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A) schvaluje
 
1. Účetní závěrku za rok 2016 pří-

spěvkové organizaci Mateřská 
škola Město vč. hospodářského 
výsledku ve výši Kč 28.589,90 
a jeho vypořádání přídělem do re-
zervního fondu ve výši Kč 6.589,90 
a  přídělem do fondu odměn ve 
výši Kč 22.000,00.

2. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola U Dubu vč. hospodářského 
výsledku ve výši Kč 101.199,17 
a  jeho vypořádání přídělem do 
rezervního fondu ve výši Kč 
81.199,17 a přídělem do fondu od-
měn ve výši Kč 20.000,00.

3. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orli-
cí vč. hospodářského výsledku ve 
výši Kč 44.360,84 a jeho vypořádá-
ní přídělem do rezervního fondu 
ve výši Kč 44.360,84.

4. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 52.139,69 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 42.139,69 a  přídělem do 
fondu odměn ve výši Kč 10.000,00.

5. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 119.118,91 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 87.887,91 a  přídělem do 
fondu odměn ve výši Kč 31.231,00.

6. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Kulturní cen-
trum Týniště nad Orlicí vč. hospo-
dářského výsledku (ztráty) ve výši 
Kč -191.830,56 a jeho částečné vy-
pořádání pokrytím z  rezervního 
fondu ve výši Kč 80.249,94.

7. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 296.856,74 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 246.856,74 a přídělem do 
fondu odměn ve výši Kč 50.000,00.

8. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Služby města 
Týniště nad Orlicí vč. hospo-
dářského výsledku ve výši Kč 
12.908,01 a  jeho vypořádání pří-
dělem do rezervního fondu ve výši 
Kč 12.908,01.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Cachové Margitě a  p. Cachovi 
Jiřímu, bytem*** na období od 
1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.

10. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Havíři Václavovi, bytem 
*** na období od 1.  4.  2017 do 
31. 3. 2018.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Pokornému Josefovi, bytem 
*** na období od 1.  4.  2017 do 
31. 3. 2018.

12. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Pokorné Pavle, bytem *** na ob-
dobí od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020.

13. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Čonkové Marcele, bytem 
*** na období od 1.  4.  2017 do 
30. 6. 2017.

14. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Havířové Pavlíně, bytem 
*** na období od 1.  4.  2017 do 
30. 9. 2017.

15. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene č. 
sml. 9900093251/2/BVB pro 
GasNet, s.r.o., zastoupenou na 
základě plné moci společnos-
tí GridServices, s.r.o., „Právo 
provést stavbu plynárenského 
zařízení STL plynovodu a plyno-
vodní přípojky pro poz. p.č. 330, 
pro OC Týniště nad Orlicí, číslo 
stavby 9900093251 včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných 
a  vytyčovacích bodů na budou-
cím služebném pozemku na par-
cele č. 329/35“ a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

16. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1596 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

17. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

18. Přijetí darů pro Kulturní centrum 
Týniště nad Orlicí na 22. swingo-
vý festival J. Marčíka 2017.

19. Umístění do uvolněných bytů 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
paní Blažkové Boženy a  paní 
Šírové Ireny na doporučení Ko-
mise zdravotní a  sociální ze dne 
19. 3. 2017.

20. Udělení licence zvláštní linkové 
osobní dopravy pro dopravce VIP 
line, s.r.o., tř. Václava Klementa 
1439, 293 01 Mladá Boleslav, na 
linku: 660 158 Hradec Králové – 
Kvasiny.

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
ze dne 30. 8. 2016 mezi městem 
Týniště nad Orlicí, Mírové ná-
městí 90, 517 21 Týniště nad Or-
licí a as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 
195/24 120 00 Praha 2 a  ukládá 
starostovi dodatek podepsat.

22. Záměr prodeje nebo pronájmu 
domku č.p. 352 v Týništi nad Or-
licí.

b) bere na vědomí

1. Výpověď JUDr. Jindřicha Urbánka 
z  Dohody o  pracovní činnosti ke 
dni 30. 6. 2017.

   

2. Zápis zdravotní a sociální komise 
ze dne 13. 2. 2017.

3. Zápis z  jednání školské rady ZŠ 
Týniště nad Orlicí konaného dne 
16. 3. 2017.

4. Shromáždění k  příležitosti oslav 
1. máje v Areálu chovatelů Týniště 
nad Orlicí.

C) Pověřuje

1. Starostu města k podpisu protoko-
lů o  schválení účetní závěrky pro 
všechny příspěvkové organizace.

D) Ukládá

1. Projednat v  ZM prodej části po-
zemku p.č. 2035/1 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro žadatele pana Ing. 
Lukáše Tošovského, předsedy 
sdružení vlastníků bytových jed-
notek Vrchlického č.p. 940, 941 
a 942. OSM prodej nedoporučuje.

2. Projednat v  ZM prodej domku 
č.p. 352 v  Týništi nad Orlicí pro 
žadatele CHARON – Jitka Filipo-
vá, s.r.o., Týniště nad Orlicí. OSM 
prodej nedoporučuje, navrhuje 
dlouhodobý pronájem.

A) schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  čerpání  fondu investic do výše 
300 000 Kč vč. DPH dle § 31 odst. 
2a) zákona č. 250/2000 Sb. na po-
řízení sypače vozovek.

2. Příspěvkové organizaci  Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou, žádost 
o  vyřazení drobného dlouhodo-
bého majetku, jedná se o zastaralý 
a nefunkční majetek.

3. Záměr pronájmu části pozemku 
p.č. 1596 o výměře 209 m2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí a části pozemku 
parc. č. 1597 o výměře 31 m2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

4. Záměr prodeje pozemku p.č. 
461/4 v k.ú. Štěpánovsko.

5. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava vjezdu do sběrného 
dvora v Týništi nad Orlicí“ firmu 
SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD, oblast Hradec Králo-
vé, Nádražní 486, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ:48035599, za cenu 
290 107,18 Kč včetně DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

6. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava místních komunika-
cí Týniště nad Orlicí“ firmu SWI-
ETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 

závod Dopravní stavby VÝCHOD, 
oblast Hradec Králové, Nádraž-
ní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ:48035599, za cenu 277 109,36 
Kč včetně DPH a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

7. Vítěze poptávkového řízení na 
zpracování projektové dokumen-
tace: „Týniště nad Orlicí, úprava 
křižovatky Mostecká x Turkova“ 
firmu VIAPROJEKT s.r.o., Již-
ní 870, 500 03 Hradec Králové 
IČ:27476049, za cenu 283 000 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

8. Dodatek č. 2 k  Příkazní smlou-
vě ze dne 21.  10.  2016 uzavřené 
s firmou ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, na 
akci Protipovodňová opatření pro 
město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

9. Smlouvu o  právu provést stavbu 
Zahradní altán u bytového domu 
čp.757, Týniště nad Orlicí mezi 
městem Týniště nad Orlicí a Byto-
vým družstvem Týniště – SÍTINY, 
V Sítinách 723,757, 517 21 Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostovi měs-
ta smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
2006023/VB/01, Týniště nad 
Orlicí, 17. listopadu, BILLA-kVN 
pro ČEZ Distribuce, a.s., zastou-
penou na základě plné moci spo-
lečností Energomontáže Votrou-
bek, s.r.o., na pozemku parc.č. 
1446/53 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

11. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Zpracování digitálního 
povodňového plánu“ v rámci rea-
lizace projektu „Protipovodňová 
opatření pro město Týniště nad 
Orlicí“ firmu ŠINDLAR, s.r.o., Na 
Brně 372/2a, 500 06 Hradec Krá-
lové, IČ: 26003236, s  nabídkou 
nejnižší ceny 127 050 Kč včetně 
DPH a  ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

12. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku s názvem „Oprava 
komunikací v  Týništi nad Orlicí 
v  roce 2017“ firmu ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 
787 01 Šumperk, IČ: 28586484, 
s nabídkou nejnižší ceny 3 204 Kč 
včetně DPH/1 tunu materiálu vč. 
dopravy a prací v Kč včetně DPH 
a  ukládá starostovi města s  vítě-
zem smlouvu podepsat.

13. Zapůjčování party stanu (stavba 
+ demontáž) + ostatního příslu-
šenství a náklady spojené s touto 
činností budou příspěvkovým 
organizacím a  zařízením města 
Týniště nad Orlicí vyúčtovány 
prostřednictvím zúčtovacích listů 

ZPRáVY Z RADNICE

Usnesení č. 65
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 20. 03. 2017

Usnesení č. 66
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 3. 4. 2017



   

organizace Služby města Týniš-
tě nad Orlicí. Ostatním subjek-
tům, městům, obcím, fyzickým 
a  právnickým osobám budou 
náklady spojené se stavbou party 
stanu a  zapůjčením příslušenství 
účtovány v  rámci hospodářské 
činnosti organizace Služby města 
Týniště nad Orlicí za úplatu, dle 
platného ceníku.

b) bere na vědomí

1. Stížnost paní Pavly Vrbové ve věci 
narušování nočního klidu v Týniš-
ti nad Orlicí.

2. Výpověď pana Ivo Nedvídka 
z  pronájmu restaurace Dělnický 
dům v Týništi nad Orlicí.

3. Informace od paní Jany Zaňkové 
v  záležitosti zřízení počítačového 
centra (multimediální učebna) pro 
výuku programování.

C) Ukládá

1. Provést v  měsíci květnu veřejno-
správní kontrolu v příspěvkové or-
ganizaci Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí. Pověření ke 
kontrole vydá starosta města.

T: květen 2017
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
2. Projednat v ZM Obecně závaznou 

vyhlášku, kterou se stanoví školský 
obvod pro druhý stupeň základní 
školy + Dohodu s obcí Albrechtice 
nad Orlicí a  městem Týniště nad 
Orlicí o  umístění žáků s  trvalým 
pobytem v Albrechticích nad Or-
licí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Projednat v  ZM prodej pozemku 

p.č. 461/4 v k.ú. Štěpánovsko pro 
žadatele Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno, s.r.o., a převod pozemku 
p.č. 294/3 od Státního pozemkové-
ho úřadu do majetku města. OSM 
prodej doporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Zařadit do jednání ZM návrh 

náborového příspěvku do výše 
50 000 Kč pro nábor příslušníka 
Městské policie Týniště nad Orli-

cí, se závazkem trvání pracovního 
poměru po dobu 5 let.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

D) Zamítá
 
1. Požadavek paní Rejdové Michaely 

na přidělení bytu v Havlíčkově uli-
ci čp. 485, Týniště nad Orlicí.

A) schvaluje

2. Žádost příspěvkové organizace 
Základní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou, ze 
dne 28.  3.  2017 o  vyřazení drob-
ného dlouhodobého majetku dle 
přiloženého seznamu, jedná se 
o zastaralý a nefunkční majetek.

3. Výjimku z  počtu žáků ve školní 
družině, a to o 8 žáků na celkový 
počet 160 pro Základní školu Tý-
niště nad Orlicí.

4. Převod členských práv a  povin-
ností k Bytovému družstvu – Síti-
ny v souvislosti s převodem bytu č. 
21 v č.p. 757 v ulici V Sítinách, 517 
21 Týniště nad Orlicí, mezi panem 
Vladimírem Ferklem a paní Mar-
celou Malou.

5. Povolení přístupu na pozemky 
města Týniště nad Orlicí při ve-
řejné akci,Běh týnišťskými pralesy 
2017“ s  výjimkou vstupu do po-
rostů do 150 cm výšky.

6. Záštitu nad projektem,Nesoudí-
me, pomáháme“ s  cílem adresně 
pomáhat těhotným ženám i  dív-
kám, které okolnosti nutí k  po-
tratu přesto, že si své dítě chtějí 
ponechat.

7. Záštitu nad projektem „Na kole 
dětem“ dne 4.  6.  2017 a  použití 
znaku města Týniště nad Orlicí na 
propagační materiály.

8. Pronájem části pozemku p. č. 1665 
v k. ú. Týniště nad Orlicí o výmě-
ře 262 m2 pro ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 13. 04. 2017 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrádky 

   

Poslední květnovou středu, kte-
rá je zároveň posledním květno-
vým dnem, se město Týniště nad 
Orlicí připojí k  akci na podporu 
lidí trpících roztroušenou skleró-
zou. V tento den, který je vyhlášen 
dnem roztroušené sklerózy a  bě-
hem něhož se po celé republice 
konají akce na podporu léčby této 
nemoci, bude jedna z  dominant 

města Týniště – vodárenská věž na-
svícená zelenou barvou. Proč právě 
zelenou? Zelená barva je barvou 
roztroušené sklerózy, barvou nadě-
je pro všechny nemocné.

Roztroušená skleróza je chronic-
ké autoimunitní onemocnění, při 
kterém lidský imunitní systém na-
padá centrální nervovou soustavu. 
Nemoc postihuje zejména mladé 

   

a ukládá starostovi města nájemní 
smlouvu podepsat.

9. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
dle § 2193 a násl. zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi smluvními stranami: 
město Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a  příspěvkovou organizací 
Služby města Týniště nad Orlicí, 
Za Drahou 987, Týniště nad Orlicí, 
517 21 a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

10. Uzavření smlouvy s firmou Atlas 
Software, a.s., V  Parku 2335/20, 
148 00 Praha 4 na právní infor-
mační systém Codexis základní 
verze, včetně doplňků (Liberis – 
komentáře k  zákonům, CITEX 
– výběr síly judikátu, MOS – mo-
nitor tématu obecní samosprávy, 
SLEDOVANÉ DOKUMENTY 
– hlídání sady zákonů do e-mailu 
a  VZORY SMLUV s  komentá-
řem – od AK Brož, Sokol, Novák) 
na dobu 5 let, resp. na 5,5 roků 
v  ceně 133 100 Kč, včetně DPH, 
tj. 26 620 Kč/rok (resp. 24 200 Kč).

11. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava střechy Poliklinika 
Týniště nad Orlicí“ firmu Behan 
Josef, Trávnická 191, Kostelec 
nad Orlicí, IČ: 45589674, za cenu 
218 586 Kč bez DPH a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

12. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Restaurátorské práce Mari-
ánského sloupu v Týništi nad Or-
licí“ firmu Váňa Petr, Akademic-
ký sochař, K Třešňovce 847, 252 
29 Karlík, IČ:47005661, za cenu 
282 000 Kč bez DPH a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

13. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku s názvem „Re-
konstrukce ulic Zvoníčkova a Pod 
Stávkem, Týniště nad Orlicí“ fir-
mu STAVITELSTVÍ DS, s.r.o., 
Mírová 1446, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 25932381, s na-
bídkou nejnižší ceny 7 154 990,75 
Kč bez DPH a  ukládá starostovi 
města s  vítězem smlouvu pode-
psat.

14. Umístění paní Vackové Svatavy 
(roč. 1939) a paní Maškové Zde-

ny (roč. 1931) do uvolněného 
bytu v DPS v Geriatrickém centru 
v Týništi nad Orlicí.

b) bere na vědomí

1. Dopis adresovaný Radě města 
Týniště nad Orlicí od pana Petra 
Matouše ve věci nebezpečné ko-
munikace na výjezdu z  Týniště 
nad Orlicí na Křivice.

2. Výzvu k podání nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na 
dodávku termokamery pro JSDH 
Týniště nad Orlicí.

3. Odpověď ředitele Základní školy 
ve věci otázek Školské rady.

4. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole ze dne 27. 3. 2017 
v  příspěvkové organizaci  Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí, 
Turkova 785, 51721.

5. Odvolání proti výzvě k  doplnění 
dokladů podanou Mgr. Milanem 
Kopeckým na Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje.

6. Žádost Osadního výboru Petrovi-
ce nad Orlicí o  spoluúčast města 
Týniště nad Orlicí na 2. petrovic-
kém folkování.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM nabídku 
Lesního družstva vysoké Chvoj-
no na předkupní právo na prodej 
chaty postavené na pozemku v po-
dílovém vlastnictví 16 měst a obcí 
v  k.ú. Holice v  Čechách parc. č. 
4700/8, evidenční číslo chaty E 64 
za cenu 290 000 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
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.

   

dospělé od 20 do 40 let. Přestože na 
tuto nemoc neexistuje žádný zná-
mý lék, mnohé terapie se prokázaly 
jako nápomocné.

Nasvícením týnišťské věže chce-
me jako město vyjádřit solidaritu 
s  lidmi, kteří trpí roztroušenou 
sklerózou a  ujistit je, že v  nemoci 
nejsou sami.

Děkuji panu Liboru Koldinské-

mu, starostovi města, a panu Zdeň-
ku Hejnovi, vedoucímu odboru 
správy majetku, za spolupráci na 
této aktivitě a věřím, že naše měs-
to bude i  v  budoucnu pokračovat 
v  podpoře nemocných roztrouše-
nou sklerózou a jejich blízkých.

PhDr. Veronika Čepelková 
zastupitelka města
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ZPRáVY Z RADNICE

TýNIŠťsKá VĚž ZAZáří ZElENĚ

Usnesení č. 67
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 12. 4. 2017



   

Týniště nad Orlicí, 5.  4.  2017 
FAB, tradiční výrobce autozámků, 
je integrován s  japonskou společ-
ností ALPHA Corporation. Nový 
název firmy v  Týništi je toho do-
kladem. Oslavovalo se v japonském 
stylu.

Originální samurajské meče ze 
14. století, souboj samurajů, nejno-
vější sportovní vůz Nissan – to byly 
atrakce pro zákazníky a další hosty 
během prvního dne oslav 5. dubna. 
Oficiální proslov pronesli Yoshiyuki 
Kawana, prezident společnosti AL-
PHA Corporation, Libor Koldinský, 
starosta, Petr Richtera, ředitel kon-
taktního pracoviště úřadu práce, 
který představil Hanu Kasperovou, 

svou nástupkyni ve funkci ředitele, 
a  Vladimír Bayer, jednatel společ-
nosti ALPHA Vehicle Security So-
lutions Czech s.r.o.

„V  ostatních firmách je nabídka 
zaměstnání především pro muže, 
a tak jsem rád, že ALPHA v Týništi 
nad Orlicí nabízí pracovní uplatně-
ní i pro ženy,“ uvedl Petr Richtera.

Origami skládané vlastníma 
rukama pod vedením zkušeného 
origamisty, kaligrafické výtvory na 
přání, fotografie s  kolegy s  japon-
skými rekvizitami, chutné občers-
tvení, to vše dělalo radost zaměst-
nancům firmy během druhého dne 
oslav 6. dubna.

Vladimír Bayer, jednatel spo-

   

lečnosti ALPHA Vehicle Security 
Solutions Czech s.r.o., předal do ru-
kou Oty Pavelky, ředitele Obchodní 
akademie v Kostelci nad Orlicí, šek 
v  hodnotě 40 000,– Kč určený na 
zkvalitnění technického vybavení 
školy. Studenti se zapojují do růz-
ných prací, např. nafotili výrobky 
Alphy a  vytvořili z  nich firemní 
nástěnný kalendář. V  rámci výuky 
mají svou školní fiktivní firmu na-
zvanou podle týnišťské společnosti. 
„Během prohlídky závodu mě pří-
jemně překvapilo vaše moderní vy-
bavení a zapojení robotů,“ řekl Ota 
Pavelka.

Po oba dny se každý účastník 
mohl detailně seznámit s  firemní-

mi produkty Alphy – od tradičních 
plně mechanických autozámků, 
přes exteriérové a interiérové dveřní 
kliky, až po zamykací systémy s vy-
sokým podílem elektroniky. Vývo-
joví inženýři představili zájemcům 
také aplikace pro odemykání a star-
tování vozidla přes mobilní telefon. 
Účastníci akce se také bavili hrou 
s kooperativním robotem, který jim 
sbíral kelímky podle jejich zadání.

Na akci bylo slyšet konverzaci 
v  několika jazycích. Bavili jsme se 
všichni. Připojujeme přehled nabí-
zených pozic pro případ, že chcete 
k  nám, ať do vývojových oddělení 
nebo do výroby.

-ik-
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AlPHA VEHIClE sECURITY sOlUTIONs CZECH s.R.O. V TýNIŠTI NAD ORlICí

 Volné pracovní pozice 
v  T ý n i  š  t  i    n a d   O r  l  i  c  í

e-mail: lenka.kutnarova@kk-alpha.com 
mob.:   +420 702 169 511 

www.kk-alpha.cz

Strojírenský dělník
Seřizovač montážních linek a obráběcích strojů
Procesní technolog Junior
Project Buyer
Specialista v oblasti nákupu
Electronic Quality Development Engineer
Electro Process Engineer
SW Test Engineer
Administrator PDM
Konstruktér
Product Manager
Obchodní ředitel
Plant Financial Controler

Nabízíme:
 •  Dotované závodní stravování (možnost teplých večeří). 
 •  Jídelna s doplňkovým prodejem v areálu firmy. 
 •  Stravenky pro víkendové směny v nepřetržitém provozu. 
 •  7,5 hodinovou pracovní směnu (a 11, 5 hodinovou směnu o víkendech) 
 •  Příspěvky za směnnost a nepřetržitý provoz, výkonnostní příspěvek. 
 •  Práce v tichém a čistém prostředí. 
 •  Montáž lehkých drobných dílů. 
 •  Dotované svozové autobusy na pracoviště z vybraných lokalit. 
 •  Možnost karierního postupu. 
 •  Benefity v rámci programu Cafeterie. 
 •  5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na penzijní připojištění. 
 •  13. mzda (dle kolektivní smlouvy).

Praxe v automobilovém průmyslu vítána. Nástup možný ihned (dle dohody). 
Čistý trestní rejstřík, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.

Global Commodity Leader - Elektrotechnical
Nákupčí daných komodit v oboru Elektrotechnickém.
Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na podobné pozici.

Konstruktér- Specialista pevnostních výpočtů 
FEM/ MPK

Nutná praxe v automobilovém průmyslu na stejné nebo podobné  
pracovní pozici.

Project Controller
Finanční podpora mezinárodních projektů (zakázek) pro výrobce nákladních 
a osobních automobilů. Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na 
podobné pozici ve výrobní společnosti.

Procesní technolog Junior
Technologická příprava výroby. 

Montážní dělník
Pracovní pozice vhodná i pro ženy. 

Nabízíme:
•  Dotované závodní stravování (možnost teplých večeří).
•  Jídelna s doplňkovým prodejem v areálu firmy.
•  Stravenky pro víkendové směny v nepřetržitém provozu.
• 7,5 hodinovou pracovní směnu (a 11, 5 hodinovou směnu o víkendech)
• Příspěvky za směnnost a nepřetržitý provoz, výkonnostní příspěvek.
•  Práce v tichém a čistém prostředí.
• Montáž lehkých drobných dílů.
•  Dotované svozové autobusy na pracoviště z vybraných lokalit.
• Možnost karierního postupu.
• Benefity v rámci programu Cafeterie.
•  5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na penzijní připojištění.
•  13. mzda (dle kolektivní smlouvy).

Praxe v automobilovém průmyslu vítána. Nástup možný ihned (dle dohody).
Čistý trestní rejstřík, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.

e-mail: lenka.kutnarova@kk-alpha.com
mob.:  +420 702 169 511 

www.kk-alpha.cz

NAČTĚTE QR KÓD DO SVÉHO 
MOBILNÍHO TELEFONU
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RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 
12.  4.  2017 – Veřejná cyklotour 
NA KOLE DĚTEM napříč celou 
Českou republikou, v  čele peloto-
nu s Josefem Zimovčákem na jeho 
vysokém kole, zamíří letos i do de-
stinace Orlických hor a Podorlicka. 
Právě zde se odehrají celkem tři 
z  deseti etap této charitativní tour 
na pomoc onkologicky nemocným 
dětem, která proběhne již osmým 
rokem. Cyklisty z  celé republiky 
společně s  řadou dalších známých 
osobností přivítá v  termínu od 
3. - 6.  června  2017 hned několik 
zdejších obcí a měst, od Deštného 
v  Orlických horách přes Rychnov 
nad Kněžnou až po Českou Třebo-
vou a Lanškroun. Do společné cyk-
lojízdy se můžete zapojit také, na 
část trasy, jednu etapu či si projet 
celý region, anebo peloton přivítat 
v některém z míst jeho zastávek či 
dojezdů!

Každoroční cyklojízda je jedi-
nečnou akcí, které se účastní lidé 
z  celé České republiky, do akce se 
zapojují také školy, děti a  mládež. 
Cyklisté během jízdy navštíví růz-
né kraje České republiky, zastaví se 
v  partnerských obcích a  městech 
a osobním příkladem předají odkaz 
široké veřejnosti s  výzvou pomoci 
těm, kteří ji potřebují. Letošní cy-
klotour vyrazí ze severu Čech a své 
1 205 km dlouhé putování zakončí 
na jižní Moravě. „Trasa regionem 
čítá přes 200 km a  byla navržena 
tak, abychom představili rozmani-
tost zdejší krajiny a  dopřáli všem 
alespoň malou ochutnávku naší 
pestré turistické nabídky. Po trase 
účastníci zavítají jak na hřeben Or-
lických hor, nasají atmosféru čes-
ko-polského pohraničí, tak poznají 
krásy a  malebnost Podorlicka, za-
staví se na hrázi Pastvinské přehra-
dy, zavítají na jeden ze zámků na 
Orlici nebo se projedou po našich 
krásných cyklostezkách“ zve k  za-
pojení do cyklotour Eva Vaníčková, 
ředitelka Destinační společnosti 

Orlické hory a Podorlicko.
V  místě zastávek čeká účastní-

ky přivítání zástupci obcí a  měst, 
doprovodný program i  mnohá 
překvapení. V  Deštném nebo na 
Novém zámku v  Kostelci můžete 
akci propojit s Dětskými dny, v Tý-
ništi s  výstavou starých velocipe-
dů a  prohlídkou Vodárenské věže, 
v Ústí n.O. příjezd pelotonu naopak 
zahájí akci Město v pohybu a další. 
Orlické hory v  tomto ročníku na-
víc vyniknou nejen nejvýše polo-
ženým místem letošní cyklotour, 
kterým bude sedlo na Šerlichu, ale 
také symbolickými zvony z  dílny 
pana mistra zvonaře z  Deštné-
ho v  Orlických horách, které jsou 
další podporou tohoto projektu. 
Jeden z  vyrobených zvonů bude 
zároveň zvonem putovním, cyklo-
tour zahájí i ukončí se závěrečným 
vydražením na pomoc dětem, ale 
zvonit bude lidem do srdcí v  řadě 
obcí a měst celé republiky, ve všech 
místech zastávek a dojezdů po trase 
tour.

V  regionu budou pro tuto akci 
vypraveny speciální cyklobusy. 
První z  nich dopraví zájemce na 
start 4. etapy cyklotour do Deštné-
ho v  Orlických horách (cyklobus 
vypraven z Kostelce n.O. se zastáv-
kami ve Vamberku, Rychnově n.Kn. 
a Kvasinách s příjezdem v 8.00 hod. 
do Deštného – viz jízdní řád níže). 
Druhý z cyklobusů stáhne naopak 
účastníky 5. etapy z cílového místa 
v České Třebové zpět po trase tour 
do Rychnova n.Kn. (s  odjezdem 
v 17.30 hod. z České Třebové přes 
Ústí nad Orlicí, Letohrad, Žam-
berk, Klášterec n.O. a  Rokytnici 
do Rychnova). Cyklobus bude za-
pojen rovněž v  rámci 3. etapy pro 
návrat účastníků z  Deštného zpět 
do Vrchlabí (po trase etapy tour 
přes Českou Skalici, Dvůr Králové 
a Hostinné).

Josefa Zimovčáka znají cyklisté 
po celém světě především díky jeho 
vytrvalým jízdám na vysokém kole. 

   

Několikanásobný mistr světa i  ČR 
absolvoval na vysokém kole napří-
klad závody Giro d’Italia, Vuelta 
a España, ale také celou trasu Tour 
de France ve stejných dávkách jako 
profesionální závodníci. A právě on 
stojí za charitativní a zároveň spor-
tovní akcí, která se snaží podpořit 
onkologicky nemocné děti, pomoci 
jejich rodinám, upozornit na tuto 
problematiku, ale také šířit radost 
z pohybu a ze života!

Podpořte projekt i vy, třeba svou 
účastí v pelotonu či v místech jeho 
dojezdů, návštěvou přednášky Jo-
sefa Zimovčáka, které probíhají 
v  řadě obcí a  měst, nebo jeho fi-
nanční podporou do veřejné sbír-
ky na č.ú. 107 – 484410267/0100. 
NA KOLE DĚTEM je projekt pro 
lidi, o  lidech a  s  lidmi. Přidejte se 
k nám!

Více informací na www.nakole-
detem.cz nebo na www.mojeorlic-
kehory.cz.

Etapy cyklotour NA KOlE DĚ-
TEM v Orlických horách a Podor-
licku

3. ETAPA: sobota 3. června 2017 
- příjezd do Deštného v Orlických 
horách (ze směru Vrchlabí)

Ze směru od Vrchlabí… - Nové 
Město nad Metují (13.00h Husovo 
náměstí) – Šerlich – Deštné v Or-
lických horách (17.00h parkoviště 
u Penzionu Kozí Chlívek)

Cyklobus (KAD Vrchlabí): Dešt-
né v Orl.h. (odjezd cca 17.30) – po 
trase etapy tour zpět do Vrchlabí

4. ETAPA: neděle 4. června 2017 
– Deštné v Orl.h. – Rychnov n.Kn. 
(109 km)

Deštné v  Orl.h. (8.30h Obecní 
úřad) – Dobruška (9.15h Náměstí 
F.L.Věka) – Opočno – Týniště n.O. 
(11.15h u Vodárenské věže) – Veli-
ny (12.30h Obecní úřad) – Choceň 
(14.00h Tyršovo náměstí) – Nový 
zámek Kostelec n. O. (15.30h pro-

stranství u zámku) – Rychnov nad 
Kněžnou (16.45h Staré náměstí)

Cyklobus (AUDIS BUS Rychnov 
n.Kn.): Kostelec n.O. (6.35h, nám.) 
– Vamberk (6.50h, nám.)- Rychnov 
n.Kn.(7.15h, aut.nádr.) – Kvasiny 
(7.30h, konzum) – Deštné v Orl.h. 
(8.00h, Národní dům)

5. ETAPA: pondělí 5.  červ-
na 2017 – Rychnov n.Kn. – Česká 
Třebová (109 km)

Rychnov n.Kn. (8.00h Letovis-
ko Studánka) – Rokytnice v Orl.h. 
(9.15h ZŠ Školní ulice) – Bartošo-
vice v Orl.h. - Klášterec nad Orlicí 
(11.15h fotbalové hřiště u  ZŠ Ma-
sarykova) – Pastviny (hráz) – Žam-
berk (12.30 Masarykovo náměs-
tí) – Lukavice – Letohrad (13.00h 
Václavské náměstí) – cyklostezka 
údolím Tiché Orlice – Ústí n.O. 
(14.15h Mírové náměstí) – Lito-
myšl (15.45h Smetanovo náměstí) 
– Česká Třebová (17.00h Staré ná-
městí)

Cyklobus (AUDIS BUS Rych-
nov n.Kn.): Česká Třebová (odjezd 
17.30h autobus.terminál) – po tra-
se etapy zpět do Rychnova n.Kn.

6. ETAPA: úterý 6. června 2017 
– Česká Třebová – Lanškroun (15 
km), příp. dále na Bruntál (117 km)

Česká Třebová (8.00h Staré ná-
městí) – Lanškroun (9.15h Náměs-
tí J.M.Marků) -… a  dále na Štíty, 
Šumperk, Rýmařov a Bruntál

Více informací o akci a trase cy-
klotour na www.nakoledetem.cz 
nebo na www.mojeorlickehory.cz.

Další informace poskytne:
Mgr. Eva Vaníčková - ředitelka 

Destinační společnosti Orlické hory 
a  Podorlicko, 774 125 014, vanicko-
va@dsohp.cz

Bc. Martina Střížová - koordiná-
torka projektu Na kole dětem, tel. 
773 750 499, strizova@nakoledetem.
cz

www.nakoledetem.cz

REgIONEM ORlICKýCH HOR A PODORlICKA 
PROJEDE CYKlOTOUR NA POMOC DĚTEM – PřIDEJTE sE TAKé!

Moje – naše sobotní překvapení
Gratulování Black Buřiňos

Je sobota 8. dubna 11 hodin 30 minut. Přišel jsem domů a žena 
poslouchala rozhlas ČR dvojka. Tam byl pořad Aleše Cibulky – 
Tobogan a v něm byl – kdo? Black Buřiňos z Týniště nad Orlicí.

Poslouchám, jak pan Hájek zve domů na knedlíky, paní Švan-
dovou, která mluví o jejich nabarvených nehtech a vaření. Mimo 
Buřinek se pořadu účastnily herečky paní Andrlová, Čunderlíková 
a Švandová.

Mám příležitost popřát Black Buřiňos k jejich hudbě, poděkovat 
všem hráčům a Pavlu Plašilovi za to, že Buřinky vznikly.

Mnoho štěstí. Dan

sPOlEčENsKá KRONIKA
životní jubilea:

97 let Zdenka Hloušková
94 let Josef Bartoň
 Růžena Hlavová
93 let Vladimír Horák
 Jarmila Štěpánková
90 let Jiřina Alexová
85 let Zdena Imrichová
80 let Jolana Žigová

Vítáme na svět:

Barbora Černohousová

Sandra Vyšehradová
Jakub Juna
Anežka Zahajská

Rozloučili jsme se:

Pavel Hynek (36)
Anna Vaňková (83)
Květa Beranová (78)
Marie Moravcová (74)
Zdenka Trunečková (83)
Marie Vošlajerová (84)
Michal Pilný (35)
Marie Kostelecká (87)

VYPlATíME EXEKUCE NA VAŠí NEMOVITOsTI A  DAlŠí 
DlUHY. TEl: 777055294

řádková inzerce
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ŠTíT AlbRECHTIC 2017

FEsTIVAl KláŠTER žIJE JIž V čERVNU

Život bez bariér, z.ú., pořádá 
v Nové Pace dne 3. 6. 2017 již 11. 
ročník benefičního festivalu pod 
názvem Klášter žije. Program i le-
tos bude rozmanitý - od 18. hodin 
do 24. hodin nabídne vystoupení 
čtyř kapel, doprovodné progra-
my, tombolu, soutěže, občerstve-
ní a  spoustu zábavy. Konkrétně 
můžeme prozradit, že kapela Ko-
munál vystoupí v  rámci TOUR 
2017 25 LET S VÁMI, dále popr-
vé v  Nové Pace vystoupí známá 
kapela Traktor z  Hranic na Mo-
ravě a  Alchymie z  Chlumce nad 
Cidlinou. Večer zakončí jičínská 
kapela Fénix. V  doprovodném 
programu se opět uskuteční sou-
těže na elektrických tříkolkách 
o hodnotné ceny, slaňování v par-
ku nebo soutěž v  závěsném ku-
želníku. Tombola překvapí, neboť 
již teď je připraveno více než 250 
zajímavých cen např. volné vstu-
penky na Motosraz Lužany, CD 
vystupujících kapel, dárky typu 
něco na sebe i  do sebe a  mnoho 
užitečných věcí, které potěší. Ne-
lze opomenout ani občerstvení, 
které zajistí Pivovar Nová Paka, 
a.s., a jídlo připraví Marián Marek 
Motožrádlo ze Studence. Příjem-
nou vsuvkou v  rámci doprovod-
ného programu bude vystoupení 
klientů sociálních služeb v  rámci 
projektu muzikoterapie. Pokud 

   

V sobotu 24. 6. 2017 se v soused-
ní obci Albrechtice nad Orlicí usku-
teční již 44. ročník setkání všech 
obcí Albrechtic pod názvem „Štít 
Albrechtic“., na který jste všichni 
srdečně zváni.

Jak to vlastně všechno začalo?
Na podzim roku 1973 mladý 

funkcionář TJ Sokol Velké Albrech-
tice Jan Škrobánek přišel s  nápa-
dem uskutečnit fotbalový turnaj 
obcí s  názvem Albrechtice. Dne 
27.  srpna  1973 odeslal na všechny 
obce s  názvem Albrechtice první 
dopis, na který postupně reago-
valo 8 obcí s  názvem Albrechtice. 
Zástupce těchto obcí pozval Jan 
Škrobánek na první setkání, které 
se uskutečnilo na nádraží v  České 
Třebové 20.  dubna  1974. Z  jedná-
ní vyplynul záměr uspořádat prv-
ní turnaj a  s  tím spojené zasedání 
představitelů obcí 29.  června  1974 
ve Velkých Albrechticích.

Současně byl zvolen první „Stá-
lý výbor Štítu Albrechtic“. Prvním 
a  jak se ukázalo, dlouhodobým 
předsedou Štítu se stal Jan Škrobá-

nek, místopředsedou byl zvolen Jo-
sef Zikl z Města Albrechtic.

Složení prvního výboru Štítu:
Jan Škrobánek - Velké Albrechti-
ce • Josef Zikl - Město Albrechtice 
• Zdeněk Pišl - Albrechtice n. O. 
• František Boublík - Albrechti-
ce u  Mostu • František Popr ml. 
- Albrechtice v Jizerských horách • 
Václav Juda - Albrechtice u  Lanš-
krouna • Viliam Katona - Albrech-
tice u  Českého Těšína • Josef Jahn 
- Lesní Albrechtice • Oldřich Nikel 
- Velké Albrechtice

Obec Albrechtice nad Orlicí 
byla v této době zastoupena panem 
Zdeňkem Pišlem, který byl mís-
topředsedou „Stálého výboru“ od 
roku 1974 až do roku 2005. Do roku 
1992 pracoval jako ekonom v Elite-
xu v Týništi nad Orlicí. Poté nastou-
pil jako referent majetkové správy 
na obecní úřad v Albrechticích nad 
Orlicí. Od roku 1966 byl jmenován 
sekretářem fotbalového oddílu SK 
Albrechtice nad Orlicí, byl členem 
okresní STK v Rychnově nad Kněž-
nou a krajské komise STK v Hradci 
Králové. Zemřel 27. prosince 2005.

   

Signatáři Štítu Albrechtic se staly 
obce: Albrechtice nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou; Albrechtice 
u  Českého Těšína, okres Karviná; 
Albrechtice u  Lanškrouna, okres 
Ústí nad Orlicí; Albrechtice v  Ji-
zerských horách, okres Jablonec 
nad Nisou; Lesní Albrechtice, okres 
Opava; Velké Albrechtice, okres 
Nový Jičín; Město Albrechtice, 
okres Bruntál; Albrechtice u Mostu, 
okres Most

V r. 1987 přistoupila ke Štítu Al-
brechtic i  devátá obec  Albrechtice 
nad Vltavou, okres Písek.

Byl přijat systém pravidelného se-
tkávání. Štít Albrechtic tak probíhá 
nepřetržitě každoročně. Na pořada-
telství se podílejí  střídavě všechny 
Albrechtice. V  roce 1983 Albrech-
tice u  Mostu zmizely z  mapy ČR, 
když obec ustoupila těžbě uhlí. 
Fotbalisté tamního TJ Tatran však 
jezdili nadále až do roku 1997 na 
fotbalové turnaje v  rámci Štítu Al-
brechtic. V  roce 2011 byl Štít Al-
brechtic mezinárodní akcí, kdy se jí 
zúčastnily Olbrachtice z Polska.

Od roku 2013 byl zvolen předse-
dou stálého výboru Štítu Albrechtic 
Stanislav Kowalski.

Co nás čeká?
Ve čtvrtek 22.  6.  2017 přivítá 

obec Albrechtice nad Orlicí první 
hosty Štítu Albrechtic. Od pátku 
23. 6. 2017 do soboty 26. 6. 2017 je 
u příležitosti 44. ročníku tradičního 
setkání obcí „Štít Albrechtic 2017“ 
pro všechny přítomné připraven 
velmi zajímavý a  bohatý program. 
Tentokrát změří své síly nejen míst-
ní fotbalisté ale i dobrovolní hasiči 
a  myslivci. Soutěže hasičů budou 
probíhat Na Návsi v  Albrechticích 
nad Orlicí. Střelecké umění budou 
moci předvést myslivci na střelnici 
v Česticích. Fotbalová utkání muž-
stev se uskuteční na hřišti v  Pet-
rovicích a  na hřišti v  Borku, kde 
také bude probíhat finálový zápas 
o  putovní pohár Štítu Albrechtic 
2017. Tento významný den bude 
zakončen taneční zábavou a ohňo-
strojem.

Marie Vacková

bude pršet, nevadí, neboť téměř 
polovina areálu bude zajištěna 
party stany, markýzami, deštníky.

Vstupné předpokládáme 200 
Kč. Důvodem, proč se tato akce 

koná je, že klášter v Nové Pace je 
dominantou Nové Paky, Život bez 
bariér, z.ú., se snaží jej postupně 
opravit, aby se stal důstojným 
místem pro poskytování sociál-

ních služeb a služeb pro veřejnost. 
Vaše přítomnost a účast na festi-
valu bude dalším krokem k tomu-
to cíli. Za to již předem děkujeme.

Jitka Fučíková
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PROJEKT VZDĚláVáNí PRAXí

VElMI MIlý PODVEčER V KNIHOVNĚ

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Spolupracujte 
s tím, kdo má 

chuť se vzdělávat 
a najděte nového

zaměstnance

www.vzdelavanipraxi.cz
info@vzdelavanipraxi.cz

+420 775 881 408
facebook.com/vzdelavanipraxi

Získejte praxi 
a zkušenosti,
buďte o krok 

před ostatními

      

Projekt Vzdělávání praxí zname-
ná pro účastníky větší šanci na pra-
covním trhu a  pro firmy příležitost 
kompenzovat si náklady za zaškolení 
potencionálního zaměstnance

Projekt Vzdělávání praxí propo-
juje zájemce, kteří chtějí získat nové 
znalosti a zkušenosti v reálném pra-
covním prostředí, a na druhé straně 
firmy, které si chtějí prostřednictvím 
nabízených praxí (stáží) nezávazně 
a s finanční podporou otestovat a za-
školit potencionální zaměstnance.

Účastníky projektu mohou být lidé 
starší 15 let, kteří jsou uchazeči o za-
městnání, rodiče na/po rodičovské 
dovolené, nízkokvalifikovaní nebo 
lidé ve věku nad 50 let. Poskytova-
telem praxí se mohou stát právnické 
osoby nebo OSVČ ať už z komerční-
ho nebo neziskového sektoru.

Účastníci si vybírají z nabízených 
pozic jednotlivých firem, které se do 
projektu přihlásily. Samotná praxe je 
pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané 
pozice. A vybírat je možné opravdu 
z  velkého spektra oborů, jedná se 
např. o pozice v administrativní, eko-
nomické nebo strojírenské oblasti, 
ale také pozice v rámci zemědělství, 
cestovního ruchu, stavebnictví, in-
formačních technologií, marketingu 
a reklamy a mnoha dalších. Po celou 
dobu praxe účastníka provází zku-
šený a  zaškolený zaměstnanec dané 
firmy, tzv. mentor.

Účast v  projektu není nijak zpo-
platněna, naopak přináší jak účast-
níkům, tak firmám řadu výhod. Pro 
účastníky je to zejména možnost 
prohloubení si dosavadních znalos-
tí, získání praktických zkušeností 
a v neposlední řadě případnou mož-
nost uplatnění se v dané firmě. Firmy 
si účastí v projektu mohou vyzkoušet 
potencionálního zaměstnance v pra-
xi, ověřit si mentorské schopnosti 
svých zaměstnanců a získat finanční 
kompenzaci vynaložených nákladů.

V případě zájmu je Vám k dispozi-
ci regionální projektová manažerka, 
která Vám ráda a bezplatně poskytne 
veškeré informace, které s projektem 
souvisí, zodpoví případné dotazy 
a pomůže Vám s registrací.

Regionální manažer pro Králové-
hradecký kraj

Mgr. Pavla Merková
Tel.: 770 102 817

Email.: pavla.merkova@fdv.cz
 
Pro další informace můžete navští-

vit stránky www.vzdelavanipraxi.cz 
nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dal-
šího vzdělávání, příspěvkovou orga-
nizací Ministerstva práce a sociálních 
věcí a  je financován z  Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Na tento den jsem se moc tě-
šila – byl to čtvrtek 20.  dubna 
a v knihovně v Týništi nad Orlicí 
začala v  pět hodin vernisáž vý-
stavy s  názvem FOTOOBRÁZKY 
Evy Pilarové a Heleny Štefanové.

Při vstupu do výstavního sálu, 
kde visela díla obou autorek, na 
nás dýchla kouzelná atmosféra 
a  pocity z  fotografií jsem měla 
místy až pohádkové a jen jsem če-
kala, odkud na mě vykoukne něja-
ký skřítek. Obě dámy totiž nefotí 
jen přírodu, krásné květiny a zví-
řata, ale i  budovy, kterým potom 
po digitální úpravě dodají myste-
riózní nádech tajemna a snu.

Vernisáž výstavy zahájila ře-
ditelka knihovny paní Vašátková 
pěkným přivítáním a  povídáním 
o  tom, jak nápad uspořádat tuto 
výstavu pomalu zrál, začal se re-
alizovat dlouho dopředu, jak pro-
bíhaly postupné přípravy, až nastal 
konečně den vernisáže. A  velmi 
trefně to přirovnala ke svému sva-
tebnímu dni. Dnes prý zažívala 

podobné pocity – dlouhé přípravy 
a  organizovaní, napětí, nervozita, 
aby se na nic nezapomnělo. Větši-
nou se totiž vždycky na něco zapo-
mene. A stalo se tomu i dnes – za-
pomnělo se na mikrofon…

Mikrofon tedy nebyl, nicméně 
paní Pilarová, tato drobná štíhlá 
dáma, nám všem předvedla, že má 
hlas jako zvon a  bez mikrofonu 
zazpívala dvě písně - Hello Dolly 
a Montiho čardáš. Úžasné!

Následovalo milé povídání, paní 

Pilarová a paní Štefanová vyprávě-
ly, jak se k  fotografování dostaly, 
jak společně trávily dětství a mládí 
(jsou to sestřenice), mluvily o spo-
lečných výletech s  jejich mamin-
kami a nakonec o tom, jak vznikla 
jejich nynější spolupráce.

Z  obecenstva zazněly i  dotazy 
na hudební kariéru paní Pilaro-
vé, která poutavě hovořila o  jejím 
setkání s Frankem Sinatrou, půso-
bení v divadle Semafor, o duetech 
s  Karlem Gottem, Karlem Hálou 

a Vojtou Dykem.

Vernisáž obě dámy ukončily 
autogramiádou a  paní Pilarová 
se jela připravit na svůj večerní 
koncert, který začal v sedm hodin 
v kulturním domě.

Děkuji za pěkné chvíle stráve-
né ve společnosti příjemných lidí 
a krásných obrázků a budu se těšit 
na další milá setkání.

Petra Čížková
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DDM slUNíčKO - AKCE KVĚTEN
   

■ Pondělí 1. 5. VYsTOUPENí KROUžKŮ DDM V RáMCI PRVOMá-
JOVýCH OslAV od 9.30 Na Tyršově náměstí vystoupí taneční skupiny 
CCG Dance, Rosegirls a Pom Pom Dance a divadelní skupina Poškoláci. 
Viz program prvomájových oslav.

■ Úterý 2. 5. ÚTERNí PEDIg od 17.30 hod.
 Poslední předprázdninové motání z  přírodních proutků, letní ošatky, 

barevné kombinace, sluníčka z keramického středu. Co budete plést je 
na vás, dílna je vhodná pro začátečníky i  pokročilejší. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

■ Čtvrtek 4. 5. PřEDsTAVENí Ds POŠKOláCI od 17 hod.
 Divadelní skupiny Poškoláci a Poškoláci: Žárovky si pro vás připravily 5 

krátkých představení: Sněhová královna, Afrikaaa!, Enšpíglova dobro-
družství, O Karkulákovi a Pomsta Bohů. Poslední jmenované předsta-
vení bude zároveň premiérou. Vstupné 50 Kč.

■ 5. – 8. 5. VíKEND PRO RODIčE A DĚTI viz letáček
 Víkendová akce pro rodiče, prarodiče a jejich děti. Pojeďte si s námi užít 

společně strávený čas na horské chatě Radost v Orlických horách. Více 
informací na plakátech.

■ Sobota 20. 5. O TýNIŠťsKé TAJEMsTVí od 10 hod.
 Tradiční taneční nepostupová soutěž pro amatérské taneční kolektivy t 

celého regionu. Soutěž probíhá v Kulturním domě Týniště nad Orlicí. 
Vstupné 40 Kč.

■ Neděle 21. 5. ZáVĚREčNá od 9 hod. na stadionu SK
 Turnaj v barevném minivolejbalu, přijďte se podívat a podpořit týnišť-

ské hráčky.

■ Čtvrtek 25. 5. ZáVĚREčNé VYsTOUPENí HUDEbNíCH KROUž-
KŮ od 17 hod.

 Vystoupení dětí z kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard. Vystoupení se 
bude konat v malém sále Kulturního domu.

■ Neděle 28. 5. POHáDKOVý lEs start mezi 9.30 - 10 hod.
 Tradiční procházka týnišťským lesem pro děti všech věkových kategorií. 

Drobné úkoly u pohádkových postaviček, cesta sjízdná i s kočárky. Start 
u MŠ Dub. Vstupné 40 Kč.

PRObĚHlO VE slUNíčKU
 

Divadelní přehlídka PO ŠKOlE 2017
Dne 18. 3. 2017 se ve velkém sále kulturního domu konal druhý ročník 

nesoutěžní přehlídky dětských divadelních souborů Po škole. Během celé-
ho dne se představily soubory DDM Rychnov nad Kněžnou, ZŠ Železnic-
ká Jičín, Divadlo Opatovice, Raraši, z. s., Česká Skalice, Loutkový soubor 
Úpice a samozřejmě domácí DS Poškoláci a Poškoláci: Žárovky. Pro malé 
i větší herce to byla jedinečná příležitost porovnat své výkony s ostatními 
soubory z regionu a inspirovat se pro svá další představení. Akce byla pří-
stupná i veřejnosti, malí i dospělí diváci se u všech představení výborně 
bavili. Těšíme se zase za rok!

Ds Poškoláci uspěli v okresním kole soutěže Dětská scéna
Dne 16. 3. 2017 se DS Poškoláci a DS Poškoláci: Žárovky účastnili okres-

ního kola dětské divadelní soutěže Dětská scéna. Toto první kolo prestižní 
celorepublikové přehlídky hostilo divadlo Jesličky a DS Poškoláci se svojí 
inscenací Víc, než si myslíš uspěli v konkurenci dvanácti představení a po-
stoupili do krajského kola, které se konalo 9. 4. 2017 v krásném prostředí 
divadla Drak. Pro herce to byl velký zážitek, obzvlášť když v lektorském 
sboru seděli divadelní profesionálové, mj. dramaturg divadla Drak, scéno-
graf nebo divadelní pedagogové. Na postup na celonárodní přehlídku byly 
nakonec doporučeny dva soubory z deseti. My jsme mezi nimi sice nebyli, 
ale odnesli jsme si cenné poznatky od lektorů a  těšíme se, že se Dětské 
scény zase za rok zúčastníme.

Hlavní turnaj v Dominionu
V sobotu 8. 4. se v DDM Týniště nad Orlicí konal hlavní turnaj série 

Dominion tour, který každoročně pořádá Duha - Děsír Praha pod záštitou 
firmy Albi. Letos se jednalo o poslední ročník této akce. U stolů se sešlo 24 
hráčů od osmi let, největší zastoupení ale měli dospělí. Letos se hrálo pře-
devším s nejnovějším rozšířením Dominionu – Temné časy. Hráči se snaží 
během hry získat do svého balíčku karet takovou kombinaci karet, která 
jim pomůže k zisku nejvíce vítězných bodů. Vítězem se po pětikolové bitvě 
stal Miroslav Jezbera, druhá byla Kateřina Linhartová a třetí Petr Petras. 
Všichni tři si zasloužili postup do celorepublikového finále. Mezi juniory 
postoupila Pavla Černá. Všichni hráči získali drobnou odměnu od DDM, 
vítězové navíc vyhráli deskové hry od DDM a firmy Albi. Nad pravidly 
a losováním bděl hlavní rozhodčí Pavel Ranocha.

Naučit se Dominion může opravdu každý, rádi přivítáme další zájemce 
v našem herním klubu.

Eva Jenčíková
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KOUPÍM
STAROŽITNOSTI
Dobře zaplatím za staré obrazy, 
hodiny, náramkové a kapesní 
hodinky, fotoaparáty a objektivy, 
pivní lahve s nápisy, mince 
a bankovky, odznaky a vyznamenání, 
housle, pohlednice a knihy, 
porcelánové a kameninové sochy, 
obrazové rámy a jiné. Poradenství 
i návštěva je vždy zdarma, platba 
hotově.

Tel.: 605 254 511
můžete i SMS.



   

Předprodej vstupenek od 1. květ-
na v Kulturním domě.

V  předprodeji je pouze 100 ks 
vstupenek dvoudenních za zvý-
hodněné vstupné 280 Kč a  50 ks 
vstupenek na jednotlivé dny za 170 
Kč.

Vstupné na místě: jednoden-
ní - 200 Kč, dvoudenní - 330 Kč, 
ISIC/student – jednodenní 100 Kč, 
dvoudenní 170 Kč

Pátek 2.  června od 18.00 hodin 
Tyršovo náměstí

•	 bigbanďata - ZUŠ Týniště nad 
Orlicí - Swingový orchestr žáků 
ZUŠ, pro něhož v  tomto školním 
roce byla velkou motivací účast 
v Krajském kole soutěže pro jazzo-
vé soubory v  Hradci Králové, kde 
orchestr obsadil 1. místo. Pro žáky 
v tomto hudebním tělese se otevře-
ly nové možnosti jejich hudebního 
uplatnění.

•	 Zakoplaho dixieland – Týniš-
tě nad Orlicí - Dixielandovou 
muziku hrají pro radost se svým 
typickým pódiovým show a  im-
provizacemi umožňujícími jim 
vyjádřit svůj temperament. Všich-

ni členové vystudovali klasickou 
hudbu a  mají bohaté zkušenosti 
z  mnoha dalších hudebních těles 
hrajících různé žánry. Repertoár 
ZAKOPLAHO DIXIELANDU 
tvoří především světové i  české 
dixielandové a jazzové standardy.

•	 JH big band – Hradec Králové - 
Big band působí již od roku 1978, 
původně jako orchestr při hudební 
škole. Hraje v klasickém big bando-
vém obsazení. Věnuje se interpre-
taci klasického i moderního jazzu, 
ale i známým melodiím z muzikálů 
a filmů.

•	 Otto Hejnic Trio & Chuck 
Wansley - Praha, slovensko 
a  UsA - Jedno z  nejoriginálněj-
ších jazzových trií česko-slovenské 
hudební scény, které  má za sebou 
mnoho úspěšných koncertů u  nás 
i po Evropě. Chuck Wansley pochá-
zí z L.A. a je jedním předních uměl-
ců v New Yorku. Zde našel úspěch 
jako zpěvák, bubeník a  tanečník 
také v muzikálech na Broadwayi.

•	 Original Vintage Orchestra – 
Petr Kroutil - Praha - Profesio-
nální hudební big band založený 

Ve dnech 2. 5. – 2. 6. 2017 pro-
běhne v Týništi nad Orlicí putovní 
výstava fotografa Petra Wagenk-
nechta o  domácí hospicové péči. 
Výstava s názvem „Být spolu“ obsa-
huje umělecké černobílé fotografie, 
které  vystihují různé životní oka-
mžiky života lidí od narození až po 
stáří a  texty popisující vznik hos-
picového hnutí v naší zemi, včetně 
informací a barevných fotografií ze 
života Domácího hospice Setkání o.
p.s. Výstavu podpořilo Ministerstvo 
zdravotnictví ČR v rámci šíření po-
vědomí o této službě a jejím smyslu.

Domácí hospic Setkání Rychnov 
nad Kněžnou je obecně prospěšná 
společnost, která poskytuje zdra-
votní i lidskou podporu terminálně 
nemocným pacientům. Pomáhá 
jim nejen tišit fyzické bolesti, ale 
také prožít poslední etapu života 
v  kruhu své rodiny a  svých přá-
tel, a  tím vnášet do rodin naději, 
podporu, společenství, účast a  re-
spekt  k  části  jejich životního pří-
běhu. Služeb Domácího hospice 
Setkání mohou využívat pacienti 
a  jejich rodiny v okruhu až 25 km 
od Rychnova nad Kněžnou, tedy 
i v Týništi. Více o domácím hospici 
a  jeho službách naleznete na webu 
www.hospicrychnov.cz.

Výstava bude přístupná v  příze-
mí budovy Městského úřadu Týniš-
tě nad Orlicí a můžete ji zhlédnout 
během úředních hodin, tj. v  pon-

dělí a  ve středu od 7:30 do 11:30 
a  od 12:30 do 17:00, v  úterý a  ve 
čtvrtek od 7:30 do 11:30 a od 12:30 
do 14:30 a v pátek od 7:30 do 11:30 

a  od 12:30 do 13:30. Jste srdečně 
zváni!

PhDr. Veronika Čepelková, zastu-
pitelka města

   

Petrem Kroutilem, který patří mezi 
swingovou špičku v  ČR. Hraje 
swing 20. a  30. let a  zároveň při-
náší originální a  energické úpravy 
slavných moderních písní v  dobo-
vém stylu. Uvádí ve své produkci 
velkolepou hudební show Velká 
Swingová Noc v režii Jiřího Vejděl-
ka s vynikajícími sólisty – Hot Sis-
ters, Rozálie Havelková, Kateřina 
Steinerová a  losangeleská hvězda 
Chuck Wansley.

sobota 3.  června od 18.00 hodin 
Tyršovo náměstí

•	 bigbanďata - ZUŠ Týniště nad 
Orlicí - Swingový orchestr žáků 
ZUŠ, pro něhož v  tomto školním 
roce byla velkou motivací účast 
v Krajském kole soutěže pro jazzo-
vé soubory v  Hradci Králové, kde 
orchestr obsadil 1. místo. Pro žáky 
v tomto hudebním tělese se otevře-
ly nové možnosti jejich hudebního 
uplatnění.

•	 K  band – Konzervatoř a  VOŠ 
J. Ježka – Praha - Big band vzni-
kl v  roce 2003 na základě zadání 
vedení školy vytvořit soubor se 
zaměřením na fusion music, který 

na KJJ tehdy nebyl. Skupina vede-
ná pedagogem a aranžérem Janem 
Kučerou interpretuje skladby z ob-
lasti jazz, soul a  latin funk music 
v bigbandových aranžmá orchestrů 
GRP, Gordona Goodwina, Michela 
Camila nebo Rob Mc Connella.

•	 X-tet – vokální seskupení Rych-
nov nad Kněžnou - Původně ko-
morní, letos již sedmnáctiletý sbor 
z  Rychnova nad Kněžnou. Sbor, 
který baví muziku tvořit a  muzi-
kou těšit duši svou i posluchačovu. 
Sbor repertoárem osobitý, ne příliš 
tradiční. Zkrátka sbor obyčejných 
lidí se svými obyčejnými profesemi, 
starostmi a  životními osudy, které 
zpívání pospolu nabíjí a  posunuje 
do jiných sfér…

•	 Ondřej Kabrna & Flying Accor-
dion- Praha - Nejnovější formace 
kolem Ondřeje Kabrny - v  hlavní 
roli Ondřej Kabrna a  jeho akor-
deon. Krédo kapely: slibujeme 
hudbu, která vás nebude nudit, byť 
ji možná nebudete umět někam za-
řadit. My se o to ani nesnažíme.

Mladý týnišťský big band a…
nechte se překvapit….

22. MEZINáRODNí TýNIŠťsKý sWINgOVý FEsTIVAl JARDY MARčíKA

ZVEME Vás NA VýsTAVU O DOMáCíM HOsPICI
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Myslíte si, že když knihovna 
nemá otevřeno, tak jsou knihov-
nice doma? Myslíte si, že když je 
knihovna pro veřejnost zavřená, že 
se uvnitř nic neděje a nepracuje se? 
Tak to jste na velkém omylu.

Když jsem dostala nabídku prá-
ce v knihovně, neváhala jsem a sa-
mozřejmě ji přijala. Naivně jsem si 
říkala, že budu pracovat jen 3 dny 
v  otevíracích hodinách, zbytek 
budu doma. A  to jsem byla, jako 
mnozí z vás, na velkém omylu. Až 
po příchodu do knihovny jsem 
zjistila, co vše se tu dělá a kolik tu 
je práce. Pracuji v  oddělení VFT 
= výměnný fond Týniště. Tento 
fond se zabývá půjčováním knih 
pobočkám a obecním knihovnám, 
které spadají do našeho obvodu. 
My na ně dohlížíme a  staráme se 
o ně. Práce VFT zahrnuje – přede-
vším přípravu souborů knih, očis-
tu a  přebalování vrácených knih, 
katalogizaci, označení a  zabalení 
knih do folie, úklid fondu, kontro-
lu výpůjček knihoven, doplňování 
knihovního materiálu a  pomůcek, 
štítků a etiket.

Do VFT nakupujeme každý rok 
přibližně 300 - 400 nových knih, 
které musíme zapsat, označit, zka-
talogizovat a  obalit. Až po této 
práci se mohou půjčit. Kniha má 
celkem dlouhou cestu, než může 
ke čtenáři. Také v  době uzavření 
knihovny jezdíme do jiných kniho-
ven a  děláme revizi jejich knihov-
ního fondu. Jednou měsíčně se dělá 
statistika vypůjčených dokumentů 
VFT, MVS, zpracování fondu ji-
ných knihoven atd.

Na začátku března byla naše 
knihovna pro veřejnost uzavřena 
a  to z  důvodu revize v  dospělém 
oddělení a dětském oddělení. Kon-
trolovala se knížka po knížce. Tato 
práce trvala týden a bylo při ní zre-
vidováno zhruba přes 20 000 knih. 
Nyní pokračuje revize ve skladech, 
kde je uloženo přes dvacet tisíc 
knih.

Mimo půjčovní dobu zahrnuje 
práce v  dospělém oddělení napří-
klad tyto činnosti: archivace časo-
pisů, kódování časopisů, donáška 
knih, přípravu celostátních akcí 

   

jako je BMČ – Březen měsíc čtená-
řů, TK – Týden knihoven, roznos 
plakátů na akce organizované kni-
hovnou. Dále je to úklid a  oprava 
fondu, úklid a  zařazování knih do 
skladu, aby byl dostatek místa ve 
volném výběru. Starost o  poklad-
nu, upomínky, zápis a  balení no-
vinek a  jejich umístění na webové 
stránky. Další náplní práce je psaní 
článků do Zpravodaje města a pro-
pagace v  knihovně – to zahrnuje 
aktualizaci nástěnek, přípravu vý-
stavek a  účast na akcích pořáda-
ných knihovnou.

V dětském oddělení je dopoled-
ne zavřeno a  tato doba se využívá 
k  pořádání předem domluvených 
besed pro školy. Tyto besedy se 
uskutečňují nejen u nás v knihov-
ně, ale také v Albrechticích a Žďá-
ru nad Orlicí. Dopoledne se také 
uskutečňují besedy pro obě MŠ 
a  MC Ratolest. Pravidelně se také 
aktualizuje vitrína ve městě, ná-
stěnky uvnitř půjčovny a na chod-
bách a  dětské webové stránky. 
Webové stránky dětského oddělení 
mají za maskota pískomila Emílka 

a  zde se obnovují soutěže a  hry, 
výročí autorů apod. Také v  tomto 
oddělení probíhá úklid fondu a pří-
prava na akce pro děti, např. Noc 
s Andersenem.

V  neposlední řadě nesmíme 
opomenout v  době zavření na ře-
ditelskou práci. Vyřizují se veškeré 
faktury, pošta a  e-maily, objed-
návky nových knih, kancelářských 
potřeb, zajišťují se besedy se spiso-
vateli, přednášky z různých oborů, 
cestovatelské diaprojekce, připra-
vují se výstavy a vernisáže, ale také 
občerstvení na tyto akce, dohled na 
správný chod našeho výpůjčního 
knihovního systému a  aktualiza-
ce s  tím spojené, statistiky, revize 
a mnoho dalšího.

Věříme, že aspoň touto cestou 
jsme vám trochu přiblížili práci 
v  knihovně za zavřenými dveřmi 
a  nyní již budete vědět, že i  když 
máme zavřeno, i my pracujeme pět 
dní v týdnu a připravujeme vše pro 
vaši spokojenost. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Tereza Hejnová

CO sE DĚJE ZA ZAVřENýMI DVEřMI KNIHOVNY?
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OslAVY ZUŠ ZAHáJENY

ZáKlADNí UMĚlECKá ŠKOlA TýNIŠTĚ NAD ORlICí - PřIPRAVUJEME

   

Ve středu 12.  dubna proběhl 
v  prostorách Kulturního domu 
v Týništi nad Orlicí Slavnostní za-
hajovací koncert. Koncert je sou-
částí oslav, které byly vyhlášeny 
u příležitosti 65 let činnosti školy 
v budově na Tyršově náměstí a 30 
let od zásadní přestavby budovy 
školy.

Součástí večera bylo vystoupe-
ní Dechového orchestru společně 
s  mažoretkami, swingového or-
chestru – Bigbanďata, obě tělesa 
pod vedením MgA. Jana Pírka 
a  celý večer zakončil Mladý tý-
nišťský big band pod vedením ře-
ditele ZUŠ Mgr. Pavla Plašila.

Úvodních slov koncertu se ujal 
ředitel ZUŠ, paní Libuše Nová-
ková a  pozvání přijal i  starosta 
města - Libor Koldinský. V rámci 
zahajovacího koncertu bylo ofici-
álně zveřejněno logo ZUŠ, které 
ztvárnil Mgr. Milan Cvejn.

ZUŠ bude symbolicky slavit 
až do konce školního roku, bě-
hem těchto „oslavných koncertů 
a  představení“ se Vám představí 
všechny obory ZUŠ (hudební, 
taneční, výtvarný i  literárně-dra-
matický).

Všichni jste srdečně zváni.
ZUŠ Týniště nad Orlicí

   

■ Ve čtvrtek 11. května proběhnou v dopoledních hodinách tanečně-dra-
maticko-hudební představení pro MŠ a ZŠ s názvem „sedm trpaslíků 
a sněhurka“. Na tomto vystoupení se představí žáci hudebního, taneč-
ního a literárně-dramatického oboru Začátky dopoledních představení 
jsou v 8.30 a 10.00 hodin, podvečerní pořad je v 18.00 hod. v sále Kul-
turního domu.

■ V  pondělí 15.  května se koná žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ.

■ V pátek 19. května proběhne Koncert absolventů ZUŠ v  rámci oslav 
jejího výročí. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále Kulturního domu.

■ V pondělí 22. května se uskuteční Koncert učitelů ZUŠ v rámci oslav 
jejího výročí. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále Kulturního domu.

■ V  pondělí 29.  května se koná žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ.

■ Ve dnech 2. a 3. června se uskuteční 22. ročník mezinárodního swin-
gového festivalu Jardy Marčíka. Oba dny začínají od 18. hodin na Tyr-
šově náměstí.

Úspěch našich žáků na soutěžích!!!

■ Ve středu 15. března se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo soutě-
že ZUŠ jazzových a ostatních orchestrů. Klání 11 kapel z celého králové-
hradeckého kraje se zúčastnily také 2 soubory z naší školy, jazzové trio 
S.O.S. a Bigbanďata. Oba soubory si vedly více než úspěšně, neboť ve 
svých kategoriích získaly 1. místo a navíc jazzové trio ve složení Štěpán 

Přibyl, Ondřej Blažek a Ondřej Šimko postoupilo do ústředního kola 
soutěže, které se bude konat v červnu v Litvínově. Navíc saxofonista Ště-
pán Přibyl získal zvláštní cenu poroty za sólový výkon.

■ V pátek 31. března se konalo krajské kolo soutěže dechových orchestrů 
v Úpici. Tam naše dechovka obsadila 2. místo a navíc klarinetista Voj-
těch Hájek získal zvláštní cenu poroty za sólový výkon.

■ V pondělí 3. dubna se uskutečnilo v Hradci Králové krajské kolo soutěže 
ve hře na smyčcové nástroje. Této soutěže se zúčastnily dvě violonce-
llistky z naší školy, Eliška Köhlerová získala 1. místo a Markéta Hesová 
3. místo.
Všem soutěžícím a jejich pedagogům (Pavel Plašil, Karel Koldinský, Jan 

Pírko, Jaroslav Vošlajer a Helena Spudilová) gratulujeme!!!

Zápis nových žáků do Základní umělecké školy pro školní rok 
2017/2018

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium v úterý 16. a ve 
čtvrtek 18. května 2017 v době od 16.00 - 18.00 hodin na talentové zkouš-
ky do hudebního oboru a  zápisu do výtvarného, tanečního a  literárně 
dramatického oboru. Informace na stránkách www.zustyniste.cz, na te-
lefonních číslech 494 371513, 775 188 450 nebo v kanceláři ZUŠ. Zájemci 
o studium se mohou přihlásit i mimo uvedené termíny po osobní domluvě 
s vedením školy.

V Borohrádku proběhne zápis nových dětí ve středu 24. května v době 
od 16.00 – 18.00 hodin.

   

Centrum Orion, z.s., se sídlem 
v  Dlouhé Vsi u  Rychnova nad 
Kněžnou pečuje o  rodiny dětí 
s handicapem již od roku 1998. Od 
roku 2007 je také registrovaným 
poskytovatelem dvou sociálních 
služeb - osobní asistence a sociální 
služby centrum denních služeb.

V  loňském roce osobní asisten-
ci využívalo 59 klientů ve věku od 
3 do 26 let z celého rychnovského 
regionu, kterým pomáhalo cca 13 
asistentů v  mateřské školce i  ško-
lách – celkem v pěti zařízeních.

A  jaká je náplň práce osobního 

asistenta? Je klientům nápomocen 
při oblékání a svlékání, přesunu na 
vozík, asistuje při podávání jídla 
a  pití, při osobní hygieně, při po-
užití WC. Asistenci využívají i děti 
s mentálním postižením – také ony 
potřebují dohled i  dopomoc při 
práci ve škole či školce. Důležitou 
prací asistentů je také pomáhat dě-
tem upevňovat návyky sebeobsluhy, 
vést je k  větší samostatnosti. Díky 
aktivnímu zapojení těchto dětí i při 
volnočasových aktivitách dochází 
k  rozvoji jejich osobnosti, zájmů, 
znalostí i tvořivých schopností.

sOCIálNí slUžbY A CENTRUM ORION

   

Centrum Orion, z.s., je nezisko-
vá organizace, finanční prostředky 
na zajištění osobní asistence zís-
káváme mimo plateb od klientů 
z dotací MPSV, Královéhradeckého 
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 sociální služby ale naše 
organizace nabízí také mnoho dal-

ších aktivit, které jsou určeny ne-
jen pro samotné děti s postižením, 
ale i  pro jejich rodiny. Jmenovat 
můžeme např. letní tábory nebo 
víkendové pobyty pro děti, hippo-
terapii, zajištění speciální dopravy 
na odpolední aktivity, terapii EEG 
Biofeedback, nabídku odborných 
seminářů i  psychologického pora-
denství pro pečující osoby apod.

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

M. Červinková,
za Centrum Orion
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PROHlíDKA ŠKOlY PRO býVAlé PEDAgOgY

ZáPIs bUDOUCíCH PRVňáčKŮ V ZŠ TýNIŠTĚ NAD ORlICí

   

Den učitelů - 28. 3. je v kalendá-
ři uveden jako den výročí naroze-
ní J.A. Komenského. A pravidelně 
v  tuto dobu se pořádá setkání 
bývalých pedagogů týnišťské zá-
kladní školy. Už podesáté se sešlo 
30 učitelů ve výslužbě v  zreno-
vované učebně hudební výchovy, 
aby si přišli zavzpomínat na dobu, 
kdy stáli za katedrou a vzdělávali 
bývalé žáky, dnes „dospěláky“.

Na začátku si poslechli hudební 
vystoupení žáků 6. a  7. ročníků, 
při kterém mnozí bývalí učite-
lé téměř uronili slzičku. Vedle 

ocenění za dlouholetou práci ve 
školství formou diplomu dostali 
informace o současné práci učite-
lů, o  trendech ministerstva škol-
ství do budoucích let a změnách, 
které za jejich profesní dráhy ne-
byly. Prohlédli si vylepšené učeb-
ny a  další prostory budovy školy 
a hlavně si zavzpomínali na „svá“ 
učitelská léta.

Všem přeji hodně zdraví a op-
timismu a za rok na shledanou.

Milan Kajn, 
ředitel školy

   

Bylo 3. 4. 2017. Předpověď hlá-
sí zataženo, místy přeháňky. Nad 
školou se stahují mračna. U vcho-
du do budovy 1. stupně naší školy 
ale budoucí prvňáčky vítá pět slu-
níček v  podobě děvčat 2. stupně. 
Ty se snaží ulehčit první vstup dě-
tem mezi nás do školy. Zápis může 
začít.

S  desaterem budoucího prv-
ňáčka v  ruce míří kluci a  děvčata 
s  rodiči do prvního patra za při-
pravenými učiteli na zápis. Jedno-
duchý rozhovor, plnění snadných 
motorických činnosti a  ověření 
základních vědomostí zvládají děti 
bravurně. Ani úkoly připravené na 
interaktivní tabuli je nezaskočily. 
Jsou dobře připraveny jak ze ško-
lek, tak z  rodiny. Odměnou všem 

dětem za jejich šikovnost jsou vý-
robky připravené žáky naší školy. 
S  úsměvem na tváři pak opouští 
budovu se slovy: „Tak jsem to zvlá-
dl, tak jsem to zvládla.“

Poděkování patří též učitelům, 
kteří se letos zápisu účastnili.

A nyní trochu statistiky. K zápi-
su na naší škole se dostavilo 28 dí-
vek a 26 chlapců. O odklad školní 
docházky žádá 8 dětí. Ve školním 
roce 2017/2018 budou otevřeny tři 
první třídy.

Budoucím prvňáčkům přeji 
hezké léto a 4. 9. 2017 se na vás tě-
šíme ve škole.

Mgr. Renata Hejnová,
zástupkyně I. stupně ZŠ
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KUlTURNí, sPOlEčENsKé A sPORTOVNí AKCE - KVĚTEN 2017

datum- den čas název druh místo konání

Po 1. 5.
7:00 – 12:00 Májová výstava výstava Areál chovatelů

9:00 – 12:00 Prvomájové veselení zábava před KD

Út 2. 5. 17:30 PEDIg Cena: 40 Kč + materiál DDM

Čt 4. 5.
9:00 – 12:00 Výlet do HK - TONgO zábava MC Ratolest

17:00 Představení Ds Poškoláci (DDM) - Vstupné: 50 Kč divadlo Kulturní dům

Ne 7. 5. 14:00 – 18:00 Taneční odpoledne tanec Kulturní dům

Čt 11. 5.
10:00 Pohádkové čtení (MC Ratolest) zábava Knihovna

8:30 a 18:00 „sedm trpaslíků a sněhurka“
tanečně-dramaticko-hudební představení ZUŠ

tanec, hudba, 
divadlo Kulturní dům

Po 15. 5. 18:00 žákovský koncert ZUŠ + výstava výtvarného oboru ZUŠ hudba výstava Sál ZUŠ

Čt 18. 5. 17:00 Mgr. Jan Doležal: Expedice Chile přednáška Knihovna

Pá 19. 5. 18:00 Koncert absolventů ZUŠ hudba Kulturní dům

So 20. 5. 10:00 „O Týnišťské tajemství“ - taneční regionální soutěž (DDM)
Vstupné: 40 Kč tanec Kulturní dům

Ne 21. 5.
09:00 Závěrečná – turnaj v minivolejbalu (DDM) sport Stadion SK

14:00 – 18:00 Taneční odpoledne tanec Kulturní dům

Po 22. 5. 18:00 Koncert učitelů ZUŠ hudba Kulturní dům

Čt 25. 5.
15:00 Odpolední dílna Zábava MC Ratolest

17:00 Závěrečné vystoupení hudebních kroužků DDM hudba Kulturní dům

17:00 Mgr. Jan Doležal: Argentina přednáška Knihovna

Ne 28. 5.
6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů

9:30 Pohádkový les (DDM) – procházka týnišťským lesem pro děti zábava U MŠ U dubu

19:00 COMMEDIA FINITA divadlo Kulturní dům

Po 29. 5. 18:00 žákovský koncert ZUŠ + výstava výtvarného oboru ZUŠ hudba Sál ZUŠ
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■ 4. 5. (Čt) společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku 
TONGO
■ 11. 5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
■ 25. 5. (Čt) Odpolední DÍLNA pro děti a rodiče, od 15:00 h, téma: CIR-
KUS – příprava na víkendový pobyt v Bělči – tvoření masek, maringotek, 
stanu…

MATEřsKé CENTRUM RATOlEsT

DAlŠí AKCE V KVĚTNU:

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

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC KVěTen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
ROlnIČKA-Flétnička
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

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

ÚT

HeRnA
MIMInKA (0-5 měsíců - nesedící)
MIMInKA (5-12 měsíců, sedící)

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

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

HeRnA
FlÉTnA – škol. pokr.
VČelIČKA
VŠeZnÁleK
FlÉTnIČKA - pokr.

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

ČT

dětský klub Koala
(angličtina pro nejmenší, soukr. akce)

08:00-12:00 soukromá Angličtina

Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-18:00

PÁ

HeRnA s programem od 10 h.
(montessori herna a dílna)

09:30-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

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

čEsKObRATRsKá CíRKEV EVANgElICKá

     

Když se modlíte, říkejte: Otče 
náš…

Lukáš 11,2

Pán Ježíš učí učedníky modlit se. 
Učí je celou modlitbu. „Vy se mod-
lete takto“, čteme v evangeliu podle 
Matouše. A  učí tak nejenom své 
učedníky, učí tak také své následov-
níky, celou církev až do dnešních 
dnů. V  tomto smyslu je modlitba 
Otče náš tím nejpevnějším svorní-
kem ekumenismu. Modlíme se tak 
spolu s křesťany všech věků, jazyků, 
tradic a konfesí, byť existují některá 
společenství, kde tato modlitba za-
zní jen zřídka. Přesto se v ní může-
me dotýkat těch nejstarších kořenů 
Ježíšovy zvěsti.

Neznáme přesně původní Ježí-
šovo znění modlitby – v  Novém 
zákoně je dvojí podoba (u Matouše 
a  Lukáše), ale můžeme si být jisti, 
že základní směřování a formulace 
jsou věrně zachovány. A víme také, 
že už ve druhém století se církev 
tuto modlitbu modlí v  té podobě, 
jako my dnes. Tím je nám modlit-
ba Otče náš tak vzácná. Přibližuje 
nás k historickému Ježíši a spojuje 
se všemi, kteří až podnes vyznávají 
vzkříšeného Krista.

Pane Ježíši, děkujeme ti za mod-
litbu, která nás spojuje s  našimi 
předky i s ostatními křesťany všech 
věků a národů. Amen.

Píseň:
1. Přijď, králi věčný náš, jenž vše 

v své moci máš, a žehnej nám! Uč 
nás dle pravdy cest ti oběť chvály 
nést, a  jak ti libé jest, v  nás kraluj 
sám.

2. Přijď, Slovo věčné ty, a moc tvé 
dobroty zjev lidem všem, ať vše-
mu stvoření tvé vzkazy mocně zní 
a všechna ke tvé žni se chystá zem!

3. Přijď, Duchu milosti, a  mocí 
z výsosti nás přioděj; jenž máš moc 
smrti sen změniti v  slávy den, ó 
vzbuď v nás život ten a siliž jej!

4. Ó Bože veliký, od věků na věky 
je sláva tvá; dej bychom s anděly ve 
věčnou neděli ti nově zapěli: hale-
lujah!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 443 Přijď, Králi věčný náš (nápěv 
Felice Giardini, text Ch. Wesley (?) 
/ L. B. Kašpar 1890)

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

14. 5. – 10.30 h, host: B. Matějka, 
bohoslužby s nedělní školou

28.  5.  – 10.30 h, host: L. Beneš, 
bohoslužby s nedělní školou

Od května do října se bohosluž-
by v  Týništi konají každou 2. a  4. 
neděli v měsíci.

Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O čINNOsTI MĚsTsKé POlICIE ZA ÚNOR A břEZEN 2017

KlUb DŮCHODCŮ TýNIŠTĚ NAD ORlICí

   

■ Dne 14.  2.  2017 v  14:30 hod. 
byla poskytnuta součinnost hlíd-
ce Policie ČR při řešení oznámení 
provozního hotelu Orlice, týka-
jícího se agresivního hosta Mur-
phys baru.

■ Dne 22.  2.  2017 v  16:30 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v  Týništi nad Orlicí 
v  ulici Vašátkova došlo k  úmysl-
nému  poškození laku karoserie 
osobního vozidla. Šetřením bylo 
na místě události zjištěno, že 
neznámý pachatel poškrábal lak 
karoserie na třech osobních vozi-
dlech zaparkovaných na ulici. Na 
dvou vozidlech byly vyryty počet-
ní příklady i  s  chybnou orientací 
číslic. Z  tohoto lze dovozovat, že 
pachatelem byla osoba mladší 15 
let. S  ohledem na výši způsobe-
né škody a  tímto dané podezře-
ní z  trestného činu věc na místě 
převzala Policie ČR, která provádí 
další šetření.

■ Dne 4. 3. 2017 v 20:23 hod. Po-
licie ČR požádala o  spolupráci 
při pátrání po osobě, která svým 
podivným chováním v  ulici Vo-
klik vzbudila v oznamovateli dů-
vodnou obavu, že se může jednat 
o  pachatele majetkové trestné 
činnosti. Protiprávní jednání ne-
bylo zjištěno.

■ Dne 5.  3.  2017 v  02:26 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byl 
na Mírovém náměstí strážníky 
přistižen muž, který močil na 
výkladní skříň jedné prodejny. 

Řešeno jako přestupek proti ve-
řejnému pořádku v  blokovém ří-
zení.

■ Dne 8. 3. 2017 v 09:55 hod. byla 
přijata dvě telefonická oznámení, 
že v  ulici Vrchlického a  posléze 
v ulici V Olšině se pohybuje mod-
ré dodávkové vozidlo s  podezře-
lou posádkou, která údajně nabízí 
výměnu okapů a svodů na rodin-
ných domech. Vozidlo uvedeného 
popisu strážníky bylo zastiženo 
při výjezdu z  ulice V  Olšině do 
ulice Voklik. Provedenou kontro-
lou bylo zjištěno, že se jedná o 4 
muže maďarské národnosti, kteří 
dle vybavení ve vozidle nabíze-
nou činnost skutečně provádějí. 
Po upozornění na nařízení obce 
o  zákazu podomního nabízení 
služeb a podomního prodeje měs-
to opustili.

■ Dne 9. 3. 2017 v 09:00 hod. bylo 
přijato oznámení o  „úmyslném“ 
poškození oplocení nemovitosti 
ze strany neznámého pachatele 
v  obci Křivice. Věc je ze strany 
městské policie prošetřována jako 
přestupek proti majetku.

■ Dne 11. 3. 2017 v 01:50 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení per-
sonálu baru LEFR v  ulici 17.  lis-
topadu, že v prostoru před barem 
je hluk a dochází zde k veřejnému 
pohoršení. Na místě zjištěno, že 
na uvedeném místě se pohyboval 
silně podnapilý muž z Týniště nad 
Orlicí, který vlivem podnapilosti 
chodil s kalhotami u kolen a tím-

   

Milí občané, senioři.

Rád bych vám řekl něco o čin-
nosti Klubu důchodců Týniště 
nad Orlicí.

V Klubu důchodců se scházíme 
ve svém volném čase, abychom se 
potěšili a pobavili s ostatními dů-
chodci, popovídali si při kávičce, 
věnovali se nějaké příjemné zába-
vě a  také abychom se zúčastnili 
akcí, které se pro členy klubu při-
pravují. Jedná se o  různé besedy, 
např. s  představiteli města, ředi-
telem divadla, cestovateli, lékaři, 
zástupci městské knihovny, nebo 
abychom si poslechli koncerty 
žáků ZUŠ, které si do klubu zve-
me při významných událostech.

Organizujeme návštěvy růz-
ných kulturních akcí pořádané 
kulturním centrem, a  to za sní-
žené ceny. Je celá řada dalších 
činností, které by se daly pořádat, 

ale vyžaduje to větší členskou zá-
kladnu a ta nám chybí. Především 
nám chybějí mladí senioři. Mezi 
tyto činnosti patří pořádání zájez-
dů a sportovních akcí. Dostáváme 
také nabídky na léčebné pobyty 
v  lázních a  na pobyty v  různých 
rekreačních zařízeních.

Pokud vám tento článek připo-
míná agitaci, tak se vůbec nemýlí-
te. Přivítáme každého

nového seniora v  naší orga-
nizaci. Jistě znáte naše sídlo, je 
to „Domeček“ kde se scházíme 
v  pondělí až čtvrtek od 14 – 16 
hodin. Úterky jsou vyhrazeny 
právě na uvedené kulturní akce, 
kdy je návštěva klubu větší. Přijď-
te mezi nás a  rozšiřte naši člen-
skou základnu.

Ladislav Morávek, předseda 
Klubu důchodců 

Týniště nad Orlicí

   

to byl terčem posměchu přítomné 
skupiny mladíků. Hlídkou bylo 
zjištěno, že zmiňovaný muž se 
sám a  již řádně ustrojen odebral 
pěšky do místa svého bydliště. 
Zastižen byl na cestě a preventiv-
ně doprovázen.

■ Dne 11.  3.  2017 v  02:30 hod. 
z  důvodu zaneprázdněnosti po-
žádala Policie ČR o  prověření 
oznámení, že na lavičce na Tyršo-
vě náměstí v Týništi nad Orlicí se 
nachází mladík, který nadměrně 
požil alkoholické nápoje či jinou 
návykovou látku. Mladý muž byl 
strážníky ztotožněn a  vzhledem 
k  opakovaným prosbám a  zmi-
ňované silné nevolnosti byla při-
volána zdravotnická pomoc. Po 
provedeném vyšetření bylo kon-
statováno, že zdravotní stav ne-
vyžaduje hospitalizaci. Následně 
mladý muž odešel na nádraží ČD, 
aby odjel do místa bydliště.

■ Dne 14.  3.  2017 v  15:15 hod. 
bylo prostřednictvím linky 156 
přijato oznámení, že na silnici č. 
I/11 u  Týniště nad Orlicí na via-
duktu leží na vozovce hromada 
větví, pravděpodobně ztracený 
náklad. Překážka provozu byla 
odstraněna.

■ Dne 14.  3.  2017 v  16:32 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatele ulice Okružní, že po 
jejich bytovém domě se pohybu-
je podezřelá žena slovenské ná-
rodnosti ve společnosti mladého 
muže a mohlo by se jednat o tzv. 

„podomní prodejce“. Na udané 
adrese byl strážníky zastižen muž 
z  Děčína, který seděl na schodi-
šti uvnitř domu. Nabízení služeb 
či prodej zboží popřel, avšak své 
počínání nedokázal věrohodně 
vysvětlit. Následně se strážníkům 
podařilo kontrolovaného muže 
zastihnout i  ve společnosti ženy, 
která odpovídala popisu poskyt-
nutého v  rámci oznámení. Po 
ztotožnění se potvrdilo, že se sku-
tečně jedná o  občana Slovenska. 
Protiprávní jednání uvedených 
osob nebylo zjištěno. Po ověření, 
zda se nejedná o osoby v pátrání, 
byly osoby propuštěny.

■ Dne 19.  3.  2017 v  02:15 hod. 
byli strážníci v  rámci hlídkové 
činnosti na Mírovém náměstí 
zastaveni mužem, který oznámil, 
že byl právě bezdůvodně fyzicky 
napaden v  Montana baru nezná-
mým mužem malého vzrůstu. Na 
místě byly provedeny neodkladné 
úkony ke zjištění osoby pachatele. 
Incident, který se měl mezi hosty 
baru odehrát na chodníku před 
vstupem, je v šetření městské po-
licie.

■ Dne 21.  3.  2017 v  17:30 hod. 
byla městská policie upozorně-
na, že na nádraží ČD je mladík 
s dívkou a neustále křičí a hádají 
se. Na místě bylo zjištěno, že jde 
o  partnerské neshody. Situace 
byla uklidněna, záležitost byla ře-
šena domluvou.

Strž. Jaroslav Forman
– zástupce velitele
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žIJí MEZI NáMI - ENKHbAT DAMDINsUREN, ROčNíK 1963

Druhým, s kým si budu povídat 
a  o  kom budeme dnes ve Zpravo-
daji psát, je rodina Enkhbata Dam-
dinsurena, kterému dali kamarádi 
jméno „Body“, aby se dobře pama-
tovalo. Kamarádi byli ze strojírny 
Elitexu Týniště nad Orlicí a stalo se 
to už v roce 1987 – před třiceti lety. 
Je to už dávno – či není?

Takže, v  článku budeme psát 
o  panu Bodym, ale budeme vědět, 
že si povídáme o  panu Enkhbatu 
Damdinsurenovi, který do Týni-
ště přišel se sedmnácti kamarády 
z  Mongolské republiky už v  roce 
1987.

Poprvé jsme si s  Bodym kdysi 
v  únoru řekli, že na květen článek 
připravíme. Osmého dubna  2017 
jsem za Bodym přišel, že už musí-
me a Body si myslil, že se budeme 
teprve připravovat. Nakonec, to, co 
čtete, jsme si pověděli 8. a  9.  dub-
na 2017. Při tom jsme vypili lógrové 
kafe, které Body uvařil.

Body se narodil 2.  ledna  1963 
ve městě Cecerleg, které je asi 520 
km od města Ulanbátar. Cecerleg je 
v kraji Arkhangai.

Bodyho ženou je Altantuya Bay-
araa, narozena 18.  května  1968 ve 
městě Arbulag v  kraji Khuvsgul. 
Body a jeho paní mají dvě holčičky. 
Nyní musím napsat slečnu a holčič-
ku.

Slečnou je Enkhtuyshin Enkhbat 
– Kristina, narozena 14. ledna 2005 
v Ulanbátaru. navštěvovala Základ-
ní školu v Týništi nad Orlicí, studo-
vala střední školu v Hradci Králové. 
Nyní studuje Vysokou školu země-
dělskou v Praze – Suchdole – obor 
ekonomie. V  Týništi absolvovala 
také ZUŠ – hrála na housle.

Sestrou Kristiny je holčička Bul-
gan Enkhbat – všichni jí říkají Bul-
gan. Na výkrese, který otiskujeme, 
na rubu je Bulgan napsána. Bulgan 

se narodila 18. května 2005 v Rych-
nově nad Kněžnou a  do základní 
školy chodí v Týništi nad Orlicí.

Zde odbočím. Když jsme s  Bo-
dym povídali, zaujal mne obrázek 
s  verši přilepený ke skříňce v  pro-
dejně u  nádraží. Chci vám ukázat, 
jak Bulgan hezky kreslí a píše a že 
verše o třešních jsou české. Musím 
také napsat, že Bulgan hraje v Týni-
šti tenis a že jí držíme palce.

V  další části si budeme povídat 
o  Bodym. Body je stavař, stavební 
technik, v  Mongolsku vystudoval 
střední školu s maturitou. Do Čes-
ké republiky přijel za prací v  roce 
1987. Nejdříve pracoval ve strojír-
ně na frézce, později ve slévárně – 
konkrétně v čistírně slévárny, až do 
roku 2007.

Zde uvedu malou vsuvku. V roce 
1987 přišlo do ČR 18 mongolských 
pracovníků, kteří se domů vrátili, 
dle původní smlouvy, v  roce 1989. 
Body říká, že podruhé, a asi natrva-
lo, přijel do Čech roku 1991. Mezi 
roky 2005 a  2015 byl Body soud-
ním překladatelem. Nyní pracuje 
jako překladatel ve firmě Foxcon 
Pardubice. manželka Bodyho má 
prodejnu u  nádraží v  Týništi nad 
Orlicí (vedle zdravotního středis-
ka), která je otevřena v týdnu denně 
mimo neděle. Body má v  ČR dva 
bratry a jednu sestru s mongolskou 
rodinou.

Body říká: Když jsem odjížděl 
z  Mongolska, nechal jsem doma 
rodiče a  šest sourozenců. Bohužel 
tatínek zemřel v roce 1993, byl jsem 
na pohřbu, a  maminka zemřela 
v  roce 2013. Maminka navštívila 
Česko jedenkrát a  byla tu měsíc. 
Víckrát a déle tu být nechtěla. Byla 
ženou v  domácnosti a  hodně pra-
covala. Při těchto slovech je Body 
zamyšlený.

Že jsem já v Česku, mi nikdo ne-

   

záviděl a na dotaz, jak to bylo s jíd-
lem, Body říká, že si zvykli všichni 
velmi rychle.

Jaké máš, Body, zájmy? Ptám 
se. Odpověď je: Zvláštní zájmy ne-
mám, mám hodně práce a starostí. 
Rád říkám, že jsme rádi cestovali po 
České republice, hlavně zámky, hra-
dy, příroda. Rád jsem stavěl stan.

Že Česká republika obnovuje 

v Mongolsku stáda koní Převalské-
ho – ZOO Praha – ví rodina Body-
ho velmi dobře. Na východě Mon-
golska je velká zima – skoro jako na 
Sibiři.

Ptáš se na jazyk? Kristina s Bul-
gan spolu mluví česky. V  rodině 
mluvíme mongolsky. Takhle mi to 
povídal Body.

Dan

MYslIVCI POMáHAJí PřI ÚKlIDU lEsA

   

Myslivci z  Mysliveckého spol-
ku Petrovice nad Orlicí, z.s., si při 
svých pochůzkách honitbou mno-
hokrát povzdechli nad nepořád-
kem, který je po lese. Vyhozené 
plasty, pneumatiky, skleněné lahve, 
ale i  součásti automobilů. Proto 
jsme vyvolali jednání s  městem 
Týniště nad Orlicí a  p. Urbánkem 
z  odboru ŽP a  nabídli pomoc při 
úklidu tohoto nepořádku na po-
zemcích ve vlastnictví města Týniš-
tě nad Orlicí.

První dojem byl, že toho bude 
pár pytlů a  nějaká ta pneumatika, 
jaké však bylo naše překvapení, 
když jsme nakonec zjistili, že toho 

je téměř plné auto. Dvacet plných 
pytlů plastových lahví, skleněných 
lahví, také na jednom místě v  lese 
u  Třebechovic pod Orebem jsme 
našli více než sto prázdných lahví 
od Becherovky, dvacet pět pne-
umatik a  několik pytlů různého 
odpadu. A když jsme už byli v lese, 
posbírali jsme nepořádek i v někte-
rých soukromých lesích.

Je bohužel stále vidět, že ne 
všichni spoluobčané respektují 
vlastnictví pozemků a  co hlavně, 
třídění a  odvoz odpadů na sběrná 
místa.

Jiří Sedláček, 
hospodář mysliveckého spolku



MC RATOlEsT - DĚTI POZNáVAJí sVOJE MĚsTO

strana 21

   

MC Ratolest má svůj projekt:
„Děti poznávají svoje město“.
Navštívili jsme již galerii, muze-

um kočárků, městský úřad, vodá-
renskou věž, policii, poštu, hasiče, 
sběrný dvůr, geriatrické centrum 

   

- kuchyň…
I  tento rok pokračujeme v  po-

znávání svého města a okolí! V mě-

síci dubnu to byl Kostel sv. Mikulá-
še a evangelická modlitebna.

Jana Matušková
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MATEřsKá ŠKOlA MĚsTO

V MATEřsKé ŠKOlE U DUbU sE DĚTI NENUDí

ObRNĚNý TRANsPORTéR OT – 64 NA NáDVOří 
1. sTUPNĚ ZáKlADNí ŠKOlY V TýNIŠTI NAD ORlICí

Vynášení Moreny
Děti se na tento den moc těší. 

Morenu, kterou si každá třída vy-
robila podle své představy a  fan-
tazie, odnáší k  potoku za dopro-
vodu zpěvu a hudebních nástrojů. 
Paní učitelky zapálí Morenu, vho-
dí do potoka, a ta odnese s sebou 
zimu. Morena skutečně odplavala 
a my jsme rádi, že dlouhou zimu 
vystřídá jaro.

Velikonoce
Na Velikonoce se pečlivě při-

pravují jak chlapci tak i  děvčata. 
Nejprve si donesou děvčata po-
mlázky a chlapci jim za koledová-

ní dají nějaké dobroty. A  potom 
zase chlapci přinesou pomlázky 
a  děvčata donesou dobroty. Spo-
lečně se naučíme spousty veliko-
nočních básniček. Moc děkujeme 
maminkám jaké připravují origi-
nální nadílky.

Vítání občánků
V  březnu jsme mohli přiví-

tat nové občánky našeho města, 
jsme moc rádi, že některá mimin-
ka, která přivítáme zanedlouho, 
nastoupí do naší MŠ. Tentokrát 
jsme vítali sestřičku Tomáška 
a Martínka Gründla.

Hasiči
Beseda u  hasičů a  prohlídka 

hasičských vozů byla příjemným 
zpestřením. Děti si mohly vy-
zkoušet hasičskou přilbu, stříkat 
z  hasičské hadice a  zkusit si, jak 
to vypadá, když hasiči skutečně 
hasí oheň. Velkou odměnou nám 
všem byla jízda v  hasičských vo-
zech, a to až k naší MŠ U Dubu.

Canisterapie v mateřské škole
Na návštěvu do naší mateřské 

školy přijel pes Argo, který je pří-
mo vycvičený pro canisterapii. 
No ale nemyslete si, že jsme se jen 
tak celé dopoledne bavili a  hrá-

li si s  pejskem. My jsme se totiž 
přitom dozvěděli i  spoustu uži-
tečných věcí. Třeba to, že pejsci 
v nemocnicích a ústavech pomá-
hají nemocným při cvičení, nebo 
jim alespoň dokáží zvednout ná-
ladu. Nebo to, že na cizí pejsky 
se smí sáhnout, jen když nám to 
jejich pán dovolí. A také už víme, 
co máme udělat, když k nám běží 
rozzlobený a zlý pes a my už ne-
stihneme utéct, nebo se schovat. 
Za odměnu si pejska děti mohly 
vykartáčovat.

Bc.et.Bc.Renata Horká
fotogalerie na 3. straně obálky

     

Příprava občanů k  obraně stá-
tu (POKOS) je nedílnou součástí 
plánování obrany státu. I  naše 
základní škola si v rámci průřezo-
vých témat ŠKOLNÍHO VZDĚ-
LÁVACÍHO PROGRAMU pozva-

la zástupce POKOSu na poutavou 
prezentaci o  technice naší armá-
dy. Z  KLUBU HISTORICKÝCH 
VOZIDEL – JIČÍN přijel pan 
Zezula a pan Rosecký a naše žáky 
informovali a  současné armádní 

technice. Ale…. co bylo pro naše 
žáky nej, nej, nej? Na nádvoří I. 
stupně přijel obrněný transpor-
tér OT – 64. Ukázka, instrukce 
a  hlavně možnost osahat a  pro-
lézt si tento kolos, byl pro žáky 

úžasný pocit. 19 tříd se vystřídalo 
během dvou dnů (22.  3.  2017 – 
23. 3. 2017) při této zajímavé akci.

Mgr. Milan Kajn
ředitel školy

     

Byla jedna hromádka
a v ní spala pohádka.
Od vesnice po silnici
kráčeli dva uličníci.
Rozkopli tu hromádku,
probudily pohádku.

„Pohádko, kde jsi?“

Pohádky se skrývaly ve všech 
pěti třídách naší Mateřské školy 
Město Týniště nad Orlicí. Hned 
na začátku děti přivítal Budulí-
nek, který nakrmil lišku hráškem. 
Dále je čekala pohádka O budce, 
kde se mohly vžít do zvířecích rolí 
a naučily se, jak táhnout za jeden 
provaz. Nechybělo ani zábavné 

Živé pexeso s  oblíbenými a  zná-
mými postavičkami z  večerníč-
ků a  souboj princezny s  drakem. 
Neméně oblíbenou se stala hra 
na Zlatou rybku s  procvičením 
motoriky a postřehu. Celé pohád-
kové téma propojila řada hádanek 
zaměřených na rozvoj logické-
ho myšlení, pozornosti a  pamě-
ti. Odměnou za správné plnění 
všech úkolů byl skákací hrad.

Děti také zhlédly představení 
loutkového divadla s  klasickou 
pohádkou O  Lesněnce. Všechny 
zaujal příběh plný veselých oka-
mžiků, humoru a poučení.

Též nechyběla ani spolupráce 
s Městskou knihovnou, tentokrát 

na téma „Jak se rodí knížka“. Tím-
to programem jsme se připojili 
k akci Celé Česko čte dětem.

Velkým lákadlem pro všech-
ny děti byla exkurze, kterou pro 
ně uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů. Návštěva místní zbrojni-
ce znamenala nejenom možnost 
seznámit se s  hasičskou výstrojí 
a výzbrojí, ale i možnost vyzkou-
šet si stříkání vody na cíl. Zají-
mavé a  poučné dopoledne bylo 
zakončeno svezením hasičským 
vozem přímo před budovu naší 
mateřské školy. I v  letošním roce 
se MŠ Město účastní soutěže Po-
žární ochrana očima dětí a  tato 
exkurze jistě dopomůže našim 

dětem k  dalšímu dobrému umís-
tění, které naše školka pravidelně 
sbírá. Držte nám palce!

Poslední den měsíce března byl 
ve znamení dívčí koledy. Ten je 
v ČR zajímavým zvykem, který je 
především na Rychnovsku hojně 
udržovaný. Holčičky si přinesly 
pomlázky a kluci je za spolupráce 
rodičů obdarovali drobnou kole-
dou. Pro všechny to byl příjem-
ný zážitek, spojený s  poznáním 
lidového zvyku, který se kromě 
Rychnovska dodržuje už jenom 
na jihovýchodní Moravě.

Lenka Hamplová
fotogalerie na 3. straně obálky



strana 23

MŠ U DUbU

MŠ MĚsTO
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HOlčIčí KOlEDA V KřIVICíCH

   

V Křivicích držíme holčičí kole-
du…i letos jsme koledovaly s násle-
dující koledou:

 
Kvítka kvetou, ledy tají, dnes koledu 

holky mají. Nastav nám své pozadí, 
s tím si hravě poradím.

Pro zdraví a krásu muže, dnes tě 
žena bíti může.

Iva Kaucká


