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ZPRáVy Z RADnice

   

A) schvaluje

1. Rozhodnutí MK ČR č. j. 3-016/
MK-S 2378/2016 OULK o poskyt-
nutí neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu ČR na rok 2016 ve 
výši 10.000 Kč transferem přes KÚ 
KHK. Příjemcem dotace je Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí. 
Název grantu: Knihovna 21. století 
– ÚZ 34070.

2. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Královéhradeckého 
kraje č. SR-16-7399132 na Pečova-
telskou službu ve výši 463.000 Kč. 
Příjemcem dotace je Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí.

3. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Královéhradeckého 
kraje č. SR-16-8877013 na Domo-
vy pro seniory ve výši 2.451.000 
Kč. Příjemcem dotace je Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí.
Rozpočtové opatření č. 2 – 4.

4. Dodatek č. 1 ke Směrnici o přidě-
lování, udržování, užívání a  vy-
bavení nájemních bytů v majetku 
města Týniště nad Orlicí ze dne 
01. 06. 2015.

5. Vítěze poptávkového řízení na 
akci „Dokončení oken a  dveří 
v  Poliklinice Týniště nad Orlicí“ 
firmu Nobi Austria, s.r.o., za cenu 
164 446 Kč.

6. Vítěze poptávkového řízení na 
realizaci dveří v  budově Osadní-
ho výboru Rašovice firmu NOBI 
Austria, s.r.o., s  vítěznou cenou 
46 474 Kč včetně DPH.

7. Zadání studie pro rozhodnutí ná-
stavby nebo přístavby ZUŠ. Sou-
částí studie je návrhové řešení, sta-
tické posouzení stávající budovy, 
zprávy PO a BOZP, rozpočet akce 
a  vizualizace objektu v  ceně do 
25 000 Kč bez DPH.

8. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene mezi městem Týniště nad 
Orlicí a RWE Gas Net s.r.o. v rámci 
akce přeložka STL přípojky plynu 
č. stavby 8800083887 pro budou-
cí oprávněnou osobu – INGTOP 
METAL, s.r.o.

9. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene mezi městem Týniště nad 
Orlicí – a  ČEZ Distribuce, a.s., 
služebnosti a  smlouvu o  právu 
provést stavbu č. IV-12-2014220/
VB/01. Název stavby: Týniště n.O., 
Lipská 1446/13, Sith, 8 x OM – kN.

10. Vítěze poptávkového řízení na 
opravu komunikace p.č. 240 
v  k.ú Týniště nad Orlicí firmu 
Kavulak Milan, IČO:73602663 
v nabídnuté ceně 134 350 Kč.

11. Příspěvkové organizaci Kultur-

ní centrum Týniště nad Orlicí 
dle § 27 odst.5 písm. b) zákona 
č.250/2000 Sb., přijetí účelové-
ho finančního daru ve výši Kč 
30.000,– - dle přílohy. Při použití 
účelového finančního daru je 
nutné dodržet § 30 odst.3 záko-
na č. 250/2000 Sb.

12. Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Bytovým družstvem Týniště – 
Sitiny, která investorovi uděluje 
právo provést stavbu,Narážená 
studna SNBD na pozemku p.č. 
873 v Týništi nad Orlicí“.

13. Záměr pachtu pozemku par. č. 
1461/1, pozemku par. č. 1463/1, 
pozemku par. č. 1460/2 a  část 
pozemku par. č. 1462/3 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí za cenu 1900 
Kč/ha/rok.

B) Bere na vědomí

1. Protokol České školní inspekce 
Královéhradeckého inspektorátu 
o  kontrole Čj. ČŠIH -165/16-H 
provedené v  příspěvkové organi-
zaci Základní umělecká škola Tý-
niště nad Orlicí. Bez závad s dopo-
ručením zřídit novou učebnu pro 
výtvarný obor.

2. Inspekční zprávu České škol-
ní inspekce Královéhradecké-
ho inspektorátu o  kontrole Čj. 
ČŠIH-164/16-H o  provedené in-
spekční činnosti v příspěvkové or-
ganizaci Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí.

3. Zápis ze schůze Sportovní komise 
ze dne 4. 4. 2016 a Komise školství 
a kultury ze dne 4. 4. 2016.

4. Zprávu o  výsledku přezkoumání 
hospodaření města Týniště nad 
Orlicí za rok 2015 provedenou KÚ 
KHK. Při přezkoumání hospoda-
ření byly zjištěny méně závažné 
chyby a  nedostatky (§ 10 odst. 3 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

5. Zprávu Odboru správy majetku 
v záležitosti rozvrhu plánovaných 
akcí pro rok 2016.

6. Žádost společnosti VAGO 
GROUP s.r.o. v záležitosti nabídky 
nových služeb v areálu „Písák“.

c) Ukládá

1. Po projednání v  RM za přítom-
nosti hostů J. Pokorného a I. Do-
stála z SK Týniště n.O. zařadit do 
jednání ZM projednání financová-
ní SK Týniště nad Orlicí a SK Pet-
rovice nad Orlicí: právní stanovis-
ko, stanovisko finančního výboru 
a ÚOHS včetně dopisu SK Týniště 
n.O. v záležitosti opětovného řád-
ného vyúčtování dotace 2015.

2. Zařadit do jednání ZM prezentaci 
vyhledávací studie SUDOP Praha, 
a.s., mimoúrovňového křížení že-

   

lezniční trati v Týništi nad Orlicí, 
posouzení jednotlivých variant.

3. Stavební komisi posoudit žádost 
Mgr. Kopeckého Milana – finanč-
ní požadavek 780 000 Kč bez DPH 
za stavební úpravy v č.p.234 a při-
lehlé hale.

4. Odboru správy majetku odpově-
dět Stavitelství DS, s.r.o., o zaháje-
ní prací na rekonstrukci chodníků 
v  ul. Dukelská, nakolik případné 
další úpravy a práce na komunika-
ci, které neobsahovala projektová 
dokumentace, se budou realizovat 
na náklady města.

5. Odboru správy majetku provést 
audit zřizovacích listin všech pří-
spěvkových organizací města Tý-
niště nad Orlicí.

6. Řediteli ZUŠ Mgr. Pavlu Plašilovi 
předložit požadavky na rozšíření 
ZUŠ – přístavbu/nástavbu stáva-
jící ZUŠ.

7. Na základě doporučení KÚ KHK 
ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Janu 
Paštikovi přepracovat směrnici 
pro Zadávání veřejných zakázek 
a výběrových řízení a vytvořit jed-
notné formuláře.

8. Vypsat záměr a zařadit do jednání 
ZM prodej pozemku par.č. 77/3 
o výměře 528 m2 v k.ú. Štěpánov-
sko. RM prodej doporučuje.

9. Zařadit do jednání ZM projed-
nání ceny právních služeb města 
Týniště nad Orlicí ve výši 956 Kč 
/hod.,včetně DPH.

10. Řediteli KC zajistit nápravu 
a vždy k 1. dni v měsíci dát k pro-
deji zpravodaj města.

11. Odboru finančnímu kontakto-
vat právní kancelář v  záležitosti 
poškozování majetku ZŠ a jejich 
úhrad.

12. Odboru správy majetku pokra-
čovat v  jednání se společností 
VAGO GROUP s.r.o. v záležitos-
ti nabídky nových služeb v areálu 
„Písák“.

13. Ukládá řediteli KC Mgr. Kavkovi 
předložit vyúčtování Městského 
reprezentačního plesu.

A) schvaluje

1. Podání žádosti o  dotaci na akci 
„Realizace protipovodňových 
opatření města Týniště nad Orlicí“, 
včetně příkazní smlouvy s firmou 
ŠINDLAR, s.r.o., Hradec Králové 
na vypracování žádosti o  poskyt-
nutí podpory s  OPŽP v  aktuální 
výzvě Ministerstva životního pro-
středí a  starostku města pověřuje 
podpisem smlouvy.

2. Rozpočtová opatření č.7/2016.

A) schvaluje

1. Na základě doporučení členů 
Komise pro VŘ a VZ zrušení za-
dávacího řízení na veřejnou za-
kázku „Zpracování projektové do-
kumentace na komunikace v k.ú. 
Štěpánovsko a  výkon autorského 
dozoru“ z důvodu - ČEZ Distribu-
ce, a.s., plánuje rekonstrukci vede-
ní NN v obci Štěpánovsko.

2. Na základě doporučení Komise 
pro VŘ a  VZ vítěze výběrového 
řízení na akci „Zpracování stu-
die proveditelnosti a  DUR na 
cyklostezku Týniště nad Orlicí 
- Křivice“ firmu NDCON, s.r.o., 
Zlatnická 10/1582, Praha1, IČO: 
64939511 a  nejnižší nabídnutou 
cenu 258 000 Kč bez DPH a  po-
věřuje starostku města podpisem 
smlouvy.

3. Na základě doporučení Komise 
pro VŘ a  VZ vítěze výběrového 
řízení na akci „Oprava komuni-
kací v  Týništi nad Orlicí v  roce 
2016“ firmu ROADMEDIC, s.r.o., 
Pod Senovou 2960/70, 787 01 
Šumperk, IČ: 28586484 a nejnižší 
nabídnutou cenu 2.775 Kč/1t bez 
DPH a  pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

4. Dodatek č. 1 k  SOD č. 13/2015 
uzavřenou mezi Stavitelstvím DS, 
s.r.o., a městem Týniště nad Orlicí 
v  rámci akce „Týniště nad Orli-
cí – Rekonstrukce chodníků, II. 
etapa – lokalita 1,3,4 a  chodníky 
Okružní a  ul. Na Bělidle“ - pro-
dloužení termínu dokončení díla 
do 31.  srpna  2016 a  ukládá sta-
rostce města dodatek podepsat. 
Předpokládané zahájení prací je 
nejpozději 9. 5. 2016.

5. Žádost Autoškoly Jindřich Vávra 
ze dne 25.  4.  2016 na poskytnutí 
asfaltové plochy u loděnice za úče-
lem výcviku motocyklů.

6. Rozpočtové opatření č. 8/2016.
7. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orlicí 
žádost o  provedení podlimitního 
technického zhodnocení budovy 
GC z důvodu pořízení klimatizace.

8. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání finančních prostředků ve 
výši Kč 95.500,– vč. DPH z fondu 
investic dle § 31 odst. 2a) záko-
na č. 250/2000 Sb., na zakoupení 
a montáž klimatizační jednotky.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání finančních prostředků ve 
výši Kč 48.000,– vč. DPH z fondu 
investic dle § 31 odst. 2a) zákona č. 

Usnesení č. 39
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 18. 4. 2016

Usnesení č. 40
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 25. 4. 2016

Usnesení č. 41
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 2. 5. 2016
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250/2000 Sb. dle žádosti, na úpra-
vu vozidla Fiat doblo cargo combi 
– mechanicky otočné výsuvné se-
dadlo spolujezdce.

10. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání finančních prostředků 
z  rezervního fondu ve výši Kč 
110.000,– - dle § 30 odst. 2 a) 
zákona č. 250/2000 Sb. na akci 
zahradní slavnost u  příležitosti 
20 let od zahájení činnosti Geri-
atrického centra.

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 9. 11. 2015 s Zahrady pro ra-
dost, s.r.o., na akci „Park v Týni-
šti nad Orlicí“ – rozhodnutí ZM 
(rybníček) mění cenu a  termín 
dokončení prací.

12. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
2013104/VB/2 Týniště nad Orli-
cí, p.č.306, Štěpán – úprava kNN.

13. Pachtovní smlouvu mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a  Or-
lickou zemědělskou, a.s., za 
pachtovné 1 500 Kč/ha/rok od 
09. 05. 2016 a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

14. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
ze dne 4. 10. 2011 mezi městem 
Kostelec nad Orlicí a  městem 
Týniště nad Orlicí - nájemné za 
silniční rychloměr ve výši 1 000 
Kč + DPH, za každý den měření.

15. Odpis pohledávky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Město 
v celkové výši 2.913 Kč za neza-
placené stravné a školné ve ško-
le, vymáhání dlužných částek je 
bezvýsledné.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti městské policie 
za rok 2015.

2. Stanovisko Komise zdravotní a so-
ciální ze dne 20. 4. 2016 ve věci do-
šlých žádostí o individuální dotace 
z rozpočtu města 2016.

3. Vyúčtování Městského reprezen-
tačního plesu z 12. 3. 2016 se ztrá-
tou 1 424 Kč.

4. Zápis č. 11/2016 ze shromáždění 
starostů DSO Poorlicko v likvidaci 
ze dne 8. 4. 2016.

5. Oznámení příspěvkové organizace 
Mateřská škola Město o  přijatých 
opatřeních a  o  odstranění zjiště-
ných nedostatků zjištěných při 
kontrole ČŠI vč. Školního vzdělá-
vacího programu pro předškolní 
vzdělávání.

c) Zamítá

1. Nabídku 5+2 D. Bieglové na inzer-
ci v týdeníku 5+2.

2. Žádost o  uzavření smlouvy mezi 
městem Týniště nad Orlicí a ŘSD 
ČR, Správa Hradec Králové, o prá-

vu provést stavbu na pozemcích 
v majetku města. Zamítá Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. 03/2015/SBS/PR/
Dou/I-11 v rámci akce „Rozšíření 
I/11 v  úseku Petrovice – Týniště 
nad Orlicí (2+1) do doby vyřešení 
akce „Rozšíření I/11 v úseku Týni-
ště nad Orlicí – Třebechovice pod 
Orebem (2+1)“.

D) Ukládá

1. Odboru správy majetku zajistit se 
spol. Konkret, s.r.o., v co nejkrat-
ším termínu provedení opravy 
přechodu – retardéru v rámci akce 
„Telux“.

2. Řediteli KC Mgr. Kavkovi předlo-
žit na jednání ZM vzorník barev 
nových židlí k výběru a informo-
vat, jakým způsobem bude nalože-
no s původními židlemi.

3. Finančnímu odboru připravit 
s  právní firmou návrh veřejno-
právní smlouvy mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a SK Týniště nad 
Orlicí v záležitosti schválení indi-
viduální žádosti o dotaci 1 950 000 
Kč.

4. Tajemníkovi MěÚ zavést na MěÚ 
kontrolní systém – oběh doku-
mentů, dodržování směrnic apod.

5. Tajemníkovi města přípravu dru-
žební návštěvy v Čiernom Balogu 
ve dnech 31. 5. 2016 – 3. 6. 2016.

6. Tajemníkovi MěÚ připravit nové 
znění směrnice pro zadávání zaká-
zek a výběrových řízení na základě 
rozhodnutí ZM ze dne 25. 4. 2016, 
usnesení č.12, bod A  5 s  navýše-
ním finančních limitů.

7. Odboru správy majetku jednat 
s  firmou ČEZ Distribuce, a.s., 
o  zkrácení lhůt na přípravu PD 
plánované rekonstrukce vedení 
NN v obci Štěpánovsko z důvodu 
městem plánované opravy komu-
nikací v obci Štěpánovsko. Termín 
2019 je pro RM nepřijatelný.

8. Finančnímu odboru zařadit pří-
spěvek pro p. Hesse na Baby Box 
v Rychnově nad Kněžnou do roz-
počtu 2017, a to pouze za splnění 
všech podmínek vypsaných měs-
tem Týniště nad Orlicí.

9. Projednala žádost DSO Poorlicko 
v likvidaci o převzetí informačních 
značení doplňkovou výbavu cyk-
lotras Poorlicka a párty stan včetně 
stolních setů do spoluvlastnictví 
s členskými obcemi svazku v po-
měru podle počtu obyvatel. RM 
nesouhlasí s  navrženým  a  ukládá 
starostce města vést další jednání 
se členy DSO Poorlicko v likvidaci: 
a) Cyklotrasy a  veškeré vyba-
vení tzn. značení a  doplňkovou 
výbavu cyklotras rozdělit dle 
příslušnosti ke katastrálnímu 
území, nikoli dle počtu obyvatel. 

   

b) Párty stan – požádat DSO Po-
orlicko o  sdělení zůstatkové ceny 
Párty stanu a jednat o případném 
odkoupení do vlastnictví města 
Týniště nad Orlicí, nakolik město 
Týniště přispělo nejvyšší částkou 
na zakoupení stanu.

10. Vypsat výběrové řízení na pra-
covníka administrativní agendy 
stavebního úřadu MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

11. Odboru správy majetku zaslat 
žádost na ŘSD HK o převod po-
zemků pod silnicí bývalé komu-
nikace I/11.

A) schvaluje

1. Zápis ZM č. 11 a kontrolu plnění 
úkolů ze ZM č. 11.

2. Spoluúčast města Týniště nad 
Orlicí na financování podtlakové 
kanalizace Petrovice nad Orlicí ve 
výši cca 7 mil. Kč.

3. Cenu za právní služby ve výši 956 
Kč/hod, včetně DPH pro PPS ad-
vokáti, s.r.o., Hradec Králové IČO: 
27532640 od 1. 5. 2016.

4. Finanční limity směrnice o zadá-
vání veřejných zakázek, katego-
rie I. 0 – 99 999 Kč, kategorie II. 
100 000 – 299 999 Kč, kategorie 
III. 300 000 - 2 000 000 Kč (dodáv-
ky, služby), 300 000 - 6 000 000 Kč 
(stavební práce).
Rozpočtová opatření č. 5 – 6/2016.

5. Vyhledávací studii mimoúrov-
ňového křížení s  železniční tratí, 
variantu C 1 – podjezd, v kombi-
naci s variantou A 1 – přejezd pro 
nákladní dopravu k  zapracování 
do dalších stupňů projektové do-
kumentace, jejíž zadavatel bude 
SŽDC s.o. Další detaily stavby, ze-
jména napojení na místní komu-
nikace, budou předmětem upřes-
nění v dalších stupních projektové 
dokumentace.

6. Vybranou variantu mimoúrov-
ňového křížení s  železniční tratí 
C1 – podjezd, v kombinaci s vari-
antou A 1, která bude předmětem 
veřejného projednávání územního 
plánu a následně bude zapracová-
na a schválena v novém uzemním 
plánu města, jako veřejně prospěš-
ná stavba.

7. Odměnu panu Michalu Vikovi 
a Ing. Stanislavu Štěničkovi za ak-
tivní pomoc při jednáních v zále-
žitosti mimoúrovňového křížení 
s  železniční tratí s  firmou SŽDC 
s.o. ve výši 10 000 Kč/osoba. Další 
případné odměny budou řešeny 
následně.

8. Zrušení závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-

nizací Geriatrické centrum Týni-
ště n. O. – poskytnutí účelového 
investičního příspěvku na nákup 
odvlhčovače ve výši 70.000 Kč. 
Uvedená investice nebude reali-
zována.

9. Účelový příspěvek zřizovatele pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí – ná-
kup věcných cen ve výši 10.000 Kč.

10. Účelový příspěvek zřizovatele 
pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola – Město Týniště 
nad Orlicí – možná spoluúčast 
na dofinancování dotace „Vrbič-
kohrátky II.“ ve výši 27.498 Kč.

11. Zrušení závazného ukazatele 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a TJ Sportovním klubem Petro-
vice, který spočíval v poskytnutí 
dotace na opravy a  údržbu ve 
výši 100.000 Kč. Sportovní klub 
Petrovice 18. 04. 2016 stáhl před-
loženou žádost.

12. Poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro 
Sportovní klub Týniště nad Or-
licí ve výši 1 950 000 Kč bez reži-
mu veřejné podpory, v tom úče-
lově: výdaje na spotřebu energií 
542.000 Kč; mzdové náklady 
700 000 Kč; údržba sportovišť 
300 000 Kč; příspěvek na 
činnost oddílů 408 000 Kč. 
Ukládá připravit smlouvu o po-
skytnutí této dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí. ZM 
zrušili režim de minimis u  této 
dotace.

13. Poskytnutí investiční dotace 
bez uvedení režimu veřejné 
podpory: spoluúčast dotace na 
rekonstrukci fotbalového hřiště 
Olšina z  rozpočtu města Týni-
ště nad Orlicí ve výši 2.000.000 
Kč za podmínky, že SK Týniště 
nad Orlicí předloží městu Týni-
ště nad Orlicí rozhodnutí o při-
dělení dotace. Ukládá připravit 
smlouvu o poskytnutí této dota-
ce z rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí. ZM zrušili režim de mini-
mis u této dotace.

14. Poskytnutí investiční dotace na 
neuznatelné výdaje související 
s rekonstrukcí fotbalového hřiště 
Olšina z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí ve výši 400.000 Kč za 
podmínky, že SK Týniště nad 
Orlicí předloží městu Týniště 
nad Orlicí rozhodnutí o  přidě-
lení dotace. Ukládá připravit 
smlouvu o  poskytnutí této do-
tace z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí.(ZM zrušili režim de 
minimis u této dotace).

15. Stažení bodu ve věci poskytnutí 
investiční dotace na demolici ku-
želny ve výši 800 000 Kč a ukládá 
projednat tento bod na dalších 
jednáních zastupitelstva města.

Usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva města Týniště n. O. 

konaného dne 25. 4. 2016
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ZPRáVy Z RADnice

škOlská RADA Zš týniště nAD ORlicí

a   

B) Bere na vědomí
 

1. Zprávu o  činnosti rady města za 
období od 21. 3. 2016.

2. Zprávu finančního a  kontrolního 
výboru.

3. Rozpočtová opatření č.1 - 4.

c) Ukládá

1. Starostce města do 15.  5.  2016 
zpracovat a  doručit řediteli od-
boru přípravy staveb SŽDC s.o. 
písemnou žádost na zahrnutí 
vybrané varianty mimoúrovňo-
vého křížení s  železniční tratí do 
dalších stupňů projektové doku-
mentace, jako součást investičních 
staveb SŽDC s.o. ZM dále ukládá 
starostce města a  komisi pro ÚP 
v  záležitosti dále aktivně jednat 

tak, aby byl v  dalším kroku mezi 
městem a SŽDC s.o. uzavřen práv-
ně závazný dokument, který bude 
řešit investorské vztahy přípravy 
a realizace stavby tak, že případná 
spoluúčast města bude předem vy-
mezena.

2. Starostce města oslovit právní 
firmu a zajistit právní výklad Me-
todického doporučení k  činnosti 
samosprávných celků č. 2) zákona 
o obcích k problematice hlasování 
na zasedání zastupitelstev obce.

3. Starostce města a KV připravit do 
příštího zasedání ZM návrh usne-
sení, které bylo předmětem jed-
nání ZM a zápisu z KV č.7 ze dne 
11. 4. 2016.

4. Připravit smlouvu o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí 1.950.000 Kč (ZM zru-
šili režim de minimis u této dota-

Dovolujeme si vám představit 
členy školské rady:

za zřizovatele: Luboš Rydrych, 
Jana Křištáková

za pedagogy: Mgr. Edita Burešo-
vá, Mgr. Valentová

za rodiče : Ing. Marcela Prauso-
vá, Ing. Monika Gavulová

e-mail školské rady: skolska.
rada@centrum.cz

Na tento e-mail můžete posílat 
své podněty, připomínky, žádosti 
či stížnosti, které se týkají základní 
školy.

Konec období školské rady 
v  tomto složení je v  červnu 2017. 
Uskutečnění voleb členů školské 
rady zajistí v  souladu s  volebním 
řádem ředitel školy. Nejméně 30 
dní před konáním voleb ředitel zve-
řejní datum a  místo konání voleb. 
Budou voleni 2 členové z řad učite-
lů a 2 členové z řad rodičů, 2 členy 
za sebe jmenuje zřizovatel.

Informace o  činnosti školské 
rady:

Dne 13. 4. 2016 se sešla školská 
rada, na tomto jednání jsme řešili 
následující:

1) Zrušení výuky ruského jazy-
ka. Dle dohody pan ředitel provede 
anketu mezi rodiči dětí z  pátých 
a  šestých ročníků a  rodiče budou 
mít možnost uvést do žákovských 
knížek, který jazyk pro své dítě 
preferují (ruský, německý, příp. 
francouzský). Na základě výsledků 
ankety pak případně vyhlásí pan 

ředitel výběrové místo na učitele/
ku ruského jazyka.

2) Znovu se otevřela diskuze 
ohledně lyžařského výcviku, který 
v letošním školním roce neproběhl. 
Doporučujeme lyžařský výcvik pro 
následující školní rok opět zajis-
tit. Lyžařský výcvik pro školní rok 
2016/2017 pan ředitel v  současné 
době řeší a do konce června by měl 
školskou radu informovat.

3) Diskuze ohledně povolení ví-
cedenních výletů ze strany p. ředi-
tele, podrobnosti k tomuto tématu 
zjišťujeme.

4) Dotaz ohledně školení učitelů. 
Dle informace pana ředitele mají 
všichni učitelé možnost se zúčast-
nit až 4 školení za rok, záleží na 
každém učiteli, jak tuto možnost 
využije. V  tomto směru bychom 
chtěli apelovat na pana ředitele, aby 
doporučil pedagogům, aby tuto 
možnost využívali. Zároveň by-
chom pana ředitele chtěli požádat 
o  seznam, jakých školení se učite-
lé (a ostatní zaměstnanci školy) již 
zúčastnili a v jakém počtu.

5) Dalším tématem byl pitný re-
žim ve školní družině. Dle dohody 
pan ředitel zjistí možnost zajištění 
vyměnitelných barelů s pitnou vo-
dou do každé družiny. Další barel 
by byl umístěn do školní jídelny, 
příp. vedle nápojového automa-
tu, aby děti měly možnost se napít 
i vody.

6) Diskuze ohledně ničení majet-
ku školy (zřizovatele), rozbité dveře 
na záchodcích apod., doporučení 
školské rady – zajistit dozor pe-
dagogů v blízkosti WC a následné 
tvrdé kázeňské postihy za ničení 

školního majetku.
Po skončení jednání jsme se šli 

na základě pozvání pana ředitele 
podívat do základní školy. Jelikož 
byla sepsaná stížnost ohledně chy-
bějících základních hygienických 
prostředků na toaletách základní 
školy, byli jsme se podívat na všech 
toaletách ve škole. Pan ředitel již 
téměř vše zajistil a dal do pořádku. 
Na WC jsou toaletní papíry, tekuté 
mýdlo a  na dívčích toaletách jsou 
nášlapné odpadkové koše. El. osou-
šeče rukou jsou téměř na všech to-
aletách. Postupně se připojují k el. 
rozvodům, které nejsou přizpůso-
beny pro tak velký příkon. Toaletní 
papír zcela chyběl na WC u  velké 
tělocvičny. Požádáme pana ředitele, 
aby i tam vše bylo umístěno v sou-
ladu se vyhláškou 410/2005.

Dále nás překvapilo, že na chla-
peckých záchodech na druhém 
stupni zcela chybí dveře, jsou od-
montovány kličky od oken.

Podívali jsme se i do jedné třídy 
na prvním a druhém stupni. Třída 
na prvním stupni byla velmi pěkná, 
vybavená nastavitelným nábytkem, 
interaktivní tabulí, vyzdobená vý-
robky dětí. Třídy na druhém stupni 
jsou postupně vybavovány novým 
nábytkem, ale vybavení těchto tříd 
v  porovnání s  třídami prvního 
stupně zaostává. I  přesto chceme 
pochválit pedagogy za jejich sna-
hu vylepšit žákům prostředí třídy 
i vlastními prostředky.

Dále jsme se byli podívat ve škol-
ní družině. Požádáme pana ředitele 
o předložení podkladů, v  jaké výši 
se v roce 2015 investovalo do škol-
ních družin a co konkrétně se pro 

děti zakoupilo. Dle našeho názoru 
je vybavení zastaralé, chybí hrač-
ky, stavebnice, dále doporučujeme 
sloučit nový nábytek do jedné dru-
žiny a postupně obnovovat nábytek 
v  ostatních družinách. Požádáme 
p. ředitele o  informaci, kolik je 
v jednotlivých družinách židlí a ko-
lik dětí. Dále bychom chtěli panu 
řediteli doporučit, aby nechal vy-
měnit ve družinách stávající staré 
gauče, zajistil ochranu topení, aby 
nedošlo k nějakému úrazu. Při naší 
návštěvě nebylo ve družině uklize-
no, na zemi byly ústřižky papírů, 
drobečky apod. Na náš dotaz, jak 
často se ve družině uklízí, bylo pa-
nem ředitelem sděleno že 1x týdně 
v pátek. Doporučíme panu řediteli, 
aby zvážil každodenní úklid školní 
družiny.

Chtěli bychom pochválit prá-
ci vychovatelek a  vychovatele ve 
školních družinách za aktivní prá-
ci s dětmi a nápadité výrobky dětí, 
které jsou vystaveny v  prostorách 
školy.

Vedení školy ve spolupráci se 
zřizovatelem se snaží o  moderni-
zaci školy.

Vás rodiče, chceme požádat, 
abyste svým dětem domluvily, aby 
neničily zařízení školy.

Touto cestou bychom chtěli po-
žádat rodiče, kteří mají možnost 
věnovat škole sponzorský dar k vy-
lepšení prostředí a vybavení školy, 
případně družin, aby kontaktovali 
zřizovatele, vedení školy a školskou 
radu.

za školskou radu
Luboš Rydrych – předseda

   

ce) pro SK Týniště nad Orlicí.
5.  Připravit smlouvu o  po-

skytnutí dotace bez uvedení re-
žimu veřejné podpory na rekon-
strukci fotbalového hřiště Olšina 
z rozpočtu města Týniště nad Or-
licí ve výši 2.000.000 Kč za pod-
mínky, že SK Týniště nad Orlicí 
předloží městu Týniště nad Orlicí 
rozhodnutí o přidělení dotace.

6. Připravit smlouvu o  poskytnutí 
investiční dotace na neuznatelné 
výdaje související s  rekonstrukcí 
fotbalového hřiště Olšina z  roz-
počtu města Týniště nad Orlicí ve 
výši 400.000 Kč bez uvedení reži-
mu veřejné podpory za podmínky, 
že SK Týniště nad Orlicí předloží 
městu Týniště nad Orlicí rozhod-
nutí o přidělení dotace.

7. Projednat na dalším ze zasedání 
ZM poskytnutí investiční dota-

ce na demolici kuželny ve výši 
800 000 Kč.

8. Projednat na příštím zasedání ZM 
vydání stanoviska pro JFT., s.r.o., 
pro navrženou trasu dle přílohy 
na akci,Týniště n. O., Petrovice 15, 
CONDEC – KNN akce č. IV-12-
2014168“. Trasa zemního kabelo-
vého vedení NN z 25A na 125 A.

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.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování 
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste 
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?  
 
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice 
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let.  
 
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 
 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu 
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 
 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
 
Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem 
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy 

 

Cestování s dětmi do zahraničí 
  Věděli jste, že: 

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, 

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22), 

 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let, 

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem. 

  

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

 *Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016. 

Pozvánka na 
besedu o cestování 
po železnici
Chcete vidět místa, která cestovky nenabízejí?
Lákají vás výpravy na vlastní pěst?
Nevíte, jak na to?
Přijďte na besedu do Vodárenské věže!
Rady a tipy, jak poznat Evropu z okna vlaku.
Srdečně zve železniční cestovatel Martin Řezáč. Pátek 3. června 2016 

od 18.00 hod., Tyršovo náměstí, Týniště nad Orlicí

♫ ColorBand - ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

♫ 6 Na Chodníku - šansonové seskupení - Náchod

♫ „Bigbanďata“ - ZUŠ Týniště nad Orlicí

♫ Petr Kroutil Orchestra

♫ Jiří Suchý, Jitka Molavcová
 a Orchestr Divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody

Sobota 4. června 2016 
od 18.00 hod., Tyršovo náměstí, Týniště nad Orlicí

♫ “Bigbanďata“ - ZUŠ Týniště nad Orlicí

♫ Dragon‘s Brew - HK

♫ F dur Jazz Band - Zlín

♫ Mezclaorchestra – česko - kubánská kapela 

♫ Mladý týnišťský big band a......... Martin Chodúr

21. týnišťský

SWINGOVÝ

FESTIVAL
Jardy Marčíka

Město Týniště nad Orlicí,

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí,

Základní umělecká škola a Mladý týnišťský big band zvou na

Slovem provází: Jiří Pavlík

 
Radek Škeřík

Informace.: 494 371 693
Vstupné:
jednodenní 200 Kč
jednodenní studentské – ISIC 100 Kč
dvoudenní 300 Kč
dvoudenní studentské – ISIC 200 Kč

Změny v programu vyhrazeny

Tato akce je pořádána za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Karla Janečka.

Generální sponzor:

Hlavní sponzoři:

NOVINKA
předprodej vstupenek od 1. května 

v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí
na všechny druhy základních vstupenek

v předprodeji sleva o 50 Kč 
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VeřeJná sBíRkA PRO JiříhO kAmše
Vážení přátelé,
obracím se na Vás s žádostí o finanční pomoc. Jsem Jiří Kamš. Narodil jsem se v Rychnově nad 

Kněžnou 4. října 1975 a celý život bydlím zde v Týništi nad Orlicí. Chodil jsem zde do mateřské i zá-
kladní školy. V roce 1994 jsem se vyučil jako lesní dělník v Lomnici nad Popelkou a od té doby jsem 
pracoval v lese jako osoba samostatně výdělečně činná. Jsem ženatý. S manželkou Lenkou společně 
vychováváme 3 děti. Mezi mé největší koníčky patří fotbal, lyže, jízda na kole a stolní tenis. Až do 
loňského roku jsem žil normální život asi tak jako většina z Vás.

V lednu roku 2015 se mi stala nešťastná nehoda. Při práci, kterou nadevše miluji, se mi stal pra-
covní úraz, který mě vyřadil z běžného života. Při kácení stromu na mě spadla ulomená větev z ved-
lejšího stromu. Úrazem jsem utrpěl rozsáhlá zranění, především hlavy a páteře. I přes prvotní velmi 
nepříznivou prognózu lékařů jsem přežil. Bylo to především díky vynikající péči lékařské personálu 
FN Hradec Králové. Částečně díky štěstí a také dle názoru ošetřujícího lékaře díky mé předchozí 
výborné fyzické kondici.

Následky úrazu si však nesu do dnes. Největším problémem zůstává ochrnutí dolních končetin. 
K tomu abych se mohl vrátit do plnohodnotného ŽIVOTA, podstupuji řadu speciálních rehabilitač-
ních procedur. Další nezbytností pro zlepšení mého zdravotního stavu je nákup speciálních rehabi-
litačních pomůcek a zařízení. Jednou z možností, kterou mám, je podstoupení léčby v doporučeném 
specializovaném rehabilitačním zařízení ADELI Medical Center v Piešťanech na Slovensku. Avšak 
vyčíslené náklady na léčbu a pobyt vysoce převyšují finanční možnosti mé rodiny. 

Z tohoto důvodu rodina a moji kamarádi ve spolupráci s městem Týniště nad Orlicí zorganizovali veřejnou sbírku. K tomuto účelu byl zřízen 
bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. 

číslo účtu: 107-8035200287/0100
Dále uspořádá TJ Sokol Křivice, oddíl kopané, jehož jsem byl na závěr své fotbalové kariéry aktivním hráčem a posléze také členem výboru, 

charitativní akci – turnaj v kopané „starých gard“, který se uskuteční v sobotu 25. června 2016 od 8:30 hodin. Věřím, že se této akce zúčastníte 
a podpoříte nejen hráče ale i mě.

Děkuji všem za podporu.

21. 
swingový festival

Jardy marčíka

3.-4.6. 2016
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ÚsPěch nAšich mAžORetek sAxOfOnOVé DUO 
V ÚstřeDním kOle sOUtěže ZUš

PřiPRAVOVAné Akce ZUš - ČeRVen 2016

týniště hOstí PO JeDnADVAcáté hVěZDy swingU

V  neděli 2.  5.  2016 se skupina 
mažoretek Týnek zúčastnila vů-
bec poprvé ve své mladé historii 
oblastního kola soutěže skupin 
Svazu mažoretek a  twirlingu ČR 
v  Chlumci nad Cidlinou. Týnky 
soutěžily ve dvou povinných disci-
plínách, a  to v pochodovém defilé 
a pódiové formaci. V obojím se jim 

podařilo získat 2. místo a tím i po-
stup na Mistrovství Čech konané ve 
dnech 4.–5. 6. 2016 v Klatovech.

K  tomuto nesporně velkému 
úspěchu lze všem účinkujícím a je-
jich učitelce, Mgr. Věře Juráškové, 
jen a jen poblahopřát!!!

Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ

První červnový pátek a sobota bu-
dou patřit v Týništi již tradičně swin-
gu. Letošní ročník festivalu Jardy 
Marčíka nese číslo 21 a nabídne pes-
trou paletu umělců počínaje školní-
mi orchestry, přes žánrově uznávané 
kapely a interprety ze všech koutů re-
publiky až po velké hvězdy překraču-
jící swingový a  jazzový žánr, jakými 
je Orchestr Divadla Semafor v  čele 
s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou, 
resp. Česko Slovenskou Superstar 
Martina Chodúra, který si zazpívá 
s Mladým týnišťským bigbandem.

Jako v  minulých letech i  letos se 
festival koná ve dvou dnech, pátek 3. 
a sobotu 4. června, vždy od 18 hodin, 
přičemž páteční program je vedle 
představení dvou souborů základ-
ních uměleckých škol – rychnovské-
ho Colorbandu a  nového týnišťské-
ho, mladých začínajících Binbanďat 
pod vedením Jana Pírka, zaměřen 
na tradičnější interprety. Představí se 
tak náchodská kapela 6 Na Chodní-
ku věnující se autorskému šansonu, 
spontánní jazzová radost pražské 

kapely Petr Kroutil Orchestra a  vr-
cholem večera bude vystoupení 
hudebních matadorů, Orchestru di-
vadla Semafor v čele s Jiřím Suchým 
a Jitkou Molavcovou.

Sobotní program naopak přinese 
více experimentování a  všichni se 
tak mohou těšit na česko-kubánské 
rytmy kapely Mezcla Orquesta, zlín-
ský F dur Jazz Band nebo hradeckou 
kapelu Dragon’s  Brew produkující 
elektrické fusion. Vrchol druhého 
festivalového dne pak znamená hu-
dební spojení Mladého týnišťského 
big bandu s výrazným hlasem první 
Česko Slovenské Superstar, populár-
ního Martina Chodúra.

I  21. ročník Týnišťského swingo-
vého festivalu Jardy Marčíka se bude 
konat na Tyršově náměstí a k dispo-
zici budou vstupenky jednodenní 
i na oba dva dny v ceně 200, resp. 300 
Kč. Jak se stalo dobrým zvykem už 
v minulosti, i letos se na slevu mohou 
těšit všichni studenti.

Tomáš Kavka

Ve dnech 6. a 7. května se konalo 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v  ko-
morní hře s  převahou dechových 
nástrojů, které se konalo v  ZUŠ 
Orlová. Soutěže se zúčastnilo saxo-
fonové duo ve složení Karel Štrégl 
a Ondřej Kurz. Ve své věkové kate-
gorii obsadilo krásné druhé místo 

a tímto symbolickým úspěchem se 
rozloučilo se studiem na naší ško-
le. Ondřej Kurz bude pokračovat 
ve studiu hudby na konzervatoři 
v Kroměříži, Karel Štrégl je studen-
tem Univerzity Hradec Králové.

 Mgr. Pavel Plašil
 ředitel ZUŠ

■ V pátek 10. června se koná závěreční představení žáků literárně - dramatic-
kého oboru ZUŠ s názvem „ Chuťovky “.

 Začátek představení je v 18.00 hod. v sále Kulturního domu.
■ V pondělí 13. června se koná žákovský koncert žáků hudebního oboru spo-

jený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
 Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
■ V pondělí 20. června se koná u příležitosti Dne hudby odpolední akce Veselá 

zahrada. Začátek akce je v 16.00 hod. na zahradě ZUŠ, v případě nepřízni-
vého počasí v sále školy.

■ V úterý 27. června se koná poslední žákovský koncert žáků hudebního obo-

ru. Vystoupí žáci z klavírní třídy paní učitelky Mileny Vernerové.
 Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

Vystoupení orchestrů ZUš:
■ 3. - 4. června – Swingový festival Jardy Marčíka - Mladý týnišťský big band 

a Bigbanďata
■ 18. června – Mezinárodní festival Česká Kamenice - Mladý týnišťský big 

band
■ 25. června – Oslavy obce Lípa n. Orlicí – Dechový orchestr ZUŠ
 



VeteRináRní ORDinAce ARgO RADí…

   

A  máme tu červen, nastává čas 
vytoužené dovolené. V  tuto dobu 
se na nás obrací stále více klientů 
s dotazem o cestování do zahraničí 
se zvířaty. Bohužel se „papírování“ 
nevyhýbá ani jim…

Co vše je tedy nezbytně nutné 
zařídit, aby s  námi mohli chlupatí 
miláčci vycestovat?

Cestování se zvířaty v zájmovém 
chovu je možné za podmínek sta-
novených nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU č.576/2013 
o  neobchodních přesunech zví-
řat v  zájmovém chovu (psi, kočky 
a fretky). Jedná se o takový přesun 
- cestování, jehož cílem není prodej 
ani převod vlastnictví zvířete. Zvíře 
po celou dobu doprovází svého ma-
jitele, který je uveden v identifikač-
ním dokladu zvířete, nebo fyzickou 
osobu, kterou písemně zmocnil 
majitel zvířete. Maximální počet 
zvířat v  rámci jednoho neobchod-
ního přesunu je 5 ks.

Identifikace – pes/kočka nebo 
fretka musí být označeni mikroči-
pem, označení provádí soukromý 
veterinární lékař; tetování je uzná-
váno, pokud je čitelné a  bylo pro-
vedeno před 3. červencem 2011!!! 
S  výjimkou cestování do Chor-
vatska, tam musí být zvíře vždy 
označeno mikročipem, tetování 
nestačí!!!

Označení zvířete musí předchá-
zet vakcinaci proti vzteklině i vydá-
ní pasu.

Petpas – jednotný doklad platný 
ve všech členských státech EU, pas 
může vydat pouze schválený vete-
rinární lékař (naše ordinace pasy 
vydává); nahrazuje očkovací prů-
kaz zvířete

Očkování proti vzteklině – musí 
mít všichni psi, kočky a fretky starší 
12 týdnů; při primovakcinaci však 
zvíře nemůže vycestovat ihned po 
naočkování, ale musí být po dobu 
21 dnů v  „karanténě“ doma, tato 
doba se počítá na rozvoj imunity 
(protilátek)

Vzhledem k  povinným lhůtám 
a časové náročnosti věnujte prosím 
pozornost výše uvedeným infor-
macím a včas se zajímejte o náleži-
tosti pro vycestování se svým čtyř-
nohým kamarádem.

Některé země jako např. Velká 
Británie, Irsko, Malta a Finsko mají 
ještě specifické požadavky na ošet-
ření proti echinokokům (tj. odčer-
vení). Podání musí být provedeno 
veterinárním lékařem ve lhůtě 120 
– 24 hodin před vstupem na území 
těchto států a  musí být potvrzeno 
do pasu – datum a hodina ošetření, 
název přípravku a výrobce, účinná 
látka praziquantel.

Cestování s  mláďaty mladšími 
12 týdnů, tzn. neočkovanými proti 
vzteklině, do členských států EU je 

možné na základě udělení výjimky 
z povinného očkování proti vztek-
lině. Mládě musí být doprovázeno 
svou matkou nebo mít vystavený 
petpas a  v  anamnéze by nemělo 
přijít do kontaktu s  volně žijícími 
zvířaty.

Při obchodování se psy, kočkami 
a  fretkami musí být zvířata navíc 
doprovázena veterinárním osvěd-
čením a  potvrzením soukromého 
veterinárního lékaře, že 48 hodin 
před vycestováním bylo provede-
no klinické vyšetření a zvířata byla 
shledána v  dobrém zdravotním 
stavu a  jsou schopna přepravy do 
místa určení.

Pro cestování se zvířetem mimo 
území EU musí být splněny pod-
mínky dovozu stanovené veteri-
nární autoritou dané třetí země. 
Aktuální veterinární podmínky 
pro vývoz zvířete by si měla zjistit 
osoba doprovázející zvíře. Vždy 
se informujte i o podmínkách pro 
zpětný návrat do ČR!!!

Pokud kontroly prováděné pří-
slušnými celními nebo veterinár-
ními orgány odhalí, že zvíře nespl-
ňuje požadavky EU a  požadavky 
českých právních předpisů, násle-
duje některá z těchto možností:
•	 zvíře je odesláno zpět do země, 

z které pochází
•	 zvíře je izolováno pod úřední 

kontrolou po dobu nezbytnou 
pro dosažení souladu se stanove-
nými podmínkami

•	 v  krajním případě, pokud na-
vrácení zvířete není možné nebo 
jeho izolace není z  praktických 
důvodů proveditelná, je nařízeno 
utracení zvířete
Výše uvedená opatření se prová-

dějí na náklady majitele bez nároku 
na finanční odškodnění.

cestování s  ostatními zvířaty 
v zájmovém chovu

Ostatní zvířata v zájmovém cho-
vu jsou definována jako savci – hlo-
davci a králíci (jiní než k produkci 
potravin); ptáci – všechny druhy 
kromě drůbeže; plazi; obojživelní-
ci; okrasní vodní živočichové cho-
vaní v  nekomerčních akváriích; 
bezobratlí – s výjimkou včel, čme-
láků, měkkýšů a korýšů.

Musí být splněny podmínky sta-
novené veterinární autoritou dané 
země, vždy si je zjišťuje osoba do-
provázející zvíře.

POZOR!!! Některá zvířata, rost-
liny a  výrobky z  nich podléhají 
úmluvě CITES!!! Bližší informace 
podává Česká inspekce životního 
prostředí.

Při cestování do zemí jižní Ev-
ropy (zejména oblast Středomo-
ří) se dále doporučuje, z  důvodu 
prevence importovaných (tropic-
kých) infekcí, aplikace přípravků 

   

proti vektorům. Většinou se jedná 
o prostředky bránící infestaci klíš-
ťaty anebo komáry. Nevhodnější 
je podání ještě před vycestováním. 
V  případě již přisátého parazita je 
nutné ho co nejrychleji odstranit.

Přejeme vám krásnou dovolenou 
bez zbytečných komplikací. V pří-
padě jakýkoliv dotazů ohledně 
cestování s  vaším mazlíčkem nás 
neváhejte kontaktovat. Rádi vám 

pomůžeme zjistit potřebné infor-
mace. Pokud zvažujete cestu do 
zahraničí se svým zvířátkem, dopo-
ručujeme se o vše potřebné zajímat 
v  dostatečném časovém předstihu 
(minimálně 30 dní předem).

Vaše Veterinární ordinace ARGO
Čs.armády 937

517 21 Týniště nad Orlicí
www.veterinatyniste.cz

Tel. 605 716 556/ 734 373 101
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vás srdečně zve na autorské čtení 
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Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

z knihy Otomara DVOŘÁKA  

VŘETENO OSUDU, 
  které se koná ve čtvrtek 9. června 2016 v 17 hodin 

ve výstavním sále městské knihovny 

           Kdo by neznal tajemné, strašidelné balady z legendární sbírky Kytice!  
 
Co však víme o životě samotného Erbena? Romanopisec, záhadolog a znalec 
regionálních zajímavostí Otomar Dvořák, autor románu Vřeteno osudu, a 
hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý poodhalí oponu nad nelehkým 
životem tvůrce, který musel svádět dramatický boj s nepřízní osudu, aby pro 
budoucí generace zachránil svět starých slovanských mýtů, obřadů, pověr, písní 
a pohádek.  

Hudební doprovod a poetická intermezza  
         ze sbírky Dvě na čtvrtou sonetů v rytmu srdce Josef Pepson Snětivý 
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Děti Z mAteřské škOly – městO Byly nA Výletě V hRADci kRálOVé

ekOexkURZe – ROkytnice V ORlických hORách

Dne 25.  dubna  2016 jsme pro 
děti zajistili návštěvu divadla 
DRAK v Hradci Králové

spojenou s představením PODi-
VUhODný ciRkUs DOktO-

Jsme děti z 2. C. Máme rádi zví-
řata. Proto jsme 3. května 2016 jely 
vlakem na výlet do Sýpky v Rokyt-
nici v  Orlických horách. Sýpka je 
muzeum. Viděly jsme tam vydru, 
bobra, ledňáčka říčního, čápa čer-
ného, dlaska tlustozobého a  jiné 
živočichy z Orlických hor. Byl tam 
strom, který přesahoval přes tři pa-

    

RA tARZAnA.
Představení bylo opravdovou 

divadelní podívanou. Děti se pře-
nesly do světa cirkusu se zpívají-
cími šakaly, opičím orchestrem, 

tančícím nosorožcem i zamilova-
nými medvědy. Atmosféra starého 
zvěřince byla umocněna postavou 
principála, který předvedl kouzla 
a  triky. Výpravné představení ze 

světa zvířat všechny ohromilo, 
své zážitky děti vyjádřily kresbou.

Bc. Iva Štulířová

    

tra a na něm všechna možná zvířát-
ka. V každém patře stál infokiosek, 
který jsme mohly samy používat. 
Dostaly jsme speciální mobily. Ty 
nám vyprávěly o všem, co jsme vi-
děly ve skleněných vitrínách. Moc 
se nám líbily promítací ryby. Sna-
žily jsme se je chytat. Nakonec se 
nám to povedlo. Vyráběly jsme ko-

rálkové ozdoby tak, jak to dělávaly 
naše praprababičky. Také jsme byly 
v  dílně u  pana brašnáře Hemra. 
Dozvěděly jsme se, jak se vyrábí 
kabelky. Mohly jsme si sáhnout na 
kůži z  krokodýla, ještěrky, jelena 
i kobry. To se nám moc líbilo. Na-
konec jsme dostaly srdíčka z oprav-
dové kůže a  pověsily si je na krk. 

Cestou zpátky zhasnul pan stroj-
vedoucí kvůli nám všechna světla. 
V tunelu byla tma. Ale my jsme se 
nebály. Výlet byl skvělý!!!

Doufáme, že do Sýpky taky poje-
dete, protože je to tam úžasné!

Napsaly děti z 2. C. Základní 
školy v Týništi nad Orlicí

8. květen - Den vítězství

8. a 9. května si většina našich občanů připomněla výročí vítězství nad fašismem a osvobození naší republiky. Vzpomínali 
na všechny oběti této války, ať již padli na frontách, nebo byli umučeni v koncentračních táborech nebo zastřeleni. Někde se 
vzpomínalo při přehlídkách vojenské techniky, jinde položením věnců u památníků, někde jen tichou vzpomínkou a zasta-
vením u památníků. V našem městě byla tato vzpomínka tak tichá, že poprvé od roku 1989 nezbylo na kytičku jak k památ-
níku u školy, tak na hrob seržanta Žukova na místním hřbitově. Nejen já si myslím, že je to ostuda města Týniště nad Orlicí.

MUDr. Jan Vaník, zastupitel města

přišlo 
do 

redakce
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mAteřské centRUm RAtOlest

DAlší Akce V ČeRVnU:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC čeRven

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO
HeRnA
BUdUlíneK

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

HeRnA
včelIčKA
AnGlIčTInKA

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

ÚT
MIMInKA 10:00-11:00
(0-9 měsíců)
+ HeRnA pro sourozence

10:00-11:00

10:00-12:00

FlÉTnA zač.
soukromá Angličtina

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

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

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.

■  3. – 5. 6. (Pá-ne) Víkendový pobyt rodin v Bělči nad Orlicí,
 téma: Dopravní prostředky (vláček, sanitka, loď…,
 + sportování, hry, večerní tvoření pro maminky…)
■  9. 6. (Po) ODPOleDní tVOřiVá DílnA pro celé rodiny, od 16 h.
 téma: keRAmikA (jaro, motýl, ptáček, skřítci) s  lektorkou - pí. s. 

toucovou.
■  16. 6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské knihOVně,
 od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)
■  23. 6. (Čt) Večerní DílnA pro rodiče, od 20:00 h,
 téma: malování na látky, savování, příprava na tábory

Plánujeme:
Závěrečné vystoupení dětí z kroužků – Budulínek, Rolnička, Angličtin-
ka, Včelička, Všeználek a Flétnička + ukázky výtvarných prací dětí i ma-
minek z dílen
týdenní příměstské tábory
(pro rodiče s dětmi, 9-18 hod., společné téma s tvořením, hry, výlety…):

1. Červenec: téma – Povolání a dopravní prostředky, termín: 25. 7. – 
29. 7. 2016, (návštěva hasičů, policajtů, sanitka, autobus, vlak…výlet 

do Hradce na loď, hry, tvoření…)
2. srpen: téma – Cesta do VESMÍRU, termín: 15.–19.  8.  2016 - dob-

rodružství pro malé i  větší děti (hry, tvoření, výlet do Hvězdárny 
a Chlumce – fajnpark…)

V mc Ratolest proběhne také příměstský tábor s výukou angličtiny.
termín: 11.–15. 7. 2016.

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!

VČelAříme V týništi nAD ORlicí A OkOlí

   

Český svaz včelařů - Základ-
ní organizace Týniště nad Orlicí 
sdružuje včelaře z  katastrálního 
území Albrechtice, Rašovice, Kři-
vice, Nová Ves, Petrovice, Lípa, 
Štěpánovsko a  čítá 46 včelařů, 
kteří obhospodařují zhruba 400 
včelstev. Pro většinu členů je vče-
laření koníčkem a zálibou.

Výsledky včelařovi práce znač-
ně ovlivňují rozmary přírody, 
okolní zemědělská výroba, prů-
mysl a  v  hlavní míře zdravotní 
stav včelstev.Nejvážnější hrozbou 
pro včely je mor včelího plodu, 
hniloba včelího plodu a nejrozší-
řenější napadení včel parazitem 
varooaza destruktor. Jedná se 
o  roztoče parazitujícího na do-

spělých včelách a  na včelím plo-
du. Současně přináší virové one-
mocnění zeslabených včelstev.

Včelař musí po celý rok bedlivě 
sledovat intenzitu napadení včel-
stev roztočem varooa a provádět-
patřičná léčebná opatření. Léčba 
se provádí schválenými léčivými 
přípravky jednak podle volby vče-
laře a  poté podle nařízení Státní 
veterinární zprávy ČR.

Nejdůležitější ošetření včelstev 
podle nařízení Státní veterinární 
zprávy ČR připadá na říjen,lis-
topad, prosinec, kdy ve včelstvu 
není zavíčkovaný plod /nebo mi-
nimum plodu/. Ošetření se pro-
vádí 3x.

V tomto ročním období dochá-

   

zí k  poklesu venkovních teplot, 
včelstva se stahují do zimního 
chomáče a  léčení je komplikova-
né. Nejúčinnější metoda podává-
ní léků je formou aerosolu, který 
proniká i  do zimního chomáče 
a lze jej použít až do teploty -5 st. 
Celsia.

Aerosol je jemná mlhovina, 
vznikající ve vyvíječi aeroso-
lu VAT1a za pomocí tlakového 
vzduchu.

Jako zdroj tlakového vzduchu 
používáme kompresor s  elektric-
kým pohonem.

Na řadě stanovišť včelstev není 
elektřina přivedena. Zapůjčení 
elektrocentrály je nákladná

záležitost, proto jsme se roz-

hodli elektrocentrálu zakoupit.
Orientační ceny: Vyvíječ aero-

solu 4500,– -, kompresor 4000,– 
-, elektrocentrála 8000,– - až 
11000,– -, příslušenství a ochran-
né pomůcky 2000,– - Kč.

Vlastní ošetření včelstev pro-
bíhá tak, že do dodávky nebo na 
přívěsný vozík dáme elektrocen-
trálu, kompresor, vyvíječ aeroso-
lu, hadice, ochranné prostředky 
a objíždíme stanoviště včelstev.

Naše základní organizace požá-
dala Městský úřad v  Týništi nad 
Orlicí o dotační příspěvek na ná-
kup elektrocentrály. Dotaci jsme 
obdrželi ve výši 3000,– - Kč, za 
kterou děkujeme.
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sPOleČenská kROnikA

ČeskOBRAtRská cíRkeV eVAngelická

     „Neboť se nesluší vzít chléb dě-
tem a hodit jej psům.“

Marek 7,27

Nesluší se vzít chléb dětem a ho-
dit jej psům. Musíme uznat: Ta 
hrozná věta má svou logiku, kdo by 
něco tak nelidského udělal? Jenom-
že Ježíš tato slova říká zoufalé ženě, 
která prosí za svoji zle postiženou 
dceru. Ta dcera je ten „pes“.

Jsou v  bibli příběhy, kterým se 
raději vyhýbáme a  nejsme rádi, 
když se nás na ně někdo ptá. Jak se 
dá něco takového vysvětlit? Tím, že 
pohané jsou pro nás něco jako psi? 
Že se s nějakými Syřany nebo Féni-
čany prostě nehodláme bavit? Že je 
nám jedno, co zlého se zrovna děje 

s jejich dětmi, za které nás v slzách 
prosí?

Příhodu s prosící ženou zachova-
li dva ze čtyř evangelistů. Předávají, 
jak ji přijali, v  původní syrovosti. 
Matoušova verze je ještě drsnější 
než ta Markova. Nepřikrášlili nic.

Snad Ježíš ví, co říká, když ženě 
odpovídá takovým způsobem. 
A jistě ví, proč to říká. Třeba proto, 
že takto opravdu uvažuje většina 
nás „domácí víry“. Tady je třeba 
poctivě přiznat, že solidarita s  ji-
nověrci je nesamozřejmá. A  také, 
že tuto zahanbující skutečnost mu-
síme mít stále na zřeteli, abychom 
ji pak uměli, podobně jako Ježíš, 
s odvahou překonávat.

Pane, nauč nás upřímně překo-
návat naše strachy a  nevraživosti 
vůči lidem, kteří jsou jiní než my. 
Veď nás v  odvaze Ducha svatého 
k  pochopení, že všichni lidé jsou 
děti jediného Otce, Stvořitele nebe 
i země. Amen.

Píseň:
1. Hospodin sám národů Bůh, 

chválu mu vzdej samému, provolej 
dík každičký duch Pánu všem vám 
dobrému, že on vás z lásky vyvolil, 
milostí svou vás obdařil v  Ježíši 
Kristu, Synu.

2. Milostí Pán navštívil nás, mocí 
svou nás ovládá, s  pravdou svou 
k nám přichází zas, duše tvá s ním 
nestrádá. V Kristu on dává spasení, 

časnost ve věčnost promění; zpívej-
te halelujah!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 163 Hospodin sám národů Bůh 
(nápěv Melchior Vulpius 1609, text 
podle žalmu 117 J. Sartorius 1609 / 
R. M. Šimša)

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

12. 6. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

26. 6. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

     

životní jubilea:

93 let Marie Škopová
 Františka Zahradníková
92 let Ladislav Vajgl
85 let Ladislav Zemánek
 Anna Kacálková
 Božena Martincová
80 let Věra Balvínová
 Mária Kotanidisová
 Danuše Šolínová

Vítáme na svět:

Kristýna Pavlasová
Adam Kříž
Karolína Lodrová
Štěpán Samek
Zdeněk Bartoň
Kristián Velíšek
Veronika Dlabolová

Rozloučili jsme se:

Danuška Jarošová (89)
Pavel Cagáň (45)
Pavlína Kalinová (89)
Stanislav Černohous (85)
Václav Kulhánek (79)
Otilie Marková (90)

Poděkování

Děkujeme městu Týniště nad 
Orlicí a  paní Evě Gavulové ze 
SPOZ za milou gratulaci k  naše-
mu zlatému výročí svatby.

manželé Vaníkovi

Srdečně děkuji městskému úřa-
du a  Sboru pro občanské záleži-
tosti – paní Matonohové a Špona-
rové za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.

Hana Kozlíková

Děkujeme za pomoc při úklidu.
V  sobotu 14.  5.  2016 proběhl 

v Rašovicích již delší dobu pláno-
vaný úklid školky. Vyklízeli jsme 
půdu, kde po uzavření školky 
zůstaly staré postýlky, malé zá-
chodky, umyvadla, matrace, deky 
a další nepotřebný nepořádek.

Další úklid proběhl v celé škol-
ce. V  kuchyni, skládku, ve velké 
místnosti nahoře, na záchodech, 
na chodbě a  ve spodní společen-
ské místnosti máme nyní uklize-
no.

Úklidu se zúčastnilo během 

dne celkem 27 pomocníků, včetně 
několika dětí.

Odměnou jim bylo pivo, limo-
náda a guláš s chlebem.

Touto cestou bychom rády po-
děkovaly všem, kteří se zúčastni-
li úklidu a  p. Valentové za dobrý 
guláš.

Za OV Miroslava Nováková 
a Alena Martincová

Vzpomínka

Dne 4. 6. to bude již 12 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň 
a dne 14. 6. to bude již 10 let, co 
nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička paní Věra 
Burkoňová.

Nikdy na vás, milovaní, neza-
pomeneme,

Vaše dcera Kateřina a vnoučata 
Adélka s Lukášem

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 21.  června uplynou čty-
ři smutné roky ode dne, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka 
paní Marie Vanická.

S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Markéta s rodinou

„Zhasly oči, které vždy na nás 
s láskou hledívaly“

4. června uplyne 12 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný ta-
tínek a  dědeček pan Jiří Burkoň 
a  14.  června vzpomeneme již 10 
let od doby, kdy nám navždy ode-
šla milovaná maminka a  babička 
paní Věra Burkoňová.

S úctou a láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí 
ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL 
srdečně zvou na 
 

FARNÍ DENFARNÍ DEN  
4. června 2016 v kostele a na faře v Týništi n/O 
 
Program: 
 
Kostel sv. Mikuláše 
14:00 - Přednáška sestry Barbory z Kongregace sester Matky Božího    
Milosrdenství na téma „Boží milosrdenství a sv. Faustyna Kowalská“ 
14:45 - Korunka k Božímu milosrdenství 
 
Prostory fary  
od 15:00 - Program pro děti a pro seniory; malé občerstvení zajištěno 
 
Těšíme se na vás! 

mAsáže pondělí až neděle 9-21hod
Lávové	kameny	•	Havajská	masáž	LOMI	LOMI

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

Zdravotní hloubkové masáže – Trigger points 
Samostatné masáže šíje, krku, rukou, nohou

Zábaly	a	masáže	proti	celulitidě	•	Liposukce,	Radiofrekvenční	
lifting	•	LYMFODRENÁŽ	-	Lymfatické	kalhoty

VýhODné ceny * sleVy * VZP * fksP * Bonus Pass 
kVAlitní Čistě PříRODní éteRické OleJe

sPOlUPRáce s VZP – ZDARmA měření tuku, vody, svalové hmoty 

kOsmetické a mAsážní stUDiO *Olga*
tel.: 728 513 002 p. Fedrselová, www.kosmetikaolga.cz + Facebook

 Týniště n.O., ul.17.listopadu 222, naproti Dělnickém domu



BAVíme se V knihOVně

cO Byl Dámský klUB V knihOVně?
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BOtAnická VycháZkA městským PARkem

   

V úterý 26. dubna 2016 dopoled-
ne nás poctil svou návštěvou ilust-
rátor dětských knížek Adolf Dudek. 
Zábavný pořad pro žáky všech tře-
tích ročníků zdejší základní školy se 
konal ve výstavním sále knihovny. 
Děti se hravou formou dozvěděly, 
jak se ilustruje kniha a  co ilustrá-
tor potřebuje ke své práci. „Každý 
umí kreslit, stačí znát základní tva-
ry“, říká pan Dudek. Přesvědčilo se 
o  tom pár dětí i  s  paní učitelkou, 
když se stále aktivním ilustrátorem 
kreslily přímo na jeho tabuli.

Všichni měli při pořadu pusu 
od ucha k uchu a po autogramiádě 
odcházeli zpátky do školy nadšeni 
a plni nových dojmů.

Máme velikou radost, že se pořa-
du dostalo velké chvály a těšíme se 
na další setkání.

V  pátek 4.  března  2016 se opa-
koval celkem třikrát v  knihovně 
zábavný pořad Hunger Games, kte-
rým žáky 7. ročníků Základní školy 
v Týništi nad Orlicí provázeli Katka 
Hývlová, Štěpán Dvořák a  Václav 
Mervart (Fortescue).

Děti se nejprve seznámily s kni-
hami Suzanne Collins a  příběhem 
třídílné série Hunger Games. Pak 
se rozdělily do skupin a začaly bo-
jovat o  vítězství v  těchto disciplí-
nách: na zahradě si vyzkoušely stří-
lení z  luku, v knihovně se pomocí 
barev a  paruk zkoušely maskovat, 
s hořící svíčkou v ruce prolézaly ži-
vým tunelem na čas a naučily se lé-
čivé či škodlivé vlastnosti několika 
rostlin. Získané znalosti pak pou-
žily v boji proti ostatním skupinám 
účastníků.

Březen - měsíc čtenářů je pro 
knihovníky vždy výzvou zku-
sit něco nového. Právě v  tom-
to měsíci si připomínáme Den 
učitelů, na který se narodil Jan 
Ámos	 Komenský.	 Proto	 jsme	
v  knihovně v  úterý odpoledne 
22.  března  2016 uskutečnili prv-
ní setkání bývalých i  současných 
učitelů a  besedovali jsme s  nimi 
o knihách, životě, četli ukázky ze 
zajímavých publikací. Pomyslně 
jsme mezi nás pozvali i  jednoho 
ze známých učitelů - Zdeňka Svě-

ráka, který oslavil přesně na Den 
učitelů životní jubileum, neuvěři-
telných 80 let. Toto setkání jsme 
nazvali Dámský klub.

Dámský klub se nesl v příjem-
né atmosféře, a protože měl dob-
ré ohlasy, již nyní se těšíme na 
další setkání, které se uskuteční 
na podzim. Všichni jste srdečně 
zváni a věříme, že přivítáme další 
nové tváře, třeba i z jiných profesí.

Za oddělení pro dospělé  
Věra Bouzková

   

Na závěr byla vyhlášena vítězná 
skupina a žáci, někteří stále s mas-
kou na obličeji, odcházeli s novými 

dobrodružnými zážitky zpátky do 
školy.

Za dětské oddělení Jana Novotná

Koncem dubna na Den Země 
proběhla pro zájemce z řad veřej-
nosti terénní botanická vycházka 
do městského parku. Určování 
a  pozorování zajímavých druhů 
rostlin a  stromů měl na starosti 

botanik Mgr. Jan Doležal, který 
demonstroval 25 účastníkům přes 
70 druhů rostlin. Seznámil také 
širokou veřejnost s  nepůvodními 
a  invazivními rostlinami, které 
se zde nekontrolovaně šíří a  ag-

resivně vytlačují původní druhy. 
Počasí se vydařilo a posluchači si 
odnesli spoustu nových poznat-
ků. Ani mnohdy zajímavé otáz-
ky přednášejícího nezaskočily 
a  všem tazatelům se dostalo vy-

čerpávajících odpovědí.

(text převzatý z facebookového 
profilu Muzea a galerie Orlických 

hor v Rychnově nad Kněžnou)



strana 14

ZPRáVA O ČinnOsti městské POlicie – DUBen 2016

   ■ Dne 1. 4. 2016 v 12:50 hod. na žádost Poli-
cie ČR byla poskytnuta součinnost při zajiš-
tění bezpečného průjezdu kolony prezidenta 
republiky přes kruhový objezd v ulici Mos-
tecká.
■ Dne 6. 4. 2016 v 10:30 hod. Policie ČR, Ob-
vodní oddělení Týniště nad Orlicí požádala 
o  prověření oznámení, že na hladině řeky 
Orlice je velké množství nafty či jiné chemi-
kálie. Provedenou prověrkou bylo znečištění 
řeky potvrzeno. Byla informována Policie 
ČR a  hasičský záchranný sbor. Uskutečně-
ným šetřením k  původci znečištění bylo 
strážníkem zjištěno, že k úniku nezjištěného 

maziva došlo z vodní elektrárny v Albrechticích nad Orlicí. Zjištěný poznatek 
byl předán Policii ČR. Následnými opatřeními bylo zjištěno, že došlo k úniku 
lehkého, odbouratelného oleje a vážná poškození životního prostředí nebyla 
způsobena.
■ Dne 7. 4. 2016 v 07:10 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v Týništi 
nad Orlicí v ulici Družstevní se nachází opilec, který zde budí veřejné pohor-
šení. Strážníkem bylo na místě zjištěno, že muž vlivem silné podnapilosti ne-
kontroluje své chování. V blízkosti bylo nalezeno jízdní kolo, tudíž vyvstalo 
důvodné podezření, že v opilosti havaroval na jízdním kole. Na základě těch-
to skutečností bylo zajištěno lékařské vyšetření a následně byl muž strážníky 
dopraven na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Přestupkové 
jednání bude projednáno Komisí pro projednávání přestupků města Týniště 
nad Orlicí.
■ Dne 14. 4. 2016 v 12:35 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatele 
sídliště U Dubu, že v prostoru mezi mateřskou školkou a hřištěm se nacháze-
jí dva starší pánové, kteří jsou značně podnapilí a chovají se nevhodně např. 
močí u oplocení školky. Strážníkem byli na místě zastiženi dva značně pod-
napilí muži důchodového věku. Po zjištění totožnosti byli vykázáni z místa. 
S přihlédnutím k věku byla záležitost řešena domluvou.
■ Dne 15. 4. 2016 v 17:45 hod. telefonicky oznámil správce ubytovny „Mod-
rák“, že na trávníku vedle ubytovny leží značně podnapilý muž, který zde budí 
veřejné pohoršení. Muž vlivem podnapilosti zcela nekontroloval své chování, 

provedenou orientační dechovou zkouškou byl zjištěn pozitivní výsledek 2,21 
‰. Strážníky byl dopraven na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Krá-
lové.
■ Dne 15. 4. 2016 v 22:43 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatel ulice 
Zvoníčkova o rušení nočního klidu z přilehlé zahrádky, kde mládež pořádá 
soukromou oslavu. Na uvedeném místě byla kontaktována osoba pořádají-
cí „večírek“, tedy syn majitele příslušné zahrádky. Byl učiněn příslib nápravy. 
V návaznosti na příslušnou vyhlášku města Týniště nad Orlicí o zabezpečení 
ochrany nočního klidu, kdy v pátek tato doba začíná v 23:00 hod., byla záleži-
tost řešena domluvou.
■ Dne 22. 4. 2016 v 17:40 hod. požádala Policie ČR o převzetí dvou naleze-
ných loveckých psů, kteří oznamovatelku doprovázeli od Semenářského závo-
du až do místa bydliště. Psi byli ustájeni v záchytných kotcích městské policie. 
Následující den se přihlásil majitel zvířat, psi byli vráceni a volné pobíhání 
bylo řešeno blokovou pokutou.
■ Dne 24. 4. 2016 v 07:20 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatelky 
sídliště „Střed“, že na schodišti panelového domu spí podnapilý muž. Strážní-
kem bylo na místě zjištěno, že se jedná o osobu, která v tomto vchodu v minu-
losti určitou dobu bydlela. Muž byl vykázán ze společných prostor bytového 
domu.
■ Dne 25. 4. 2016 v 07:06 hod. oznámil obyvatel obce Rašovice, že odchytl 
psa, který volně pobíhal po obci. Po převzetí byl pes strážníkem převezen do 
záchytných kotců městské policie, kde se nachází do současné doby.
■ Dne 26. 4. 2016 v 17:15 hod. bylo na základě podnětu pracovnice pečova-
telské služby řešeno opakované rušení nočního klidu v domě čp. 51 v ul. Na 
Netřebě.
■ V měsíci dubnu na základě oznámení občana města městská policie šetřila 
v součinnosti s úřadem práce podezření na zneužití účelových sociálních dá-
vek v hmotné nouzi. Z šetření vyplynulo, že účelové sociální dávky (na nákup 
techniky do domácnosti) z 6 osob zneužily 4 osoby. Na základě součinnosti 
s úřadem práce, jako orgánem, který dávky vyplácí, budou nuceni tito „soci-
álně slabí občané“ přeplatek vrátit, pokud jej nevrátí, lze exekuci provést i na 
sociální dávky a dále jim hrozí, že při žádosti o další dávky bude jejich žádost 
zamítnuta. Navíc ve správním řízení za zpronevěru jim hrozí pokuta až 15 
tisíc Kč.

Jaroslav Forman, strážník MP

VýstAVA želeZniČních mODelů A kOleJišť V kOstelci nAD ORlicí

Máte rádi vláčky? Pak si nenech-
te ujít výstavu železničních modelů 
a kolejišť v Kostelci nad Orlicí. Koná 
se v  sobotu 25. a  v  neděli 26.  červ-
na 2016.

Na poslední červnový víkend při-
pravují v  Kostelci nad Orlicí akci, 
která potěší všechny malé i  velké 
milovníky světa na kolejích. Výstavu 

železničních modelů a kolejišť pořá-
dá Dům dětí a mládeže Kostelec nad 
Orlicí a Společnost přátel železniční-
ho modelářství a železnice v prosto-
rách Základní školy v  Kostelci nad 
Orlicí, kterou najdete na Palackého 
náměstí.

Výstava bude otevřena 25. června 
od 9 do 19 hod a 26. června od 9 do 

17 hod. Za vstupné zaplatíte 40 Kč 
(dospělý) nebo 30 Kč (dítě).

Na výstavě uvidíte nejen kolejiště 
v  různých velikostech, ale i  modu-
lová kolejiště v  měřítku 1:160 (N) 
a  1:87 (H0). Kostelečtí modeláři se 
mají čím pochlubit. Zabývají se vý-
stavbou jednotlivých modulů, na 
kterých je vytvořena skutečná kraji-

na v  měřítku 1:87 (H0). Své umění 
představují i na mezinárodní úrovni. 
Vláček na jejich cca 14metrovém 
modulovém kolejišti projíždí různý-
mi kouty České republiky.

Petr Urban, vedoucí kroužku 
Železniční modeláři

český červený kříž v Týništi nad Orlicí pořádá

základní kurz první pomoci 
20. června 2016 od 17:00 hod
Geriatrické centru Týniště nad Orlicí - společenský sálek

mimOřáDná Akce ZcelA ZDARmA

teoretická část:  základy první pomoci v případech bezprostředního  
  ohrožení života
praktická část:  nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních   
  modelech 
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kUltURní, sPOleČenské A sPORtOVní Akce - ČeRVen 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

Pá 3. 6. 18:00- 23:00
21. swingový festival Jardy marčíka - Colorband, Bigbanďata, 6 
Na Chodníku, Petr Kroutil Orchestra, Jiří Suchý a Jitka Molavcová 
s Orchestrem Divadla Semafor - Kulturní centrum, ZUŠ

Tyršovo nám. festival, hudba

So 4. 6.
start 

9.30 – 10.30

Pohádkový les - Tradiční akce pro celé rodinky. Procházka 
dopoledním lesem, kde na vás čekají pohádkoví kamarádi s drobnými 
úkoly. Trasa je vhodná i pro rodinky s kočárky - DDM Sluníčko

DDM Sluníčko děti, turistika, sport

18:00 21. swingový festival Jardy marčíka - Dragon’s Brew, Mezclaorquesta, 
F dur Jazz Band, MTTB a Martin Chodúr - Kulturní centrum, ZUŠ Tyršovo nám. festival, hudba

Ne 5. 6. 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

Čt 9. 6. 16:00-19:00 Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče, Téma: KERAMIKA (jaro, 
motýl, ptáček, skřítek) s lektorkou pí. S. Toucovou. MC Ratolest Děti a rodiče

Pá 10. 6. 18:00 chuťovky - závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru 
ZUŠ Kulturní dům děti, divadlo

Po 13. 6. 18:00 žákovský koncert a výstava prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ 
a SRPZUŠ Sál ZUŠ hudba, výstava

Čt 16. 6. 10:00-11:00 Pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně - MC Ratolest Městská knihovna Děti a rodiče

So 18. 6. 17:00 Beseda o cestování-Chcete vidět místa, které cestovky nenabízejí. Zve 
železniční cestovatel Martin Řezáč/Vodárenská věž/ přednáška,turistika Vodárenská věž Beseda 

Ne 19. 6. 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci hraje 
kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

Po 20. 6. 16:00 Veselá zahrada - akce u příležitosti Dne hudby - ZUŠ
Zahrada ZUŠ 
(případně uvnitř 
ZUŠ)

hudba

Ne 26. 6. 6:00-10:00 Ptačí trh, trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů  
Na bobkárně výstava, hobby

Po 27. 6.
9:00 Pasování na čtenáře - program pro prvňáčky, pro ZŠ Lípa n.Orl. 

a Albrechtice n.Orl. - Městská knihovna
Městská knihovna - 
výst. sál děti, zábava

18:00 Poslední žákovský koncert žáků hudebního oboru. Vystoupí žáci 
z klavírní třídy paní učitelky Mileny Vernerové - ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ koncert a výstava

mAžORetky týnky V chlUmci nAD ciDlinOU
Na 1. máje se všichni příznivci našich Týnek se-

šli na Národním šampionátu mažoretek v Chlumci 
nad Cidlinou v oblastním kole.

Děvčata soutěžila v  kategorii Děti starší – kla-
sická mažoretka poprvé, ale chopila se tohoto 
nelehkého úkolu se ctí. Tento šampionát se koná 
v Čechách jen na třech místech a proto má vyso-
kou úroveň. Je rozdělen na dvě části. Nejprve se 
soutěží v „defilé“ s živou hudbou, kdy kapela jde za 
jednotlivými týmy a mažoretky se snaží do rytmu 
hudby pochodovým krokem předvést svoji secvi-
čenou sestavu. Opravdu to není jen o pochodu. Na 
vše bedlivě dohlíží porota. Tento úkol naše Týnky 
splnily velmi dobře, takže byly druhé.

Po dobrém obědě začalo klání v  „pódiovce“. 
Tady děvčata napnula všechny svoje síly i koncen-
traci a  skladba se jim povedla tak, že vybojovala 
také druhé místo. Celkově Týnky skončily na krás-
ném druhém místě, které jim zajistilo další postup 
v šampionátu, a  to do Klatov, kde budou soutěžit 
od 4.–5. 6. 2016. Držme jim proto palce, protože ve 
dnech, kdy vychází tento článek, se pilně připravu-
jí, aby obstály v tvrdé konkurenci.

Poděkování patří paní učitelce Věrce Juráškové 
za vlídný, citlivý, ale i přísný přístup k našim děvča-
tům, někdy to opravdu není lehké, a panu řediteli 
ZUŠ v Týništi nad Orlicí Mgr. Pavlu Plašilovi, který 
s  velkou ochotou vychází vstříc požadavkům na-
šich mažoretek. Velmi děkujeme.

Spokojení rodiče
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kováři františek martinek, Jan 
Voda, Josef Vořechovský, martin 
typlt

Ve Státním okresním archívu 
v  Rychnově nad Kněžnou je ulo-
žena fotografie z  bývalého Čap-
kova újezdního muzea v  Týništi 
nad Orlicí, která mne zaujala. Na 
rubu fotografie je dopsáno „Typl-
tova kovárna.“ Kde byla v  našem 
městě Typltova kovárna? Dávám 
se do pátrání a zjišťuji, že Typltova 
kovárna je dnešní firma Sport-Je-
len. Dochovala se pracovní kníž-
ka Martina Typlta, dnes rovněž 
uložená v  SOkA v  Rychnově nad 
Kněžnou. Z  této dochované pra-
covní knížky můžeme číst, že se 
Martin Typlt narodil 18.  listopa-
du 1872 v Chotěšicích u Poděbrad. 
Knížka je plná razítek a  potvrzení 
o  jeho práci a  pobytu. Po vyučení 
se kovářem a  v  květnu 1890 začal 
pracovat nedaleko své rodné obce 
v  Podlužanech a  od září v  Dymo-
kurech. Po Novém roce začíná 
svoji cestu po Evropě v  Karlových 
Varech. Z  razítek čteme například 
Markneukirchen, Bodenbach, Dra-
hovice. V roce 1892 Praha, Zürich, 
Luzern, Altdorf, opět Praha, Ham-
burg, Wustermark. V  březnu roku 
1893 se přihlásil do své domovské 
obce. Poté následuje kolečko po 
moravských firmách. Rok 1894 
začíná v Chocni, kde je zaměstnán 
podle razítek různých dílen až do 
roku 1903. V roce 1895 je i krátce 
v  Kostelci nad Orlicí. Po získání 
zkušeností v  různých firmách se 
Typlt usazuje v  uvolněné kovárně 
v Týništi nad Orlicí. V  sousedním 
stavení č. p. 212 žil s rodinou kovář 
Josef Vořechovský.

O  kováři Josefu Vořechovském 
víme, že se narodil 21.  listopa-
du 1867 v Libiši u Mělníka. Ve Lhotě 
u Kostelce nad Orlicí měl kovárnu 
a zde se 9. října 1892 žení s Annou 

Hudouskovou. Krátce po svatbě se 
stěhuje do kovárny v  Kostelci nad 
Orlicí a  v  roce 1897 přichází do 
našeho města. Dosvědčuje to Vo-
řechovského dopis (uložen v SOkA 
v  RK) adresovaný „Veleslavnému 
Cís. a Kral. Hejtmanství v Richnově 
nad Kněžnou. Za učelem že prvnim 
lednem roku 1898 začinám mé ko-
vářské a podkovářské řemeslo v čp. 
212 prosim Veleslavné Cis a  Kral. 
Hejtmanství bi mě živnostenski list 
vystaven biti mohl“. Podepsán Josef 
Vořechovský, kovář v  Týništi. List 
byl zaslán z Rychnova zpět staros-
tovi Týniště, „…by tamního kováře 
Josefa Vořechovskýho vyzval, by ku 
své odpovědi sem dodatně zaslal 
vysvědčení výučné že inkorporační 
taxu u  příslušného živnostenské-
ho společenstva byl zapravil, spolu 
pak žádám ctěného pana staros-
tu by mně oznámil číslo a  datum 
zdejšího výnosu, kterým kovárna, 
ve které žadatel opovězenou živ-
nost provozovati hodlá schválena 
byla“. Starosta Týniště Koťán v listu 
z 1. května 1898 odpovídá: „.že byl 
Josef Vořechovský vícekráte vyzván 
k  předložení žádaných průkazu že 
se však naposled vyjádřil že nemá 
k  zaplacení inkorporační taxy na-
jednou peněz a  že spolek smyše-
ných řemesel v  Tyništi taxu na 2 
splatky přijmouti se zdrahá…vy-
uční list při požáru ztratil a že mu 
u  c.k. okr. hejtmanství ve Slaném 
stačilo k vydání živ. listu vysvědčení 
co podkovář“. Pro nás je zajímavá 
věta „Pod kterym číslem a kterého 
dne sl c k ok hejt. kovárnu schválilo 
zde známo není, an dřívější majitel 
J. Voda výnos sl hejtmanství sebou 
do Trebesová vzal a nynějšímu ma-
jiteli dosaváde neodevzdal. Komise 
za příčinou schvalení se konala dne 
9. března 1897“.

Kovář Josef Vořechovský, který 
kupuje v  roce 1897 č. p. 212 s ko-

várnou od kováře Jana Vody, nemo-
hl předložit několik měsíců starý 
doklad o  schválení kovárny. Tento 
protokol sepsaný 9. března 1897 při 
obecním úřadě v  Týništi se přes-
to dochoval. Kovář Jan Voda žádá 
„za schválení kovárny v  č. p. 212“ 
okresní hejtmanství v  Rychnově. 
V  protokolu se píše: „U  čp. 212, 
v  ulici Častolovické v  Týništi po-
stavena jest ve vzdálenosti 3.6 m 
od kolny v uvedenému číslu patřící 
kovárna jež stará, zděná do dvou 
pasů překlenutá, 6.95 m dlouhá, 
4.2 m široká a 2.9 m vysoká. V stře-
du této dílny postavena jest výheň 
a nad touto otevřený prolézací ko-
mín 45 cm světlosti veliký. Dílna 
osvětlena jest ze strany silnice 2ma 
okny a přístupna z této strany dveř-
ma. Střecha nad dílnou pokryta 
jest z části taškou z části šindelem. 
Komín pak proveden vně nad hře-
ben střechy, ale jest ve stavu špat-
ném. Před kovárnou zřízena malá 
otevřená kolnička, vlastně přístře-
ší pro vozy, krytá (plachtou?). Od 
kovárny na východní stranu ve 
vzdálenosti 11.7 m, sousedí stavení 
čp. 213, kteréžto jest z  části zděné 
a z části šindelem kryté. Vzhledem 
k  této vzdálenosti sousedního sta-
vení jakož i k nepatrné vzdálenosti 
čp. 212, kteréž jest vesměs vyrou-
bené a  šindelem kryté jest záhod-
no, aby 1) Komín z kovárny řádně 
se opravil a  zachytačem jisker se 
opatří 2)Krytina kovárny se taškou 
v celé rozměře doplnila

Zařízení vnitřní dílny kovářské 
odpovídá předpisům řádu sta-
vebního a  nečiní níže podepsaný 
námitek proti udělení živnost. po-
volení k  užívání této dílny, když 
žadatel podmínkám () praveným () 
vyhoví. Ze sousedů řádně obesla-
ných nedostavil se nikdo. Zástupce 
města Týniště nenamítá ničehož 
proti svrchu jmenované provozo-

várny“.
Obecnímu úřadu zaplatil Jan 

Voda výlohy spojené s touto komi-
sí ve výši 9 zl. 70kr. K  žádosti byl 
přiložen „Plán staré kovářské díl-
ny u čís. pop. 212 pana Jana Vody 
v Týništi n. Orl.“ vypracovaný zed-
nickým mistrem Josefem Lochma-
nem. Jan Voda pravděpodobně 
neprovádí žádné komisí požadova-
né stavební úpravy. Kovárnu pro-
dává Josefu Vořechovskému, který 
přistavuje i  obytnou část. Domek 
s kovárnou je poté uváděn s číslem 
popisným 214.

V  roce 1897 bylo stavení č. p. 
212 s kovárnou prokazatelně ková-
ře Jana Vody. Kovárna je uváděna 
jako „stará“. Dochoval se „Seznam 
občanů, kteří mají právo volit do 
obecního zastupitelstva v  Týniš-
ti pro období 1889-1892“ a  zde je 
uveden v  č. p. 212 kovář Franti-
šek Martinek. V  seznamu voličů 
je i  předepsaná daň, podle které 
byli zařazeni do tříd voličů. Kovář 
Martínek je téměř na konci druhé 
třídy s daní 13 zl. Ve třetí třídě jsou 
s poloviční daní uvedeni mimo jiné 
kováři Josef Martinek č. p. 244 (ko-
várna v  dnešní hasičské zbrojnici) 
a  Josef Petera č. p. 293. Seznam je 
z 20. února 1889 a podepsaný sta-
rostou Karlem Koťánem, který jako 
mlynář pro srovnání platil daň 180 
zl. Hledání prvního kováře v  ko-
várně na dvorku č. p. 212 můžeme 
ukončit „Výkazem předepsané živ-
nostní daně s  přirážkama na rok 
1887“, kde je opět uveden kovář 
František Martínek, zároveň má 
předepsánu další daň, protože na-
víc obchodoval se železem. Ve vý-
kazu je i kovář Josef Martínek v č. 
p. 244. Kovář Josef Šimek je zapsán 
v č. p. 293 a o této kovárně je i zápis 
z roku 1857.

Bopta
Konec 1. části, pokračování příště

tROchU Z histORie ČíslA POPisnéhO 214

Typlt - Nálevka - Neretušovaná fotografie, archív Jaroslav Nálevka  
- rok 1909

Typltova kovárna po přestavbě, dcery zprava Anna, Alžběta, Štěpánka, 
Marta. Vzadu stavení č. p. 213 - archív Jaroslav Nálevka - rok 1914
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tROchU Z histORie ČíslA POPisnéhO 214

Žádost kováře a podkováře Josefa Vořechovského o vydání živnostenského listu - 
SOkA Rychnov nad Kněžnou 

Uprostřed stavení č. p. 212, napravo firma Václava Jelena, archív Ladislav Jelen

 Plán staré kovářské dílny kováře Jana Vody
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DDm slUníČkO – Akce V ČeRVnU
   

■  4. 6. start 9.30 – 10.30 Pohádkový les start mš U Dubu
 Tradiční akce pro celé rodinky. Procházka dopoledním lesem, kde na vás 

čekají pohádkoví kamarádi s drobnými úkoly. Můžete potkat vtipného Mi-
moně, princeznu, která poztrácela korále, Křemílka a Vochomůrku s roztr-
ženými kalhoty, Pejska a Kočičku, jak perou prádlo, a spoustu dalších. Trasa 
je vhodná i pro rodinky s kočárky. Startovné 40 Kč.

■ Rekonstrukce zahrady v DDm týniště nad Orlicí
 Začátkem měsíce května byla dokončena první část rekonstrukce zahrady 

DDM Týniště nad Orlicí. V zahradě byly provedeny úpravy terénu, bezpeč-
nostní prořezání stromů a keřů, upraveny dopadové plochy pod herními 
prvky a celý prostor byl nově oplocen. Za pomoci šikovných pracovníku byl 
upraven a osázen svah mezi horní a dolní zahradou okrasnými dřevinami, 
velká část zahrady byla zaseta travou. Doufáme, že ji bude zalévat jarní deš-
tík a naše zahrada se zase pěkně zazelená, aby ji mohly celou využívat děti 
o letních prázdninách. Děkujeme městu Týniště nad Orlicí a jeho Technic-
kým službám, kteří se o rekonstrukci zahrady zasloužili.

Kalousová Jana, ředitelka DDM Týniště nad Orlicí

■  Závěrečné vystoupení tanečních kroužků
 Koncem dubna jste mohli v sále Kulturního domu vidět závěrečné vystou-

pení tanečních kroužků s názvem Show Dance, kde tanečnice i tanečníci 
předvedli, co všechno se za celý rok naučili. Pět kolektivů tu prezentovalo 
své dovednosti a pohybové umění. Představily se nám taneční skupiny Ro-
segirls I. a II., které mají v DDM již dlouholetou tradici a dokonce vyhrály 
i několik soutěží. Vystoupila také skupina CCG Dance, které v DDM pů-
sobí také již několik let, a stejně jako Rosegirls mohou oslavovat spousty 
úspěchů na tanečních soutěžích. Letos se pro velký zájem rozrostli i o CCG 
Dance mini, menší, ale stejně šikovné talenty. A nakonec letošní novinka 
Pom Pom Dance, slečny, které se svým představením získaly již několik cen, 
ať už jako jednotlivci nebo jako skupina. Programem nás provázel Jan Vrba, 
skvělý moderátor a tanečník, který na závěr programu předvedl malé, ale 
skvělé break dance číslo. Děkujeme všem účastníkům i jejich vedoucím za 
pilnou práci na kroužcích a těšíme se na další vystoupení, které bude jistě 
tak úspěšné a povedené, jako to letošní.

Dominika Vondráčková, Veronika Chytrá

■ Závěrečné vystoupení dramatických kroužků
 Závěrečné vystoupení dramatických kroužků Pididivy a DS Poškoláci (Na 

mravenčí pasece, Poklad kapitána Nema, Kytice a Cesta kolem světa za jed-
nu hodinu aneb Kde jinde než v divadle) se odehrávalo dne 10. května. Na 
mravenčí pasece je představení těch nejmenších a zároveň nejroztomilej-
ších herců, které vede Veronika Chytrá spolu s Janou Bahníkovou. Poklad 
kapitána Nema hrály děti z prvního stupně, tedy mladší Poškoláci, kteří 
mají s divadlem již několik málo zkušeností a pod vedením Jany Bahníkové 
se rok od roku zlepšují. Představení s názvem Kytice bylo zpracováno po-
dle klasiky Karla Jaromíra Erbena a zrežírováno Janou Bahníkovou. Každá 
z vybraných balad je sladěna do dvou barev, které se v ní vyskytují, a nacvi-
čenou ji mají ti nejstarší herci, jejichž většina patří mezi zakládající členy 
souboru DS Poškoláci. Cestu kolem světa si starší herci z velké části vytvá-
řeli sami, i přesto, že vše bylo nacvičeno pod taktovkou Jany. Představení je 
secvičeno na motivy známého románu Julese Verna, děj byl však zasazen 

do dnešní doby mobilů a wi-fi sítě. Nejspíš se nejstarším hercům povedlo 
udělat z příběhu komedii, jelikož se divadlo smíchem otřásalo v základech. 
Pokud jste představení neviděli, nesmutněte, jistě bude ještě příležitost.

Vendula Tichá, Dominika Vondráčková.
Členky dětského divadelního souboru Poškoláci a kroužku Novinářská kaňka

■ náš rok na novinářské kaňce
 Již druhým rokem probíhá v DDM kroužek Novinářská kaňka. Chodí nás 

tam pět, což není mnoho, ovšem to nám nebrání vydat několikrát do roka 
Sluníčkové noviny s  našimi články. Během hodiny a  půl vždy napíšeme 
nějaký text, zahrajeme si hry a naučíme se něco nového, co nám pomáhá 
i ve škole při psaní slohů. Nejraději píšeme o počítačových hrách, zvířatech, 
sportu, vaření, slavných osobnostech apod. Také píšeme o různých akcích, 
které se v Týništi odehrávají a o lidových zvycích a tradicích, jako jsou např.: 
Velikonoce, Pálení čarodějnic, Vánoce atd. V letošním roce jsme si také při-
pravili autorské čtení. Na Vánoce jsme na Andělském zvonění v Kulturním 
domě předčítali povídky a básničky, které jsme sami napsali. Přihlásili jsme 
se i na literární soutěž, která měla velmi zajímavá témata a dala nám tak 
skvělou příležitost, jak se zase o něco zlepšit v psaní příběhů. Do Sluníč-
kového občasníku píšeme nejen fakta a informace, které vyhledáváme, ale 
také naše úvahy, zážitky a vše co zajímá nás a myslíme si, že by mohlo zají-
mat i ostatní. Do příštího roku máme několik předsevzetí, jednak vydávat 
víc novin, získat víc redaktorů a hlavně neztratit nadšení.

Martina Pacholíková, Matěj Zemánek
Členi kroužku Novinářská kaňka

■ interaktivní program Prales
 Již druhým rokem nabízíme v DDM osmým třídám Základní školy v Tý-

ništi nad Orlicí interaktivní ekologicko–dramatický program s  názvem 
Prales. Během měsíce května u  nás strávily dopoledne všechny tři třídy 
osmáků. Tento program řeší problematiku kůrovcové kalamity v národním 
parku Šumava. Formou příběhu se děti ztotožňují s prostředím a celkovou 
situací. Našim cílem je, aby si děti formou činnostního učení vyzkoušely 
spolupráci při získávání informací, cíleně pracovat s textem a veřejně for-
mulovat své názory a postřehy. Nejde nám pouze o strohé předání infor-
mací, ale snažíme se, aby se děti zamyslely i nad dalšími problémy, na což 
můžou učitelé navázat i ve svých hodinách. V loňském roce se nám tento cíl 
splnil a doufáme, že úspěšně navážeme i letos. Děkujeme učitelům i vedení 
základní školy za zájem a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

■ Čarodějnické putování
 Ve čtvrtek 28. 4. proběhla, trochu s předstihem, oslava Čarodějnic v DDM. 

Naplánované bylo čarodějnické putováním, ale počasí nám zprvu příliš ne-
přálo. Proto se hry a soutěže pro děti uskutečnily v prostorách DDM. Mohli 
jste potkat Proradného čaroděje, Mozkomorku, Huhňu, Čmuchňu a dal-
ší. Tři členi kroužku Poškoláci si pro všechny připravili tradiční pohádku 
O perníkové chaloupce v netradičním podání jim vlastním. Po pohádce 
jsme se průvodem přesunuli za zahradu DDM, kde jsme si mohli opéct 
buřta či cokoliv jiného. Pravdou je, že někteří návštěvníci, hlavně ti malí, 
snědli buřta dříve, než k ohni došli. Na závěr jsme zapálili velký oheň s ča-
rodějnicí a dali tak symbolicky sbohem všemu starému.

Veronika Chytrá
Autor fotografií: Veronika Chytrá
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Pietní Akt nA sUtých BřeZích

PRVníhO kVětnA se 
VeselilO PřeD kUltURním DOmem PROBěhlO Již seDmé „Věžení“

Památník v  místě táborové osa-
dy na Sutých Březích, věnovaný 
památce čtveřici pilotů, kteří bojo-
vali a padli ve službách anglického 

letectva, má již svoji historii. Po-
mník zřídil nedávno zemřelý Josef 
Uhlíř ze Štěpánovska a  proběhlo 
tady mnoho vzpomínkových akcí 

Po slunné sobotě 30.  dubna, 
kdy si většina Týniště připomí-
nala zvyk pálení čarodějnic, ná-
sledovalo neméně veselé první 
nedělní květnové dopoledne. Při 
něm se na Tyršově náměstí udá-
la sešlost – Prvomájové veselení, 
v  němž všichni přivítali květen 
tím, v čem je město kulturně silné 
– hudbou, tancem a divadlem.

Po deváté hodině rozezněly 
město zvuky trubek, pozounů 
a  jiných nástrojů, neboť úvod 
obstarala dechová hudba místní 
Týnišťské osmičky. Tu po desáté 
vystřídaly dětské soubory. Po-
těšily jednak děti a  paní učitel-
ky z  Mateřských školek U  dubu 
a  Město, které následovaly ta-

neční soubory Dětského domu 
mládeže Sluníčko. Postupně se 
představily Rosegirls I. a II., CCG 
Dance a  CCG dance mini, resp. 
mažoretky a  roztleskávačky Pom 
pom dance.

Bohatý program doplnila lout-
ková pohádka Šípková Růženka 
hradeckého Divadla U  Staré he-
rečky, aby celé povedené dopole-
dne zakončila cimbálovka Vese-
lica. Program, při kterém si bylo 
možno zakoupit pestré občerstve-
ní, se končil kolem jedné hodiny 
tak, aby všichni ještě stihli užít 
příjemného odpoledne výletem, 
ke kterému počasí přímo vybíze-
lo.

Tomáš Kavka

V sobotu 21.5. proběhlo v po-
řadí již sedmé „Věžení“. Tímto slo-
vem označujeme slavnost spojenou 
s otevřením letní výstavy v místní 
Vodárenské věži, pořádanou Spol-
kem přátel města Týniště nad Orlicí. 
Letos jsou ve věži výstavy dvě. Jedna 
se věnuje historii a proměnám želez-
nice. Druhá výstava vznikla ve spolu-
práci s Muzeem a Galerií Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou a je 
věnovaná archeologii a vzpomínce 
na místního amatérského archeolo-
ga Jaroslava Otčenáška. Na sobotní 
slavnostní akci byla k vidění výstava 
auto-moto veteránů. Nádherná vozi-
dla do Týniště pozval a spanilou jízdu 
moderoval člen spolku Míra Martí-
nek. Další zajímavou částí programu 
byla prezentace práce místní skupiny 

hledačů s detektory, kteří dlouhodo-
bě spolupracují s Muzeem Orlických 
hor, jmenovitě s PhDr. Martinu Bek-
ovou, která se akce osobně zúčastnila 
a expozici o archeologii instalovala. 
Na místě hrály swingové nahrávky 
místních kapel ZUŠ. Později tuto 
hudbu nahradila živá hudba k tá-
borovému ohni. K jídlu se podával 
guláš paní Šimerdové, buřty k ope-
čení na ohni, preclíky a sladkosti z 
mateřského centra Ratolest. K pití 
točené pivo i nealko. Místní Sokol 
připravil hry pro děti. Prostě takové 
pohodové odpoledne v překrásném 
počasí. Vodárenská věž je tedy znovu 
do konce září o víkendech otevřena. 
Tak přijďte.

Štěpán Tomašík, jednatel Spolku 
přátel města Týniště nad Orlicí

   

k  významným datům naší minu-
losti. U příležitosti Dne vítězství se 
konal 8. května tradiční pietní akt 
a položení květin za přítomnosti asi 

dvaceti účastníků, včetně poslance 
parlamentu ČR doc. MUDr. Leoše 
Hegera, CSc. (TOP 09).
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tJ sOkOl týniště nAD ORlicí

Závody zálesácké zdatnosti
V sobotu 16.4 2016 za finančního 

přispění města Týniště nad Orlicí 
se oddíly předškoláků a starších žá-
kyň zúčastnily zálesácké zdatnosti 
v malebném prostředí obce a hradu 
Potštejna.

Dvě statečné hlídky předškoláků 
a dvě hlídky starších žákyň vyrazily 
na start plni očekávání.

Předškoláci měli trasu kratší, ale 
neméně náročnou. Po cestě plnili 
různé úkoly zručnosti a vědomost-
ní. Např. zavázat tkaničku, poznat 

rostliny atd. Naše jedna hlídka 
dostala ocenění za nejlépe splněné 
úkoly.

Starší žákyně měly trasu podstat-
ně delší a náročnější na vykonává-
ní různých úkolů. Od morseovky, 
rozdělání ohně přes vlastivědu 
a orientaci v mapě až po zdravově-
du. Děvčata se úkolu zhostila se ctí 
a vybojovala druhé místo a postup 
na celorepublikový přebor, který se 
koná 20 – 22. 5. 2016 v Proseči pod 
Ještědem.

Děvčatům držíme palce a  velké 

poděkování patří cvičitelce a  ná-
čelnici týnišťského Sokola Martině 
Kohlerové za vzornou přípravu dětí 
na tyto závody.

Závody všestrannosti v hk
Stalo se tradicí, že i naše jednota 

vysílá na toto klání v atletice svoje 
reprezentanty. Letos se zúčastnili 
předškoláci, žákyně a žáci pod ve-
dením ses. Kohlerové, Ullwerové, 
Říhové, Vlčkové a br. Cibuly.

Akce se konala 24. 4. 2016 a i le-
tos se počasí moc nepředvedlo, ale 

malí a  mladí závodníci se snažili, 
seč jim síly stačily. Bojovali v hodu, 
skoku do dálky, běhu a ti starší po-
měřili svoje síly v bazénu.

Medaile jsme sice nepřivezli, 
ale domů jsme se vrátili spokojeni 
z pěkně prožitého dne.

Poděkování patří městu Týniště 
nad Orlicí za finanční přispění na-
ším oddílům a cvičitelkám a cviči-
telům za přípravu dětí na tyto zá-
vody.

Starostka Sokola
Jaroslava Ullwerová



Akce mAteřské škOly U DUBU

Běh týnišťskými PRAlesy

Zpívání sborečku na Prvomájo-
vém jarmarku

Děti z  MŠ U  Dubu již tradič-
ně vystoupily u  kulturního centra 
v  Týništi nad Orlicí. Připravily si 
pod vedením paní uč. Vlčkové pás-
mo jarních písniček.

Akademie ke Dni matek

Děti z MŠ U Dubu si připravily 
pro maminky krátká vystoupení 
plné tanečků, zpěvu a básniček.

Ukázková hodina předškoláků 
v tělocvičně

Předškoláci v tělocvičně U Dubu 
ukázali rodičům, jak sportují 
i  v  čase, kdy není příznivé počasí 

pro sporty venku. Odpoledne plné 
zábavy si společně všichni užili. 
Rodiče byli mile překvapeni, když 
si s námi společně zasportovali.

Den Země

Náš les si zaslouží, aby se k němu 
všichni chovali ohleduplně. Děti 
z naší mateřské školy to dobře vědí, 
ale je smutné, že si to uvědomuje 
čím dál méně lidí. Na fotografiích 
je vidět kolik nepořádku v lese stále 
nacházíme. Mateřská škola zaplati-
la za odvoz odpadu službám města 
490 Kč. I  tak jsme rádi, že odpad 
odvezli na místo tomu určený.

sběr papíru

V  měsíci dubnu děti týden při-

Spolek Běžíme.cz z.s. pořádá 
první ročník akce „Běh týnišťský-
mi pralesy“, který se uskuteční 9. 
7. 2016 v  okolí města Týniště nad 
Orlicí. 

Spolek Běžíme.cz z.s. tak roz-
šiřuje svoji nabídku pro nadšené 
běžce a po úspěšných ročnících 
„Běhu přes vlčí jámu“ přináší další 
možnost sportovního vyžití, ten-
tokrát v  krásném okolí města Tý-
niště nad Orlicí. Své si najdou jak 
začátečníci, tak profecionální běžci, 
pro které budou připraveny trasy 
dlouhé 6 km a 10 km. A pokud si 
při registraci nejste jistí, jak dobře 
máte natrénováno, nezoufejte! Vy-
běhněte na trasu dlouhou 6 km a 
doběhněte jako vítězové po zdolání 
té desetikilometrové. Naši zkušení 
měřiči se o všechno postarají i po-
kud se v průběhu běhu na rozcestí 
rozhodnete pro delší trasu. Čekají 
na vás kilometry po zpevněných i 
lesních cestách a minimální převý-

šení. 
Nenechte si ujít příležitost hez-

ky si zasportovat a proběhnout se 
v krásném okolí města Týniště nad 
Orlicí. Více informací a registrační 
formulář naleznete na www.tynist-
skepralesy.cz 

Cena registrace záleží na ve-
likosti registračního balíčku  
  - Velký registrační balíček 249 
Kč (v ceně funkční tričko libo-
volné velikosti – S, M, L, XL)  
  - Malý registrační balíček 99 Kč  
 - Děti a mladiství do 18 let (včet-
ně) mají 50% slevu z ceny balíčku.  
 
Harmonogram: 

8:00 – 9:30 registrace běž-
ců (tělocvična U Dubu, Druž-
stevní 936, Týniště nad Orlicí)  
10:00 start závodu (MŠ U Dubu, 
Družstevní 938,Týniště nad Orlicí)  
12:00 konec závodu, 13:00 zveřej-
nění výsledků (tělocvična U Dubu, 
Družstevní 936, Týniště nad Orlicí)  

   

nášely do mateřské školy svázaný 
starý papír. Nasbírali jsme 550 kg 
papíru a utržili jsme 1050 Kč. Zís-
kaná částka bude použita na nákup 
školních potřeb pro děti. Za odvoz 
sběru děkujeme panu Štěpánovi.

Výtvarná soutěž ve Voděradech

Děti z naší mateřské školy se zú-
častnily výtvarné soutěže Paleta. 
V  kategorii mladší děti se umís-
tila na 2. místě Laura Funková ze 
třídy Ptáčků pod názvem domácí 
mazlíček. A  v  kategorii starší děti 
se umístila také na 2. místě Lada 
Štěpánová ze třídy Ptáčků. Výher-
kyním gratulujeme.

Pohádka o  životě neslyšících 
a nedoslýchavých osob

Naší mateřskou školu navštívila 
paní Romana Procházková a  Mo-
nika Koubová z  Centra pro dět-
ský sluch Tamtam, o.p.s. Dětem 
prostřednictvím interaktivního 
programu „Svět neslyšících v  po-
hádce“ přiblížily život sluchově 
postižených osob. Děti se dozvě-
děly, jaké pomůcky používají lidé 
s  postižením sluchu, uvědomily si 
rozdíl mezi nedoslýchavým a  ne-
slyšícím člověkem a  zafixovaly si 
zásady správné komunikace. V ne-
lehké problematice jim pomáhaly 
znakující medvěd Čumáček a  jeho 
kamarádi z mateřské školy. Pohád-
ka se dětem moc líbila a věříme, že 
byla velice poučná.

Bc.et Bc. Renata Horká
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ČARODěJnický ReJ V RAšOVicích

Den Země

Den Země V mš městO

Dne 30. dubna 2016 se v Rašovi-
cích konal Čarodějnický rej. Akce 
se účastnilo celkem 27 dětí, což je 
oproti loňskému roku skoro jed-
nou takový nárůst. Byla vyhlášena 
soutěž o nejhezčí čarodějnici, a ani 
čarodějové nebyli stranou. Porotu 
tvořili nezaujatí účastníci. Nejhez-
čími čarodějnicemi byly: Kristýn-
ka Rosová – první místo, Kačenka 
Šimonová - druhé místo a Andulka 
Valentová – třetí místo. Z čarodějů 
to byli: Romča Štancl – první místo, 
Štěpánek Štancl – druhé místo a na 
třetím místě byl Matyášek Kaplan.

Pro děti byla připravena bohatá 
čarodějnická tombola, kde každý 
kouzelný los vyhrával. Alena Mar-
tincová s Marií Martincovou a Ni-

kolou Hartmanovou upekly pro 
děti krásné čarovné muffinky, kte-
ré se všem moc líbily a měly velký 
úspěch.

Ke konci akce se v  Rašovicích 
objevila i skutečná čarodějnice, kte-
rá všem dětem rozdala oprávnění 
provozovat černou magii (věštění 
z  křišťálové koule, vaření lektvarů 
a mastí, zaklínání a letu na koštěti).

Během akce se opékaly párky 
a povídalo se o všem možném i ne-
možném. Akce se nám vydařila 
a počasí nám též přálo.

Děkuji všem pomocníkům 
a městu Týniště nad Orlicí za krás-
né ceny.

Za OV Rašovic Irma Martínková 
a Miroslava Nováková

Jedno z českých přísloví zní: čis-
tota půl zdraví. A  týká se to také 
přírody. I  ta je součástí našeho 
zdraví.

Proto se děti z  Rašovic vydaly 
uklízet své okolí. Vydaly se po sil-
nici směr Křivice a nasbíraly pytle 
plné odpadků. Proč vlastně lidé od-
hazují odpadky v lese podél silnic? 
Tak zněla jejich nejčastější otázka. 
Těžko se hledá odpověď. Máme jim 
vyprávět, že dospělí lidé jsou líní, 
bezohlední, nepořádní…Vždyť po 
svých dětech chceme pravý opak. 
Jaké asi vychovají děti, tito lidé, 

kteří do lesa vozí všechen tento 
odpad? Jak to asi vypadá u  nich 
doma? Přejeme si, aby takových lidí 
ubývalo a my mohli s dětmi chodit 
do lesa relaxovat a pozorovat příro-
du, místo abychom zkoumali plas-
ty, skleněné láhve a  pneumatiky, 
které rozhodně v přírodě nemají co 
dělat. Tak jako učíme malé děti, aby 
si myly ruce, budeme muset učit 
jejich rodiče a prarodiče, že s odpa-
dem se nejezdí do lesa, ale do sběr-
ného dvora.

Petra Štanclová

V  rámci integrovaných bloků 
výchovně vzdělávacího programu 
učíme děti formou her, prožit-
kového učení, pokusů, přímého 
pozorování a  objevování získávat 
elementární poznatky o  přírodě, 
vnímat její rozmanitost a proměny. 
Děti vedeme k udržování pořádku 
ve svém okolí, všímat si nepořádku 
a  chránit životní prostředí, které 
má vliv na naše zdraví. Společně 
jsme se také učili poznávat různé 
druhy materiálů, abychom je mohli 
pomocí ekoher správně roztřídit do 
barevných kontejnerů, které máme 
přímo před školkou.

Na oslavu svátku Dne Země si 
děti přinesly koncem týdne do škol-
ky batůžky s  občerstvením. Hned 
po svačince jsme mohli všichni 
vyrazit za novým dobrodružstvím 

do přírody. Cestu nám ukazovaly 
šipky a zelené fáborky, červené sig-
nalizovaly úkol. Děti kromě jiného 
poznávaly stromy, orientovaly se 
v  terénu, hádaly hádanky o  pří-
rodě, učily se přenést zraněného 
kamaráda na sedátku vyrobeného 
z vlastních rukou, házely šiškou na 
cíl, poslouchaly zpěv ptáčků a zur-
čícího potůčku, kterému zazpívaly 
společně písničku. Nakonec nám 
Země vydala poklad a děti si sněd-
ly svačinku od maminky. Papírky 
samozřejmě nepatří na zem! To už 
všichni víme. Počasí nám přálo, les 
voněl a  rozkvetlé koberce sasanek 
umocňovaly příjemné prožitky 
z  nádherně stráveného dopoledne 
v jarní přírodě.

Bc. Jitka Hoblová
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fOtO k mAžORetky týnky V chlUmci nAD ciDlinOU

fOtO k máJOVémU Veselení

Foto: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.



ZáVODy Zálesácké ZDAtnOsti

ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města 
Týniště n. O. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 517 21 Týniště n. O. Telefon : 494 337 330, fax : 494371029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. 
Šéfredaktor : Libor Koldinský, mobil 603 450 213, e-mail: bohae@seznam.cz. Redakční rada: Mgr. Tomáš Kavka Ph.D., kavka@tyniste.cz, Petra Čížková, 
Milan Ešner. Sazba - grafická úprava: Reklamní agentura - MEGA - Milan Ešner, www.mega-cz.com. Objednávka inzerce přímo v Kulturním centru nebo na 
tel.: 494 371 693. Příspěvky včetně fotografií v maximalní možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem 
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 Štěpán Tomašík.

Více info:  
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

Chytré kroužky pro děti  
i ve vašem městě

Odměna až 250 Kč/hod.

STAŇTE SE 
NAŠÍM  
LEKTOREM

Věda nás baví o.p.s.


