2006, se věnuje zejména autorskému šansonu, v posledních letech úzce spolupracuje i s Miloňem Čepelkou

Petr Kroutil Orchestra 
spontánní a živelně radostná pop jazzová show, která strhne i posluchače jiných žánrů, než pouze jazzu

Jiří Suchý, Jitka molavcová a Orchestr Divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody 
jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý společně s Orchestrem Divadla Semafor a další jeho hvězdou Jitkou Molavcovou nás 
pozve do zlaté éry Semaforu

 
sobota 4. června 2016 od 18.00 na tyršově náměstí

„bigbanďátka“ - ZuŠ týniště nad Orlicí 
swingový orchestr žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí, který se veřejnosti poprvé představil jako host letošního Novoročního koncertu Mladého 
týnišťského big bandu

Dragon’s brew - hK 
hudba je podobna stylům 70. let – elektrické fusion, založené převážně na improvizacích, krom původního uchopení coverů starých 
standardů i moderního jazzu si nyní komponují i vlastní skladby

f dur Jazz band - Zlín 
výjimečný projev vokalistů Zuzany Sapárové a Rolanda Hamaje, precizní rytmika a sólisti v dechové sekci, vystupuje pravidelně nejen 
v hudebních klubech po celé republice, ale i na festivalech s mezinárodní účastí

mezclaorchestra – česko - kubánská kapela 
salsa, směs rytmů mamba, bachata, merengue, cumbie, cha-cha-chá, ale i moderní taneční a jazzové prvky

mladý týnišťský big band a martin chodúr 
český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr – vítěz prvního ročníku soutěže Česko Slovensko hledá Superstar, prezentuje se jako 
zpěvák působící v žánrově zcela protichůdných repertoárových oblastech (pop a rock, ale i swingu, muzikálu, šansonu a filmových písní)

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí 
zve na přednášku 

 
Lucemburk Karel IV. asi 

nejvýznamnějším Čechem a 
Němcem všech dob 

 

v úterý 17. května od 17.30 
malý sál Kulturního domu 

Tyršovo náměstí 478 
 
 

Snad pamatujete nebo jste se dokonce podíleli svým hlasováním na tom, že Karel IV. byl 
vyhlášen Největším Čechem všech dob. Letos uplyne 700 let od jeho narození. Proto si 
dovolujeme pozvat na přednášku historika Čestmíra Brandejse věnovanou tomuto českému králi 
a římskému císaři. 
Na úvod Č. Brandejs promluví i o nové publikaci Č. Brandejse, M. Kajna a kol. Základní škola 
Týniště nad Orlicí – minulost i současnost. 

 
 Vstupné dobrovolné 

týnišťský swingový festival 
Jardy Marčíka
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ExKuRZE DO čiStÍRNy ODPADNÍch VOD V týNiŠti NAD ORLicÍ

„VELEVÁžENé PubLiKum“

VýtVARNÁ SOutĚž V ZŠ týNiŠtĚ NAD ORLicÍ

Dne 22.  3.  2016 navštívila tří-
da 5. C zrekonstruovanou ČOV 
v našem městě. V rámci profilace 
naší školy – škola s  ekologickým 
zaměřením se učíme o  recyklaci 
surovin, ale také o čištění vody.

Za doprovodu vedoucího toho-
to zařízení jsme prošli celý areál. 
Byli jsme poučeni o  celém pro-
cesu čištění odpadních vod a na-
konec jsme viděli, jak čistá voda 
odtéká zpět do řeky Orlice. Také 
jsme si všichni zkusili odstřih-
nout gumovou hadici speciálními 
nůžkami a někteří z nás to zkusili 
i s olověnou trubkou. Zjistili jsme 

od personálu, že v  prostředí této 
čističky se velmi daří rajčatům, 
která zde dozrávají v  letním ob-
dobí.

Prostřednictvím kamery jsme 
nahlédli i do odpadního potrubí, 
kde jsme dokonce zahlédli potka-
na. Nejvíce se nám ale líbilo stří-
kání vody z malého vodního děla.

Na závěr návštěvy jsme všich-
ni dostali malou odměnu za po-
zornost a dobré dotazy. Návštěva 
ČOV v Týništi pro nás byla velice 
zajímavá a užitečná.

kolektiv třídy 5. C

na vědomost se dává, že týnišť-
ská skupina Temno porodí své 
nové dítě. Termín plánovaného 
zrození je 28.  5.  2016 v  našem 
kulturním stánku v 19. 30.

Principálka Eva Drábková nám 
o  hře prozradila: jedná se o  text 
Eugeniusze Szybala alias Vojty 
Štěpánka, který jsme si upravili 
a  rozšířili podle našich potřeb. 
Držíme se stále naší zavedené 
dramaturgie, kdy hrajeme hry ze 
současného života. Kdo fandí na-
šemu stylu, tak snad ani tentokrá-
te nebude zklamán. Opět máme 
pro vás připraveny úsměvy, mož-
ná i  smích, ale i  zamyšlení a  tro-
chu nostalgie, popřípadě zdravé 
naštvání.

Jsme letošní třetí týnišťskou 
premiérou (po Lobistovi a  Nej-
krásnější válce) a  máme ohrom-
nou radost, že tolik lidí se v Týni-
šti ochotnickým divadlem zabývá. 
Divák si může vybrat podle svého 
vkusu a  chuti. Podle zaplněných 
sálů vidíme, že amatérská čin-
nost v  našem městě stále táhne 
a pokračuje v krásné tradici již od 
roku 1883.

VELEVÁŽENÉ PUBLIKUM 
přijďte zhlédnout nové temňácké 
dítě a nezaváhejte, neb hra Klídek 
bude do letních prázdnin hrána 
pouze jednou ve své premiéře – 
tedy 28. května.

Vaše Temno

Koncem ledna  2016 byla na 
naší škole vyhlášena výtvarná 
soutěž na téma Krajina podle 
fotografie.

Děti se měly inspirovat vy-
stavenými obrázky a libovolnou 
technikou vytvořit vlastní obrá-
zek, který by byl kopií vybrané-
ho vzoru.

Soutěž byla určena všem nad-
šeným malířům a  malířkám, 
kteří jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas výtvarným aktivitám.

Soutěže se zúčastnilo 36 žáků 
z  5. – 8. tříd. Koncem března 
vybrala porota 11 nejzdařilej-
ších prací, jejichž autoři byli od-
měněni věcnou cenou.

Mgr. Hana Šimánová



ADLERůV ŠmAJD 2016

Foto: Štěpán Tomašík
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PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné 
tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory 
nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve 
zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 11923. Tisk: AG TYP Kostelec nad Orlicí. Náklad 650 
výtisků. Foto na titulní straně Martin Tobiška.


