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VÝTVARNÁ VÝCHOVA TROCHU JINAK - JARNÍ LOUKA

Online výuka nás nutí vymýšlet 
stále nové metody. Nechceme vyne-
chat ani výtvarnou výchovu.

Výtvarné kufříky ovšem zůstaly 
zamčené ve školních skříňkách, jsme 

kreativní, a  tak jdeme tvořit trochu 
jinak. Žádné výpisky nebo malůvky 
nečekejte. Vytvořili jsme prostoro-
vou instalaci s názvem Jarní louka.

Mgr. Hana Šimánová
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Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsme 

vstoupili do roku 2021, do kterého 
určitě mnozí vkládáme naději, že 
bude lepší než rok předcházející. 
V době, kdy píšu tento příspěvek, 
tomu však viditelně nic nenasvěd-
čuje. Nikdo nevíme, jak dlouho 
důsledky covidové krize potrvají, 
leč prozatím musím objektivně 
konstatovat, že dosud se zdaleka 
ještě neřeší účet za krizi, protože 
ta doposud všude dost dramaticky 
trvá. Spíše bych řekl, že je to dale-
ko horší. Skutečně nechci zabředat 
do detailů a  emotivních prokla-
mací a  soudů, přesto mě aktuální 
doba nenechává vůbec klidným. 
Myslím, že toho za ten rok máme 
všichni dost a o pomyslném světle 
na konci tunelu se objektivně vů-
bec nedá hovořit. Rozhodně všich-
ni víte, o  jakých jednotlivých ne-
zvládnutých zádrhelech s covidem 
spojených by se dalo psát.

Žijeme v  mimořádně vážné 
době, kdy se hraje o zdraví a živo-
ty mnohých z nás. Ale kontinuálně 
s  tím i  o  velké peníze, které jsou 
čím dál více zastřené a  nepře-
hledné. Z  milionů se rázem staly 
miliardy, jako by se nechumelilo. 
Od chaotické vlády tryská jen po-
pulismus nejhrubšího zrna. Když 
už nejde z  čeho rozdávat, proto-
že finance nejsou a  nebudou (což 
lidem naplno vládci neřeknou), 
tak se to zkouší třeba přes školství 
úředními maturitami. Velmi hlou-
pý populismus, který bude mít za 
čas neblahé následky. Volič je ale 
holt důležitý.

Nebojím se říci, že nová vláda, 
která vzejde z  podzimních voleb, 
to s  řešením financí nebude mít 
záviděníhodné. A  moc možností, 
než přivřít kohouty, mít ani ne-
bude. Jednoduše projídáme pod-
statně více, než naše ekonomika 
vydělá, projedli jsme i  rezervy 
z  dob minulých. Mílovými kroky 
míříme k  tomu, že stát bude mu-

set snížit kvalitu služeb, které po-
skytuje. Nechci nikoho děsit, ale 
tohle mi skutečně jde hlavou. To 
klamání lidí je očividné, ať už se 
to týká různých číselných statistik 
kolem covidu, termínů očkování 
i počtu vakcín, nebo třeba důcho-
dové reformy, která je myslím moc 
důležitá, jelikož skutečně hrozí 
pokles důchodů u  všech. Občané 
musí počítat s tím, že budou žít ve 
světě, kde nejenom, že budou nižší 
důchody, ale taky kde budou vyšší 
daně, abychom z nich mohli zapla-
tit státní dluh, který vznikl kvůli 
tomu, že jsme pandemii jednodu-
še řádně nezvládli. Já osobně si ne-
odpustím říct, že se na vládnoucí 
garnituru pro její manipulování 
a fiaska s financemi zlobím a vím, 
že nás je v dnešní době hodně, kte-
ří to mají podobně. Společnost to 
bohužel rozvrací a  radikalizuje, 
pracuje se se strachem. Nic není 
černobílé, tedy smýšlet radikálně 
a extrémně je prostě špatně. Hod-
ně k  tomu dopomáhají i  sociální 
sítě, kde se lidé v rámci určité ano-
nymity a  bezpečnosti klávesnice 
na gauči neštítí chovat jak smyslů 
zbavení. Bez jakékoliv tolerance 
a pokory se sprostě nadává a uráží. 
Pyká se za názor, vulgárně se ze-
směšňuje a  zpochybňuje, cokoliv 
se řekne. Snad i toto za čas skončí 
dobře. Omlouvám se za upřím-
nost, možná prostořekost, více se 
už vášnit nebudu a  končím poli-
tické školení mužstva. Nakonec 
víte, že jsem člověk optimistický se 
smyslem pro humor, ale i pro zod-
povědnost a  spravedlnost. I proto 
vím, že to nakonec dáme.

Každopádně bych se s  vámi 
chtěl podělit o příjemných věcech 
v  životě města, chci říct, že spolu 
s  vámi doufám, že se situace na-
konec postupně vrátí do lepších 
kolejí a  budeme se moci opět ví-
dat. Taky se na to moc těším. Tak-
že raději k  těm zprávám dobrým 
a užitečným.

Březnové zastupitelstvo schváli-
lo rozpočet na letošní rok. Rozpo-
čet máme relativně zdravý a dobře 
nastavený. Řeknu to jednoduše, 
nejsou v něm obsažena žádná dra-
mata, která by ohrozila fungování 
města. Přesto je nutné, vzhledem 
k  naprosto nečitelnému vývoji 
hospodářství, mít na paměti, že 
obecní rozpočet se opravdu nemů-
že chovat tak nezřízeným způso-
bem jako současný rozpočet stá-
tu, kdy se již z úst renomovaných 
ekonomů hovoří o dluhové brzdě. 
Z  tohoto důvodu pracuje i  s  jis-
tou rezervou a  zataženou místní 
brzdou, jelikož výhled na letošní 
daňové příjmy města je v aktuální 
době docela zastřen mlhou. Dělat 

jakoukoliv trochu reálnou premi-
su si totiž v aktuální hektické době 
nedovolí ani ti nejlepší ekonomo-
vé. Že to ale nebude žádné eldorá-
do je myslím jasné většině reálně 
smýšlejících.

Jak víte již z mých minulých ko-
mentářů i z reality denního života, 
probíhají dvě investiční akce, cyk-
lostezka do Křivic a přístavba ZUŠ. 
Obě bezproblémově naplňují jak 
časový, tak finanční plán a budou 
v  letošním roce ukončeny. Třetí, 
mnohem rozsáhlejší, akcí bude 
od května investice DSO Křivina 
v  podobě podtlakové kanalizace 
pro Petrovice a Petrovičky s termí-
nem ukončení v roce následujícím. 
Rekonstrukce umělecké školy je 
plně v  režii rozpočtu města, rea-
lizace cyklostezky je financována 
s  využitím dotačního titulu a  do-
platku z  rozpočtu města. Stavba 
kanalizace bude hrazena prostřed-
ky složenými ze tří, respektive čtyř 
zdrojů. Touto informací bych chtěl 
jednoznačně říct, že možnosti 
obecního i  svazkového rozpoč-
tu jsou skutečně omezené a  nelze 
jinak, než do blízkého budoucna 
financovat jen to nejnutnější pro 
zdravý chod města i  vodohospo-
dářského sdružení. Myslím, že 
rozumným lidem je to při pohledu 
na vývoj celospolečenské ekono-
miky jasné.

Pochopitelně jsem si vědom 
dalších potřeb ve městě i  v  ob-
cích, ale skutečně je možné dělat 
pouze to, na co stačí finance. Vím 
o  potřebnosti parkovišť a  lepších 
komunikací, je mi jasné, že po zá-
sahu ČEZu by každý rád viděl ob-
ratem nový chodník či silnici. Plně 
v  tomto směru vnímám občany 
Štěpánovska a nyní i městské čtvr-
ti Sítiny. Mohu popravdě sdělit, že 
projektujeme dopředu a  s  rozva-
hou nemálo věcí, přesto nechce-
me projektovat nereálné počiny 
do šuplíku. Je toho ale tolik, že by 
na to všechno bylo potřeba naráz 
několik ročních rozpočtů. A to ne-
mluvím o  vlastním chodu města, 
energiích, příspěvkových organi-
zacích, kde mizí obrovská porce 
každoročního rozpočtu. Říkám to 
proto, že jsem snad denně vysta-
ven různým dotazům, proč ještě 
není to a tohle. Chápu, je to lidské, 
určitě bych se též dotazoval svého 
starosty. Samozřejmě se těm dota-
zům nebráním, jsem pro občany 
otevřený, komunikuji hodně i pro-
střednictvím sociálních sítí. Často 
vysvětluji, proč to a  to ještě není 
a  ještě třeba ani nemůže být. Tak 
trochu dle rčení mého předchůdce 
„za peníze v Praze dům“.

Abych nemluvil jako kolovrátek, 
tak ještě něco, co mě skutečně po-

těšilo. Po třech letech se nám po-
dařilo směnným způsobem získat 
celé koryto odlehčovacího kanálu 
Alby vedoucího přes město. Ano, 
ta příšerně vypadající odpudivá 
stoka, kterou by normální člověk 
vlastnit nechtěl a  považoval by ji 
za danajský dar, bude v našem ma-
jetku. Já jsem ale moc rád, protože 
teprve od této doby se do těchto 
pozemků bude moci z  městské-
ho rozpočtu postupně investo-
vat a  dát jim časem oku lahodivý 
vzhled, který ještě mnoho starších 
občanů pamatuje. Již jsem o  tom 
psal vícekrát, bez vlastnictví by do 
toho prostředky dávat nešly a do-
savadní majitel by do nich zase 
naopak zcela nic nedal. Jsem si vě-
dom, že je to samozřejmě běh na 
delší dobu, ale již pouze s  naším 
scénářem a  hlavně podle výše fi-
nancí. Dalším nesporným kladem 
našeho vlastnictví je přímá sou-
vislost tohoto koryta s  budoucím 
podjezdem, kdy bude využito pro 
uložení výtlačného potrubí dešťo-
vé vody z budoucích příjezdových 
komunikací k vlastnímu podjezdu 
a  jejich odvedení z  nově vybudo-
vané retence do koryta hlavního 
toku Alby.

Samozřejmě, že jsou i věci, kte-
ré mi nedělají v  životě obce dob-
ře. Zmíním třeba sobotní ome-
zení provozní doby České pošty, 
která řeší nedostatky v  lidských 
zdrojích. Nejsme v  tom v regionu 
jediní. Co mě však nadzvedává 
ze židle je naprosto cílené ničení 
obecního majetku. Jako příklad 
uvedu mládežnické řádění v  leso-
parku Voklik. Nad tím skutečně 
zůstává rozum stát a nechci to svá-
dět na nic, protože je to pouze ve 
výchově jedince.

Co říci závěrem, aby to nevypa-
dalo jen jako klišé nebo mentoro-
vání? Všichni víme, že takto žít se 
nám moc nelíbí. Poslední rok byl 
jakousi zkouškou dosud nepozna-
ného. Já za sebe řeknu, že se mi 
jasně prokázalo, že hodně mizer-
ných věcí se rodí ze špatné men-
tality a nastavení jedinců a posléze 
to postihuje celou společnost. To 
se pochopitelně napravuje složitě, 
musí to opět začít u toho jedince. 
Mě osobně vždycky pomáhal op-
timismus a jeho šíření mezi okolí. 
Moje poselství říká, pokusme se 
o  tohle v  co největší míře všichni 
i  v  těch nejsložitějších chvílích. 
Fakt to pomáhá.

Přeji vám všem v  rámci mož-
ností a  zdraví co nejlepší jarní 
období, i to sluníčko dokáže dělat 
zázraky.

Libor Koldinský  
starosta města

SLOVO STAROSTY - DIVNÁ DOBA, MY SE ALE NEDÁME
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A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2021193/SOBS VB/01 Týniště n/
Orl., Štěpánovsko, p.č 497/1-knn 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 
8., a budoucí povinná Město Týni-
ště nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Rozpočtové opatření č. 2/2021.
3. Plán veřejnosprávních kontrol 

u příspěvkových organizací za rok 
2021.

4. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541) na základě žádosti a v sou-
ladu s  ustanovením § 30 odst. 4 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, aby část 
rezervního fondu ve výši 400 000 
Kč použila k posílení investičního 
fondu.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na základě žá-
dosti a  dle ustanovení § 27 odst. 
7 zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí 
účelového daru – antidekubitních 
matrací s  kompresorem, přehrá-
vače CD a USB disků - v hodnotě 
10 000 Kč.

6. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
a  likvidaci nepoužitelného drob-
ného dlouhodobého hmotného 
majetku dle žádosti v celkové výši 
81 762,20 Kč.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. L., bytem ***, na období od 
1. 3. 2021 do 29. 2. 2024.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. J., bytem ***, na období od 
1. 3. 2021 do 29. 2. 2024.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. H., bytem ***, na období od 
1. 3. 2021 do 29. 2. 2024.

10. Splátkový kalendář p. H. P., bytem 
***, od měsíce března 2021 vždy 
k  25. dni v  měsíci, výše splátky 
1000 Kč/měs. až do úplné úhrady 
dluhu, který je k  dnešnímu dni 
12.870 Kč.

11. Záměr směny části pozemku par. 
č. 2286/1 v k. ú. Týniště nad Orli-
cí o výměře 6 m2 (nově pozemek 
par. č. 2286/8 v k. ú. Týniště nad 

Orlicí) za podíl 2/3 na části po-
zemku par. č. 342 o výměře 14 m2 
(nově pozemek par. č. 342/6 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí).

12. Záměr směny pozemků čás-
ti par. č. 2292/1, par. č. 1867/1, 
par. č. 803/3, par. č. 2291/1, části 
pozemku par. č. 2290/2 a  stavba 
vtokového objektu umístěná na 
nově odděleném pozemku p. č. 
2290/100 a nově odděleném po-
zemku p. č. 1706/69 dle geome-
trického plánu č. 1953-209/2020 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí, které 
tvoří koryto odlehčovací větve 
náhonu Alba v Týništi nad Orlicí, 
za část pozemku par. č. 1706/4, 
par. č. 2210/2, par. č. 2211/17, 
par. č. 2210/1, par. č. 2211/18, 
par. č. 2205/3, par. č. 2202/4, 
par. č. 2209/1, par. č. 2205/4, 
par. č. 2205/5 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí, pozemky par. č. 560/12, 
par. č. 560/6, par. č. 375/19, par. 
č. 375/29, par. č. 471/72, par. č. 
471/66, par. č. 471/65 v k. ú. Pe-
trovice nad Orlicí a pozemek par. 
č. 483/2 v k. ú. Štěpánovsko, které 
tvoří koryta vodních toků ve sprá-
vě Povodí Labe.

13. Nabídku od firmy CZECH Con-
sult, Zderazská 1625/65, Praha 
16 – Radotín na zpracování plánu 
dopravní obslužnosti města Tý-
niště nad Orlicí v ceně 35 937 Kč, 
včetně DPH.

14. Obsazení uvolněného bytu v DPS 
Geriatrického centra od 1. 3. 2021 
pro paní R. D.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z jednání Sportovní komise 
města Týniště nad Orlicí ze dne 
17. 2. 2021.

2. Zápis z  jednání komise školství 
a kultury města Týniště nad Orlicí 
ze dne 17. 2. 2021.

3. Směnnou smlouvu č. D994210016 
mezi Povodím Labe, s.p., Hradec 
Králové a  Městem Týniště nad 
Orlicí a souhlasí se zněním jejího 
textu.

4. Zápis z jednání Sociální a zdravot-
ní komise města Týniště nad Orlicí 
ze dne 18. 2. 2021.

C) Ukládá

1. Projednat v  ZM uložení odvodu 
z fondu investic příspěvkové orga-
nizaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí.

T: 15. 3. 2021
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
2. Vedoucímu Odboru správy ma-

jetku zajistit zpracování plánu do-
pravní obslužnosti města Týniště 
nad Orlicí.

T: 15. 3. 2021
Odpovídá: Zdeněk Hejna

3. Projednat v  ZM prodej části po-
zemku p. č. 1029/2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí. Nový pozemek p. č. 
1029/4 o výměře 86 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 1937-
77/2020 z  pozemku p. č. 1029/4 
v k.ú. Týniště na Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v ZM Směnnou smlou-

vu č. D994210016 mezi Povodím 
Labe, s.p., Hradec Králové a Měs-
tem Týniště nad Orlicí. Rada měs-
ta doporučuje smlouvu schválit.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5. Řediteli Základní školy Týniště 

nad Orlicí zdůvodnit jednotlivé 
položky nezbytných investic na 
roky 2021 a 2022, včetně zdůvod-
nění obměny jednotlivých zaříze-
ní tak, aby byla zajištěna distanční 
výuka.

Termín: 26. 2. 2021
Odpovídá: Mgr. Marian Janko

A) Schvaluje:

1. Dodatek č. 8 k  Smlouvě o  záso-
bování teplem objektu č. p. 950 
ve městě Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami Město Týniš-
tě nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí a  PPT 
Potrubní technika, s.r.o., Klatov-
ská 515/169, 321 00 Plzeň a ukládá 
starostovi tento dodatek podepsat.

2. Splátkový kalendář p. K. N., bytem 
***, od měsíce března  2021 vždy 
k 25. dni v měsíci, výše splátky 600 
Kč/měs. až do úplné úhrady dlu-
hu, který je k dnešnímu dni 10.590 
Kč.

3. Na základě jednání příslušných 
komisí výše poskytnutých dotací 
z rozpočtu města Týniště nad Or-
licí na rok 2021.

4. Záměr výpůjčky části pozemku 
par. č. 1993/4 o  výměře cca 28,1 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

5. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola  – U  Dubu Týniště nad Or-
licí (IČO 750 17 679) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 31 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 70 000 Kč na vy-
malování mateřské školy.

6. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí (IČO 
712 37 879) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 

znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 32 000 Kč na pořízení zá-
lohovacího serveru.

7. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 428 
85 086) na základě žádosti a v sou-
ladu s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č.  250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
870 000 Kč na pořízení dálkově ří-
zené sekačky SPIDER ILD02.

8. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
60 999,30 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 60 999,30 Kč.

9. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola U  Dubu Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši 32 271,66 Kč a jeho vypořádá-
ní přídělem do rezervního fondu 
ve výši 32 271,66 Kč.

10. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
57 946,17 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 47 946,17 Kč a do fondu od-
měn 10 000,00 Kč.

11. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
263 453,56 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 203 453,56 Kč a do fondu od-
měn ve výši 60 000,00 Kč.

12. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši 170 504,35 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 170 504,35 Kč.

13. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
1 367,28 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 1 367,28 Kč.

14. Účetní závěrku za rok 2020 
příspěvkové organizace Služ-
by města Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
107 105,40 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 107 105,40 Kč.

15. Podání žádostí o  dota-
ce vyhlášených Minister-
stvem práce a  sociálních 
věcí České republiky v  rámci 
- 9. výzvy programu 013 310 Roz-
voj a obnova materiálně technic-
ké základny sociálních služeb 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 52
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 22. 02. 2021

Usnesení č. 53
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 08. 03. 2021



strana 05

2016 – 2024, Cíl 2 – Zkvalitnění 
stávajících pobytových zařízení 
sociálních služeb, vedoucí zejmé-
na k naplnění materiálně technic-
kých standardů sociálních služeb a 
- 11. výzvy programu 013 310 
Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny sociálních služeb 
2016  – 2024, Cíl 5  – Pořízení 
automobilů pro poskytovatele so-
ciálních služeb. Maximální výše 
dotace u  obou výzev tvoří max. 
75 % způsobilých výdajů.

16. Použití znaku města Týniště nad 
Orlicí na pamětní desku na po-
čest 100. výročí narození zakla-
datele Spolku chovatelů v Týništi 
nad Orlicí pana Josefa Holického.

B) Bere na vědomí

1. Vyjádření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí k  veřejnosprávní kontrole 
včetně odstranění nedostatků zjiš-
těných při kontrole.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM poskytnutí dota-
cí a  darů fyzickým a  právnickým 
osobám z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí na rok 2021.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Starostovi města podepsat pří-

spěvkovým organizacím Proto-
koly o schválení účetní závěrky za 
rok 2020.

Termín: Průběžně
 Odpovídá: starosta města
3. Projednat v  ZM směnu části po-

zemku par. č. 2286/1, nově od-
děleného pozemku par. č. 2286/8 
o výměře 6 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí za část pozemku o  podí-
lu 2/3 na pozemku par. č. 342, 
nově odděleného pozemku par. č. 
342/6 o výměře 14 m2 v k. ú. Týni-
ště nad Orlicí.

Termín: Jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v ZM umístění pamětní 

desky u  památníku Obětem vá-
lek v Týništi nad Orlicí na počest 
štábního praporčíka in memoriam 
Libora Ligače.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: starosta města

A) Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku Města 
Týniště nad Orlicí č.1/2021 o míst-
ním poplatku z pobytu.

2. Složení členů Osadního výboru 
Štěpánovsko  – předseda: Hana 

Dobešová, členové: Lucie Špona-
rová, Lucie Matějíčková, Hedvika 
Hloupá, Kateřina Henychová, Iva 
Kupková, Zdeněk Plašil.

3. Odměnu pro předsedy osadních 
výboru ve výši 2.000 Kč/rok.

4. Umístění pamětní desky u památ-
níku Obětem válek v Týništi nad 
Orlicí na počest štábního prapor-
číka in memoriam Libora Ligače.

5. Prodej bytových jednotek v  by-
tovém domě V  Sítinách č.p. 723 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí, včetně 
podílu na pozemku označeném 
parcelním číslem 874/1 jehož sou-
částí je stavba, kdy součástí jed-
notek je spoluvlastnický podíl na 
společných částech nemovité věci, 
do majetku následujících nájemců 
bytů a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy:
a. Bytová jednotka 723/11 (27,9 

m2), spoluvlastnický podíl 
279/3144, kupující V. Ř., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.871,77 Kč.

b. Bytová jednotka 723/12 (27,7 
m2), spoluvlastnický podíl 
277/3144, kupující J. T., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.689.92 Kč.

c. Bytová jednotka 723/13 (37,6 
m2), spoluvlastnický podíl 
376/3144, kupující Ing. H. T., 
r.č. ***, bytem *** za kupní cenu 
ve výši 39.691,31 Kč.

d. Bytová jednotka 723/21 (48,6 
m2), spoluvlastnický podíl 
486/3144, kupující M. H., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 49.692,86 Kč.

e. Bytová jednotka 723/22 (27,6 
m2), spoluvlastnický podíl 
276/3144, kupující P. H., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.598,99 Kč.

f. Bytová jednotka 723/23 (37,7 
m2), spoluvlastnický podíl 
377/3144, kupující P. T., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu 
39.782,24 Kč.

g. Bytová jednotka 723/31 (107,3 
m2), spoluvlastnický podíl 
1073/3144, kupující J. K., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 103.064,78 Kč.

5. Prodej bytových jednotek v by-
tovém domě V Sítinách č.p. 757 
v k. ú. Týniště nad Orlicí, včetně 
podílu na pozemku označeném 
parcelním číslem 872/1 jehož 
součástí je stavba, kdy součás-
tí jednotek je spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
nemovité věci, do majetku ná-
sledujících nájemců bytů a po-
věřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy:

a. Bytová jednotka 757/11 (32,8 

m2), spoluvlastnický podíl 
328/4994, kupující B. S., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.649,07 Kč.

b. Bytová jednotka 757/12 (31,9 
m2), spoluvlastnický podíl 
319/4994, kupující P. V., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
29.959,11 Kč.

c. Bytová jednotka 757/13 (32 m2), 
spoluvlastnický podíl 320/4994, 
kupující D. U., r.č. ***, bytem *** 
za kupní cenu ve výši 30.035,77 
Kč.

d. Bytová jednotka 757/14 (32,6 
m2), spoluvlastnický podíl 
326/4994, kupující Z. V., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.495,74 Kč.

e. Bytová jednotka 757/21 (32,8 
m2), spoluvlastnický podíl 
328/4994, kupující M. M., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 30.649,07 Kč.

f. Bytová jednotka 757/22 (31,9 
m2), spoluvlastnický podíl 
319/4994, kupující R. H., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 29.959,11 Kč.

g. Bytová jednotka 757/23 (32 
m2), spoluvlastnický podíl 
320/4994, kupující V. Č., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.035,77 Kč.

h. Bytová jednotka 757/24 (32,7 
m2), spoluvlastnický podíl 
327/4994, kupující V. K., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.572,40 Kč.

i. Bytová jednotka 757/31 (33,9 
m2), spoluvlastnický podíl 
339/4994, kupující P. P., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
31.492,34 Kč.

j. Bytová jednotka 757/32 (32,5 
m2), spoluvlastnický podíl 
325/4994, kupující J. S., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.419,08 Kč.

k. Bytová jednotka 757/33 (32,5 
m2), spoluvlastnický podíl 
325/4994, kupující J. V., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
30.419,08 Kč.

l. Bytová jednotka 757/34 (33,9 
m2), spoluvlastnický podíl 
339/4994, kupující R. Z., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
31.492,34 Kč.

m. Bytová jednotka 757/41 
(53,5 m2), spoluvlastnický podíl 
535/4994, kupující manželé Z. 
F., r.č. ***, bytem *** a J. F., r.č. 
***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 46.517,93 Kč.

n. Bytová jednotka 757/42 (54,4 
m2), spoluvlastnický podíl 
328/4994, kupující J. Š., r.č. ***, 
bytem *** za kupní cenu ve výši 
47.207,88 Kč.

6. Prodej části pozemku p. č. 1029/2 

v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro M. 
H., trv. byt. *** za cenu 200 Kč/
m2 a poplatky s prodejem spojené. 
Nový pozemek p. č. 1029/4 o vý-
měře 86 m2 byl oddělen geomet-
rickým plánem č. 1937-77/2020 
z pozemku p. č. 1029/4 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

7. Směnu části pozemku par. č. 
2286/1, nově odděleného pozem-
ku par. č. 2286/8 o  výměře 6 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí dle geo-
metrického plánu č. 1941-81/2020 
do majetku manželů M. a  T. V., 
oba trv. pob. *** za část pozemku 
o  podílu 2/3 na pozemku par. č. 
342, nově odděleného pozemku 
par. č. 342/6 o výměře 14 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí dle geomet-
rického plánu č. 1941-81/2020 do 
vlastnictví města Týniště nad Or-
licí, IČ: 275 468 a pověřuje starostu 
podpisem směnné smlouvy.

8. Koupi pozemku parc. č. 1716/2, 
pozemku parc. č. 1717/7, pozem-
ku parc. č. 1720/16, pozemku 
parc. č. 1721/11, pozemku parc. č. 
1722/8, pozemku parc. č. 1723/1, 
pozemku parc. č. 1724/1, po-
zemku parc. č. 1861/2, pozemku 
parc. č. 2225/9, pozemku parc. č. 
2263/8, pozemku parc. č. 4415 
v k. ú. Týniště nad Orlicí od C. P., 
bytem *** podíl 1/5, H. J., bytem 
*** podíl 1/5, J. K., bytem *** podíl 
1/5, V. F., bytem *** podíl 1/5, V. J. 
Ing., bytem *** 1/15, V. R. MUDr., 
bytem *** podíl 1/15 a V. J., bytem 
*** podíl 1/15 za celkovou cenu 4. 
993 730,– Kč a poplatky s tím spo-
jené. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

9. Směnu pozemků par. č. 2292/1 
(dle GP č. 1960-259/2020), par. č. 
1867/1, par. č. 803/3, par. č. 2291/1 
a stavby vtokového objektu umís-
těné na nově odděleném pozemku 
p. č. 2290/100 a nově odděleném 
pozemku p. č. 1706/69 (dle GP č. 
1953-209/2020) v k. ú. Týniště nad 
Orlicí, které tvoří koryto odlehčo-
vací větve náhonu Alba v  Týništi 
nad Orlicí do majetku města Tý-
niště nad Orlicí, IČ: 002 75 468 za 
pozemek par. č. 1706/4 (dle GP 
č. 1953-209/2020), par. č. 2210/2, 
par. č. 2211/17, par. č. 2210/1, 
par. č. 2211/18, par. č. 2205/3, par. 
č. 2202/4, par. č. 2209/1, par. č. 
2205/4, par. č. 2205/5 v  k. ú. Tý-
niště nad Orlicí, pozemky par. č. 
560/12, par. č. 560/6, par. č. 375/19, 
par. č. 375/29, par. č. 471/72, par. 
č. 471/66, par. č. 471/65 v k. ú. Pe-
trovice nad Orlicí a pozemek par. 
č. 483/2 v k. ú. Štěpánovsko, které 
přejdou do majetku Povodí Labe, 
státní podnik, IČ: 708 90 005. Po-
věřuje starostu podpisem směnné 
smlouvy.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. konaného dne 15. 3. 2021
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10. Rozpočtové opatření č. 3/2021.
11. Na základě žádosti a  dle svých 

kompetencí vyhrazených záko-
nem č. 128/2000 Sb., o  obcích, 
v platném znění, poskytnutí úče-
lového příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola Týniště 
nad Orlicí (IČO 608 84 541) pro 
rok 2021 ve výši 205 000 Kč dle 
následující specifikace: viz tabul-
ka č. 1

12. Dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, změnu 
závazného ukazatele mezi zřizo-
vatelem a  příspěvkovou organi-
zací Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 86 198), která 
spočívá ve zvýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz o  částku 
18 000 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 

pro rok 2021 bude po úpravě 
6 586 000 Kč.

13. Dle svých kompetencí vyhra-
zených zákonem č. 128/2000 
Sb., o  obcích, v  platném znění, 
poskytnutí dotací a  darů v  sou-
hrnné výši 3 088 452 Kč násle-
dujícím fyzickým a  právnickým 
osobám (v Kč): viz tabulka č. 2. 
Veškeré transfery jsou určeny 
k  čerpání do konce rozpočtové-
ho roku 2021, pokud není nebo 
nebude v  průběhu běžného roz-
počtového roku usnesením za-
stupitelstva stanoveno jinak. ZM 
současně s  poskytnutím dotací 
a  darů schvaluje veřejnoprávní 
smlouvy na schválené individuál-
ní neinvestiční a investiční dotace 
a  dary z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí. ZM pověřuje starostu 
města podpisem těchto veřejno-

právních smluv.
B) Bere na vědomí:

1. Kontrolu úkolů z  minulých jed-
nání.

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

3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Rozpočtová opatření č. 1 – 2/2021.
6. Přijetí daru od Obce Albrechtice 

nad Orlicí ve výši 18 000 Kč.

C) Ukládá:

1. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541) v souladu s ustanoveními 
§ 28, odst. 9, písm. b) a § 31 odst. 
2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 

odvod z fondu investic do rozpoč-
tu zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč.

D) Zamítá:

1. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev. č. 74. Chata je po-
stavena na pozemku p.č. 6956/16 
v k. ú. Holice v Čechách, který je 
ve spoluvlastnictví měst a  obcí 
Lesního družstva Vysoké Chvoj-
no.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, 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.

ZPRÁVY Z RADNICE

Tabulka č.2
Lucie Táborská, Lípa nad Orlicí finanční dar na zajištění provozu domácího útulku pro zvířata 5.000,– Kč
Český rybářský svaz Týniště n. O. (IČO 135 86 084) dotace na nákup cen a na pořádání dětských závodů 8.000,– Kč
Lesokruh, z. s., Albrechtice (IČO 057 08 338) dotace na provoz lesní mateřské školky 10.000,– Kč
ZŠ a MŠ Prointepo Hradec Králové (IČO 252 63 633) dotace na mzdové náklady asistenční služby (1 dítě) 10.000,– Kč

Mateřské centrum Ratolest Týniště n. O. (IČO 265 86 746)
dotace na mzdové náklady 158.952,– Kč
dotace na dovybavení venkovních prostor + herní prvky 20.000,– Kč

Band-a-SKA, z. s., Týniště n.O. (IČO 038 18 551) dotace na částečné pokrytí nákladů na pronájem zkušebny 18.000,– Kč
OS SK Ontario Týniště n. O. (IČO 228 25 037) dotace na pronájem sportovišť, nákup sportovních potřeb, doprava na akce 7.500,– Kč

TJ Sokol Křivice (IČO 486 16 982)
dotace na provoz 45.000,– Kč
dotace na opravu sprch v kabinách domácího mužstva 90.000,– Kč

TJ Sportovní klub Petrovice (IČO 486 17 024)
dotace na provoz 50.000,– Kč
dotace na pořízení nového zahradního traktoru 120.000,– Kč

Sportovní klub Týniště n. O. (IČO 428 85 001)
 

dotace na provoz (energie, mzdy, údržba, činnost oddílů) 1.325.000,– Kč
atletika: dotace na Týnišťskou desítku 10.000,– Kč
atletika: oprava žlabového systému na hlavní budově 75.000,– Kč
atletika: oprava tartanové dráhy 60.000,– Kč
vodáci: dotace na náklady vzniklé při provádění úklidu řeky Orlice 10.000,– Kč
fotbalové hřiště: oprava rozvaděčů - odstranění závad z revize 65.000,– Kč
fotbalové hřiště: opravu ohřevu vody v šatnách 60.000,– Kč
atletický stadion: zakrytování doskočiště (vysouvací kryt) 70.000,– Kč
dotace na nákup vřetenové sekačky 380.000,– Kč
atletický stadion: zřízení vrtané studny 200.000,– Kč

ČSS, z. s., sportovně střelecký klub (IČO 068 18 307) dotace na vybavení pro střelce, střelivo, provoz klubu, soutěže 10.000,– Kč
TJ Sokol Týniště n. O. (IČO 464 57 895) dotace na provoz, kulturní a sportovní činnost, nákup VT 30.000,– Kč
CrossAir, z. s., Týniště n. O. (IČO 055 57 844) dotace na náklady spojené s výdaji na akce pro děti 30.000,– Kč
Běžíme.cz, z. s., Týniště n. O. (IČO 075 27 420) dotace na Běh týnišťskými pralesy 10.000,– Kč
Spolek přátel Týniště n. O. (IČO 226 92 096) dotace na reedici a rozšíření publikace "památník četnické stanice" 15.000,– Kč
Český svaz chovatelů Týniště n. O. (IČO 608 86 005) dotace na nákup čestných cen a pohárů při výstavách 12.000,– Kč
Myslivecký spolek Petrovice (IČO 265 95 494) dotace na nájemné skladových prostor, na energie, na krmivo 12.000,– Kč
RG RYCON Hradec Králové (IČO 034 86 486) dotace na pokrytí provozních nákladů 25.000,– Kč
Svaz tělesně postižených Týniště n. O. (IČO 750 08 050) dotace na pokrytí nákladů na dopravu na společné výlety… 15.000,– Kč
Domácí hospic Setkání Rychnov n. K. (IČO 023 05 291) dotace na finanční zajištění mzdy zdravotní sestry 50.000,– Kč
Eva Kučerová - Natura Hlinné (IČO 455 49 389) finanční dar na vydání vlastivědného Sborníku Panorama 2.000,– Kč

Centrum Orion Rychnov n. K. (IČO 682 46 901)
dotace na mzdové náklady pracovníka v centru denních služeb (1 dítě) 15.000,– Kč
dotace na mzdové náklady osobních asistentů (1 dítě) 15.000,– Kč

Oblastní charita Červený Kostelec (IČO 486 23 814) dotace na provozní náklady střediska Hospic Anežky České 20.000,– Kč
Péče o duševní zdraví Pardubice (IČO 642 42 218) dotace na pokrytí osobních nákladů (klienti na území města Týniště n. O.) 10.000,– Kč
Hasiči Albrechtice nad Orlicí (IČO 709 45 926) dotace na aktivity kroužku mladých hasičů 20.000,– Kč

Tabulka č. 1
Navýšení internetové přípojky za rok 40.000,– Kč
Roční licence Office365 100.000,– Kč

802.1x pro wifi a kabel 20.000,– Kč
Migrace do cloud o365 (maily, konsolidace z Gsuite) 25.000,– Kč
Segmentace sítě VLAN 20.000,– Kč
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Místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Roční sazba poplatku na rok 2021 činí 696,– Kč/osoba

Místní poplatek je možno uhradit:
1. hotově nebo platební kartou na pokladně 

MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: 
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
v pátek je pokladna uzavřena

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

Místní poplatek ze psů
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Místní poplatek je možno uhradit:
1. hotově nebo platební kartou na pokladně 

MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: 
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
v pátek je pokladna uzavřena

2. Bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kasparova@tyniste.cz, 
nebo na tel. čísle 494 337 354
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Probíhá…
Celý březen a  ještě přes Veliko-

noce jsou v okolí Týniště rozmístě-
na velikonoční malovaná vajíčka, 
na jedné straně barevná se vzoreč-
kem pro velikonoční hru Kokodák, 
a na druhé straně s razítky zvířátek 
i  jiných postav na hru Velikonoč-
ní zvěřinec. Tyto hry fungují až do 
5. 4.  , takže je třeba ještě stihnete. 
Z účastníků, kteří nám pošlou svůj 
Vejcolist a Aprílolist, které najdete 
na našich stránkách, vylosujeme 
několik výherců drobných odměn.

Velikonoce křížem krážem, pu-
tování po tradicích, zdobení va-
jíček a  velikonočních receptech 
je otevřeno ještě přes Velikonoce. 
Připomeňte si staré tradice a inspi-
rujte se v kuchyni i při zdobení.

Připravujeme…
Vzhledem k  situaci připravuje-

me aktivity podle možností. Sle-
dujte naše webové stránky a  vý-
věsky.

Harry Potter  – Ohnivý pohár  – 
hra na celý měsíc.

Získat Ohnivý pohár je snem ka-
ždého kouzelníka. V  dubnu se do 
toho s námi můžete pustit. Vítáme 

i  nováčky z  řad malých i  větších 
studentů. Přihlášky na www.ddm-
tyniste.cz do 7. 4.

Proběhlo

Hledání jara
Malá procházka Olšinou, s  jar-

ními kytičkami a veselými básnič-
kami pro nejmenší děti, se poved-
la. Navíc v té době opravdu začaly 
kvést v  Olšině sněženky, bledule 
a zlatničky, takže bylo na co se dí-
vat.

Budulínek
Malá pohádková cesta pro nej-

menší, ze Špacíru pěšinkou k  MŠ 
Dub, bohužel naše asi nejvíce ni-
čená cesta. Děkujeme moc paní 
Jiřině Novotné za dobrovolnickou 
opravovací činnost.

Cesta s časem
Poté, co byla v  únoru na dlou-

hé trase v  lese, jsme ji přesunuli 
jako malou procházku k  loděnici, 
a  i  tam si našla poměrně dost zá-
jemců.

Harry Potter - Bradavice

V  březnu jsme rozjeli další se-
mestr v  naší Škole čar a  kouzel 
v  Bradavicích. Tentokrát jsme se 
zaměřili na různé kouzelnické vy-
učovací předměty, a tak se studenti 
mohli přivzdělat v  oboru kouzel-
ných formulí, lektvarech, v  pře-
měňování, bylinkářství nebo v jas-
novidectví. Čekal na ně úkol od 
Hermiony, přišel jim záhadný ob-
rázek hradu, a mohli využít výzvy 
od Hagrida. Jediným předmětem 
pro všechny byl Famfrpál, tedy tré-
nink na něj, který probíhal bohužel 
jen distančně. Účastníci, rozděleni 
moudrým kloboukem do kolejí, si 
každý týden stavěli, díky sportov-
ním disciplínám, které doma nebo 
venku plnili, svůj barevný hrad. 
Měl být co nejbytelnější a barevně 
vyrovnaný. Mezi zadáním se obje-
vovaly různé disciplíny, sportovní 
i  legrační. Jak dlouho třeba vydr-
žíte foukat na jeden nádech brč-
kem do vody, a kolikrát za minutu 
podlezete židli? Studentům mohli 
pomáhat i rodinní příslušníci a ka-
ždý to pojal po svém. Celá hra byla 
zaměřena především na zajímavé 
venkovní cíle. Kolik studentů II. 
semestr dokončí a  získá certifikát 

ještě při psaní tohoto článku ne-
víme, ale doufáme, že závěrečnou 
Cestu si užije každý, kdo na ni 
vyrazí. Zveme zkušené studenty 
i  nové zájemce do III. části naší 
hry s názvem Ohnivý pohár, která 
bude v dubnu.

Další naše aktivity vyhodnotí-
me až v příštím čísle zpravodaje – 
Kouzelné květiny, Jarní pozdrav 
pro GC, Velikonoční putování, 
které ještě o velikonočním víkendu 
stíháte.

V  březnu jsme vydali výzvu na 
pomoc s našimi zvířátky v  chova-
telském kroužku. Moc děkujeme 
těm, kteří se zapojili koupí krmiva 
a sena. Velké díky patří těmto rodi-
nám: Závodním, Tichým, Cooper, 
Novákovým a  Královým. Pokud 
byste se chtěli zapojit i  vy, napište 
nám na ddmslunicko@seznam.cz

S  nadějí připravujeme letní tá-
bory, jsme připraveni na úpravy 
a varianty podle potřeby. Přihlásit 
se na ně můžete už teď, někde už je 
plno, ale i náhradníci mají dobrou 
šanci se dostat. Těšíme se na děti, 
ani nevíte jak :)

Eva Jenčíková
… foto na třetí straně obálky

PROBĚHLO V DDM
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Možná si vzpomenete, že ještě na 
začátku minulého roku nás „straši-
li“ vyhlídkou tragického sucha. Na-
konec se rok 2020 stal nejdeštivěj-
ším rokem za posledních 10 let. Dle 
odborníků byly pro zažehnání su-
cha nejdůležitější červnové a říjno-
vé srážky. Zejména červen se svými 
až 200 mm/m2 byl opravdu sráž-
kově vydatný. Týniště nad Orlicí 
a obce pod něj spadající se rozklá-
dají na 5 katastrech o výměře 5244 
ha. Pro zajímavost, za rok 2020 na 

toto území dle informací, které 
jsou mi k dispozici, spadlo za celý 
rok přibližně 750 mm srážek na 1 
m2. To představuje na území těchto 
pěti katastrů 39 330 000 000 (třicet 
devět miliard tři sta třicet milionů) 
litrů vody. Pro vaši lepší představu 
to znamená, že na plochu 100 x 
100 m, což je výměra 1 ha, spadlo 
za rok 7 500 000 (sedm a půl mili-
onu) litrů vody, a  ještě podrobněji 
na plochu 1 x 1 metr 750 litrů vody 
za celý rok. Předchozí roky spadlo 

v roce 2019 - 669 mm a v extrémně 
suchém roce 2018 - 508 mm srážek 
(údaje za Královéhradecký kraj).

I letošní rok je prozatím srážkově 
poměrně příznivý. Voda se životně 
týká nás všech. Město Týniště nad 
Orlicí je zásobeno kvalitní vodou 
z  mělkých zářezů v  bývalé oboře, 
a to již od roku 1926. Po roce 1979, 
kdy bylo rozhodnuto o  stavbě no-
vého vodovodu, jsou dalším vy-
datným zdrojem vrty na Křivině. 
Srážkově příznivý rok 2020 dokázal 

doplnit vodu jak v  mělkých, tak 
i  hlubokých vrtech. Relativní na-
sycení v  půdním profilu dosahuje 
nyní na našem území až 100 %, což 
je vidět například na polích, kde 
stojí voda a  nemá kam vsáknout. 
Doufejme, že dostatek srážek po-
může mimo jiné zastavit kůrovco-
vou kalamitu a hromadné usychání 
borovic v naší oblasti. Další zajíma-
vé informace můžete najít na strán-
kách INTERSUCHO.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Paní Eva se starala o  svého ne-
mocného tatínka spolu s  mamin-
kou doma. Díky jejich obětavé péči 
a  lásce za pomoci Domácího hos-
pice Setkání mohl tatínek dožít své 
dny v  rodinném kruhu. Nechme 
promluvit paní Evu.

Náš příběh doprovázení se týká 
mého tatínka, který v  66 letech 
onemocněl rakovinou tlustého 
střeva. Již v  době diagnózy měl 
rozsáhlé metastáze na jiných orgá-
nech, započal tedy paliativní léčbu. 
Žil velmi dobře a téměř spokojeně 
ještě téměř tři roky a opravdu až asi 
poslední tři měsíce přestal být sa-
mostatný a péče o něj se přesunu-
la na rodinu. Nejvíce pečovala má 
maminka, jeho žena, která s  ním 
byla celé dny a  noci. Dále pomá-
hal můj bratr, jak mu dovolilo jeho 

zaměstnání. Také já, jelikož bydlím 
hned vedle a v té době jsem byla na 
mateřské dovolené.

Hospic nám byl doporučen při 
poslední návštěvě na onkologii, 
která už byla pro tatínka tak ná-
ročná, že se těžko dostával z  auta, 
a i pár kroků z parkoviště ho velmi 
vysilovalo. Těžko dýchal a  byl mu 
doporučen domů kyslík, který do-
mácí hospic půjčuje.

Uvažovali jsme i  o  přesunu do 
hospice lůžkového, ale tatínek se 
vyslovil, že by byl raději s námi a to 
rozhodlo. Kdyby služba domácího 
hospice neexistovala, nikdy by-
chom si netroufli doprovázet ta-
tínka doma. Nevěděli bychom, že 
máme nárok na příspěvek na péči 
a že byl opravdu významný. Využili 
jsme také zapůjčení několika zdra-
votnických pomůcek. Přes domácí 
hospic jsme také velmi snadno za-
řídili instalaci polohovací postele.

Díky zkušenostem pracovníků 
hospice jsme měli trochu před-
stavu, co nás čeká a  že se to blíží. 
Byli jsme vděční, že na telefonu je 

někdo, kdo naprosto rozumí tomu, 
co prožíváme a hlavně tomu, co se 
děje s tatínkem.

Poslední dny byly oprav-
du náročné, sestřičky z  hos-
pice k  nám jezdily každý den 
a  poskytovaly tatínkovi léky proti 
bolesti a nám útěchu. Vím určitě, že 
i když tátovi ke konci života dobře 
vůbec nebylo, bolesti nepociťoval.

Každý příběh odcházení je určitě 
velmi individuální, všemu přihlížet 
z blízka je náročné, ale s odstupem 
času jsem moc hrdá na to, jak jsme 
to doma zvládli a že s námi tatínek 
zůstal až do konce, protože si to tak 
přál.

Eva Julišová dcera 
Pěčín

PĚTISETLETÉ SUCHO

DOMA AŽ DO KONCE S DOMÁCÍM HOSPICEM
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na tel: 603 701 992 
nebo na www.penjak.cz

VZPOMÍNKA

„Čas běží, život jde dál, ale vzpomínky zůstávají“Dne 14.4.2021 
tomu bude 30 dlouhých roků, co nás opustil Edko Mrvečka.

S úctou vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina
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Minulé vyprávění jsme zakončili 
rokem 1435, kdy Půta III. z Často-
lovic náhle skonal v  Bratislavě na 
diplomatické cestě do Uher. Jeho 
manželka Anna z  Koldic s  třemi 
dcerami se rázem ocitla ve svízel-
né situaci. Samotná šlechtična bez 
mužských potomků, patřičných 
zkušeností a přirozené autority ne-
mohla převzít tak rozsáhlý majetek, 
aniž by si neuvědomovala, že jí tím 
prakticky hrozí bankrot. Často-
lovické dědictví totiž zahrnovalo 
také nemalé dluhy, které vznik-
ly financováním protihusitských 

vojenských tažení, opevňováním 
měst a  hradů a  mimoto Půtovým 
nákladným životem ve vysoké po-
litice. Přesto byla pro několik ma-
jetných šlechticů koupě zadluže-
ného panství lákavým obchodem. 
Po pěti letech sporů, ovlivňování 
a  posuzování protistran nakonec 
uspěl Hynek Krušina z Lichtenbur-
ka, jenž vešel do dějin jako orebský 
hejtman.

Hynek Krušina (již čtvrtý svého 
rodu) byl jedním ze zakladatelů 
východočeského husitského svazu 

ustaveného roku 1420 na třebecho-
vickém návrší zvaném od té doby 
Oreb. Hned první akcí směřova-
nou k  nápravě církve bylo vypále-
ní nedalekého kláštera Svaté Pole, 
po němž nezůstalo nic než jméno 
vsi Klášter nad Dědinou. Kruši-
novy radikální začátky však brzy 
vystřídala umírněnost, váhání nad 
smyslem husitské revoluce a nako-
nec přechod na katolickou stranu. 
Příkladem může být střet s Žižkou 
v první bojůvce mezi husity navzá-
jem 3.  8.  1423 u  Hradce Králové. 
V dalších letech je Krušina vnímán 

už jako přívrženec krále Zikmunda 
Lucemburského, což v  roce 1434 
definitivně potvrdil v bitvě u Lipan 
svou účastí na straně vítězů.

Jedině tímto Krušinovým pře-
rodem si lze vysvětlit skutečnost, 
že se mohl ucházet o  častolovické 
dědictví a že ovdovělá Anna z Kol-
dic roku 1440 dokonce přijala jeho 
nabídku k  sňatku. Hynek Krušina 
z Lichtenburka vládl takto získané-
mu dominiu až do své smrti roku 
1454. (Pokračování příště).

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ

 Smyšlený portrét Hynka Krušiny z Lichtenburka z roku 1593
z knihy Zrcadlo slavného Markrabství moravského.
Erb: dvě černé zkřížené ostrve na zlatém štítě.
Autor: Bartoloměj Paprocký z Hlohol. Zdroj: Wikipedie

 Mapka sídel a území, kterých Hynek Krušina 
nabyl odkoupením dědictví Půty III. z Častolovic.

Pozn: město Minsterberk - dnes polské Ziębce

Křížovka:
Zříceniny rodového sídla hradu Lichtenburka (Světlý hrad) jsou ob-
líbeným turistickým cílem chrudimského okresu. Vedle německého 
jména se od 16. století používá počeštělá varianta (1. tajenka), která 
nakonec převládla. Na jižním úpatí hradního kopce stojí památný 
(2. tajenka), jenž prý zažil husitských válek.

Tajenka z minulého čísla: chrám svatého Martina, Bratislava
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V  Mateřské škole  – Město na-
šim dětem chutná. Poznávají nové 
potraviny, nové chutě. Kromě běž-
ných ryb tak vyzkoušely lososa, 
žraloka nebo štiku, z  masa třeba 
jelení či daňčí. Bramborové gno-
cchi, bulgur, tarhoňa jako přílohy 
jsou výborné. V brzké době se děti 
mohou těšit třeba na lasagne, které 

jsme tu ještě neměli.
A  co teprve pomazánky na 

křupavém rohlíku nebo chlebu. 
Ač zelená špenátová pomazánka 
na chlebu nevypadá moc lákavě, 
koukali byste, jak ji děti mají rády. 
A pomazánka z pečené mrkve? Po 
té se jen zapráší. Zkuste ji připravit 
doma, není to nic složitého. Stačí 
očištěnou mrkev nakrájet na silněj-
ší kolečka, vložit do malé zapékací 
mísy, přidat cibuli, trochu oleje, za-
kápnout šťávou z  pomeranče a  20 
minut péct. Po vychladnutí namlít 
a  vyšlehat s  pomazánkovým más-
lem.

Kromě vaření máme v  ku-
chyni rády i  zábavu. Až 
doposud jsme netušily, že 
dětské talíře na oběd ne-
jsou tak úplně stejné…
tedy jsou, ale na něko-
lika kusech je jeden 
obrázek navíc. Děti 
tak mají za úkol hle-
dat, kdo bude mít ten 
odlišný talíř. Ale po-
zor! To se dozvědí, když 
všechno snědí.

Za kolektiv kuchyně 
Jaroslava Drábková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

www.tyniste.cz
sledujte



V  této nelehké době se stále 
snažíme udržovat kontakt s  dět-
mi a  nadále se jim věnovat ale-
spoň přes distanční výuku. Na 
náš web vkládáme pracovní listy, 

básničky, písničky, různé tvoření 
apod. Nově jsme založili společné 
skupinky, které slouží k  lepší ko-
munikaci a zpětné vazbě od rodi-
čů i  dětí. Do skupinek vkládáme 

další náměty a  námi natočená 
videa. Vždy nás potěší usměvavé 
fotografie dětí i jejich výrobků, na 
kterých vidíme, že je práce baví. 
Všem rodičům bychom rádi vy-

jádřili velké poděkování za jejich 
aktivní spolupráci.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Effenberková Šárka

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU 
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V DUBNU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC DUBEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO rozvážení dopisů dětem
individuální akce v MC

rozvážení dopisů dětem
individuální akce v MC

ÚT úřední hodiny
SCUK (příjem)

09:00-11:00
10:00-12:00 individuální akce

hlídání dětí
SCUK (výdej ve stodole)

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

ST úřední hodiny 09:00-11:00 individuální akce
hlídání dětí 15:00-17:00

ČT úřední hodiny
SCUK (příjem)

09:00-11:00
11:00-13:00 individuální akce

hlídání dětí
SCUK (výdej ve stodole)

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

PÁ úřední hodiny 09:00-11:00 individuální akce

SO individuální akce - rodina individuální akce - rodina

NE individuální akce - rodina individuální akce - rodina

Plánujeme v DUBNU:
Besedy o školkách, téma: děti ve školce, zápis, třídy, program…
Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole 

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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Vážení senioři, milí přátelé,

ráda bych vás informovala, že 
pro osamělé seniory a  potřebné 
nadále funguje poradenská lin-
ka, kterou jsme zřídili na Měst-
ském úřadě v  Týništi nad Orlicí. 

V případě potřeby můžete v pra-
covních dnech (v  úředních ho-
dinách) kontaktovat sociálního 
pracovníka pana Mgr. Bohuslava 
Matyse na telefonu 494 337 303.

Děkuji všem, kdo v našem měs-

tě pomáhají potřebným a  všem, 
kdo svým zodpovědným přístu-
pem chrání druhé, především ty 
nejzranitelnější.

Věřme, že aktuální nelehká si-
tuace se postupně bude zlepšovat 

a že ji společně zvládneme. Držte 
se, držme se!

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města, předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

V  pátek 2.  dubna  2021 se naše 
město již potřetí připojí k  osvětové 
kampani „Česko svítí modře“ a  na-
svítí jednu z dominant města - vodá-
renskou věž modrou barvou.

Cílem této aktivity, která se koná 
u příležitosti Světového dne zvýšení 
povědomí o  autismu, je zvýšit po-
vědomí veřejnosti o  problematice 
poruch autistického spektra (PAS) 
neboli autismu. Modrá barva je 
symbolem komunikace - jedné ze tří 
oblastí, které jsou pro osoby s  PAS 
problematické a pro vzájemné poro-
zumění zcela zásadní.

Součástí osvětové kampaně je na-
bídka tzv. Komunikačního soubo-
ru, jehož cílem je přiblížit odborné 
i laické veřejnosti jednoduché zásady 
komunikace s  lidmi s  PAS, ale také 
pomoci detekovat člověka, se kterým 
takto komunikovat mají.

Bližší informace zveřejníme na 
webu města www.tyniste.cz.

PhDr. Veronika Čepelková  
zastupitelka města, předsedkyně  

Sociální a zdravotní komise
„Děkuji ředitelce Služeb města Tý-

niště paní Jitce Gažiové, jejímu týmu 
a vedení města za spolupráci.“

PORADENSKÁ LINKA PRO SENIORY A POTŘEBNÉ NADÁLE FUNGUJE

VODÁRENSKÁ VĚŽ BUDE JIŽ POTŘETÍ SVÍTIT MODŘE



Doufala jsem, že další „Zprávy“ 
začnu trochu optimističtěji, ale už 
si opravdu netroufnu cokoli byť i 
jen trošičku pozitivního předví-
dat… V  situaci, kdy se restrikce 
řídí obchodními zájmy jedinců, 
kteří naprosto nerespektují výzku-
my a závěry skutečných odborní-
ků (a jako vrchol - ještě je zařazují 
mezi konspirátory na oficiálních 
webových stránkách MZČR), kdy 
většina nařízení vlády nedávají 
logický smysl a jsou v rozporu se 
zdravým rozumem (např. zákaz 
provozu vleků na horách), v  této 
situaci se nedá předvídat a před-
pokládat opravdu nic. Velmi do-
poručuji rozhovor Václava Klause 
na CNN Prima news v  pořadu 
Partie z  neděle 14.3.2021 (dá se 
jednoduše dohledat). Jako ochut-
návku na tento rozhovor a recept, 
jak posuzovat nařízení shora, uvá-
dím větu, která v  rozhovoru za-
zněla: „Devět měsíců chtěli v pod-
statě zastřelit každého bez roušky. 
A teď nemá rouška cenu?“ Pře-
mýšlejte, informace si ověřujte. 
Pak se vám nemůže stát, že se po 
dlouhodobém pravidelném bez-
myšlenkovitém nošení respirátoru 
všude a za všech okolností (např. 
sám v  lese nebo autě) ocitnete 
v  nemocnici na ventilátoru kvůli 
otravě CO2 nebo trvalému nedo-
statku kyslíku, který je nezbytný 
pro normální chod všech našich 
buněk, tudíž jednotlivých orgánů 
(a nejenom plic). Mimochodem, 
přečtěte si návod na použití respi-
rátoru, tam je bezpečná doba jeho 
použití napsána jasně. A pokud 
návod „náhodou“ není – stačí vy-
googlit (už je i dost zodpovědných 
lékařů, kteří o tom otevřeně mlu-
ví, a jsou to hlavně ti, kteří pracu-
jí „v terénu“, ne u počítače). Tím 

v žádném případě nenabádám ni-
koho k „občanské neposlušnosti“, 
jen k  zapojení zdravého rozumu. 
Za svoje zdraví si odpovídáme ka-
ždý sám. 

Tolik „aktuální“ okénko a teď ke 
kultuře.

Naplánováno máme následující: 
7.4.2021 – Prague Cello Quar-

tet – koncert „vážné hudby“ čtyř 
výjimečných violoncellistů, kte-
rý byl prapůvodně naplánovaný 
(a rovnou téměř vyprodaný) na 
7.4.2020, následně přeložený na 
10.11.2020 a nyní na 7.4.2021 
– ZRUŠENO!!! Důvod: Na Veli-
konoce nás nepochybně zavřou 
doma a 7.4. je hned potom - než 
se dohodnou, i kdyby chtěli na-
krásně rozvolňovat, nestihnou 
to. Náhradní termín: 19.10.2021. 
Doposud učiněné rezervace a 
zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.

23.4.2021 – Žena, která uva-
řila svého manžela (Agentura 
PIEROT/Praha) – Nela Boudová, 
Ilona Svobodová a Otmar Bran-
cuzský) – plakátek je součástí 
Zpravodaje a rezervace běží (to by 
už mohlo vyjít).

30.4.2021 – ČARODĚJNICE. 
Nad touto akcí zatím visí velký 
otazník. Program je hotov a vše 
je zajištěno – jsme připraveni 
Čarodějnice uskutečnit (praktic-
ky ze dne na den dle aktuálního 
uvolňování restrikcí vlády). V mi-
nulosti jsme vyvěšovali na výjez-
du z  Hradce Králové směrem na 
Týniště velký billboard. Nenechte 
se zmást – letos jsme se rozhod-
li (vzhledem k  úplné nejistotě 
ohledně konání akce) billboard 
nedělat. Ale, a priori, to nezname-
ná, že akce nebude. Pokud nám to 
situace dovolí – bude. O konání či 

nekonání ČARODĚJNIC vás bu-
deme informovat na facebooku, 
webových stránkách Kulturního 
centra, plakátech, hlášení týnišť-
ského rozhlasu, zkrátka všude, 
kde to operativně jde.

Kurz společenského tance pro 
mládež jsme připravení dokončit, 
stále čekáme na možnost navázat. 

Pohádky v kulturním domě na 
měsíc duben 2021 neplánujeme.

A protože na úplný začátek 
května jsou naplánované 2 akce 
(a termín vydání a roznosu Zpra-
vodaje přesně na dny nemůžeme 
moc ovlivnit - může se trochu zdr-
žet), zmíním ještě tyto akce:

1.5.2021 – Prvomájové vese-
lení. Tato tradiční akce pořádaná 
Kulturním centrem na Tyršově 
náměstí (neplést s  1. májem na 
Bobkárně) letos NEBUDE, a to 
celkem ze tří důvodů. Na této kul-
turní akci se tradičně prezentuje 
mládež týnišťských zájmových 
organizací (ZUŠ, DDM, SMOT 
ART, Mažoretky Lillyane). Vzhle-
dem k tomu, že děti od října 2020 
nechodí do školy a současně se 
nesmí účastnit ani mimoškolních 
aktivit, nebyl prostor pro nácvik 
vystoupení (ať už hudebních nebo 
tanečních) jako v minulých letech, 
takže nemáme program. Nechce-
me rušit tuto dlouholetou tradici 
a akci udělat za každou cenu a 
program naplnit profesionální-
mi čísly odjinud. Toto je první a 
hlavní důvod. Druhý důvod je 
probíhající rekonstrukce budovy 
ZUŠ, která zasahuje do prostoru 
Tyršova náměstí a potažmo místa 
tradičního konání veselení. A třetí 
- to je ta nejistota v rychlosti roz-
volňování opatření. Kolem začát-
ku května se navíc v celé republice 
pořádají majálesy s masivním po-

čtem diváků a domníváme se, že 
tu radost nám tam nahoře jednak 
nepřejí a hlavně neudělají , aby 
v tomto termínu povolili venkovní 
akce.

3.5.2021 – Zdeněk Izer: Na 
plný coole – představení známé-
ho baviče původně naplánované 
na 10.3.2020, poté přeložené na 
18.5.2020, pak 9.3.2021 a nyní na 
3.5.2021 (třeba to konečně vyjde). 
Plakátek na toto představení je 
ve zpravodaji, rezervace zůstávají 
v platnosti a nové běží.

Znovu připomínám: Na všech-
na naplánovaná představení si 
můžete vstupenky rezervovat (na 
kc.tyniste.cz nebo telefonicky: 
494  371  693). Platnost rezervací 
je nastavena až do doby konání 
akce. Zarezervované vstupenky si 
budete moct zakoupit na poklad-
ně v  den konání akce, případně 
v  kanceláři KD v  předstihu, dle 
situace. Pokud se představení ne-
uskuteční a bude sjednán nový 
termín, přesunou se rezervace au-
tomaticky na nový termín. Pokud 
bude akce zrušena, i rezervace se 
automaticky ruší. Nic neriskujete.

A ještě jedna poznámka k rezer-
vacím. Protože předpokládáme, že 
rozvolňování opatření bude velmi 
postupné a velmi pravděpodobně 
bude zpočátku omezena kapacita 
sálu – momentálně si můžete re-
zervovat pouze liché řady, sudé, 
pokud již nebyly zarezervovány, 
jsou pro rezervaci zablokované. 
Podle vývoje je postupně odblo-
kujeme.

Pokud chcete mít aktuální 
informace, zaregistrujte se na 
kc.tyniste.cz k  odběru novinek – 
v  pravé části úvodní stránky: @
NOVINKY NA MAIL.

Dana Dobešová

Avšak Kristus byl vzkříšen jako 
první z těch, kdo zesnuli.

1 Kor. 15,20

Apoštol spěchá, aby ujistil svou 
církev, že není důvodu k  pochyb-
nostem o  Kristově vzkříšení, pro-
tože tato zdánlivá „složitost víry“ 
pro náš rozum je zároveň pravým 
osvobozením pro ducha i tělo. Ona 
„nejbídnější víra“ snahy a úkolů to-
tiž není nezbytným údělem. Vzkří-
šení těla z  mrtvých není daremné 
ani marné. Je jím „dokonáno“, co 
v  tomto věku sežere mol a  rez, co 
pokazí hřích a pohltí smrt. S Kris-
tem ten nový věk již začal. Každé 
Velikonoce, každou neděli to mů-
žeme z evangelia slyšet, tak se tomu 

již nevzpírejme. Rozcházejte se 
v pokoji. Rozcházejte se v pokoji od 
večeře Páně a z kostela, ze shromáž-
dění, ze hřbitovů a obřadních síní, 
ale také doma ráno se rozcházejte 
v pokoji do práce, do školy a v po-
koji přicházejte domů. Ve stejném 
pokoji mysli a  srdce jděte do kina 
a  do divadla a  zase se vracejte. 
A v tomtéž pokoji jděte k doktoro-
vi, do nemocnice, v pokoji jděte na 
návštěvu. A pokoj Boží, který pře-
vyšuje lidský rozum, ať vás všude 
provází. Kristus vskutku byl vzkří-
šen jako první z těch, kdo zesnuli.

Bůh buď pochválen. Naše víra 
je jistá, založená na Kristu, který 
z mrtvých vstal. Radujme se srdeč-
ně v Kristu nyní i věčně. Amen.

Píseň:
1. Sláva Bohu na výsosti, který 

jest vždy od věčnosti, jenž všec-
ko Slovem učinil, v  nebi, v  zemi 
moudře zřídil.

2. Pomine nebe i  země, slovo 
Páně nezahyne, aniž bude umenše-
no, na věky jest utvrzeno.

3. Ani množství velkých činů neb 
kterých lidských úkonů nemohou 
mu co vzít, přidat; v své čistotě má 
vždy trvat.

4. I  co nad Boha lepšího, co li-
dem v  světě jistějšího než slovo 
věčného Boha, jímž k spasení svým 
pomáhá!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 445 Sláva Bohu na výsosti (nápěv 

1524 / 1531 / 1541, text B. Jiří Štyr-
sa 1541 / 1659 / 1970).

Shromáždění v  dubnu se podle 
epidemiologické situace budou ko-
nat (modlitebna ČCE, V. Opatrné-
ho 58):

2. 4. Velký Pátek – 15:30 h, boho-
služby s večeří Páně

4.  4. Boží hod velikonoční  – 
10:30 h, bohoslužby s večeří Páně

11. 4.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

25. 4.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Aktuální informace sledujte na 
vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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V neděli 13. září 2020 se na vod-
ních nádržích Spodní a Naděje ko-
nal tradiční rybářský závod O pohár 
řeky Orlice. Za pěkného počasí se 
mladým rybářům docela dařilo 
a bylo zde několik pěkných úlovků 
a o vítězi rozhodoval i jediný bod.

Hlavní výhry do Lodína a Týniště
Celkem 42 účastníků bylo rozdě-

leno podle věku do dvou kategorií. 
Mezi mladšími rybáři, kteří během 
závodu mohou využít asistenci, vy-
hrál David Matouš z  Týniště nad 
Orlicí rozdílem 4 bodů oproti dru-

hému místu. Stříbrnou pozici získal 
rybář Marek Matoušek z  Rašovic 
a bronzovou příčku obsadila Adéla 
Štěrbová rovněž z  Týniště nad Or-
licí.

Ve druhé kategorii rybaření bez 
asistence zvítězil Matěj Fikar z Lodí-
na se 176 body, kterého s bodovým 
ziskem 175 následoval Vojtěch Va-
šata z Častolovic. Rybář Filip Bartoš 
z Hradce Králové obsadil v této ka-
tegorii třetí místo.

Největší rybou závodu se může 
pochlubit Daniel Kozlov s  kaprem 

o délce 57 cm.
Výhry pro vítěze i všechny zúčast-

něné
Český rybářský svaz, z. s. místní 

organizace Týniště nad Orlicí při-
pravila ve spolupráci se sponzory 
krásné výhry a  dárky pro všechny 
účastníky. Podle oblíbeného hesla 
„od nás nikdo neodchází s  prázd-
nou“ čekaly na vítěze poháry, trička, 
rybářské pomůcky a  dětské šam-
paňské. Odměny s rybářskou téma-
tikou dostali i ostatní závodníci, kte-
ří neulovili nic, ale přišli a vydrželi 

až do konce.
Touto cestou chceme poděko-

vat všem sponzorům, především 
městu Týniště nad Orlicí, obci Al-
brechtice nad Orlicí a  společnos-
tem Czech Boilies, HECKL, EKO – 
CONTAINER SERVICE,  s.r.o. 
a  R  E  G  O  D  A  T  s.r.o. Děkujeme 
také všem, kteří se rybářských zá-
vodů účastnili. Jsme velice rádi, že 
můžeme každoročně navazovat na 
dlouhou tradici této dětské akce, 
která se těší velké oblibě.

Štěpán Sedláček

RYBÁŘSKÝ ZÁVOD O POHÁR ŘEKY ORLICE 2020
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou podě-

kovat vám všem za dodržování 
pravidel stanovených k  omezení 
šíření nemoci covid 19. Jelikož 
dostávám neustále dotazy na to, 
jak je možné, že vláda vydává 
protiprávní nařízení, že nemu-
sí být respektována, že policisté 
a měšťáci v této souvislosti zakro-
čují neoprávněně. Rozhodl jsem 
se napsat tento článek, abych ně-
které povinnosti a  oprávnění vy-
světlil.

Náš ústavní systém není posta-
ven na jednom ústavním před-
pise, kde jsou popsána všechna 
práva a  povinnosti, ale je posta-
ven na několika ústavních záko-
nech. V  našich poměrech tomu 
říkáme ústavní pořádek. V rámci 
normotvorby schvalování ústav-
ních zákonů podléhá nejpřís-
nější proceduře. Pro vysvětlení 
problematiky jsem si vybral dva 
zákony, které souvisí se součas-
ným krizovým stavem. Jsou jimi 
ústavní zákon o bezpečnosti státu 
a ústavní zákon o krizovém říze-
ní. Tyto ústavní zákony umožňu-
jí z  důvodu urychlené reakce na 
daný stav vládě, aby bez zásahu 
zákonodárného sboru nařizova-
la některé činnosti a  povinnosti, 
které je nutno dodržovat k  od-
vracení daného rizika, nebezpečí, 
živelné pohromy, válečného kon-
fliktu. Z  toho vyplývá, že veškerá 
vládní nařízení vydaná v  tomto 
režimu mají statut zákonů a  mu-
sejí být takto i dodržována. Tomu 
nebrání možnost, jako v  případě 
běžných zákonů, podat žalobu 
na protiprávnost takového záko-
na. Nicméně také platí, že dokud 

zákon není zrušen pravomocným 
rozhodnutím soudu, musí se pra-
vidla v něm stanovená dodržovat 
a  jejich porušení postihovat. Po-
kud soud dospěje k závěru, že na-
řízení je v rozporu s Ústavou, tak 
jej zruší, a ten, komu byla způso-
bena újma, má možnost požádat 
o náhradu škody a stát je povinen 
ji uhradit.

Podle zákona o  policii ČR 
a  o  obecní policii, jak vyplývá 
z  jejich obecných úkolů je je-
jich povinností zajišťovat vnitř-
ní pořádek a  bezpečnost státu, 
u obecní policie místní záležitosti 
veřejného pořádku a  současně 
dohlížet na jejich dodržování. 
V  případě jejich porušení činit 
opatření k nápravě např. ve formě 
pokuty do 10.000 Kč. Policejní 
složky k dodržování opatření vy-
užívají různé úkony. Mohou jimi 
být výzva vůči osobě k  opuštění 
místa, nasazení roušky,  prokázá-
ní totožnosti. Osoba je povinna 
výzev vždy uposlechnout. V  pří-
padě, pokud neuposlechne výzev 
ani výzev k součinnosti ve formě 
např. prokázání totožnosti, může 
být pomocí pořádkového opatření 
předvedena, zajištěna i za použití 
donucovacích prostředků a  ná-
sledně potrestána pokutou.

A právě u použití donucovacích 
prostředků bych se chtěl pozasta-
vit a  vysvětlit občanům, jak po-
stupovat, aby ze strany policistů 
a  strážníků nedocházelo k  jejich 
užití.

Příklad:
Při porušení zákazu vycházení 

po 21. hod. na základě opatření 
vlády č. 217/2021 Sb. se osoba, 
která jej poruší, dopouští pře-

stupku. Policisté mohou uložit 
pokutu, v  lepším případě vyzvat 
k  opuštění prostranství. V  obou 
případech mohou osobu vyzvat 
k  prokázání totožnosti. Vůči 
komu výzva směřuje je povinen 
ji uposlechnout. Pokud neupo-
slechne, nevyhoví, vystavuje se 
předvedení a  úkonům spojených 
s  prokázáním totožnosti. Nepla-
tí žádné pravidlo, že 20 metrů 
od bydliště apod. nemusí nosit 
doklady. Míru spolehlivosti při 
určení totožnosti si určuje sám 
zakročující policista, strážník dle 
poskytnutých údajů. Rozhodnu-
tí, zda je totožnost dostatečně 
hodnověrná, je na jeho správním 
uvážení. V  tento moment může 
nastat situace, které jsou vidět na 
některých webových stránkách, 
v televizích apod. Osoba odmítne 
prokázat totožnost, neposkytne 
dostatečnou součinnost a  tím se 
dopouští přestupku neuposlech-
nutí výzvy úřední osoby. Sama se 
tím vystavuje státnímu donucení 
a  odpovědnosti za následky. Po 
zhlédnutí záběrů, které jsou občas 
vidět v médiích, mnohdy účelově 
sestříhané, veřejnost křičí o  bru-
talitě policejních zákroků. Přitom 
již nejde o  samotné původní po-
rušení předpisů, ale škodlivost 
jednání se zvyšuje „sčítá“ o nepo-
skytnutí součinnosti státnímu or-
gánu a tím maření jeho úkolů. Pro 
stát je zásadní a žádoucí, aby oso-
by vždy respektovaly a uposlechly 
výzev úředních osob.

Ústavní soud ČR k  oprávnění 
a  povinnostem strážníků a  poli-
cistů několikráte judikoval stano-
viska v  tom smyslu, že pokud je 
osoba vyzvána na základě výzvy 

policejních orgánů něco vykonat, 
něco strpět, je její povinností na 
místě výzvě vyhovět bez ohledu 
na to, jaký na to má momentál-
ně vlastní názor. Je tedy povinna 
výzvy bezvýhradně uposlechnout 
a poté v případě nesouhlasu si jít 
stěžovat. Výzva nemusí být např. 
uposlechnuta, pokud by dochá-
zelo k  tak závažnému porušení 
zákona, že dochází k  odstranění 
právního státu a  jeho demokra-
tických principů. Jedná se např. 
o  porušování Ústavy ČR zejm. 
jejího tvrdého jádra. V  takových 
případech se lze přiměřeně bránit. 
Tímto ale nejsou běžně se vysky-
tující případy. U  policejní služ-
by navíc platí zásada presumpce 
správnosti, neboť na rozdíl od 
správních orgánů a soudů nemají 
strážníci a  policisté ten komfort 
si na místě úkonu získávat dlou-
hodobě podklady, zvažovat na čí 
straně je pravda, neboť mnohdy 
jejich činnost vyžaduje v  rám-
ci veřejného zájmu rozhodnutí 
z vteřiny na vteřinu. Toto jednání 
jim nelze tedy přisuzovat k tíži.

Demokracie není jenom o svo-
bodě, ale zejména o  respektu 
k právu a zákonům.

Žádám vás, abyste se zbytečně 
nevystavovali takovýmto kompli-
kacím a v případě, pokud to bude 
nutné, poskytli dostatečnou sou-
činnost. I  pro nás jsou tyto věci 
nepříjemné.

Věřím, že toto vysvětlení bylo 
dostačující a  doufám, že brzy 
bude světlo na konci tunelu.

Děkuji.
Martin Štěpánek

velitel městské policie 
v Týništi nad Orlicí

Plánujete sázet stromy? Poradí-
me vám, jak začít a na co si dát při 
výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si 
měli ujasnit řadu věcí, například, 
k čemu má daný pozemek sloužit 
a jak moc se o něj a o zeleň plánu-
jete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít 
vliv na své okolí. Každá dřevina 
má totiž specifické nároky. Někte-
ré preferují vyšší vlhkost, jiné jsou 
suchomilné, či světlomilné. To vše 
je při navrhování potřeba zohled-
nit.

Pozor na invazivní a  jedovaté 
druhy

Pokud se na pozemku pohybují 
děti, neměli byste zde vysazovat 
jedovaté druhy, konkrétně třeba 
tis. Zvýšenou pozornost výbě-

ru druhů by měli věnovat také 
alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či 
vrby jsou silné alergeny a  na jaře 
by si zahrady moc neužili. Zamy-
slet byste se měli i  nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí 
z širšího kontextu. Například akát, 
který pochází ze Severní Ameriky, 
se v podmínkách České republiky 
velmi dobře šíří a vytlačuje původ-
ní druhy. Sázet do krajiny nepů-
vodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte 

dbát také na to, aby byly dodrže-
ny všechny zákonné povinnosti. 
Občanský zákoník říká: „Nestano-
ví-li jiný právní předpis nebo ne-
plyne-li z místních zvyklostí něco 
jiného, platí pro stromy dorůstající 
obvykle výšky přesahující 3 metry 

jako přípustná vzdálenost od spo-
lečné hranice pozemků 3 metry 
a  pro ostatní stromy 1,5 metru." 
Z  toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby 
nebyla tato povinnost porušena. 
Případně si musíte zajistit souhlas 
vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším mě-

řítku vyžaduje peníze a čas. Ucele-
né informace o tom, co organizace 
takové výsadby obnáší, včetně od-
kazů na finanční zdroje, najdete 
na webu sazimebudoucnost.cz. 
Tam si můžete stáhnout i podrob-
né manuály, jak stromy sázet a jak 
o ně po výsadbě pečovat. Na webu 
najdete také informace o možnos-
tech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá

Vysazené stromy je dobré evi-
dovat. K  tomu slouží centrální 
registr stromů na webu Sázíme 
budoucnost. Zaregistrovat do něj 
výsadbu může každý, kdo od roku 
2019 vysadil stromy mimo les. Po 
zaregistrování se strom přidá na 
interaktivní mapu a  započítá se 
mezi nové stromy vysazené v naší 
krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikát-
ní přehled o  druzích a  počtech 
stromů vysazených v ČR a může-
me měřit dopad společného úsilí 
všech, kdo sází stromy. Na celo-
národní úrovni neexistují žád-
né souhrnné přehledy o  kácení 
a  sázení stromů. Registrace nově 
vysazených stromů je proto velmi 
důležitá.

MĚSTSKÁ POLICIE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ INFORMUJE

JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA VLASTNÍM POZEMKU
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Ohlédnutí za loňským rokem 
u mladých hasičů

Situace v  zemi nám bohužel 
zhatila možnost se potkávat, a  tak 
z  původního plánu se nám poda-
řilo zachránit pár schůzek a  jeden 
zajímavý výlet.

Děti v našem kroužku 10. 9. 2020 
vyrazily na akci Den s hasiči, který 
se protáhl na celý víkend. Autobus 
nás pohodlně dovezl do Města Al-
brechtice v Moravskoslezském kra-
ji. První den jsme vyrazili na pěší 
výlet směr Praděd a  odměnou za 
několika kilometrovou túru byla 

v  plánu zmrzlina na vysílači, ale 
stánek nám bohužel zavřeli. My 
však nesmutnili, protože jsme se tě-
šili na opékání buřtíků a pro ty hla-
dovější byl připraven ještě nášup, 
a to buřtguláš. K našemu údivu se 
ještě do večera sportovalo a běhalo.

V  sobotu hned po vydatné sní-
dani jsme si rychle sbalili batůžky 
a hurá na další výlet, tentokrát bez 
potřeby vlastních sil. Čekala nás 
Osoblažská úzkokolejná železnice. 
Nádherná historická parní soupra-
va nás provezla malebnou krajinou 
a  v  půlce cesty jsme zažili místní 
slavnost Dýňobraní se spoustou 

dobrot, limonád, tvořivých dílen, 
živou muzikou a  blbnutím ve slá-
mě. Příjemné odpoledne se blížilo 
k hlavnímu cíli, a to návštěvě hasi-
čů v Městě Albrechtice.

Bohužel i tento zážitek nám něco 
zkomplikovalo. Hasičům zrovna 
firma opravovala podlahu garáží, 
a  tak se nemohlo dovnitř. Na plo-
še před hasičskou zbrojnici se děti 
dozvěděly vše o vystavené technice, 
výjezdech a vybavení. Nutno dodat, 
že hasiči jsou skvěle vybaveni a zá-
žitek to byl i pro instruktory. Tako-
vou techniku jim můžeme v našem 
kraji jen závidět. K večeru už se šlo 

odpočívat. Po vydatné večeři byla 
připravena lukostřelba, střelba ze 
vzduchovky, hry a zábava.

Neděle byla ve znamení her 
a sportu. Byl to krásný výlet a nut-
no poděkovat za podporu Městu 
Týniště nad Orlicí, které náš krou-
žek pravidelně podporuje formou 
dotace, a Královehradeckému kra-
ji, který nás taktéž poctil finanční 
podporou. My si jen přejeme, aby 
se situace co nejdříve vrátila k nor-
málu a děti se mohly vrátit k spor-
tu, kamarádům a kroužku hasičů.

Kroužek mladých hasičů 
Albrechtice nad Orlicí

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
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Možnost  inzerce
        zdarma
 v týnišťském zpravodaji 
Rada města Týniště nad Orlicí rozhodla v rámci podpory 
podnikatelským subjektům působícím na území obce Týniště 
nad Orlicí, které jsou uzavřené z důvodu vládních opatření, 
o možnosti inzerce ve Zpravodaji města ZDARMA v počtu 
dvou inzerátů během roku 2021 ve formátu A6. 

Inzeráty posílejte na e-mail: dobesova@tyniste.cz



Tříkrálová sbírka je poselstvím lás-
ky a požehnáním, je přáním pokoje, 
štěstí, zdraví. Jednou ročně koledníci 
přinášejí zvěst, že nikdo není sám. 
Pracovníci Farní charity Dobruška 
jsou tu také s vámi. Jsme vám nablíz-
ku i v době covidové a můžeme dál 
pomáhat seniorům a potřebným.

Poděkování
Vážení přátelé Tříkrálové sbír-

ky, dovolte mi, abych vám upřímně 
poděkovala za pomoc a podporu při 
organizaci Tříkrálové sbírky 2021. 
Děkuji vám i  všem dobrým lidem, 
kteří přispěli na pomoc potřebným, 
či jakkoliv jinak v  těchto těžkých 
dnech pomohli.

Letošní Tříkrálová sbírka byla 
jiná. Chyběli malí králové v  bílých 
pláštích v  ulicích, nebylo slyšet ra-

dostné zpívání tříkrálové koledy, 
nikdo nezvonil u dveří domácností. 
Chyběla setkávání, která činí sbírku 
tak lidsky výjimečnou a jedinečnou. 
Díky 5.stupni PES nebylo možno vy-
jít 9. ledna ani v posunutém termínu 
23. ledna do ulic, proto jsme použili 
připravenou variantu se statickými 
stojany a  kasičkami. Tento nápad 
nám nabídl pan Ladislav Horčička 
už v  prosinci, a  přestože jejich fir-
ma měla v  závěru roku velký „fr-
mol“, vyrobila nám 50 ks unikátních 
kartonových stojanů, které nikdo 
jiný v  republice neměl. Tyto stoja-
ny s  kasičkou měly také přihrádky 
s  kalendáříky, cukříky a  informač-
ními letáčky. Rozmístili jsme je do 
všech obcí a měst. Byly v obchodech, 
na obecních úřadech, v  lékárnách, 

v kostelích, v knihovnách apod. Tyto 
kasičky byly zapečetěny stejně jako 
klasické tříkrálové pokladničky. Celý 
výtěžek 274 530 Kč byl hlavně díky 
těmto stojanům. Menší část tvoří da-
rování online, ke dni uzávěrky tohoto 
čísla je to 79 745 Kč. Letošní výtěžek 
se zdaleka nepřibližuje k  výtěžkům 
z minulých let, ale vzhledem k tomu, 
že mnozí prožívají těžké časy v osob-
ním i  pracovním životě, je výtěžek 
velmi povzbudivý a radostný.

Mám velkou radost z  celkové 
částky 354 275 Kč, která se součtem 
výtěžků ze 66 zapečetěných kasi-
ček a  online plateb doposud sešla. 
Konečná částka bude zřejmá až na 
konci dubna. Online část sbírky po-
kračuje na www.trikralovasbirka.cz 
do 30. dubna 2021.

Pro vaši představu uvedu, že loni 
se v  České republice vykoledovalo 
133 mil. Kč, letos je to zatím 79 mil. 
Kč. V Dobrušce jsme měli loni výtě-
žek 802 tis. Kč.

Tříkrálová sbírka je pro naši čin-
nost velmi důležitá, pomáhá zajistit 
služby, pro které se nedaří zajistit 
finance z jiných zdrojů. I když je le-
tošní výtěžek nižší, naše Farní charita 
se musí s  aktuální situací vyrovnat 
a zvládnout ji.

Výtěžek pro Dobrušsko je určený 
pro sociální službu osobní asisten-
ce, na nákup dalších pomůcek do 
půjčovny a na pomoc lidem v nou-
zi. Dobrušská charita obdrží 65 % 
z celkového vykoledovaného výtěžku 
v  místě. Pět procent je určeno pro 
realizaci humanitárních projektů 
v  Indii a  Hondurasu. Tři procenta 
tvoří krizový fond charit pro rychlou 
pomoc při mimořádných událostech 
(např. při povodních). Třetina výtěž-
ku je určena na humanitární pomoc 
Charity Česká republika v zahraničí 
i  u  nás a  na další charitní projekty 
na pomoc lidem v nouzi.

S velkým díkem a přáním 
klidného roku Ing. Jana Poláčková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů 72 327 Kč

VAL, Provoz 803 Kč
Chlístov 1 451 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 35 671 Kč
POHOŘÍ 6 947 Kč
SEMECHNICE 3 250 Kč
Mokré 4 578 Kč
TRNOV, Houdkovice, Záhornice 5 918 Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 14 890 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 18 316 Kč
PŘEPYCHY 14 445 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 5 990 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 12 269 Kč
BYSTRÉ V O.H. 11 352 Kč
JANOV A TIS 5 000 Kč
OHNIŠOV, Zákraví 7 204 Kč
SNĚŽNÉ 2 444 Kč
SEDLOŇOV 7 077 Kč
DOBŘANY, Nedvězí 9 276 Kč
BOHDAŠÍN 2 380 Kč
KOUNOV Šediviny 0 Kč
BAČETÍN Sudín 5 441 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 9 184 Kč
OLEŠNICE V O. H. 3 829 Kč
TÝNIŠTĚ N. O. 5 806 Kč
LÍPA N. O. 8 682 Kč
ON-LINE k 19. 2. 79 745 Kč
CELKEM 354 275 Kč

Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2021! 
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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V rámci celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů Městská knihovna 
každoročně odměňuje své malé 
i velké nejaktivnější čtenáře.

V dětském oddělení byli oceně-
ni:

• Hájek Kristián 
(20 návštěv, 262 výpůjček)

• Svatuška David 
(11 návštěv, 200 výpůjček)

• Hejtmánek Kryštof 
(23 návštěv, 174 výpůjček)

V  dospělém oddělení byli oce-
něni:

• pan Hlavatý Miloslav 
(83 návštěv, 519 výpůjček)

• paní Veverková Lenka 
(31 návštěv, 450 výpůjček)

• Mgr. Jindrová Zdeňka 

(31 návštěv, 429 výpůjček)

Všem čtenářům ještě jednou 
gratulujeme a těšíme se na další se-
tkání u krásných knih.

Jana Novotná 
Petra Štanclová

1. Michal Viewegh je autorem ro-
mánu z  roku 1992, který zachy-
cuje atmosféru v  Českosloven-
sku od doby normalizace až po 
pád komunismu. Na motivy této 
knihy byl natočen stejnojmenný 
český film, v němž hlavní posta-
vy ztvárnili Ondřej Vetchý a Li-
buše Šafránková.

a) Román pro ženy
b) Báječná léta pod psa
c) Účastníci zájezdu

2. Spalovač mrtvol je psychologic-
ký hororový román o  pracovní-
ku krematoria Karlu Kopfrkin-
glovi, z  něhož stává vrah. Roku 
1968 byl natočen film Jurajem 
Herzem, autorem knihy je:

a) Ladislav Smoljak
b) Ladislav Fuks
c) Vladimír Morávek

3. Narodil se v Praze, zde také vy-
studoval gymnázium a poté začal 
studovat práva, která nedokončil. 
Od roku 1927 se začal věnovat 
divadlu, měl zájem o pantomimu 
a film. Spolu se svým divadelním 
dobrým přítelem vystupoval 
v  Osvobozeném divadle. Dru-

hou světovou válku strávil v emi-
graci. Poté se vrací zpět do Čech, 
objevuje se v několika filmech. Je 
autorem knihy moderních pohá-
dek Fimfárum.

a) Jan Werich
b) Jiří Voskovec
c) Vladimír Holan

4. Emily Brönteová se narodila jako 
páté dítě v rodině. Jejími souro-
zenci byli Charlotte, Ann a Pat-
rick Branwell. Jak se jmenuje její 
jediný román?

a) Dvojí život Heleny 
Grahamové

b) Na větrné hůrce
c) Jana Eyrová

5. Vyrůstal v obci Purkarec, vystu-
doval gymnázium v Týně nad Vl-
tavou a pak Zemědělskou fakultu 
Jihočeské univerzity. V roce 2006 
získal jeho román Selský baroko 
cenu Magnesia Litera.

a) Michal Viewegh
b) Jiří Hájíček
c) Jiří Hájek

4. Náměty ke svým dílům čer-

pal z  vyprávění lesních dělníků 
a  sedláků v  době, kdy pobýval 
u svých příbuzných na Srní. Děj 
jeho nejlepšího románu Ze svě-
ta lesních samot se odehrává na 
Březníku nedaleko Modravy.

a) Jindřich Šimon Baar
b) Karel Klostermann
c) Alois Jirásek

7. Román Hostinec u  kamenného 
stolu, který byl předlohou stej-
nojmenného filmu, vyšel v  roce 
1941 a  skutečného autora kryl 
svým jménem Vlastimil Rada. 
Autor pro svůj židovský původ 
již nesměl v té době publikovat.

a) Arnošt Lustig
b) Pavel Taussig
c) Karel Poláček

8. Kniha Synové hor vydaná v roce 
1954 vypráví o  tragédii českých 
lyžařů Bohumila Hanče a  Vác-
lava Vrbaty. Autorem je dok-
tor práv, který jako textař písní 
a herec používal pseudonym Jiří 
Žalman.

a) František Nepil
b) František Kožík

c) František Halas

9. Podle novely Jozova Hanule byl 
natočen film Želary s Annou Ge-
islerovou v hlavní roli. Nedostu-
dovaná lékařka a členka tajného 
odboje se ukrývá v  pohorské 
vesnici před nacistickým proná-
sledováním. Autorka, vlastním 
jménem Věra Hofmanová, pou-
žívala pseudonym:

a) Jakuba Katalpa
b) Ludmila Vaňková
c) Květa Legátová

10. Hlavní hrdinkou životopisného 
románu Ilony Borské Doktorka 
z domu Trubačů se jmenuje:

a) Helena Čapková
b) Milada Horáková
c) Vlasta Kálalová

Své odpovědi se jménem posí-
lejte emailem na adresu dospeli@
knihovnatyniste.cz, nebo poštou 
na adresu Městská knihovna Týniš-
tě nad Orlicí, ČSA 937, Týniště nad 
Orlicí, 51721 do 30.  dubna  2021. 
Hodně štěstí!

MK OCENILA SVÉ NEJAKTIVNĚJŠÍ ČTENÁŘE ZA ROK 2020

SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
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Diecézní centrum pro seniory 
Hradec Králové a Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí vyhlašují I. ročník 
mezigenerační literární soutěže s ná-
zvem „Máme se rádi“, určené dětem, 
mladým a  seniorům. Soutěž je roz-
dělena do dvou kategorií (děti/mladí 
a  senioři) a  má dvě témata - jedno 
pro seniory a druhé pro děti a mladé.

• Téma pro seniory: Co mi na dě-
tech, mladých nejvíce imponuje?

• Téma pro děti a  mladé: Čeho si 
na starších lidech nejvíce vážím?
Délka příspěvku: max. 2 stránky 

A4, žánr není dán
Svoje příspěvky posílejte do 

30. 4. 2021 na e-mail dcs@bihk.cz,

Délka příspěvku: max. 2 stránky 
A4, žánr není dán

Svoje příspěvky posílejte do 
30.  4.  2021 na e-mail dcs@bihk.cz, 
knihovna@knihovnatyniste.cz nebo 
je vhoďte v obálce označené „Mezi-
generační literární soutěž“ do poš-

tovní schránky u knihovny v Týništi 
nad Orlicí.

V e-mailu, prosím, uveďte, do jaké 
kategorie spadáte (senioři nebo děti/
mladí) a kontakt na vás.

Oceněné budou tři příspěvky dětí/
mladých a  tři příspěvky seniorů. 
Ocenění obdrží knižní odměny. Také 
ostatní účastníci soutěže obdrží malý 
dárek.

Oceněné práce budou zveřejně-
ny ve Zpravodaji města Týniště nad 
Orlicí, v  časopise Královéhradecké 
diecéze Adalbert, na facebookové 
stránce Městské knihovny Týniště 
nad Orlicí, na webu Diecézního cen-
tra pro seniory a  webu pro aktivní 
třetí věk www.simeon.cz.

Těšíme se na vaše příspěvky!

PhDr. Veronika Čepelková, vedoucí 
Diecézního centra pro seniory 

a zastupitelka města
a Bc. Bohdana Pokorná, 

 ředitelka knihovny

Na začátku února Městská 
knihovna zveřejnila ve Zpravodaji, 
na webových stránkách a ve svých 
vitrínách soutěžní křížovku pro 
děti. Děti mohly posílat vyluštěnou 
tajenku celý měsíc. V  březnu pro-
běhlo losování a  štěstí se usmálo 

na Barunku Říhovou, které ještě 
jednou velice gratulujeme. Všem 
ostatním soutěžícím děkujeme za 
účast a budeme se těšit na vaše od-
povědi v soutěži „Knižní hrdinové“, 
která právě probíhá.

Jana Novotná

MEZIGENERAČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
PRO DĚTI, MLADÉ A SENIORY

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA PRO DĚTI MÁ SVÉHO VÝHERCE
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Milí čtenáři týnišťského Zpravo-
daje, vítejte u čtvrtého dílu seriálu 
článků o  lesních mateřských škol-
kách.

Jak to chodí v lesních školkách?
Jak už bylo řečeno, v  lesních 

školkách se děti vzdělávají stej-
ně, jako v  kamenných školkách, 
jen s  benefity pobytu na čerstvém 
vzduchu a bytí v intenzivním kon-
taktu s přírodou. I tady se rozvíjejí 
všechny kompetence dané Rám-
covým vzdělávacím programem 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, kupříkladu na rozvoj 
jemné motoriky je skvělé sbírání 
kamínků do mandaly. I  když způ-
sob vzdělávání v  lesní MŠ vypadá 
hodně jinak, dosahujeme stejných 
cílů.

Nejčastějším dotazem lidí, kteří 
se doslechnou o  lesních školkách, 
bývá: „A  co zima, není dětem 
chladno?“ Na to odpovídáme, že 
zima je v  pohodě, protože jsme 
všichni oblečení adekvátně počasí 
a děti se navíc neustále hýbají. Větší 
chladno bývá spíš průvodkyním, 
protože toho přece jen tolik nena-
běhají :) Extrémně nepříznivé po-
časí navíc v  našich končinách ne-
bývá, a když už náhodou je (velmi 
silný vítr nebo silné mrazy), jdeme 
do místní knihovny poslechnout si 
povídání paní knihovnice Moniky, 
jedeme do divadla Drak nebo do 
Galerie moderního umění. Když 
prší, jsme všichni od hlavy až 
k patě oblečení v gumě a mokro na 
nás nemůže. Průvodkyně mají s se-

bou v batohu univerzální oblečení, 
aby v případě, že se někdo zmáchá 
např. v kaluži už na začátku výpra-
vy, mohl být převlečen do suchého. 
Náhradní oblečení má pak každé 
dítě v zázemí školky, drobnosti jako 
třeba rukavice nebo ponožky i s se-
bou v baťůžku.

Další otázkou bývá hygiena. 
„Kam chodíte na záchod?“ No 
kam, do lesa :) Ale ne tak, jako 
spousta lidí, kteří po sobě zane-
chávají po lese papírové kapesníky, 
které si pak vesele poletují po okolí. 
My si pěkně vykutáme na odlehlej-
ším místě jamku, do ní vykonáme 
potřebu a  pak ji zahrneme tak, že 
nikdo nepozná, že jsme právě po-
hnojili les :)

„A co ruce před jídlem?“ V záze-
mí je to jednoduché, teče nám tam 
teplá voda :) Ruce si myjeme i před 
svačinkou v lese. Průvodkyně s se-
bou nosí teplou vodu v  termosce 
a  ekologické mýdlo, a  děti mají 
v baťůžku každé svůj ručník. U sva-
činy sedíme na izolačních podlož-
kách, a jíme svačinu, kterou jsme si 
přinesli z domu. Rodičům bylo do-
poručeno dávat dětem v zimě sva-
činy, které je zahřejí (kaši v termo-
sce, oříšky a  sušené ovoce apod.). 
V letním období upřednostňujeme 
nesladké potraviny i  pití, protože 
dělit se s vosami o svačinu není nic 
příjemného.

„A nemůže se dětem něco stát?“ 
Může, jako kdekoliv jinde, ale rizi-
ka se snažíme minimalizovat tím, 
že je máme zmapovány v krizovém 

plánu i ve svých hlavách. Máme svá 
pravidla, která je potřeba bezpod-
mínečně dodržovat, aby byly děti 
v bezpečí. Prvním jsou pravidla sil-
nice, kdy se děti drží po dvojicích 
za ruce a při přechodu přes silnici 
se nejen pořádně rozhlížejí, ale po-
slouchají i ušima, zda něco nejede. 
V lese je to pravidlo, že na sebe mu-
síme vždycky vidět a že na sebe če-
káme na domluvených zastávkách 
a  teprve potom můžeme jít dál. 
V terénu máme několik oblíbených 
míst, kde trávíme dopoledne. Místa 
dobře známe, všichni vědí, kde jsou 
jaká rizika a  podle toho se chova-
jí. Dovolujeme dětem např. lézt na 
stromy a dáváme jim důvěru v tom, 
jak vysoko až zvládnou vylézt. Děti 
obvykle samy vycítí, na co stačí. 
Nikdy se nám nestalo, že by lezení 
na strom skončilo úrazem. Data 
ze studií, které dělaly zahraniční 
pojišťovny, dokazují, že nejvíc úra-
zů v  mateřských školách vznikne 
srážkou jednoho dítěte s  druhým, 
nikoliv, jak by mohlo být lehce 
předpokládáno, pádem ze stromu 
apod. Děti se učí žít s rizikem, které 
je součástí světa (silnice, nerovný 
terén, vodní plocha, oheň). Naše 
děti mohou pod dozorem pracovat 
i s nožem či pilkou, vědí, co a proč 
se po nich chce, aby byla práce 
s nářadím bezpečná.

„Pro jaké děti a  rodiče jsou lesní 
školky vhodné?“ Zde si dovolíme 
citovat Terezu Valkounovou, před-
sedkyni Asociace lesních mateřských 
školek. „Nejsou pro každého. A lesní 

školky si i  často vybírají, koho vez-
mou. A  je to velmi individuální. 
Hlavně je to o rodičích. Rodič musí 
být připraven, že se mu dítě vrátí 
špinavé. Někdy hodně špinavé. Ro-
diče se musí naučit své děti dobře 
oblékat. A  ne každá rodina je out-
doorová a ne každá má pro své dítě 
dostatek vhodného oblečení. Byť to 
se dá dnes už docela snadno koupit.

A  pak je potřeba, aby rodiče vě-
děli, že jsou v tom společně s dětmi. 
Že lesní mateřská školka není stejný 
servis, co poskytne klasická školka, 
kam dítě odložíte a  jdete. Rodič dí-
těte v  lesní mateřské školce by měl 
být v  užším kontaktu s  pedagogem 
a školkou, aby věděl, co se v ní děje 
a v  jakém prostředí dítě je. Většina 
lesních školek hodně akcentuje pří-
stup být spolu. A  to není pro kaž-
dého.

A  pak je tu ještě jeden aspekt, 
a to je riziko. V  lesních mateřských 
školkách se s ním děti přirozeně se-
tkávají při různých aktivitách. Ať 
už jde o lezení na stromy, nebo práci 
s ostrými nástroji, oheň… A pro ně-
které rodiče to může být zdroj silné 
úzkosti. Strach o  dítě je dnes věc, 
kterou společnost spíše podporuje 
a tento strach silně narůstá. A v les-
ní mateřské školce se rodič s rizikem 
prostě potká.“

V příštím díle Zpravodaje vás se-
známíme s tím, jak probíhá typický 
den v Lesokruhu.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

LESNÍ KLUB LESOKRUH
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V á ž e n í 
čtenáři měst-
ského zpra-
vodaje, i my 
jako ZUŠ po 
nějaké době 
přicházíme 
s článkem. 

V  lednu 
jsme nabírali 
síly pro nové 
plány. Vy-
mýšleli další 

a další možnosti, jak se prezentovat 
nebo jak odprezentovat projekty 
vznikající v  distanční výuce. Uza-
vřeli jsme klasifikaci za první polo-
letí nestandartního školního roku 
2020/2021. Ano, jelikož v názvu naší 
instituce je umělecká škola i my vy-
dáváme vysvědčení. Jsme plnohod-
notné školské zařízení, které je mi-
nistrem školství lehce opomíjeno ve 
všech prohlášeních, a přesto jsme po-
vinni dodržovat a řídit se veškerými 
zákony a paragrafy. Nejsme volnoča-
sová aktivita ani kroužek, poskytuje-
me soustavné umělecké vzdělávání 
a každý rok studia navazuje na rok 
předchozí. Studium je rozděleno na 
přípravné studium, I. cyklus základ-
ního vzdělávání, který je na 7 let a II. 
cyklus vzdělávání vyučující se 4 roky. 
Oba cykly jsou zakončeny absolvent-
ským koncertem, tanečním vystou-
pením, výstavou výtvarných prací 
či představením. Výuka probíhá i ve 
studiu pro dospělé.

Výuka v distančním režimu je jiná, 
nová a v  mnoha případech bez po-
moci zákonných zástupců žáků tak-

řka nemožná. Nechceme popisovat 
celý proces distančního vzdělávání, 
plně si uvědomujeme, kde jsou jeho 
problémy, které se i my snažíme řešit 
během celého procesu výuky. 

Pedagogická profese je celoživotní 
proces, nemůžete nikdy říci, že jste 
dokonalý učitel. Tato profese přináší 
mnohá úskalí. 

Přistupujeme-li k  učitelství jen 
jako ke každodenní práci, řekla bych, 
že syndrom vyhoření přijde velmi 
brzy. Uchopíme-li tuto profesi z  té 
lidské stránky, otevírají se vám úplně 
jiné možnosti například i v té distanč-
ní výuce, jako třeba nám. Mnohem 
více pronikáme do duše našich žáků, 
poznáváme je úplně z  jiného úhlu 
pohledu. Věta, že každý žák je samo-
statná individualita, platí v této době 
mnohonásobně. Při online připojení 
musí pedagog zapomenout na všech-
ny své starosti a přinášet žákům pocit 
pohody a vlastně i naděje. I přes ob-
razovku počítače či telefonu se sna-
žíme neustále žáky motivovat k umě-
leckému studiu ve všech čtyřech 
vyučovaných oborech. Řekla bych, 
že tato doba lehce směřuje pedagoga 
i k zamyšlení se nad psychologickou 
strategii. Při uzavření škol dochází 
k  minimalizaci sociálního kontaktu 
a my, pedagogové, jsme jedni z mála, 
se kterými se žáci vidí pravidelně. 
Vážím si mnohem více vět typu….
těším se na vás, paní učitelko…dě-
kuji, že jste mě pochválila, měla jsem 
dnes ve škole špatný den….rád jsem 
vás viděl, paní učitelko…nevadí mi 
mít hodinu o víkendu, paní učitelko, 
aspoň využiji svůj volný čas… paní 

učitelko, už se doma nudím, tak více 
hraji na nástroj….tohle jsou věty, kte-
ré najednou mají úplně jiný význam, 
nejsou to jen zdvořilostní fráze, žáci 
si váží momentů, kdy si od povinné 
výuky odskočí ke své zálibě. 

Jak je tato doba celkově ve světě 
nepříznivá, musíme říci, že pro reno-
vaci a inovaci naší budovy se jedná o 
dobu příznivější. Již od října je stavba 
v provozu, nejdříve vznikaly prosto-
ry v nové části přístavby a vzhledem 
k nepřízni pandemické situace a uza-
vření škol se otevřel prostor řemesl-
níkům k práci i ve stávající budově. 
Každý den je vidět posun k tomu no-
vému, vysněnému a dlouho očekáva-
nému. Musíme na tomto místě na-
psat, a také to nechceme zakřiknout, 
že spolupráce a komunikace mezi 
školou a druhou stranou, kterou tvo-
ří stavební firma, architekti, dozor 
stavby i samotné město Týniště nad 
Orlicí, zatím vychází klasifikační ter-
minologií na podtrženou jedničku a 
samozřejmě doufáme, že na závěreč-
ném vysvědčení po dokončení všech 
prací se tato známka měnit nebude.

Stejně tak bychom chtěli poděko-
vat všem „sousedům“ za velkou dáv-
ku trpělivosti při stavebních pracích. 
Je nám naprosto jasné, jaké problé-
my jim v současnosti dělají sbíječky, 
elektrická kladiva, nákladní doprava 
aj., věřte nám, že i my, jako škola, se 
snažíme apelovat na všechny zúčast-
něné právě vzhledem k minimalizaci 
ruchu a nezbytnosti dalších pracov-
ních úkonů souvisejících se stavbou. 

Spousta kolemjdoucích a rodičů 
se nás ptá, že je úžasné, kolik nového 

prostoru vznikne. Dovolte nám vše 
uvést na pravou míru. Prostory nové 
vznikají, ale jsou to pro nás prostory 
stmelující. Po skončení celé stavební 
akce budeme moci říci, že veškeré 
obory se učí pod jednou střechou. 
Do této doby jsme k výuce 3x v týd-
nu využívali prostory bývalého kina 
a také díky velkorysosti paní ředitel-
ky i místnosti divadla. Velký sál ZUŠ 
byl využíván pro koncerty a výuku 
tanečního, literárně-dramatického 
i hudebního oboru. Což při tvorbě 
rozvrhů vnášelo každoroční kompli-
kace. Nyní se v nové přístavbě staví 
menší sál, který je navržen pro potře-
by literárně-dramatického oboru a 
také pro zkoušky školních kapel.

Výtvarný obor měl pro výuku 
pouze jednu učebnu, kde se dle po-
třeb malovalo na malířských stoja-
nech anebo se vše muselo kompli-
kovaně vyklidit a připravit jednotlivé 
stoly pro prostorovou tvorbu, jednalo 
se o velmi stísněné prostory. My vě-
říme, že talentovaným výtvarníkům 
se bude od září v „novém“ líbit. Bude 
pro ně přichystané celé jedno patro 
nové přístavby, kde je zvlášť oddě-
lena modelovna a kreslírna, čeká na 
ně nová keramická pec a zadní část 
budovy bude přeměněna na venkov-
ní terasu. V nové přístavbě vzniká i 
nový odhlučněný prostor pro výuku 
bicích nástrojů.

Kapacita školy se tímto krokem 
nenavýší, stále bude moci do školy 
chodit maximálně 470 žáků a my 
doufáme, že se tento počet, díky pan-
demické situaci, nebude snižovat. 

... pokračování na vedlejší straně

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Přemýšlíte o přihlášení svého 
dítěte do naší základní umělecké 
školy?

V letošním školním roce spouští-
me od 1. dubna – do 7. května po-
dání přihlášky do ZUŠ online pro-
střednictvím systému www.izus.cz. 
Veškerý postup je popsán na webové 
stránce školy – www.zustyniste.cz. 
Prosíme o důkladné přečtení těchto 
informací. V ZUŠ se přihláška zaevi-
duje a v průběhu měsíce května (dle 
pandemické situace) budete vyzvá-
ni k  vykonání talentové (přijímací) 
zkoušky.

Pokud nemáte úplnou představu 
o vyučovaných oborech a předmě-
tech, dovolte nám představit projekt, 
který se spouští také v  měsíci dub-
nu – Klauní studio aneb jak se stát 
umělcem. Klauni si do studia zvali 
pedagogy naší školy, aby společně 

přiblížili veškeré hudební nástroje, 
taneční, literárně-dramatický a vý-
tvarný obor. 

Na tomto místě bychom vás rádi 
seznámili s projekty naší ZUŠ, s pro-
jekty, na které vás v této době musíme 
pouze odkázat. Dříve jsme k článku 
ve Zpravodaji přiložili fotografie a 
tím byla akce zdokumentována, nyní 
vás pouze nasměrujeme, kde online 
projekty můžete zhlédnout. Webová 
stránka www.zustyniste.cz, youtube 
kanál ZUŠ Týniště nad Orlicí či FB 
stránka ZUŠ Týniště nad Orlicí, jsou 
vám všem plně k dispozici.

Říjen byl spouštěčem zcela nového 
projektu s názvem Cvičíme se ZUŠ, 
který je dostupný na webu školy či 
youtube kanálu ZUŠ Týniště nad Or-
licí. Hlavními postavami jsou dvě ko-
legyňky klaunice, které cvičí dle retro 
pořadu – Cvičíme s Dádou. Prvotní 

nápad byl, že se bude jednat o vý-
ukové video pro naše nejmladší žáky 
z MŠ, ale postupem času se natáčení 
změnilo pro obě zainteresované v ka-
ždotýdenní přenášení vlastní radosti 
nejen z pohybu, ale i humorných si-
tuací během natáčení.

Od poloviny února do března se 
v pondělí, středu a pátek zveřejňoval 
na FB či webové stránce školy projekt 
s názvem Divoká Symfonie. Jedná se 
rozpracování knihy Dana Browna, 
která obsahuje nádherné ilustrace 
zvířat, profesionální hudební na-
hrávky symfonického orchestru a 
básničky, které zvířata charakterizují 
– to vše je propojeno v jedné knížce. 
Žáci literárně-dramatického oboru 
namluvili básničky a vše se za pomo-
cí pedagoga tohoto oboru (MgA. Ve-
ronika Půlpánová) propojilo v jeden 
líbivý projekt.

  Výtvarný obor se pod štětcem 
našich tří pedagogů (Mgr. Václav 
Drnovský, Mgr. Karolína Drnovská a 
Petra Mňuková) stal součástí projek-
tu Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové Tulipánový měsíc pro onkologii. 
I v  době distanční výuky vznikaly 
kvalitní výtvarné práce malované 
srdcem pro dobrou věc, z  kterých 
měli radost nejen naši žáci, ale pře-
devším ti, kterým byly práce určeny 
– malí pacienti.

Měsíc duben poodkryje projekt 
Klauní studio aneb jak se stát uměl-
cem…, který pro vás připravují dva 
klauni společně s  pedagogy naší 
ZUŠ. Jedná se o možnost zhlédnout 
veškeré vyučované předměty a obory 
v naší ZUŠ.

za ZUŠ Týniště nad Orlicí
Mgr. Tereza Myšáková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodář-
ství od roku 1995 a  její společníci jsou převážně obsluhovaná měs-
ta a  obce. Provozujeme “Překládací stanici a  sběrný dvůr odpadů”, 
“Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti 
v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na 
potřeby a požadavky každého zákazníka.

 
Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“
• Svoz a likvidace separovaných odpadů plast, sklo, papír
• Svoz a likvidace biologického odpadu tráva, listí apod.
• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, 

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3
• Přeprava nákladů
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Smetanova 395
Týniště nad Orlicí, 517 21

tel.: +420 494 371 003

www.odeko.cz

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon

za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč

Plod a květ modrý za 70 Kč
Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč

(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986,
e-mail: jira.fiser@email.cz

Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky

Koupím 
socialistické velké i malé sálové lustry, světla z chodeb a jídelen typu pendy, podlahové lampy 

či pokojové lampičky, dále křesílka, židle, dělící stěny, dekorativní plastiky a podobné.  
Koupím i jiné vybavení, možnost vlastní demontáže.  

Tel: 608 332 066



Vážení rodiče,
žijeme ve složitém „koronavi-

rovém“ období, kdy své žáky sle-
dujeme ve virtuálním prostoru 

v rámci distanční výuky. Je to těž-
ké pro všechny zúčastněné, pro-
tože chybí bezprostřední sociální 
kontakt. Předávání zpětné vazby 
pro rodiče žáků je někdy složité 
a komplikované. Jsme si toho vě-
domi, proto po zavedení komu-
nikačních platforem pro online 
výuku zpřístupňujeme Bakaláře 

pro zákonné zástupce žáků. Zde 
můžete sledovat průběžnou kla-
sifikaci, absenci či výchovná 
opatření týkající se vašeho dítěte. 
S připraveným názorným manuá-
lem v podobě průvodce by to měl 
zvládnout každý. Komunikace 
přes pracovní emaily žáků zůsta-
ne z  pohledu GDPR i  nadále za-

chována.
Pevně věřím, že tento krok po-

vede k mnohem efektivnější zpět-
né vazbě učitele s  jednotlivými 
rodiči. Bohužel, nejde všechno 
tak rychle, jak bychom si to před-
stavovali.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Marian Janko – ředitel ZŠ

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BAKALÁŘŮ PRO RODIČE
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Týniště nad Orlicí 190x58 mm 4B 2021 „Tchán 1“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Slyším dobře,
sleva pro každého?

FOTOSTRANA - PROBĚHLO VE SLUNÍČKU
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