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BETLÉMSKÉ SVĚTLO POTŘETÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Betlémské světlo šťastně doputovalo z  daleké Palestiny také do 
našeho města. Malý plamínek s  velkým poselstvím si tak mohli 
zájemci odnést do svých domovů, aby prozářil jejich příbytky. Na 
náměstí u vánočního stromu jsme si zazpívali koledy, nechyběl ani 
živý betlém v podání dětí. Světlo naděje, lásky a pokoje jsme pak 
ještě předali seniorům a zaměstnancům Geriatrického centra. Při-
pojili jsme též dárky od dětí z Církevní základní školy Jana Pavla II. 
v Hradci Králové. Děkuji paní Janě Matuškové z Mateřského centra 
Ratolest za spolupráci a všem za pěknou účast.Ať Světlo z Betléma 
přináší do našich rodin radost, požehnání a zdraví nejen o Váno-
cích, ale po celý nový rok.

Srdečně přeje Veronika Čepelková
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Vážení spoluobčané,
pokaždé se snažím vymyslet co 

nejoriginálnější novoroční vinš 
a určitě se pokaždé v něčem i opa-
kuji. Ovšem nakonec si uvědomím, 
že až tak podstatný není sám o sobě 
text přání, ale každý jeden člověk, 
kterému jej adresuji. Dovolte mi 

tedy vám popřát do nového roku 
2022 především pevné zdraví, které 
je základem a nutností veškerého ži-
vota. V aktuální době je myslím toto 
vnímáno námi všemi. Pochopitelně 
přeji dostatečnou dávku štěstí, bez 
něhož se v životě neobejdeme. Co je 
mi ale nejvíce vlastní a mám k tomu 
denně desítky důvodů, to je popřát 
každému z  vás, aby měl stále pří-
ležitost se usmívat. Protože jsem si 
vědom, že to není jednoduché a ži-
vot nám klade všemožné ústrky, tak 
určitě mé osobní přání je, abychom 
k sobě byli více ohleduplní a shoví-
vaví.

Osobní pohled na současnou éru 

si snažím sobě vykládat logicky. Lid-
stvo se nachází na určitém civilizač-
ním mezníku, kde se však historicky 
zase z  jiných důvodů nacházelo ví-
cekrát. Nynější etapa v sobě nese ja-
kési drsné vyústění z období blaho-
bytu do něčeho obecně hektického, 
s čímž se učíme žít. A ve společnosti 
se odkrývají charaktery jednotlivců. 
Nechali jsme se tak divně rozdělit 
na ty a ony, a to se fakt musí změnit. 
Bavím se s lidmi a vím, že tohle už 
mnohým hodně vadí. Ale nahlas se 
o tom moc nemluví. Žijeme tu přeci 
spolu v  našem krásném a  poklid-
ném městě i  okolních obcích, tak 
proč si to kazit hloupým nálepková-

ním. Dobře si pamatuji období, kdy 
jsme k sobě měli blíže, zkusme na to 
prosím zase navázat, a ne se neustále 
zabývat hloupou závistí a handrko-
vat cejchováním. Vážím si každého, 
kdo chce pomoci druhému.

Považujme si jeden druhého, to 
nám všem pomůže. Budeme se cítit 
lépe a stav mysli je i dobrý lék. Jsme 
přeci Týnišťáci, lidi od lesa a  řeky, 
a jsem přesvědčen, protože dost ces-
tuji a porovnávám, že žijeme v bezva 
místě. Buďme za to rádi, to skutečně 
není málo. Přeji nám všem jen dob-
rý, zdravý a klidný život.

Libor Koldinský – starosta města

A) Schvaluje:

1. Plán inventur města Týniště 
nad Orlicí a  složení hlavní in-
ventarizační komise a  dílčích 
inventarizačních komisí na rok 
2021.

2. Záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1446/10 o  výměře 23 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. Záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 78/1 o výměře 203 m2, 
prodeje části pozemku p. č. 77 
o  výměře 2 m2 a  prodeje části 
pozemku p. č. 76 o  výměře 15 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

4. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – Město Týniště 
nad Orlicí (IČO 750 15 048) 
na základě žádosti a  v  soula-
du s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu investic 
do výše 115000 Kč na pořízení 
elektrické smažící pánve.

5. Vyplacení odměny pro ředitel-
ky příspěvkových organizace 
Mateřská škola – Město Týniště 
nad Orlicí a  Kulturní centrum 
Týniště nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – U  Dubu Týniště 
nad Orlicí (IČO 75017679) na 
základě žádosti a  v  souladu 
s  ustanovením § 30 odst. 2 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání rezervního fondu do 
výše 30 000 Kč na nákup hraček 
a učebních pomůcek do tříd.

7. Příspěvkové organizaci Základ-

ní škola Týniště nad Orlicí dle 
přílohy vyřazení drobného ma-
jetku v  celkové výši 2 755,– Kč 
z důvodu nefunkčnosti a zasta-
ralosti.

8. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orli-
cí (IČO 486 16 303) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá ve snížení 
odpisového plánu o  12 745 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Městské knihovny ve výši 6 373 
Kč. Částka 12 745 Kč bude po-
užita na nákup materiálu pro 
vytváření při akcích pro děti.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orli-
cí (IČO 428 86 198) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustano-
vením § 32 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání fondu 
odměn do výše 50 000 Kč na 
dofinancování přesčasových 
hodin zaměstnanců za období 
dlouhodobých pracovních ne-
schopností.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 086) na základě žádosti 
a v souladu s ustanovením § 30 
odst. 4 a § 31 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném zně-
ní, posílení investičního fondu 
ve výši do 30 000 Kč a násled-
né čerpání fondu investic do 
výše 30 000 Kč na financování 
údržby a oprav mechanismů.

11. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 086) na základě žádos-
ti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-

čtů, v  platném znění, čerpání 
fondu investic do výše 410 000 
Kč na pořízení kolového trak-
toru ZETOR 7711.

12. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti č. IV-
12-2019810/VB/1, Týniště nad 
Orlicí, T.G.M., p.č. 1096-knn 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

13. Smlouvu na projekt na změnu 
funkčního využití bytu na od-
dělení mateřské školy v objek-
tu č.p. 259, ul. Lipská v Týništi 
nad Orlicí zakázka č. 2118/040 
mezi smluvními stranami: 
Ateliér Zídka, architektonická 
kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, 
500 03 Hradec Králové a Měs-
to Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

14. Plán zimní údržby komunikací 
a  chodníků pro oblast Týniště 
nad Orlicí a  přilehlé obce  – 
Petrovice, Rašovice, Křivice 
a Štěpánovsko na zimní obdo-
bí 2021 - 2022.

15. Výjimku z  počtu dětí ve třídě 
pro Mateřskou školu – Město, 
Lipská 259, Týniště nad Orlicí, 
dle žádosti.

16. Na základě žádosti p. A. Š., ***, 
prominutí poplatku 900 Kč za 
pronájem veřejného osvět-
lení na umístění reklamních 
poutačů na akci,Kaskadérská 
show“, která se z  důvodu ne-
příznivého počasí nekonala.

17. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. O., bytem ***, na období 
od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024.

18. Dodatky ke smlouvám o sdru-
žených službách dodávek ply-
nu na období od 1. 1. 2022 od 

firmy Quantum a.s., Brněnská 
122/212, Vyškov, IČ:25307762 
pro město Týniště nad Orlicí 
a jeho příspěvkové organizace, 
dle ceníku zemního plynu pro-
duktové řady MUNICIPALI-
TA 24 a ukládá starostovi měs-
ta dodatky smluv podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Žádost o  vyřazení a  likvidaci 
starých a poškozených učebnic 
dle přiloženého seznamu v cel-
kové výši 178 201 Kč, které byly 
pořízeny z finančních prostřed-
ků Královéhradeckého kraje.

C) Ukládá:

1. Zařadit do jednání ZM schvá-
lení Obecně závazné vyhlášky 
o  místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodář-
ství.

Termín: Nejbližší zasedání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o  bezplatné výpůjčce ze dne 
6.  6.  2017 uzavřené mezi  Zá-
kladní uměleckou školou Tý-
niště nad Orlicí, IČ 712 30 980, 
a městem Týniště nad Orlicí.

2. Výpověď smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor, která byla 
uzavřená mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  Podnikatelským 
klubem Orlicko a  Podorlic-
ko, z. s., IČ 012 61 029 dne 
11. 11. 2013.

3. Uzavření Smlouvy o  zřízení 

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 69
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 15. 11. 2021

Usnesení č. 70
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 29. 11. 2021
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míst zpětného odběru odpad-
ních baterií a  akumulátorů 
s  firmou ECOBAT s.r.o., Sbo-
rovská 1302/8, 160 00 Praha 6, 
IČ: 26725967 a ukládá starosto-
vi města smlouvu podepsat.

4. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 2243 a části pozemku 
par. č. 2248/3 o celkové výměře 
381 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí.

5. Prominutí plateb nájemného 
z  nebytových prostor v  ulici 
17.  listopadu č.p. 202 a  203, 
Týniště nad Orlicí, pro fir-
mu KOZLOVA PUTYKA, 
s.r.o., Týniště nad Orlicí, od 
1. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

6. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – U  Dubu Týniště 
nad Orlicí (IČ 750 17 679) na 
základě žádosti změnu závaz-
ného ukazatele, která spočívá 
ve navýšení odpisového plánu 
o 1 478 Kč. Po úpravě bude od-
pisový plán Mateřská škola  – 
U Dubu ve výši 68 935 Kč.

7. Vyplacení odměny pro ředi-
tele/ředitelky příspěvkových 
organizací města Týniště nad 
Orlicí: Dům dětí a  mládeže, 
Služby města, Mateřská škola – 
U  Dubu, Základní škola a  Zá-
kladní umělecká škola.

8. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí (IČ 712 37 879) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá ve snížení 
odpisového plánu o  1 222 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Domu dětí a  mládeže ve výši 
17 963 Kč. Částka 1 222 Kč 
bude organizaci ponechána na 
zabezpečení provozních záleži-
tostí.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádos-
ti změnu závazného ukaza-
tele, která spočívá ve snížení 
limitu mzdových prostředků 
o  250 000 Kč. Po úpravě bude 
limit mzdových prostředků 
Služeb města pro rok 2021 ve 
výši 8 468 000 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, 
která spočívá ve snížení odpi-
sového plánu o  6 082 Kč. Po 
úpravě bude odpisový plán 
Služeb města ve výši 1 465 870 
Kč. Částka 6 082,– Kč bude or-
ganizaci ponechána na zabez-
pečení provozních záležitosti.

11. Rozpočtové opatření č. 
13/2021.

12. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad 
Orlicí vyřazení drobného ma-

jetku v celkové výši 42 807 Kč 
z důvodu nefunkčnosti a opo-
třebovanosti.

13. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí vyřazení drobného ma-
jetku v  celkové výši 49.860,40 
Kč z  důvodu nefunkčnosti 
a opotřebovanosti.

14. Vyřazení majetku na základě 
soudního rozhodnutí v  Zá-
kladní škole Týniště nad Orlicí 
ve výši 1 251 262,– Kč.

15. Podání žádosti o  pořízení 
změny č. 1 územního plánu 
Týniště nad Orlicí na Městský 
úřad Kostelec nad Orlicí, jako 
příslušný úřad územního plá-
nování.

B) Bere na vědomí:

1. Zápis z  jednání Sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí 
ze dne 24. 11. 2021.

2. Zápis z porady komise školství 
a  kultury města Týniště nad 
Orlicí ze dne 22. 11. 2021.

3. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Měs-
to Týniště nad Orlicí.

4. Odstranění nedostatků zjiště-
ných při veřejnosprávní kont-
role Mateřská škola Město Tý-
niště nad Orlicí.

5. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže 
Týniště nad Orlicí.

6. Odstranění nedostatků zjiště-
ných při veřejnosprávní kont-
role Dům dětí a mládeže Týniš-
tě nad Orlicí

7. Hodnotící zprávu Domu dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí za 
rok 2020/2021.

8. Celoroční plán činnosti Domu 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí pro školní rok 2021-2022.

9. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí.

10. Vyjádření příspěvkové orga-
nizace Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí k  výsled-
ku veřejnosprávní kontroly 
a opatření k odstranění nedo-
statků.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM Obecně zá-
vaznou vyhlášku o  stanovení 
obecního systému odpadového 
hospodářství.

T: zasedání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Projednat v ZM poskytnutí in-

dividuálních dotací z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na rok 

2022.
T: zasedání ZM

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozem-
ku p. č. 1634/1 o  výměře cca 
126 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí.

2. Záměr pronájmu části pozem-
ku p. č. 96/1 a  části pozemku 
p. č. 104/2 o  celkové výměře 
cca 430 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

3. Změnu zařazení komunikace 
na pozemku p.č. 879 v obci Tý-
niště nad Orlicí a k.ú. Petrovice 
nad Orlicí do kategorie místní 
komunikace.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem ***, na období 
od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

5. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a uzavření nájemní smlouvy p. 
S. V. na adrese *** na období od 
1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 s pod-
mínkou úhrady tříměsíční jis-
tiny. Nájemní smlouva bude 
uzavřena od měsíce ledna 2022 
s  tím, že byt bude připraven 
k  nastěhování 1.  2.  2022 z  dů-
vodu uzavření smlouvy na do-
dávku elektrické energie, která 
bude za období probíhající re-
konstrukce bytu nájemnici plně 
uhrazena.

6. Rozpočet pro rok 2022 pří-
spěvkové organizaci: Mateřská 
škola Město Týniště nad Or-
licí, Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí, Základní 
škola Týniště nad Orlicí, Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí s  tím, 
že výše příspěvku zřizovatele 
bude v  případě korekce zastu-
pitelstvem města, upravena na 
schválenou výši.

7. Střednědobý výhled rozpočtu 
pro rok 2023 a  2024 příspěv-
kové organizaci: Mateřská 
škola Město Týniště nad Or-
licí, Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí, Základní 
škola Týniště nad Orlicí, Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí, Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí, Služby města 

Týniště nad Orlicí.
8. Odpisový plán pro rok 2022 

pro příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Město Týniš-
tě nad Orlicí, Mateřská škola 
U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Or-
licí, Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí, Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí, 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum Týni-
ště nad Orlicí, Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí, Služby 
města Týniště nad Orlicí.

9. Limit mzdových prostředků 
pro rok 2022 příspěvkové orga-
nizaci: Mateřská škola U Dubu 
Týniště nad Orlicí, Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí, 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, 
Služby města Týniště nad Or-
licí.

10. Náklady na reprezentaci pro 
rok 2022 příspěvkové organi-
zaci: Služby města Týniště nad 
Orlicí.

11. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská město  – Město, Týniště 
nad Orlicí vyřazení zastaralé-
ho a  opotřebovaného majetku 
v souladu se Zřizovací listinou 
v celkové výši 42.826,00 Kč.

12. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad 
Orlicí vyřazení a  likvidaci 
nepotřebného a  zastaralého 
majetku dle žádosti v  celkové 
výši 122 680,– Kč.

13. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orli-
cí (IČ 608 84 541) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustano-
vením § 30 odst. 2 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, v  platném znění, čerpá-
ní rezervního fondu ve výše 
10 650 Kč na nákup 6 ks APC 
Back-UPS 500VA.

14. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
(IČ 608 84 541) na základě žá-
dosti změnu závazného ukaza-
tele, která spočívá v  navýšení 
odpisového plánu o 13 392 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Základní školy ve výši 633 348 
Kč.

15. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola – U Dubu Týniště 
nad Orlicí (IČ 750 17 679) na 
základě žádosti a  v  souladu 
s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném 
znění, čerpání fondu investic 
ve výši 14 278 Kč na výmalbu 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 71
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 13. 12. 2021
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a pokládku podlahy po havárii 
na ústředním topení.

16. Umístění do uvolněného bytu 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
paní H. D. od 1. 1. 2022.

17. Budování optické sítě pro fir-
mu Telco Infrastructure, s.r.o. 
(ČEZNET), Duhová 1531/3, 
Praha 4, IČ 08425817, v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí, ale jen 
v případech při výměně staré-
ho vrchního vedení elektrické 
sítě za nové kabelové vedení 
do země.

B) Bere na vědomí:

1. Organizaci školního roku 
2021/2022 v  Mateřské škole  – 
U Dubu, Týniště nad Orlicí.

2. Zápis z  jednání bytové komise 
konané dne 8. 12. 2021.

3. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Služby města Týniš-
tě nad Orlicí.

4. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Služby města Týniště nad 
Orlicí k  provedené veřejno-
správní kontrole.

5. Doplnění vyjádření příspěvko-
vé organizace Základní škola 
Týniště nad Orlicí k  zjištěným 
nedostatkům při veřejnospráv-
ní kontrole.

A) Schvaluje

1. Obecně závaznou vyhlášku 
č.2/2021 o  stanovení obecního 
systému odpadového hospo-
dářství, včetně nového ceníku 
pro právnické osoby a  podni-
kající fyzické osoby zapojeného 
do obecního systému naklá-
dání s  komunálním odpadem 
vznikajícím na území obce.

2. Obecně závaznou vyhlášku 
č.3/2021 o  místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství.

3. Předložený návrh varianty č. 
2 mimoúrovňového křížení 
železniční trati v  Týništi nad 
Orlicí, která je náhradou za že-
lezniční přejezd v ulici T.G.Ma-
saryka.

4. Pořízení změny č. 1 územního 
plánu Týniště nad Orlicí.

5. Obsah změny č. 1 územního 
plánu Týniště nad Orlicí.

6. Pořízení změny č. 1 územního 
plánu Týniště nad Orlicí zkrá-
ceným postupem podle § 55a 
a  následujících stavebního zá-
kona.

7. Zastupitele pro pořizování 

změny č. 1 územního plánu 
starostu města pana Libora 
Koldinského.

8. Prodej části pozemku p. č. 
1446/10 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro L. a L. Z trv. byt. *** 
za cenu 150 Kč/m2 a  poplatky 
s prodejem spojené. Nový poze-
mek p. č. 1446/60 o výměře 23 
m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 2032-144/2021  v  k. 
ú. Týniště na Orlicí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

9. Prodej části pozemku p. č. 
78/1, části pozemku p. č. 77, 
části pozemku p. č. 76  v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro L. a  S. 
T., trv. byt. *** za cenu 600 
Kč/m2 a  poplatky s  prodejem 
spojené. Nový pozemek p. č. 
78/5 o  výměře 203 m2, nový 
pozemek p. č. 77/2 o výměře 2 
m2 a  nový pozemek p. č. 76/2 
o  výměře 15 m2 byly odděleny 
geometrickým plánem č. 2013-
116/2021 v k. ú. Týniště na Or-
licí a  pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

10. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad  Orlicí (IČ 608 84 541) na 
základě žádosti změnu závaz-
ného vztahu mezi zřizovatelem 
a  příspěvkovou organizací, 
která spočívá ve zrušení účelo-
vého neinvestičního příspěvku 
na akci Vánoční ulička ve výši 
10 000 Kč. Akce byla z důvodu 
nepříznivé pandemické koro-
navirové situace zrušena.

11. Dodatek č. 2 ke Zřizovací lis-
tině Základní umělecké ško-
ly Týniště nad Orlicí (IČ 712 
30 980).

12. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniš-
tě nad Orlicí (IČ 712 30 980) 
na základě žádosti částečnou 
změnu účelu použití poskyt-
nutého příspěvku zřizovatele 
na pokrytí energií při výuce 
hudebního oboru v  kině ve 
výši 75 000 Kč. ZUŠ nevyčer-
pané prostředky ve výši 63 535 
Kč využije na dovybavení 
ZUŠ. Finanční prostředky bu-
dou čerpány od 18. 10. 2021 do 
15. 12. 2021 s vyúčtováním do 
17. 12. 2021.

13. Na základě žádosti ředitelky 
SM změnu závazného vztahu 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086), která spočívá ve sní-
žení neinvestičního příspěvku 
na  provoz o  částku 100 000 
Kč. Celková výše neinves-
tičního příspěvku na provoz 
pro rok 2021 bude po úpravě 
17 269 000 Kč.

14. Rozpočtové opatření č. 

14/2021.
15. V  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) záko-
na č. 128/2000 Sb., o  obcích, 
v  platném znění, zmocnění 
Rady města Týniště nad Or-
licí k  provádění rozpočto-
vých opatření pro operace, 
které vzniknou v  období od 
14.  12.  2021 do 31.  12.  2021 
bez určení konkrétní výše pro 
tyto rozpočtové změny:
• pro upřesnění výše transfe-

rů v případě jejich vypořá-
dání nebo z  jiných důvodů 
(změny v  příjmech i  výda-
jích rozpočtu),

• pro výdaje, které bude ne-
zbytné realizovat k  odvrá-
cení škod, prevenci havárií, 
řešení havárií a  živelních 
pohrom, výdaje ve stavu 
nouze, výdaje na vyměřené 
pokuty, výdaje dle pravo-
mocného rozhodnutí sou-
du a další výdaje, kde může 
dojít ke škodám z  důvodu 
časového prodlení,

• při potřebě neočekávaných 
přesunů finančních pro-
středků ve výdajích mezi 
jednotlivými paragrafy 
při péči o  majetek města. 
Provedené rozpočtové 
změny budou předloženy 
k  informování zastupitel-
stvu na prvním zasedání 
roku 2022.

16. Rozpočet města pro rok 
2022 v  tomto členění: 
celkové příjmy (třída 1  – 
4) 105 346 770,21 Kč 
financování (třída 
8) 33 387 290,32 Kč 
celkové zdroje rozpoč-
tu 138 734 060,53 Kč 
běžné a  kapitálové vý-
daje celkem (třída 5  – 
6) 138 734 060,53 Kč. 
Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je rozpočtem schodko-
vým, schodek je kryt finanční-
mi prostředky z  minulých let. 
Plné znění Roz-
počtu na rok 2022. 
Rozpis schváleného rozpočtu 
do plného třídění rozpočtové 
skladby a  změny rozpisu roz-
počtu dle vyhlášky č. 323/2003 
Sb., o  rozpočtové skladbě, 
v  platném znění, včetně po-
třebných korekcí mezi kapitá-
lovými a běžnými výdaji, resp. 
běžnými a kapitálovými výdaji 
rozpočtu, pokud tyto změ-
ny nevyvolávají další nároky 
na  finanční prostředky měs-
ta v  průběhu roku 2022, jsou 
v  kompetenci vedoucí finanč-
ního odboru, která je realizací 
těchto operací pověřena.

17. V  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, zmocnění pro rok 
2022 Rady města Týniště nad 
Orlicí k  provádění rozpočto-
vých opatření bez určení kon-
krétní výše:
• pro změny vyvolané korek-

cemi a  novelami vyhlášky 
o  rozpočtové skladbě ve 
znění změn v průběhu roku 
2022,

• pro změny vyvolané při-
jetím transferů a  realizací 
výdajů účelově poskytnu-
tých plnění a  transferů. 
Uvedená rozpočtová opat-
ření budou předložena 
k  informování zastupitel-
stvu na zasedáních v  roce 
2022.

18. Dle svých kompetencí vyhra-
zených zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
poskytnutí příspěvků a návrat-
né finanční výpomoci svým 
příspěvkovým organizacím 
v  té výši a  za tím účelem, jak 
je uvedeno v následujícím pře-
hledu: viz. tabulka č.1 - str. 6 

19. Dle svých kompetencí vyhra-
zených zákonem č. 128/2000 
Sb., o  obcích, v  platném zně-
ní, poskytnutí individuálních 
dotací a darů následujícím fy-
zickým a právnickým osobám: 
Veškeré transfery, mimo dary 
a  investiční dotaci na poří-
zení dopravního prostředku 
MHD pro společnost AU-
DIS BUS, s. r. o., jsou určeny 
k  čerpání do konce rozpoč-
tového roku 2022, pokud 
není nebo nebude v  průběhu 
běžného rozpočtového roku 
usnesením zastupitelstva sta-
noveno jinak. Dotace podlé-
hají finančnímu vypořádání. 
ZM současně s  poskytnutím 
dotací a  darů schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schvále-
né individuální dotace a  dary 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí a pověřuje starostu měs-
ta podpisem těchto smluv.

20. Střednědobý výhled rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na 
období 2023 – 2025.

21. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pra-
covní činnosti na období od 
01.  01.  2022 do 31.  12.  2022. 
Zaměstnavatelem je město Tý-
niště nad Orlicí, vykonávanou 
činností jsou administrativní 
činnosti související s  vedením 
JPO Týniště nad Orlicí.

22. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pro-
vedení práce na období od 
01.  01.  2022 do 31.  12.  2022. 
Zaměstnavatelem je město 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště nad Orlicí konaného 
dne 13. 12. 2021
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Týniště nad Orlicí, vykonáva-
nou prací je správa webových 
stránek.

23. Odměnu pro starostu města 
dle přílohy k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. ve výši dvou mě-
síčních odměn.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Informace starosty města.
5. Rozpočtová opatření 
    č. 11 – 13/2021.

C) Zamítá:

1. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev.č. 11. Chata 
je postavena na pozemku p.č. 
6956/32 v  k.ú. Holice v  Če-
chách, který je v  podílovém 
vlastnictví Lesního družstva 
Vysoké Chvojno.

2. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev.č. 5. Chata je 
postavena na pozemku p.č. 
6956/51 v  k.ú. Holice v  Če-
chách, který je v  podílovém 
vlastnictví Lesního družstva 
Vysoké Chvojno.

3. Koupi podílů na pozemcích p.č. 
1366 a  1380/4 v  k.ú. Týniště 

nad Orlicí.

D) Ukládá:

1. Předsedovi kontrolního výboru 
Ing. Lukáši Drozdíkovi doplnit 
členy kontrolního výboru po 
jednání s  představiteli přísluš-
ných politických stran a  usku-
pení.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Lukáš Drozdík

E) Revokuje:

1. Usnesení ZM č. 13 ze dne 
21.  06.  2021 bod 6, kterým 
bylo schváleno pořízení změ-

ny územního plánu zkráceným 
postupem, jehož pořizovatelem 
je Město Týniště nad Orlicí, za-
stoupené soukromou osobou 
Ing. Ivou Lánskou, jako opráv-
něnou osobou k pořízení změ-
ny ÚP.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé 
údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Tabulka č. 1

Mateřská škola - Město Týniště n. O. (IČO 75015048) příspěvek zřizovatele 1 083 522,00 Kč

Mateřská škola - U Dubu Týniště n. O. (IČO 75017679) příspěvek zřizovatele 1 014 166,00 Kč

Základní škola Týniště n. O. (IČO 60884541)

příspěvek zřizovatele 2 785 000,00 Kč

účelový příspěvek zřizovatele na opravy a udržování 220 000,00 Kč

účelový příspěvek zřizovatele na činnosti spojené s IT 323 132,00 Kč
účelový příspěvek zřizovatele na spoluúčast k dotaci    v projektu Mo-
dernizace školních dílen 59 271,00 Kč

návratná finanční výpomoc na akci Modernizace školních dílen 1 126 155,53 Kč

Základní umělecká škola Týniště n. O. (IČO 71230980) příspěvek zřizovatele 350 680,00 Kč

Městská knihovna Týniště n. O. (IČO 48616303) příspěvek zřizovatele 2 739 124,00 Kč

Kulturní centrum Týniště n. O. (IČO 42886139)

příspěvek zřizovatele 4 895 156,00 Kč

účelový příspěvek zřizovatele na akci Čarodějnice 500 000,00 Kč

účelový příspěvek zřizovatele na akci Swingový festival 60 000,00 Kč

Dům dětí a mládeže Týniště n. O.   (IČO 712 37 879) příspěvek zřizovatele 1 280 000,00 Kč

Služby města Týniště n. O. (IČO 428 85 086)
příspěvek zřizovatele 17 586 000,00 Kč

investiční příspěvek na nákup traktoru na zimní údržbu 500 000,00 Kč

Geriatrické centrum Týniště n. O. (IČO 428 86 198) příspěvek zřizovatele 6 568 000,00 Kč

Tabulka č. 2

Lucie Táborská, Lípa nad Orlicí finanční dar na zajištění provozu domácího útulku pro zvířata 10 000,00 Kč

Audis bus Rychnov nad Kněžnou (IČO 150 40 500) investiční dotace na pořízení dopravního prostředku MHD
(do 2024 ∑ 1 550 000 Kč) 310 000,00 Kč

Český rybářský svaz Týniště n. O. (IČO 135 86 084) dotace na nákup cen a na pořádání dětských závodů 8 000,00 Kč
Lesokruh, z. s., Albrechtice (IČO 057 08 338) dotace na provoz lesního klubu 10 000,00 Kč
Základní a mateřská škola Prointepo, s. r. o., 
Hradec Králové (IČO 252 63 633) dotace na mzdové náklady asistenční služby (1 dítě) 10 000,00 Kč

Mateřské centrum Ratolest Týniště n. O.
(IČO 265 86 746)

dotace na mzdové náklady 349 692,00 Kč
dotace na zakoupení stínidel, ekologický program pro děti 20 000,00 Kč

Band-a-SKA, z. s., Týniště n.O. (IČO 038 18 551) dotace na částečné pokrytí nákladů na pronájem zkušebny 18 000,00 Kč
Unie Ftipných Osobností, z. s., Albrechtice n. O. 
(IČO 030 07 553) dotace na pořádání 6. ročníku divadelního plesu 10 000,00 Kč

Sportovní klub Ontario Týniště n. O. (IČO 228 25 037) dotace na pronájem sportovišť, nákup sportovních potřeb, 
doprava na akce 15 000,00 Kč

TJ Sokol Křivice (IČO 486 16 982) dotace na provoz 90 000,00 Kč
TJ Sportovní klub Petrovice (IČO 486 17 024) dotace na provoz 90 000,00 Kč
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Nový zákon o  odpadech přinesl 
mimo jiné i  nutnost změn obecně 
závazných vyhlášek. Jednou z nich 
je i vyhláška o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 
s  platností od 1.  1.  2022, kterou 
schválilo zastupitelstvo na svém za-
sedání v pondělí dne 13. 12. 2021.

Vyhláška obecně popisuje sou-
časný systém nakládání s  odpady 
ve městě Týniště nad Orlicí a  jeho 
místních částech Velké Petrovice, 
Petrovičky, Rašovice, Křivice a Ště-
pánovsko, vznikající v  domácnos-
tech. Ve vyhlášce je uvedeno, jak 
a  kam lze odpad odkládat. Vzhle-

dem k  šířícímu se nešvaru, a  to 
konkrétně k  odkládání odpadu 
občany mimo odpadové nádoby, je 
toto v rozporu s ustanovením této 
vyhlášky, a proto postižitelné. Dále 
upozorňujeme na změnu v  ode-
vzdávání stavební sutě na sběrném 
dvoře. Množství bylo vyhláškou 

omezeno na 50 kg na osobu a rok.
Zájemci o  znění celé vyhlášky 

se mohou podívat na úřední desku 
Městského úřadu v Týništi nad Or-
licí a dále bude vyhláška přístupná 
na webu města.

Josef Urbánek, 
odbor životního prostředí

NOVÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Roční sazba poplatku na rok 2022 činí 840,– 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

TJ Sokol Týniště n. O. (IČO 464 57 895) dotace na provoz, kulturní a sportovní činnost, vybavení, Slet 70 000,00 Kč
CrossAir, z. s., Týniště n. O. (IČO 055 57 844) dotace na táborové doplňky, nářadí, elektronické scénáře 30 000,00 Kč
Běžíme.cz, z. s., Týniště n. O. (IČO 075 27 420) dotace na Běh týnišťskými pralesy 10 000,00 Kč
Klub dětí a mládeže Hradec Králové (IČO 266 79 302) dotace na úklid řeky Orlice 8 000,00 Kč
Český svaz chovatelů Týniště n. O. (IČO 608 86 005) dotace na nákup čestných cen a pohárů při výstavách 12 000,00 Kč
Český svaz včelařů Týniště n. O. (IČO 750 75 181) dotace na zajištění léčiv a sady pro aplikaci aerosolu 6 505,00 Kč
Myslivecký spolek Petrovice (IČO 265 95 494) dotace na nájemné skladových prostor, na energie, na krmivo 12 000,00 Kč
RG RYCON Hradec Králové (IČO 034 86 486) dotace na pokrytí provozních nákladů (14 účastníků) 25 000,00 Kč

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

dotace na provoz (energie, mzdy, údržba, činnost oddílů) 2 889 000,00 Kč
atletika: dotace na Týnišťskou „10” 10 000,00 Kč
vodáci: dotace na náklady vzniklé při provádění úklidu řeky  
Orlice a přilehlého břehu 10 000,00 Kč

atletický stadion: výměna oplocení - dokončení 64 000,00 Kč
fotbalové hřiště Olšina: oprava ohřevu vody v šatnách 
2. etapa (∑ 120 000 Kč) 60 000,00 Kč

fotbalové hřiště Olšina: výměna oplocení - dokončení 62 000,00 Kč
atletický stadion: vrtaná studna - dokončení  (∑ 212 623 Kč) 65 000,00 Kč
fotbalové hřiště Olšina: vybudování tréninkové plochy 145 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených Týniště n. O. (IČO 750 08 050) dotace na pokrytí nákladů na dopravu na společné výlety, … 15 000,00 Kč
Okresní sdružení ČSU Rychnov n. K. (IČO 004 35 783) finanční dar: Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 2020-21 2 000,00 Kč
Domácí hospic Setkání Rychnov n. K. (IČO 023 05 291) dotace na finanční zajištění mzdy zdravotní sestry 50 000,00 Kč
Eva Kučerová - Natura Hlinné (IČO 455 49 389) finanční dar na vydání vlastivědného Sborníku Panorama 2 000,00 Kč

Centrum Orion Rychnov n. K. (IČO 682 46 901)
dotace na mzdové náklady pracovníka v centru celodenních
 služeb (1 dítě) 15 000,00 Kč

dotace na mzdové náklady osobních asistentů (1 dítě) 15 000,00 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec (IČO 486 23 814) dotace na provozní náklady střediska Hospic Anežky České 25 000,00 Kč

Péče o duševní zdraví Pardubice (IČO 642 42 218) dotace na pokrytí osobních nákladů (klienti na území města
Týniště nad Orlicí) 15 000,00 Kč

SDH Týniště n. O. (IČO 720 66 156) dotace na akci Dětské odpoledne s hasiči 10 000,00 Kč
Hasiči Albrechtice nad Orlicí (IČO 709 45 926) dotace na autobusovou dopravu dětí na tábor 20 000,00 Kč

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
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Vánoční dílny pro školu
Začátkem prosince jsme na-

bídli 1. stupni ZŠ možnost přijít 
na naše vánoční kreativní dílny. 
I  přes střídající se karantény a  ne 
úplně stabilní situaci, k nám nako-
nec dorazilo 8 tříd. Děti si užíva-
ly jiné prostředí a  tvoření andělů, 
přáníček nebo zvonků s úsměvem 
a  nadšením. Prostě máme tady tu 
tělocvičnu hned za rohem, a  to je 
velké plus. Děkujeme všem tří-
dám a jejich učitelkám za návštěvu 
a doufáme, že výrobky od nás zpří-
jemnily adventní čas.

Pečeme pro GC
Během prosince jsme podpořili 

Geriatrické centrum v Týništi nad 
Orlicí a  napekli jsme jim devět 
druhů cukroví. Spousta z  vás nás 
podpořila a  poslala příspěvek na 
nákup surovin, někteří dorazili i do 
DDM a pekli společně s námi. Díky 
všem, co se zapojili do této akce, 
díky nim jsme upekli vanilkové 
rohlíčky, linecká kolečka, banán-
ky, perníčky, medovníkové koule, 
pracny, kakaové linecké, kokosové 
vymačkávané a myslivecké knoflíky. 
Hance, Marušce, Róze, Kristýn-
ce a  Simče děkujeme za pomoc 
i  přímo v  kuchyni, další poděko-
vání patří dětem z kroužků Veku-
ve, Herníček, Šikulka, Holčičiny 
a  Kreativka. Ti také přiložili ruku 

k dílu. Věříme, že si klienti GC po-
chutnali.

Andělské zvonění
Třetí adventní neděli se nám 

po městě rozlétli andělé. Společně 
jsme připravili odpolední puto-
vání po stanovištích pro rodinky 
s dětmi. Tam pak účastníci splnili 
drobný rychlý úkol a  po fáborko-
vé cestě se vydali dál. V rámci této 
akce mohli účastníci přinést také 
balíčky s  cukrovím pro klienty 
GC, které jsme po skončení rov-
nou předali. Počasí nám nakonec 
vyšlo krásné, chvíli před začátkem 
se rozpustila mlha a  vykouklo na 
chvíli sluníčko. Ale i  přesto při-
mrzávala křídla. Možná i  proto 

byla účast skromná a  dorazili jen 
ti, kteří se mrazu nezalekli. A těm 
se to vyplatilo. Víme od nich, že si 
cestu moc užili. Někteří si cestou 
rozeznívali zvonečky, jiní přišli an-
dělsky ozdobeni. Děkujeme všem 
andělům na stanovištích, jsme moc 
rádi, že vás máme.

V lednu najdete na našich strán-
kách také nabídku našich letních 
táborů, tak se mrkněte, ve zpravo-
daji budou v únoru.

Nabídku našich dílen a  akcí na 
leden najdete na našich webov-
kách, těšíme se na děti i  dospělé, 
podle možností.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - PROBĚHLO…
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Adventní chvíle jsme v naší sku-
pince prožívali už od svatého Mar-
tina. Sníh nám sice ještě nenapadl, 
ale alespoň jsme si zahráli na koní-
ky a vyprávěli příběh o sv. Martino-
vi. Při přípravě martinských rohlíč-
ků jsme byli všichni překvapeni, jak 
šikovné ručičky mají malí kuchaři.

Naše malé dětičky vánoční zvyky 
a tradice teprve poznávají a někte-
ré je ještě ani nestačily zaregistro-

vat. Přesto mají radost z každé hry 
a  z  maličkostí. Tvoří se zde první 
kamarádství, ohleduplnost a  vzá-
jemné sdílení. Zkrátka vše, co k ad-
ventu patří. Pro Mikuláše si děti 
nachystaly básničky, tanečky a pa-
pírové čertíky a on jim s andílkem 
na oplátku připravil malou nadílku.

Když napadl první sníh, na naší 
zahradě se objevili malí sněhuláčci 
a ti nejmenší chytali první vločky.

Při procházkách děti zaujal nejen 
sníh ale i kaluže, vánoční výzdoby 
na oknech, rozsvícený vánoční 
strom na náměstí i  na naší zahra-
dě. Při tvoření přáníček a  vánoč-
ních dárečků se zapojují i nejmenší 
tvořílkové. Je úžasné sledovat, jaké 
pokroky dělají den co den.

Na Vánoce nesmí chybět překva-
pení a také cukroví. I u nás se peče. 
A je co hlídat. Perníčky všude voní 

a  máme co dělat, aby vydržely do 
vánoční besídky. Pokud ne, zbydou 
nám alespoň fotografie ze společ-
ného pečení a zdobení.

Dětská skupina Tomík přeje 
všem dětem, maminkám a  tatín-
kům krásné společné chvíle, a hlav-
ně hodně zdravíčka v  dalším no-
vém roce.

Mgr. Lenka Otavová a kolektiv

ADVENTNÍ ČAS V DĚTSKÉ SKUPINĚ TOMÍK

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
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Vážení čtenáři,
jistě jste si v  mi-

nulém čísle Zpra-
vodaje všimli titulní 
stránky s  podtitu-
lem… páska přestři-
žena, zuška startuje 
v  novém… Ano, 

byla to připomínka slavnostního 
cíle cesty, na kterou jsme se vydali 
v září roku 2020. Bylo to období, kte-
ré nám přineslo spoustu radosti, ale 
také starostí nejen s výstavbou toho 
krásného, co stojí na Tyršově náměs-
tí, ale i úsilím o co nejkvalitnější za-
jištění výuky pro naše žáky.

Již při samotném aktu slavnostní-
ho otevření naší školy jsem vyslovil 
slova díků všem, kteří se podíleli 
na její výstavbě. Podnětem pro tuto 
stavbu byla zpráva ČŠI, která v roce 
2016 při hodnocení své návštěvy 
konstatovala, že prostory školy ne-
odpovídají potřebám pro výuku. 
Vstřícný krok k realizaci stavby uči-

nilo vedení města Týniště nad Orlicí, 
které uvolnilo finance, projektová 
kancelář pana architekta Jiřího Zíd-
ky navrhla stavební projekt, který 
realizovala firma Kerson. To vše 
vypadá na papíře velmi jednoduše, 
ale nebýt naprosto bezproblémové 
spolupráce všech zainteresovaných, 
včetně stavbyvedoucího Jana Šolí-
na, stavebního dozoru jak v  osobě 
pana Radka Myšáka, tak i vedoucího 
odboru správy majetku města pana 
Zdeňka Hejny, škola by za tak krátké 
období nebyla pro výuku k dispozi-
ci, nehledě na to, že by neposkytova-
la vše a v takové kvalitě, jakou jsme si 
přáli. Měli jsme opravdu velké štěstí, 
že naše připomínky nejenom při 
práci na projektu, ale i při samotné 
stavbě byly vždy vyslyšeny a s námi 
komunikovány. Samozřejmě, že te-
prve čas ukáže, zdali se vše povedlo, 
ale už optimistické a  vroucí reakce 
samotných návštěvníků Dne otevře-
ných dveří nám daly za pravdu, že se 

dílo podařilo. A k tomu všemu mu-
sím na tomto místě uvést i nadšení 
dětí, žáků, kteří novou školu navště-
vují již od 6. září.

Naše výuka musela být ve druhém 
pololetí minulého školního roku 
uzpůsobena potřebám stavby, někdy 
s menšími, jindy s většími problémy. 
Přesto jsme našli s  pedagogy spo-
lečnou cestu k tomu, aby se vzdělá-
vací proces na naší škola nezastavil. 
Objevili jsme i  nové směry, např. 
venkovní koncerty v měsíci červnu, 
které chceme ponechat i  v  dalším 
období a  naším přáním je, aby se 
staly tradicí.

Moje poděkování patří také všem, 
kterým stavba znepříjemňovala ži-
vot, především sousedním obyvate-
lům naší školy. Chci jim poděkovat 
za toleranci, ochotu vydržet každo-
denní pracovní ruch a v neposlední 
řadě i slova soudržnosti během stav-
by. Doufám, že i oni budou spokoje-
ně a teď už nerušeně pobývat v sou-

sedství školy, kterou máme tak rádi.
I my, samotní zaměstnanci zušky, 

jsme dokázali v  době stavby i  sa-
motné přípravy na otevření školy 
v  září  2021 přidat ruku k  dílu. Na 
tomto místě chci poděkovat své zá-
stupkyni slečně Tereze Myšákové, 
která byla po celou dobu nedílnou 
součástí celé realizace projektu. My-
slím, že i  my, zaměstnanci, si nové 
prostory užíváme a  vymýšlíme, jak 
dále školu „vyšperkovat“. To vše dě-
láme jen pro jediné, aby se vaše děti, 
potažmo naši žáci, cítili u nás poho-
dově a měli školu rádi.

My, zaměstnanci školy, se budeme 
snažit po celý letošní rok 2022 přiná-
šet dětem to nejlepší, co budeme po-
važovat za nejsmysluplnější při jejich 
uměleckém vývoji. Vždyť to má naše 
škola i v samotném názvu.

Přeji vám všem v  roce 2022 hoj-
nost zdraví a plnou nůši štěstí, spo-
kojenosti a radosti.

Mgr. Pavel Plašil

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Do naší mateřské školy přišel 
7.  prosince Mikuláš, čert a  anděl. 
Prošli všechny naše třídy a děti jim 
řekly básničky a zazpívaly písničky. 
Za odměnu dostaly od anděla ad-
ventní kalendář a od čerta metličku. 
Někdo se bál, tak vše mohl pozo-
rovat zpovzdálí, a ti ostatní mají na 
památku krásné fotografie. Budeme 
se těšit, že nás Mikulášova družina 
navštíví i příští rok.

Celý prosinec jsme si povída-
li o  adventu a  těšili se na Vánoce. 
Společně jsme tvořili výzdobu, aby 

to vypadalo vánočně i v naší školce. 
Vystřiženými vločkami v  oknech 
jsme lákali sníh, abychom mohli 
venku stavět sněhuláky. To se nám 
podařilo a pár jich stálo chvilku na 
naší zahradě. Ve třídách jsme měli 
adventní svícínky a zpívali jsme ko-
ledy. Ty jsme pak 10. a 13. prosince 
zpívali v rámci dopolední procházky 
na sídlišti U Dubu, abychom potěšili 
kolemjdoucí, a  i v  tomto nelehkém 
čase různých omezení šířili radost 
a vánoční atmosféru.

Také jsme si ozdobili vánoční 

stromeček na terase a před školkou. 
O  jeho výzdobu se postaraly děti. 
Doma tvořily ozdoby a  cestou do 
školky nebo při procházkách je po-
věsily na stromeček. Výsledek dopa-
dl moc dobře a děkujeme rodičům 
za spolupráci.

V  týdnu od 13.  prosince jsme 
s  dětmi pekli perníčky. Společně 
jsme udělali těsto, děti vykrajovaly, 
paní učitelky perníčky upekly a nej-
větší zábava byla při jejich zdobení. 
Všichni byli opravdu šikovní a moc 
jsme si to užili.

17. prosince k nám dorazil Ježíšek 
a  nechal dětem pod stromečkem 
spoustu dárků. Rozbalování dopro-
vázelo nadšení, rozzářené dětské oči 
a hromada veselé nálady. Děti byly 
nadšené ze všech nových hraček, 
se kterými si budou ve školce hrát. 
Také jsme si povídali o  tom, co si 
kdo napsal do dopisu pro Ježíška 
a  moc se těšíme, až si po Novém 
roce budeme vyprávět, jestli se dě-
tem všechna jejich přání splnila.

Za kolektiv MŠ – U Dubu 
 Bc. Veronika Lapšanská

Každé město před Vánocemi 
rozsvěcí svůj vánoční strom. U nás, 
v  Týništi nad Orlicí, tomu nasta-
lo v neděli 21. 11.  , tedy ještě před 
započetím adventu. Malé pódium 
na náměstí už nás čekalo a tak jsme 
stromeček rozsvítili a  zazpívali vá-
noční písně. Byli jsme rádi, že po 
ročním nezpívání si můžeme zazpí-
vat a tak trochu naladit lidi a potěšit 
je hezkou písničkou.

Podzim už odešel, zima zalézala 
za nehty a  my jsme si svoji školku 
začali zdobit – Mikuláši s čerty a an-
děly, vločkami, vánočními ozdo-
bičkami vlastnoručně vyrobenými. 
Aby to ve třídě vypadalo jako u nás 
doma na Vánoce, postavili jsme 
stromek a všichni jsme ho ozdobili. 
A o tom není žádný žert, že školku 
navštívil čert. Nepřišel však sám, 
přišel s Mikulášem a andělem. Tak, 

aby nálada byla veselejší a vše bylo 
komornější, procházeli Mikuláš, 
čert a  anděl jednotlivými třídami 
a  najednou se zjišťovalo, že pytel 
čerta je prázdný a  naše děti jsou 
vlastně všechny hodné. Čert nebyl 
tak zlý, protože všem dětem rozdal 
balíčky.

Teď už jen čekáme, kdy nás na-
vštíví Ježíšek a obdaruje nás dárky. 
Až tento článek budete číst, bude už 

nový rok 2022. Přejeme vám tedy, 
aby se situace uklidnila, abychom 
byli všichni šťastní a  nezapomeňte 
se na sebe usmívat.

Za mateřskou školu zpracovala 
Bc. Zdeňka Veselková

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Letos 8.  prosince uplyne 26 let 
od otevření našeho hospice, první-
ho v ČR. Na modelovém příkladu 
jsme tehdy chtěli poukázat na situ-
aci terminálně nemocných, umíra-
jících a  jejich blízkých, která před 
vznikem hospicové péče u nás ne-
byla dobrá. Za 26 let se mnohé po-
dařilo, přesto je před námi mnoho 
dalších úkolů souvisejících se zlep-
šením přístupu laické i  odborné 
společnosti k  terminálně nemoc-
ným pacientům.

Letos jsme naši službu nemoc-
ným obohatili o  canisterapii. Do 
našeho hospicového paliativního 

týmu přibyla nezvyklá kolegyně  – 
tříletá fenka Lili. Pes má o 2 stupně 
vyšší teplotu těla, a  když rehabili-
tační pracovnice napolohuje pejska 
zády k  pacientovi, může příjemně 
hřát, pacient přitom vnímá klidný 
dech zvířete, jemnou srst.

Děkuji tímto zastupitelstvu Měs-
ta Týniště nad Orlicí, že finančně 
podporuje provoz Hospice Anežky 
České a napomáhá tak kvalitní péči 
o naše těžce nemocné spoluobčany. 
I  díky vám můžeme pokračovat 
a dále rozvíjet naši službu.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel 
Oblastní charity Červený Kostelec

MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ PODPORUJE HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ

Městský výbor KSČM přeje všem občanům města  
v roce 2022 osobní pohodu, spokojenost a hlavně  

hodně a hodně zdraví v této složité době.

MUDr Jan Vaník, předseda

Koupím řadovou garáž kdekoli v Týništi.
tel: 724 542 731
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DALŠÍ AKCE V LEDNU 2022:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LEDEN 2022
DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců
do 2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání, 
tanečky, nástroje…

09:00-12:00
10:00-10:30

HERNA
FLÉTNA - školka

+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)

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

ÚT

HERNA
MIMINKA - konzultace a krátké cvičení s dětmi 
od 3 do 10 měsíců cvičení (balóny, básničky…) 
dle zájmu a dětí

09:00-12:00
09:00-12:00

HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci

SCUK (výdej)

14:00-17:30
14:30-16:30

16:00-17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky
- pro děti od 2 roku do 4 let.

09:00-12:00
10:00-10:45

HERNA
VČELIČKA - školkáči
– děti od 3 do 5 let, (tvoření, hry + hosté, výlety)
VŠEZNÁLEK - předškoláci
- téma, tvoření, hry… + hosté a výlety)

15:00-17:30
15:00-15:45

16:00-17:00

ČT
Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina (soukr.)
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, atletický stadion
SCUK (výdej)

13:15-16:20
15:00-16:00
16:00-18:00

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

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

Odpolední HERNA 
Biblická hodina pro děti

14:30-17:00
od 15:30

 ■ 20.  1.  (Čt) Večerníčkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, 
od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

Plánujeme:
 ■ Tříkrálovou sbírku
 ■ Projektové tvoření a hraní
 ■ 23. 12.–2. 1. 2022 Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Na začátku měsíce prosince jsme se se třídou 6. B zapojili 
prvně do akce „Krabice od bot“, která se konala již 11. rok. Děti 
vytvořily, za podpory rodičů (tímto jim srdečně děkuji), sbír-
ku dárků pro jiné děti, které žijí v tíživé sociální situaci a které 
by nenašly pod vánočním stromečkem žádné dárky. Společ-
ně jsme vytvořili tři krabice, které putovaly na sběrné místo 
v Hradci Králové. Doufáme, že dárky vykouzlí během Štědrého 
dne úsměv na tváři všem obdarovaným. A my jsme s dětmi za-
ložili novou tradici.

P. S. Sbírky se účastnily i děti, které v té době byly v karanté-
ně. Bohužel chybí na fotografii.

Za 6. B Petra Pokorná, tř. uč

KRABICE OD BOT

V České republice žije spousta dětí, které k Vánocům nedostávají žádné dárky. A není to proto, že by 
zlobily a dárky si nezasloužily. Je to spíš o tom, že jejich rodiče na dárky nemají peníze. Může to být tím, 
že je jeden z rodičů nemocný, nebo se mu nedaří najít práci. Některé děti zase mají jen maminku, nebo 
tatínka, jiné už rodiče nemají vůbec a bydlí třeba u babičky.

Komiks je součástí projektu Krabice od bot, vznikl za podpory 
společnosti Avast a jeho autorem je ilustrátor Nikkarin, 2020www.kabiceodbot.cz
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Snad každý z nás se těší na dny, 
považované na nejkrásnější dny 
v roce. Na dny, kdy mají k sobě lidé 
blíž… Pro děti to platí dvojnásob, 
vždyť kouzlo Vánoc je pro ně zavr-
šeno příchodem Ježíška.

Poslední školní dny před Váno-

cemi jsou vlastně naplněny přípra-
vami na tento čas. V  odděleních 
školní družiny se zdobí stromečky, 
zpívají vánoční koledy a písně v do-
provodu klavíru a rolniček. Děti si 
s  paními vychovatelkami povída-
jí o  významu Vánoc, připomínají 

a  vysvětlují zvyky a  tradice. Také 
vyrábějí přání a vánoční dárky pro 
své blízké. Předposlední den školy 
paní vychovatelky pořádají besíd-
ky, při nichž děti hrají různé hry 
a soutěže a  jsou odměněny medo-
vými perníčky.

Poslední školní den se paní vy-
chovatelky s  dětmi rozloučí s  přá-
ním bohatého Ježíška, pohodových 
Vánoc a  šťastného shledání v  no-
vém kalendářním roce.

Jana Šimková, vedoucí ŠD

Na naší ZŠ proběhne 16.  úno-
ra 2022 testování IQ pořádané spo-
lečností MENSA, které slouží k vy-
hledávání nadaných dětí. Testování 
je zpoplatněné částkou 200,– Kč/
dítě a  je zcela dobrovolné. Infor-
mace o  výsledku je důvěrná a  do-

stane ji pouze rodič. Přihlašování je 
možné pouze pro žáky, kteří budou 
v  době testování žáky ZŠ Týniště 
nad Orlicí.  V  případě zájmu na-
leznete více informací na webu ZŠ 
v sekci aktuality.

Mensa je mezinárodní organiza-

ce, která byla založena v roce 1946 
v  Oxfordu. Jedná se o  sdružení 
nadprůměrně inteligentních lidí, 
které mají za cíl využít inteligenci 
ve prospěch lidstva. Členem Men-
sy se může stát každý, kdo dosáh-
ne věku 14 let a v testu inteligence 

dosáhne výsledku mezi horními 
dvěma procenty celkové populace 
(IQ nad 130). Děti mezi 5 – 14 lety 
se mohou stát členy Dětské Men-
sy. Počet členů Mensy je přes 6000 
a ČR patří ve světě mezi 10 nejsil-
nějších států.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

TESTOVÁNÍ IQ, MENSA ČR
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Hospodine, ty můj hlas usly-
šíš zrána, ráno ti připravím oběť 
a budu čekat.

Žalm 5,4

Rána jsou něčím zvláštní. Vše 
se pozvolna probouzí k  novému 
dni a  svět je naplněn zvláštním 
pokojem, který nelze zažít v  jiné 
části dne. Proto hrají rána v mnoha 
náboženských směrech důležitou 
roli a nejinak tomu je v křesťanské 
tradici. Právě ráno, prvního dne po 
sobotě, nalezly ženy prázdný hrob. 
Stalo se tak hned po východu slun-
ce (Marek 16,2), tedy ve chvíli, kdy 
tmu protrhly sluneční paprsky. Od 
té doby v  různých pramenech na-
cházíme zmínku o tom, že křesťan-
ský den vždy začíná a končí ránem 

a  tvoří tak jakýsi evangelijní kruh. 
Světlo přišlo na svět při Ježíšově 
narození a  vzkříšením byla pro-
světlena tma smrti. Ráno dostá-
váme darem nový den a  můžeme 
s  nadějí očekávat, co nového nám 
přinese. Uvědomoval si to i žalmi-
sta. Ráno je ideálním momentem 
k  díkůvzdání, modlitbě a  čekání. 
Čekání na to, kam budeme poslá-
ni a koho potkáme, komu budeme 
moci posloužit a udělat radost. Co 
pro nás dnes znamená připravení 
oběti? Žádný dým z býka, ale třeba 
to, že třikrát neodložíme budík, ale 
pokusíme se vstát a věnovat chvíli 
Bohu.

Hospodine, děkujeme ti za dneš-
ní ráno, děkujeme, že jsme se mohli 

opět probudit a  spatřit světlo dne. 
Amen

Píseň:
Díky za toto krásné ráno, díky za 

každý nový den. Díky, za to, co už 
je za mnou jako těžký sen.

Díky za všechny věrné druhy, 
díky, ó Pane, za tvůj lid. Díky, že 
všechny křivdy, dluhy, mohu od-
pustit.

Díky za moje pracoviště, díky za 
každý drobný zdar, díky, za všech-
no krásné, čisté, dík za hudby dar.

Díky, za to, co zarmoutilo, díky 
za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, 
má sílo, cestou nejlepší.

Díky, že smím tvé slovo chválit, 
díky, že Ducha dáš mi též. Díky, že 
nablízku i v dáli lidi miluješ.

Díky, že jsi všem přines spásu, 
díky, toho se přidržím. Díky, že vě-
řím tvému hlasu, že ti patřit smím.

Píseň z Dodatku k evangelickému 
zpěvníku č. 638 Díky (nápěv M. G. 
Schneider, text M. G. Schneider / M. 
Heryán).

Shromáždění v lednu se budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

9.  1.–10:30 h, bohoslužby s  ne-
dělní školou

Bohoslužby 23.  1. v  Týništi ne-
budou. Jsme zváni do Třebechovic, 
kde proběhne slib nového staršov-
stva.

Jaroslav Matuška

Vážení příznivci týnišťské kultury,
na prahu nového roku 2022 bych 

všem chtěla popřát dobrou náladu, 
pevné zdraví, štěstí a  vůbec vše, 
co si přejete a  je pro vás důležité. 
O kulturní zážitky se vám pokusím 
postarat já.

Přesto, že jsme si všichni mysleli, 
že rok 2021 bude normální, mini-
málně lepší než rok 2020, chtě – ne-
chtě jsme se museli smířit s tím, že 
akce KOVID pokračovala a zřejmě 
pokračovat ještě chvíli bude.

Přes ta všechna (většinou ne-
smyslná opatření) se nám pár akcí 
podařilo uskutečnit: divadelní 
představení Intimní příběhy z  ráje 
(13.  6.  2021), módní přehlídku 
paní Součkové (19.  6.  2021), po-
svícení (18.  9.  2021  – to je jediná 
akce, jejíž tradice kovid-nekovid 
nebyla přerušena), 4 představení 
týnišťského divadelního podzimu, 
koncert vážné hudby Prague Cello 
Quertet (19.  9.  2021), vystoupe-
ní Zdeňka Izera  – Na plný coole 
(3. 11. 2021), podařilo se nám roz-
svítit vánoční stromek na náměstí, 
pokud jde o  taneční pro mládež – 
dokončili jsme kurz, který začal v r. 
2020 a  myslím, že Věneček jste si 
všichni užili parádně (jako za sta-
rých dobrých časů) a  rozjeli jsme 
kurz letošní.

Nevíme, co nás čeká, ale pro-
gram na rok 2022 máme hotový 
a  jsme připraveni ho realizovat. 
Takže v krátkosti:

Čekají nás následující tradiční 
akce: ČARODĚJNICE (hlavními 
hvězdami budou skupiny MŇÁGA 
A  ZĎORP a  VYPSANÁ FIXA), 
Prvomájové veselení, jubilejní (po 
druhé přeložený) 25. týnišťský 
swingový festival Jardy Marčí-
ka (hlavní hvězdy: Orchestr Kar-
la Vlacha a  Ondřej Brzobohatý), 
Tradiční týnišťské posvícení, 53. 
týnišťský divadelní podzim 2022, 
Rozsvícení vánočního stromu  – 
Vánoce pro ulici aneb advent je již 
za dveřmi (ve spolupráci se ZUŠ) 
a Ohňostroj.

Pro příznivce divadla jsem na 
„jaro 2022“ připravila 4 profesio-
nální divadelní páteční představení 
v tomto pořadí:

28.  1.  2022  – Divadlo Bez zá-
bradlí/Praha: Další roky ve stej-
nou dobu (Veronika Freimanová, 
Zdeněk Žák)

25. 2. 2022 – UA Pierot/Praha: 
Žena, která uvařila svého manžela 
(Ilona Svobodová, Nela Boudová, 
Otmar Brancuzský)

18.  3.  2022  – Pantheon/Praha: 
Benátky pod sněhem (Veronika 
Arichteva/Kristýna Janáčková, Ja-

romír Nosek, Lucie Štěpánková, 
Filip Cíl)

22.  4.  2022  – Divadlo Kalich/
Praha: Ani spolu, ani bez sebe 
(Jana Paulová, David Suchařípa)

Abonentky (vzhledem ke stále 
nejisté době) nebudou, rezervace 
jednotlivých vstupenek byla spuš-
těna 13. 12. 2021.

Naplánováno dále máme: diva-
delní ples v  režii DS UFO, Fran-
couzský večer (NOS DAMES), zá-
bavný pořad (talk show), koncert 
„vážné“ hudby, nedělní pohádky, 
pohádky pro MŠ a ZŠ, představení 
našich ochotnických divadelních 
souborů, módní přehlídku, vánoč-
ní koncert.

Hned, jak se trochu uvolní proti-
epidemiologické restrikce, musíme 
dokončit Kurz společenského tan-
ce pro mládež (z  r. 2021 zbývají 4 
lekce vč. Věnečku) a  dle možností 
bychom mohli stihnout i  Taneční 
polepšovnu (ale to fakt neslibuju).

Na leden  2022 byly/jsou v  pro-
storách kulturního domu naplá-
nované následující akce + můj ko-
mentář k nim:

9. 1. 2022 – Novoroční koncert 
ZUŠ – NEBUDE

22. 1. 2022 – Divadelní ples (po-
řádá divadelní spolek UFO)  – ve 
zpravodaji je plakátek s  otazníky. 

S největší pravděpodobností nebu-
de, ale třeba se stane zázrak (s nově 
nastupující vládou, kterou jste si 
svobodně zvolili)

28. 1. 2022 – Další roky ve stej-
nou dobu (Divadlo Bez zábradlí 
- Veronika Freimanová a  Zdeněk 
Žák) – plakátek na toto představení 
ve Zpravodaji je a pokud nás nová 
vláda nepřekvapí lockdownem, 
udělám všechno pro to, aby se 
představení uskutečnilo (samo-
zřejmě pro všechny lidi bez ohledu 
na rasu, pohlaví, náboženské a jiné 
přesvědčení). Někde se s  tou „teč-
kou“ začít musí.

Veškeré dění v  kulturním domě 
a akce, které pořádá Kulturní cen-
trum, najdete na webových strán-
kách kc.tyniste.cz, na facebooku 
Kulturního centra, facebookových 
skupinách Týniště n. Orl., na plaká-
tech, případně v  pravidelném hlá-
šení městského úřadu.

Děkuji vám všem za trpělivost, 
zachovejte nám přízeň a  do toho-
to nastupujícího roku 2022, který 
bude bezpochyby naprosto zlomo-
vý a určitě ne jednoduchý pro nás 
všechny, ještě jednou vám přeji 
pevné zdraví a nervy, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Dana Dobešová

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

Myslivecký spolek Petrovice nad 
Orlicí provozuje výkon práva mys-
livosti v katastru obcí Petrovice nad 
Orlicí, Týniště nad Orlicí. a  Štěn-
kov. Jeho hlavní činností v  po-
sledních letech je ochrana zvěře 
a  snižování škod na zemědělských 

a  lesních pozemcích. V  letošním 
roce se opět ve vyšší míře zaměří-
me na odlov zvěře spárkaté, která 
na lesních a zemědělských pozem-
cích dělá škody. Přitom musíme 
dbát, abychom zachovali kmenové 
stavy spárkaté zvěře. Starosti nám 

dělá hlavní silnice, která protíná 
celou naši honitbu a jsou na ní ne-
hody střetu se zvěří s  automobily. 
Nemalou měrou se podílíme na 
kulturních akcích Červen měsíc 
myslivosti.

Naše poděkování patří Městu 

Týniště nad Orlicí za poskytnutou 
dotaci, která nám pomohla uhradit 
výdaje na provozní místnosti, které 
používáme pro výkon práva mysli-
vosti.

Sedláček Jiří

MYSLIVECKÝ SPOLEK PETROVICE



1.  leden jako pevné datum pro Nový rok se v  Evropě začal ujímat 
přibližně od 15. století, ale trvalo dalších dvě stě let, než byl téměř všu-
de zaveden. Neochota změnit tradiční zvyklosti, náboženské reformy 
a složité posuny v kalendáři protáhly ustálení tohoto termínu nakonec 
až do 20. století. Naši předkové, zemědělci, však vnímali počátek nové-
ho roku spíše s příchodem jara, kdy se probouzí příroda, rodí se mlá-
ďata a začínají práce na polích. Jimi vypozorované přírodní zákonitosti 
se nám uchovaly v  lidových pranostikách (z  lat. prognostica). Jsou to 
vlastně stručné předpovědi počasí. Dvě lednové pranostiky naleznete 
v tajence křížovky. (Tajenka z čísla 12/2021: Jaké počasí na svatou Bar-
boru, takový bývá celý advent). -ap-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Havajské ostrovy
Dne 11.  listopadu proběhla 

cestopisná přednáška, která nás 
přenesla na krásné a vzdálené Ha-
vajské ostrovy. Cestovatel, fotograf 
a  spisovatel Petr Nazarov nám 
vyprávěl své zážitky z cest po exo-
tické krajině a  jejích obyvatelích. 
Vyprávění bylo spojené s  video-
projekcí o  místních zvycích, tanci 
Hula Hula, šamanismu a léčitelství, 
o přírodních krásách ostrovů a pu-
tování po jednotlivých ostrovech – 
Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai 
a  Big Islandu. Dozvěděli jsme se, 
že z  Havajských ostrovů je možné 
poštou poslat i kokosový ořech.

David Drábek
Další zajímavou akcí, konanou 

v  knihovně, byla beseda s  drama-
tikem, režisérem a  dramaturgem 
Davidem Drábkem nejen o  jeho 
knižní novince s názvem Ochechu-

le, ale i  o  Týništi nad Orlicí, které 
se v knížce hojně objevuje. V knize 
najdeme nejen hospodu u Věže, ale 
třeba i sídliště U Dubu a představte 
si, že i knihovnu. Ochechule je čás-
tečně autobiografická a velice osob-
ní kniha pamětí Davida Drábka, 
který řekl své dceři Justýně: „Tak 
tady mě máš!“ Dlouho očekávaný 
debut se vzpírá jakékoli definici. Je 
to příběh života po životě, začíná 
totiž až po smrti. Čtenáře provede 
zábavnou i  přemýšlivou formou 
pomyslným labyrintem světa. Na 
začátku besedy jsme se přenesli do 
dětství autora a  spolu s  ním jsme 
znovu absolvovali dálkový běh se 
Slávkem. Snad nebude vadit, když 
prozradím, že zatímco hoši kráče-
li do cíle, ostatní už byli ve škole 
v  šatnách. Odtajněno bylo, jak to 
bylo se známkou za kotoul vpřed 
a  za týden zase za kotoul vzad. 
V  knize najdeme i  to, co autorovi 

napsala univerzitní láska, jak se 
mávalo tenkrát úplně jiný mamince 
do okna porodnice, jak je ošemet-
né brát dítě na pohřeb, protože na 
zdánlivě jednoduchý pozdrav Dob-
rý den, může malé dítě odpovědět 
něco úplně nepředstavitelného. 
V  knížce se dozvíme, proč nemá-
me lámat lidem srdce, koho měla 
babička ráda, jako jediná z rodiny, 
i když byla v kómatu. Ano, beseda 
se nesla v  atmosféře humoru, ve-
selého povídání, ale zároveň nám 
přeběhl občas mráz po zádech, 
když jsme si uvědomili, jak krátký 
může být lidský život. Kdy se člověk 
s někým seznámí, párkrát se ho ze-
ptá, co si dá k jídlu a… pokračování 
si přečtěte v knize.

Pan Drábek byl skvělý, podepsal 
se všem zájemcům do knih a  sr-
dečně pohovořil se všemi účastní-
ky a  také divadelníky ze souboru 
Temno, kteří ho přišli podpořit. 

Největší radost měl z  hrníčků, na 
kterých je vyobrazené „jeho“ Týni-
ště a z bábovky, kterou neopomněl 
připomenout při vysílání Českého 
rozhlasu Vltava v  pořadu Vizitka, 
vysílaného 10.  prosince. V  tomto 
pořadu veřejnosti sdělil, že nejlepší 
autorské čtení se mu povedlo právě 
v Týništi nad Orlicí.

Děkuji za příjemně strávené od-
poledne, bylo velmi inspirující pro 
nás všechny.

Vánoční výstava keramiky
V  půjčovně pro dospělé čtenáře 

jste si mohli prohlédnout Vánoč-
ní výstavu keramiky, kterou pro 
čtenáře a  návštěvníky knihovny 
připravila keramička Blanka Hruš-
ková. Tímto jí posílám velký dík, 
že podpořila vánoční atmosféru 
a přinesla lidem v dnešní době tolik 
potřebnou radost.

Bc. Bohdana Pokorná



DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

V  sobotu 27.  listopadu se usku-
tečnil v  Městské knihovně další 
ročník celostátní akce Den pro 
dětskou knihu. Malí i velcí návštěv-
níci si mohli v  dětském oddělení 
vyrobit vánoční dekorace v podobě 
svícnů, dekorace na stůl či ozdob 

na stromeček. Pro děti byly při-
praveny různé křížovky a  vánoční 
kviz. Při odchodu si každý dětský 
návštěvník mohl zatočit kolem 
štěstí a odnést dárek.

Ve výstavním sále vystoupili žáci 
literárně dramatického oboru ZUŠ 

Týniště nad Orlicí s  představením 
Vačice, která se nesmála. Tímto ješ-
tě jednou děkujeme paní učitelce 
Veronice Plašilové a všem účinku-
jícím za krásné divadelní vystou-
pení.

Celé dopoledne se velmi vydařilo 

a úsměvy na tvářích dětí a dospě-
lých byly pro nás tou největší od-
měnou. V  novém roce se na vás 
budeme těšit při dalších akcích, na 
které jste všichni srdečně zváni.

Jana Novotná
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I  letos chtějí koledníci přinést 
do vašich domovů štěstí, zdraví, 
dlouhá léta, a  především požeh-
nání do roku 2022. Navzdory viru. 
Nemusíte se bát  – zdraví vás, ja-
kožto našich příznivců, i kolední-
ků je pro Charitu na prvním místě. 
Kdo by se bál otevřít, může přispět 
i jiným způsobem.

Jsme připraveni koledovat 
s omezeným počtem skupinek po-
dle aktuálně ochotných dobrovol-
níků, kteří se nám přihlásili. Kole-
da proběhne pouze v  bezpečném 
odstupu a při dodržení pravidel.

Protože ale určitě nenavštívíme 
všechny domovy, budete mít mož-
nost přispět i  do statických po-

kladniček, které budou umístěny 
do 16.  ledna na dvanácti místech 
v Dobrušce.

Hlavní koledovací den dětí bude 
v  Dobrušce a  všude, kde se kole-
duje v okolí sobota 8. ledna 2022.

Věřte, že jen velmi neradi by-
chom koledovali pouze virtuálně, 
protože osobní setkávání je jed-

ním z  nejdůležitějších momentů 
sbírky. Pokud to jen trochu pů-
jde, budeme se snažit nepřipravit 
dárce o zážitek z koledy ani z po-
žehnání, které koledníci do domů 
přinášejí.

Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková,

Farní charita Dobruška

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - POSELSTVÍ LÁSKY 
A POŽEHNÁNÍ, PŘÁNÍ POKOJE, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ

Pod záštitou oblastní charity 
Dobruška proběhne letošní sbír-
ka v několika rovinách

• on line příspěvek na č. ú. 
244057716/0300

• přispět můžete do statických 
pokladniček, které najdete v  led-
nu na městském úřadě, v lékárně 
nebo v kostele

• pokud to bude možné, pro-

běhne i  klasická koleda tří krá-
lů s  písničkou, a  to v  sobotu 
8.  1.  2022 v  dopoledních hodi-
nách

V  případě dotazů nebo zájmu 

o  zapojení se do sbírky kontak-
tujte koordinátorku týnišťských 
koledníků Evu Jenčíkovou, 
725435732

Děkujeme

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
Jménem celé rodiny bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům 

Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí za jejich ochotu, vstřícnost a 
péči o naši milovanou maminku, babičku, prababičku a praprababičku 
paní Zdenku Nyčovou. Jejich zájem a milý přístup nám velice pomohl. 

Standa, Karel, Zdena
děti s rodinami

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti, paní Gavulové a paní Sekyrové, za přání a dárek k mým na-
rozeninám 

Miroslav Pfeifer

Ráda bych touto cestou poděkovala Oddílu sálové kopané za finanční 
příspěvek, který použiji na své další vzdělávání.

Nikola Hájková

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské zá-
ležitosti, paní Gavulové a paní Sekyrové, za přání k mým narozeninám.

Zdenka Forejtková

Už tomu bude 12 let, co nás opustil pan Miroslav Šponar. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové s rodinami



 

 

FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA organizuje 

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2022 

několika způsoby: 

Sobota 8.1.2022 
 

 

VE MĚSTĚ OD 1. – 16.1.2022 

KOSTEL, PENNY MARKET, KAVÁRNA JINÝ KAFE, BUFET NA 
NÁMĚSTÍ, PEKÁRNA SÁZAVA, COOP POTRVINY, ČESKÁ 
SPOŘITELNA, LÉKÁRNA DR.MAX, LÉKÁRNA NA POLIKLINICE, 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, PEKÁRNA MARTA U MLÝNA A NA SÍDLIŠTI 

 1.- 31.ledna 2022 

                              na účet číslo: 66008822/0800  

                              variabilní symbol:777955024 

 

Výtěžek bude použit na 
pomoc seniorům, lidem v nouzi a zdravotně postiženým. 

DĚKUJEME za Vaši podporu! 

KOLEDOVÁNÍ SKUPINEK OMEZENĚ 

DO POKLADNIČEK UMÍSTĚNÝCH 

ON-LINE na www.trikralovasbirka.cz 
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