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A) schvaluje
 
1. Limit mzdových prostředků pro 

rok 2017 příspěvkové organizaci 
Mateřská škola – Město, Mateř-
ská škola – U  Dubu, Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí, 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí a Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí dle žádostí.

2. Odpisový plán pro rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město, Mateřská škola – 
U Dubu, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí a Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí dle žádostí.

3. Žádost příspěvkové organiza-
ce Základní škola Týniště nad 
Orlicí o využití půjčky z rezerv-
ního fondu na výplatu mzdy za 
12/2016 pro školního psycho-
loga. Po obdržení finančních 
prostředků od Evropské unie 
– MŠMT v rámci projektu Ope-
rační program – výzkum, vývoj 
a  vzdělávání budou peníze do 
rezervního fondu příspěvkové 
organizace vráceny.

4. Užití znaku nebo loga města Tý-
niště nad Orlicí pro ústav PCH 
KK Columba, z.ú.

5. Nájemné na rok 2017 pro Poli-
kliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o., 
ve výši 890 355 Kč po navýšení 
inflace ve výši 0.7 %.

6. Nákup darů na Basketbalový 
ples dne 17. 2. 2017 ve výši 3000 
Kč pro SK Týniště nad Orlicí, od-
díl košíkové.

7. Plán prevence kriminality k po-
dání žádosti o  dotaci prevence 
kriminality na rok 2017.

8. Umístění v  DPS v  Geriatrickém 
centru - paní Vošlajerovou Ma-
rii, ***, na základě doporučení 
komise zdravotní a  sociální ze 
dne 15. 1. 2017.

9. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  realizaci přeložky distribuční-
ho zařízení určeného k  dodáv-
ce elektrické energie ve smyslu 
stanoviska provozovatele ze dne 
4.  1.  2017 ev.č. 8120057804 na 
stavbu Štěpánovsko, Týniště nad 
Orlicí 517 21, mezi smluvními 
stranami: ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín – Děčín IV-
-Podmokly, Teplická 874/8, 405 

02 Děčín a  městem Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

10. Smlouvu o  uzavření budou-
cí smlouvy o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlou-
vu o  právu stavby číslo: IV-12-
2014168/VB/1, akce „Týniště 
n.O., Petrovice 15, CONDEC 
– kNN“ mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 
– Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a  budoucí 
povinná město Týniště nad Or-
licí a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

11. Pronájem části pozemku p. č. 
2036 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 235 m2 pro Milana 
Kavuláka, *** a  Andreu Zítko-
vou, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01. 02. 2017 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

12. Vyřazení drobného dlouhodo-
bého hmotného majetku z  uží-
vání dle přiloženého seznamu 
v  Mateřské škole – Město, Lip-
ská 259, 517 21 Týniště nad Or-
licí.

13. Smlouvu o  umístění navádě-
cích cedulí na sloupy veřejného 
osvětlení pro Mgr. Milana Ko-
peckého: 2 ks za 1600 Kč + DPH 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

14. Smlouvu mezi městem Týniš-
tě nad Orlicí a  firmou AUDIS 
BUS, s.r.o., se sídlem Souke-
nická 242, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou o  veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné 
linkové osobní dopravě k zajiš-
tění městské autobusové dopra-
vy v Týništi nad Orlicí a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

15. Dodatek č. 23 smlouvy č.1/ 
2004 na zajišťování v oblasti na-
kládání s odpady mezi městem 
Týniště nad Orlicí a společností 
ODEKO, s.r.o., Smetanova 395, 
517 21 Týniště nad Orlicí na ob-
dobí 1.  1.  2017 až 31.  12.  2017 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

16. Připojení se k  mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a ukládá dne 10. 3. 2017 na bu-
dově radnice vyvěsit vlajku.

17. Návrh ceníku k  pronájmu pro-
stor Kulturního domu Týniště 
nad Orlicí.

18. Smlouvu o  bezplatné výpůjč-
ce dle § 2193 a  násl. zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v  platném znění, mezi smluv-
ními stranami: město Týniště 
nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí a pří-
spěvkovou organizací Mateřská 

   

škola – U  Dubu, Družstevní 
938, Týniště nad Orlicí, 517 21 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z  porady komise školství 
a kultury MěÚ Týniště nad Orlicí 
ze dne 11. 01. 2017.

2. Zápis z porady komise zdravotní 
a sociální ze dne 15. 1. 2017.

3. Požadavky příspěvkové organi-
zace Geriatrické centrum Týniš-
tě nad Orlicí na opravy budovy 
na rok 2017.

4. Inspekční zprávu čj. 
ČŠIH-967/16-H a  protokol 
o  kontrole č.j. ČŠIH-968/16-H 
České školní inspekce v příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
U Dubu.

5. Zápis ze jednání stavební komise 
č. 11 ze dne 04. 01. 2017.

6. Zápis 2/2017 z komise pro život-
ní prostředí ze dne 23. 1. 2017.

C) Ukládá

7. Zařadit do jednání ZM podání 
žádosti o provedení změny kate-
gorie zařazení objektu v  novém 
územním plánu pro město Týni-
ště nad Orlicí do zóny občanské 
vybavenosti, aby mohlo být v ob-
jektu čp. 24 a  čp. 25 na pozem-
cích č. parcely 335/18 a  335/42 
v  k.ú Týniště nad Orlicí, ulice 
Mostecká, Týniště nad Orlicí ve 
vlastnictví *** vybudováno uby-
tovací zařízení pro 6 osob.

8. Zařadit do jednání ZM podání 
žádosti o provedení změny kate-
gorie zařazení objektu v  novém 
územním plánu pro město Týni-
ště nad Orlicí do zóny občanské 
vybavenosti, aby mohlo být v ob-
jektu čp. 297 na pozemku č. par-
cely 814 v k.ú. Týniště nad Orlicí, 
ulice T.G. Masaryka, Týniště nad 
Orlicí ve vlastnictví EKO-CON-
TAINER SERVICE, s.r.o., vybu-
dováno ubytovací zařízení.

9. Zařadit do jednání ZM schvále-
ní dotací spolkům dle zaslaných 
žádostí.

10. Zařadit do jednání ZM Doda-
tek č. 1 k dohodě o vypořádání 
práv a  povinností v  souvislosti 
s ukončením nájmu nebytových 
prostor mezi městem Týniště 
nad Orlicí a Mgr. Milanem Ko-
peckým, bytem Špačice 43, 538 
45 Běstvina.

11. Projednat v  ZM žádost Okres-
ního soudu v  Rychnově nad 
Kněžnou v záležitosti opětovné-
ho zvolení pana Jiřího Beránka 
a  Josefa Drozdíka přísedících 
u výše uvedeného soudu.

12. Zařadit do jednání ZM odkup 
pozemků od *** v  městském 

parku za částku 600 Kč/m2 
o výměře cca 3400 m2.

13. Ředitelce Mateřské školy 
U  Dubu odstranit nedostatky 
zjištěné při kontrole ČŠI a  in-
formovat zřizovatele o  jejich 
nápravě.

Odpovídá: Alena Ullrichová Te r-
mín: 31. 1. 2017
14. Zařadit do jednání ZM financo-

vání Mateřského centra RATO-
LEST, Komenského 106, 517 21 
Týniště nad Orlicí.

Odpovídá:
Ostatní body: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: Jednání ZM

 
A) schvaluje

1. Změnu nájemného z nebytových 
prostor a  pozemků v  majetku 
města o míru inflace za rok 2016.

2. Podání žádosti o  dotaci „Vý-
kon sociální práce s  výjimkou 
agendy sociálně-právní ochrany 
dětí“ u  MPSV v  roce 2017 do 
15. 2. 2017.

3. Jmenování pana Ing. Lukáše 
Drozdíka správcem webových 
stránek města Týniště nad Orlicí 
s platností od 1. 3. 2017.

4. Jmenování paní Ing. Dany Dobe-
šové ředitelkou KC Týniště nad 
Orlicí od 1. 2. 2017.

5. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí žá-
dost o  vyřazení nepoužitelného 
a neopravitelného majetku.

6. Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě 
č. 7720645764, sjednané mezi 
smluvními stranami Kooperati-
va pojišťovna, a.s., Vienna Ins-
urance Group a městem Týniště 
nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

1. Vyhlášení ředitelského volna pro 
Základní uměleckou školu, Tyr-
šovo náměstí 235, Týniště nad 
Orlicí na den 23. 2. 2017.

2. Zápis ze schůze sportovní komi-
se města Týniště nad Orlicí ze 
dne 18. 01. 2017.

3. Organizaci školního roku 
2016/2017 v MŠ – Město, Lipská 
259, Týniště nad Orlicí.

4. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání RM.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM žádost 
o  příspěvek na neinvestiční 
a provozní výdaje pro Prointepo 

ZPRáVy Z RADniCe

Usnesení č. 61
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 23. 01. 2017

Usnesení č. 62
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 6. 02. 2017



   

– Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, s.r.o., Hrubíno-
va 1458, 500 02 Hradec Králové. 
RM doporučuje schválit.

2. Projednat v ZM žádost o finanč-
ní příspěvek a  použití znaku 
města Týniště nad Orlicí v rámci 
projektu Na kole dětem. RM do-
poručuje schválit.

3. Zařadit do programu ZM zá-
měr prodeje části pozemku p.č. 
304/15 v k.ú. Petrovice nad Orli-
cí z majetku města pro pana ***. 
RM doporučuje záměr schválit.

4. Projednat v  ZM žádost *** tý-
kající se odkupu části pozemku 
p.č.1170/1 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí o  výměře cca 70 m2 na 
výstavbu garáže. RM žádost ne-
doporučuje.

Zodpovídá: Body 1 - 4 Ing. Jan Paš-
tika Termín: Jednání ZM

D) Zamítá

1. Žádost p. Kopeckého o  rozšíře-
ní komunikace na pozemku p.č. 
1662/69 proti rozestavěné nemo-
vitosti na pozemku p.č. 1662/61 
v  lokalitě Podboří a  schvaluje 
návrh odboru správy majetku, 
abychom se k  celé záležitosti 
vrátili až po ukončení spojeného 
řízení o změně stavby před jejím 
dokončením a  řízení o  změně 
územního rozhodnutí o  umís-
tění stavby vedené pod spis.zn.: 
MÚTý/STAV/3095/2016 u  sta-
vebního úřadu v  Týništi nad 
Orlicí a  bude jasné, jaká stavba 
bude na pozemku zkolaudována.

 A) schvaluje:
 

1. Přísedícího u  Okresního soudu 
v  Rychnově nad Kněžnou pana 

Josefa Drozdíka, ***, Týniště nad 
Orlicí.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2017, kterou se stanoví školské 
obvody MŠ zřízených městem 
Týniště nad Orlicí.

3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 
304/15 v k.ú. Petrovice nad Orlicí 
z majetku města o výměře cca 75 
m2.

4. Pana Michala Vika jako čle-
na kontrolního výboru od 
1. 3. 2017.

5. Vyplácení odměny neuvolněné-
mu členu zastupitelstva panu Ing. 
Jiřímu Zálišovi od 13. 2. 2017.

6. Zápis z  jednání zastupitelstva 
města č. 17 ze dne 12. 12. 2016.

7. Pana Ing. Jiřího Záliše jako člena 
finančního výboru od 1. 3. 2017.

B) Bere na vědomí

1. Zánik členství pana Libora Kol-
dinského v kontrolním výboru.

2. Rezignaci pana Ing. Ivana Ládra 
na členství ve finančním výboru.

3. Zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období a ukládá objas-
nit schválení užití znaku nebo 
loga města Týniště nad Orlicí pro 
ústav PCH KK Columba, z.ú.

4. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání ZM.

5. Změny kategorie zařazení objek-
tů v novém územním plánu Tý-
niště nad Orlicí dle přílohy č. 2 
a přílohy č. 3.

6. Návrh kupní smlouvy mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a manžely 
*** na odkup nemovitosti domu 
č.p. 240 včetně pozemku parc.č. 
148 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

7. Návrh Dodatku č. 1 k  dohodě 
o  vypořádání práv a  povinností 
v souvislosti s ukončením nájmu 
nebytových prostor mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a  Mgr. 
Milanem Kopeckým, bytem ***.

8. Dotace z rozpočtu města Týniště 

   

nad Orlicí na rok 2017 dle přílo-
hy č.1.

9. Financování Mateřského centra 
RATOLEST, Komenského 106, 
517 21 Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá
 

1. Zařadit do rozpočtu města Týni-
ště nad Orlicí finanční prostřed-
ky na odkup pozemků parc. č. 
1045/1 od *** v městském parku 
o výměře cca 3400 m2 a ukládá 
starostovi města jednat o ceně.

2. Zařadit do rozpočtu města Tý-
niště nad Orlicí finanční částku 
1 890 000 Kč na odkup nemovi-
tosti domu č.p. 240 včetně po-
zemku parc.č. 148 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí a  ukládá připravit 
kupní smlouvu do příštího zase-
dání zastupitelstva města.

3. Zařadit do rozpočtu částku 
20 000 Kč na vypořádání práv 
a povinností v souvislosti s ukon-
čením nájmu nebytových prostor 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Mgr. Milanem Kopeckým, by-
tem ***, a  připravit Dodatek č. 
1 k  dohodě o  vypořádání práv 
a povinností.

4. Zařadit do rozpočtu finanční 
prostředky na dotace z rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na rok 
2017 dle přílohy č. 1.

5. Povýšit částku o  217 000 Kč na 
financování Mateřského centra 
RATOLEST, Komenského 106, 
517 21 Týniště nad Orlicí a zařa-
dit do rozpočtu.

6. Radě města vytvořit veřejno-
právní smlouvu o  umístění dětí 
z jiných obcí, obsahující finanční 
model jejich spoluúčasti na pro-
vozních nákladech.

7. Starostovi prověřit možnost spo-
lupodílení se na provozních ná-
kladech Základní školy v Týništi 
nad Orlicí spádovými obcemi.

D) Zamítá

1. Žádost pana *** na odkup po-
zemku z  majetku města parc.č. 
1461/1, 1456/1, 1457 v k.ú. Týni-
ště nad Orlicí.

2. Návrh Ing. Jany Galbičkové, aby 
rada města jednala s  Ing. Vrab-
covou o jiném využití stávajícího 
objektu, než na případné starto-
vací byty, jak bylo avizováno.

e) Revokuje
 

1. Bod C/30 Usnesení č. 17 ze zase-
dání ZM ze dne 12. 12. 2016, ve 
znění: Proplacení nevyčerpané 
dovolené Ing. Janě Galbičkové.

2. 2. Bod B/6 Usnesení č. 14 ze dne 
18. 3. 2013: Záměr prodeje části 
pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Petro-
vice nad Orlicí o výměře 6 3 
m2 za cenu 250 Kč/m2 + poplat-
ky, pod regulační stanici plynu.

3. 3. Bod A/1 usnesení č. 16 ze dne 
30.  9.  2013: Směnu pozemku p. 
č. 1998/8, pozemku p. č.1998/9, 
pozemku p. č.1998/10, pozem-
ku p. č.1998/11 a  pozemku p. 
č.1998/12 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí (34 m2) z  majetku města 
za pozemky p. č. 1991/11 a p. č. 
1991/13 v k. ú. Týniště n a d 
Orlicí o celkové výměře (34 m2) 
z  majetku pana ***. Podání da-
ňového přiznání zajistí a  daně 
a  poplatky s  převodem spojené 
uhradí ***.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.
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ZPRáVy Z RADniCe

Usnesení z 18. zasedání
 Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 13. 2. 2017

   

přímo u zápisu.
•	 Pro školní rok 2017/2018 budou 

přijímáni budoucí prvňáčci do tří 
tříd. 

•	 Počet žáků s přiznanými podpůr-
nými opatřeními druhého až páté-
ho stupně ve třídě bude určen dle 
možností školy.

•	 Zápis je složen z  formální části, 
kdy zákonný zástupce dítěte vypl-
ní žádost k plnění povinné školní 
docházky, a rozhovoru pedagogic-
kého pracovníka s dítětem, kdy se 
bude jednat o orientační posouze-
ní formou rozhovoru za přítom-

nosti rodičů.
•	 Každému dítěti bude přiděleno při 

zápisu registrační číslo. Pod tím-
to číslem bude na budově školy a 
webových stránkách zveřejněno 
rozhodnutí o přijetí dítěte k  zá-
kladnímu vzdělávání.

•	 V případě odkladu školní docház-
ky budou rodiče vyrozuměni pí-
semnou formou.
Všechna tato opatření a nařízení 

jsou dána vyhláškou č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání MŠMT.

Mgr. Milan  Kajn
ředitel ZŠ Týniště n. O. 

ZáPis BUDOUCíCh PRVňáčků nAšehO městA

   

•	 Zápis do prvních tříd školního 
roku 2017/2018 se koná 3. 4. 2017 
v pondělí od 13.30 do 17.00 ho-
din.

•	 Zápis proběhne v budově I. stupně 
naší Základní školy v Týništi nad 
Orlicí.

•	 K identifikaci žáka přinesou rodi-
če k zápisu rodný list dítěte.

•	 Není-li dítě tělesně nebo dušev-
ně vyspělé a rodič bude žádat o 
odklad školní docházky, vyplní u 
zápisu žádost o odklad a nejdéle 
do 1. 6. 2017 doloží posouzení pří-
slušného školského poradenského 
zařízení a odborného nebo klinic-
kého lékaře.

•	 Rodiče mohou předložit posou-
zení s příslušnou dokumentací již 
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místní poplatek za svoz komunálního odpadu
1. splátka do 30. dubna | 2. splátka do 31. října

 
Roční sazba místního poplatku na rok 2017 činí 600,-kč za osobu

místní poplatek je možno uhradit: 
hotově 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

bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz

   

Po několika předchozích teplých 
zimách ukázala letošní zima svoji 
zapomenutou a  dříve běžnou tvář, 
nese s sebou zimu, sníh, mráz a led, 
což přineslo radost dětem a zejmé-
na energetickým společnostem 
díky účtům za vytápění. Většině 
z nás pak starosti s autem a sněhem 
na komunikacích.

V našem městě a přilehlých ves-
nicích spadajících pod Týniště za-
jišťují úklid Služby města, když tedy 
přijde silné sněžení nebo kalamita, 
vyráží až 6 úklidových strojů na 
městské cesty, chodníky a  parko-
viště. Sněžení často přijde v hlubo-
ké noci nebo k  ránu. Na to vše je 
myšleno a zaměstnanci služeb čistí 

a  odklízejí sníh, i  když lidé ještě 
nebo už spí, tak aby bylo ráno měs-
to co nejlépe uklizené a  připrave-
né pro provoz motoristů a  pěších. 
Přednostně se samozřejmě uklízejí 
hlavní chodníky a komunikace. Po 
jejich zpřístupnění přicházejí na 
řadu další a  další podle důležitos-
ti pro provoz. Když ovšem dojde 
k situaci, že napadne naráz několik 
desítek centimetrů nového sněhu, 
který navíc stále padá, není v silách 
nikoho uklidit hned dokonale celé 
město. Jsou zkrátka chvíle, kdy pří-
roda ještě vítězí.

Letošní zima bude dražší než 
jiné, teplé zimy. Stoupla spotřeba 
nafty, posypových materiálů a  ná-

   

Jmenuji se Dana Dobešová a po-
cházím z  Rychnova nad Kněžnou. 
Tam jsem absolvovala gymnázium 
a pak Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou v Pardubicích. Osud mě 
zavál ale úplně jinam. Díky mému 
prvnímu zaměstnání jsem se přestě-
hovala do Hradce Králové a už jsem 
tam zůstala. Zcela náhodou jsem 
se dostala před rokem 1989 k partě 
nadšenců, kteří pořádali „zakázané“ 
folkové koncerty a  pomáhala jsem 
jim s  administrativou, domlouvá-
ním umělců, zkrátka se vším, co 
bylo potřeba. A  díky tomu jsem se 
také seznámila se svým manželem 
(dnes už bývalým) Pavlem Dobešem 
a v roce 1994 jsem si založila vlastní 
agenturu a  začala zprostředkovávat 
koncerty. Zprvu jen pro svého man-

žela a  následně i  jiným umělcům 
country a  folkové hudby. Postupně 
jsem rozšiřovala svou činnost o vše, 
co souviselo s  činností umělců, pro 
které jsem pracovala. Šlo o  návrhy 
propagačních materiálů, spoluprá-
ce s fotografy a grafiky, komunikace 
s vydavatelskými firmami, produkce 
hudebních nosičů, spolupráce s mé-
dii (radia, TV), aktualizace webových 
stránek, obsluha zásilkové služby (e-
-shopu), vedení účetnictví, atd.

Zároveň jsem v roce 2002 pracova-
la jako regionální manažer rozvíjející 
se anglicko-české reklamní společ-
nosti SALON STYLE a v roce 2005 
jako mediální konzultant v  dnes 
již neexistujícím soukromém rádiu 
HEY (Pardubice). V  letech 1995 – 
2012 jsem působila na ZUŠ Na Stře-
zině v Hradci Králové jako předseda 
občanského sdružení Klubu rodičů 
tanečního oboru, takže jsem měla 
možnost získat praxi v oblasti gran-
tové politiky. Posledních 10 let jsem 
měla tu čest pracovat jako výhrad-
ní manažer pro pana Karla Plíhala. 
V roce 2006 jsem založila knižní na-
kladatelství, v roce 2012 pak hudeb-
ní vydavatelství, kde jsem vydávala 

   

kladnější je také údržba vozidel. 
Kus práce, zejména při drobnějších 
úklidech, zajistí lidé vykonávající 
veřejně prospěšné práce.

U  údržby vozidel a  uklízecích 
zařízení bych se rád zastavil. Aby 
traktory, pluhy a  zametací stroje 
mohly spolehlivě fungovat, musejí 
dostávat kvalitní údržbu a  servis. 
Ve službách města pracují šikovní 
a  technicky zdatní zaměstnanci, 
kteří svojí prací dokáží udržovat 
strojový park v  pořádku a  připra-
vený pro náročnou práci. Za ukli-
zeným městem je tak spousta práce 
při údržbě a při odklízení. Je třeba 
si také uvědomit, že práce s úklido-
vými stroji je náročná na pozornost 

obsluhy. Město je plné aut, sloupů, 
značek, obrubníků a  dalších pře-
kážek. Kličkovat mezi všemi pře-
kážkami, přitom uklízet a neudělat 
žádnou škodu je také „kus umění“. 
Je snahou všech, aby město bylo co 
nejdříve sjízdné a  upravené. Rád 
bych proto poprosil o trochu shoví-
vavosti při úklidu města. Opravdu 
nejde vše hned najednou, je určitě 
stále co zlepšovat a  zdokonalovat. 
Vašim přáním a  názorům naslou-
cháme, a pokud jsou realizovatelné, 
snažíme se vyhovět. Vaše názory, 
nápady a  konstruktivní připomín-
ky jsou pro nás inspirací.

Pavel Nadrchal, místostarosta

   

tvorbu pana Plíhala, zároveň jsem se 
starala o distribuci, prodej na koncer-
tech a vše ostatní s tím spojené. Pro-
tože jsem osobně jezdila na všechny 
koncerty, měla jsem možnost a příle-
žitost zcela zblízka a důvěrně poznat 
zázemí, práci a problémy kulturních 
zařízení prakticky v celé republice.

Jako ředitelka kulturního centra 
bych ráda využila všechny své dosud 
nabyté znalosti a zkušenosti a dále je 
rozvíjela k prospěchu obyvatel Týni-
ště nad Orlicí. Chtěla bych, aby byl 
kulturní dům, jehož rekonstrukce 
stála velké množství peněz (a  byla 
financována pouze městem Týniště 
nad Orlicí, což je v rámci republiky 
opravdu výjimečné), více vytížen 
a poskytoval obyvatelům města širší 
programovou nabídku. Mám v  plá-
nu zachovat současnou nabídku 
KC a  postupně zařadit na program 
malou sérii koncertů vážné hudby, 
koncerty populární a folk & country 
hudby, besedy se známými osob-
nostmi, představení profesionálních 
divadel. Vzhledem k  vyhovujícím 
prostorám (malý sál KD) bych ráda 
nabídla pestřejší nabídku přednášek, 
besed a  vzdělávacích pořadů s  té-

matikou cestovatelskou, zdravotní, 
alternativní, sportovní, poslechové 
pořady. V  souvislosti s  tím velmi 
vítám, že se budou spouštět nové 
webové stránky města Týniště nad 
Orlicí a potažmo i kulturního centra, 
na kterých budou informace o  kul-
turním dění ve městě přehledněji 
uspořádány a mimo jiné bude možný 
předprodej vstupenek on-line.

Chovám respekt k oběma divadel-
ním ochotnickým souborům, které 
jsou součástí KC a  udržují tradici 
ochotnického divadla v  Týništi po 
věky věků v dobách dobrých i zlých. 
Ráda je i  nadále budu podporovat 
v jejich činnosti. Jsem připravena na-
vázat užší spolupráci s příspěvkový-
mi organizacemi města zabývajícími 
se volnočasovými aktivitami (přede-
vším ZUŠ a DDM).

A nakonec - prosím všechny o tr-
pělivost. Nepůjde to všechno asi tak 
rychle, jak bychom si já i vy všichni 
přáli a  představovali. Zároveň bych 
chtěla poděkovat představitelům 
města za svěřenou důvěru a  budu 
dělat všechno pro to, abych je a oby-
vatele města nezklamala.

Dana Dobešová

ZimA 2017 - náVRAt DO „nORmálU“

PřeDstAVUJeme – ing. DAnA DOBešOVá – řeDitelkA kUltURníhO CentRA

Starosta města srdečně zve občany na 
zasedání Zastupitelstva města Týniš-
tě nad Orlicí, které se bude konat dne 

 13. 3. 2017 od 16.00 hodin  
v malém sále Kulturního domu.

P O Z Vá n k A
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Všechna sólová vystoupení byla 
publikem aplaudována a  došlo i  na 
slzy dojetí ve chvíli, kdy začal zpí-
vat host MTBB Martin Růža. Jako 
vždy perfektní, s obrovskou pokorou 
a  z  celého srdce se rozdával i  přes 
hlasovou indispozici do posledního 
tónu. Půvabné melodie a  skvělé vý-
kony všech hudebníků – to je stručná 
charakteristika.

Dík patří naprosto všem. Pod tak-
tovkou Pavla Plašila je to sehraná 
parta lidí, která rozdává radost, a to 
nemyslím jen muzikanty, ale všech-
ny techniky, hostesky, šatnářky…. Tu 
atmosféru nelze slovy popsat, to se 
musí zažít! Děkujeme a už se těšíme 
na další koncerty a festivaly. Fan-
dové MTBB

nOVOROční kOnCeRt mtBB 2017

   

Sehnali jste lístky na Novoroční 
koncert v Týništi nad Orlicí? Tak to 
jste měli štěstí. Mladý týnišťský big 
band už několik let neřeší propagaci 
svých novoročních koncertů, protože 
posluchači se po nich shánějí dlouho 
dopředu sami. Orchestr odehraje 
hned dva koncerty za sebou a  oba 
jsou vyprodané do posledního místa 
i  na přístavcích. To hovoří samo za 

sebe.
Letošní koncerty byly tak trochu 

narozeninové, protože se konaly po-
dvacáté. A že to byla oslava opravdu 
důstojná! Od prvního tónu bylo jas-
né, že si všichni přítomní hodlají užít 
každou minutu, takže na konci hu-
debního představení už doslova tan-
čil celý sál. A tak by to mělo být, vždyť 
swing je přece taneční formou jazzu .
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Je to téměř k nevíře, ale je to tak. 
V  letošním roce je to skutečně še-
desát let, kdy poprvé v mluvené roli 
vystoupila na jevišti týnišťského 
divadla Eva Paťavová – Drábková, 
v  roli Madlenky v  Tylově hře Pa-
ličova dcera (na přiloženém foto 
první zleva). Narodila se do rodiny, 
kde otec Josef Paťava byl výborným 
ochotnickým hercem, režisérem 
a později i mnohaletým předsedou 
divadelního souboru Jirásek. Jak 
se to říká, že jablko nepadá daleko 
od stromu, cesta k divadlu pro Evu 
byla hotová.

V  začátku 60. let byla přijata 
do tehdy nově vzniklého souboru 
Mladá směna při ZDŠ pod vede-
ním paní učitelky Marie Kalábové. 
V roce 1964 to byl Klicperův Divo-
tvorný klobouk, v roce 1965 Fuxův 
Hamlet  IV. Také si zahrála v  režii 
svého otce v  Shakespearově Kupci 
Benátském a  potom už následo-
valy střední a velké role a směr do 
budoucna k  režii. Ta však přišla 
až v roce 1982. Ve spolupráci s Ja-
roslavem Havlem nastudovali hru 
Jiřího Šotoly Dva na koni, jeden na 
oslu a v roce 1984 komedii Nejkrás-
nější válka.

Od 70. do 80. let to však bylo ješ-
tě mnoho rolí a  titulů a  tak vzpo-
meňme alespoň namátkou. Z  čes-
ké klasiky Lucerna a  Ženský boj, 
z ruské klasiky Krasavec, ze světové 
klasiky Sen noci svatojánské. Dále 

Marie Stuartovna ve hře Ať žije 
královna, Petra – Chůze po kame-
ní, Nina – Náš milý starý dům (za 
obě role herecká ocenění), Ulvi – 
Poštovní známka z Vídně, Lucinda 
– Tři v tom, Bezka – Dva na koni, 
jeden na oslu (ocenění za herecký 
výkon a cena v soutěži dialogů s Ja-
nem Novákem), Turandot – Dobý-
vání princezny Turandot, Mařata – 
Ženský boj, a další. V těchto letech 
přijala i další významnou roli, byla 
zvolena předsedkyní divadelního 
souboru Jirásek.

Od 90. let se věnuje převážně re-
žii (Podskalák, Únos Sabinek, Ma-
jorova famílie, Tenor na roztrhání) 
a v roce 1998 spoluzakládá s partou 
mladých ochotníků odnož souboru 
Jirásek – divadelní skupinu Temno, 
které se stala principálkou a  reži-
sérkou. Začínali s hrou Unikání ne-
boli cynismus (cena za režii) a mají 
od toho startu za sebou mnoho ti-
tulů – např. Kostlivci v bufetu a si-
lonkách, Meresjev (cena za režii), 
Dvě uši dvě svatby, Tančící indián, 
a  tak by se dalo pokračovat za té-
měř 20 let až do dnešních dnů, kdy 
mají na repertoáru úspěšné hry 
Koule a Klídek.

Tento článek není chronologic-
kým výčtem rolí, režií, inscenací 
a  titulů. Ale jedním je zcela jistě. 
Přáním zdraví, iniciativy, dobré ná-
lady a úspěchů Evě do dalších let.

Jan Bohatý

šeDesát let nA týnišťskýCh DiVADelníCh PRkneCh

Příprava „seriálu“ - ŽIJÍ MEZI NÁMI
Kdo? No přece lidé, kteří žijí mezi námi, ale kteří se nenarodili v Čechách, Slezsku či na Moravě.
Milí čtenáři,
redakční rada týnišťského Zpravodaje souhlasila, že budeme psát o občanech, kteří se rozhodli žít s námi 
na území České republiky, u nás v Týništi. Každý měsíc popovídáme o jedné rodině a začneme v měsíci 
dubnu 2017. Kolikrát budeme povídat? To záleží na tom, kolik seženeme zájemců, protože ne každý bude 
souhlasit.

Ing. Josef Daniel

Eva Drábková (vlevo) ve hře Paličova dcera v roce 1956
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sPOlečenská kROnikA
     

Životní jubilea:

98 let Miloslava Koďousková
91 let Otto Pilný
90 let Verona Brandejsová
80 let František Plašil
 Božena Švábová
 Marta Sedláčková
 Josef Uhrovič
 Josef Plašil

Vítáme na svět:

Karel Vaněk
Jan Kolovratník
Viktorie Sychrová
Lukáš Ježek

Hynek Stráník
Oliver Janíček
Rozálie Marková
Sofie Ráčková
Antonín Plašil

Rozloučili jsme se:

Jaroslava Petrová (82)
Josef Horský (76)
Dáša Kovaříková (82)
Jiří Hanzl (70)
Ludmila Hlaváčková (89)
Karel Janeček (76)
Peter Šatník (88)
Ján Török (83)
Jana Paštiková (90)

Milena Procházková (94)
Danuše Šolínová (81)
Jitka Špačková (83)

Vzpomínky a poděkování

Dne 11.  února  2017 uply-
nulo již dvanáct přesmutných 
let, kdy od nás navždy ode-
šla naše milovaná dcera, sest-
ra, manželka, a  maminka paní 
Jaruška Matoušová, rozená Dvo-
řáková. Stále s  velikou bolesti 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
rodiče, sestra s  rodinou, manžel 
a děti.

Že čas hojí rány v srdci, říká ten, 
kdo bolest nepoznal.

V našich srdcích je již dlouhých 
10 let.

Dne 15. 3. vzpomeneme smutné 
výročí úmrtí manžela, táty a dědeč-
ka pana Františka Trunečka ze Ště-
pánovska.

Stále vzpomíná manželka
a celá rodina

 
Děkuji touto cestou Městskému 

úřadu, Sboru pro občanské záleži-
tosti v Týništi nad Orlicí, jmenovitě 
paní Matonohové a  Šponarové, za 
projevená blahopřání a předané po-
zornosti k mým 80. narozeninám.

Blažena Emmerová

leDen V mAteřské škOle – městO

   

Nadílka sněhu umožnila dětem 
hry na školní zahradě. Sáňková-
ní, stavby sněhuláků a  iglú jsme 
uskutečnili v  návaznosti na celo-
školní hru Na Eskymáky.

Celkem čtyřikrát naši malí 
sportovci vyjeli do Opočna na 
zimní stadion bruslit.

Pohádku „Jejda, strašidýlka“ 
s  ježibabou, vodníkem, dráčkem 
a s čerty zahrála skupina Perštej-

ni.
Paní Novotná z  městské 

knihovny tentokrát besedovala 
s dětmi na téma „Bajky“.

Jak chránit přírodu se před-
školní děti naučily v ekologickém 
programu Kašpárek rybářem. 
Program byl realizován ve spolu-
práci se střediskem Sever z Hrad-
ce Králové.

Bc. Iva Štulířová

   

milé maminky, babičky, milé ženy,
srdečně vás zveme na setkání žen při příležitosti

meZináRODníhO 
Dne Žen

v sobotu 4. 3. 2017 v 16:00 hodin

v Areálu chovatelů v týništi nad Orlicí.
Pro každou z vás bude připraven malý dárek.

Zatancujete si a dobře se pobavíte.

Budeme rádi, přinesete-li opět svá skvělá
cukrářská díla na ochutnání.

měV ksčm týniště nad Orlicí

mateřská škola
třebechovice pod Orebem

ZáPis
pro školní rok 2017/18 proběhne ve dnech

10. 5. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin
11. 5. 2017 od 12:00 do 16:00 hodin

Vzhledem k nenaplněné kapacitě MŠ
budeme přijímat i děti, které nemají
v Třebechovicích p. O. trvalý pobyt.

MŠ Třebechovice
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Ludvíka Uhlíře určitě mnozí 
z vás znají…

Elegantní, štíhlý pán s  fotoapa-
rátem, inteligentního a decentního 
vystupování. Fotograf, kamera-
man, žurnalista. Člověk, který celý 

život dokumentuje své okolí. Mohli 
jste ho potkat vždy tam, kde se něco 
dělo. Milovník lesa a  myslivosti, 
který zvěř lovil vždy jen fotoapará-
tem. Muž, který vydal spoustu fo-
tografických knih o našem regionu 

   

a také o lesní zvěři, lesnictví a mys-
livosti. Dlouhá léta byl novinářem, 
který své fotografie doprovázel 
články o životě ve svém okolí. Pros-
tě člověk, který má rád svůj region, 
lidi a přírodu v něm. Navštivte re-

trospektivní výstavu Ludvíka Uhlí-
ře v Městské knihovně a potěšte ho 
svoji účastí na vernisáži.

Za Galerii Jaroslava Dostála vás 
zve Štěpán Tomašík.

knihOVnA - VýstAVA FOtOgRAFií lUDVíkA Uhlíře

                        Výstava fotografií Ludvíka Uhlíře   
    (od 16. března do 6. dubna 2017) 

  Veselé příběhy ze života… 
                           (Dámský klub – další setkání v knihovně) 

Povídání nad knihami Ludvíka Uhlíře 
(Klub důchodců město, úterý 7. 3. 2017 od 14,30 hod.) 

Veselé chvíle s Internetem 
(Seznámení s Internetem pro předem objednané zájemce) 

                           

Doprovodné akce po celý měsíc: 

Česká kniha humoru 
(výstava knih kreslířů - humoristů v půjčovně pro dospělé)  

Kniha vtipů 
(napište nám váš oblíbený vtip a my z nich vytvoříme knihu) 

Soutěž „Čtenářská babička“  
(vyhodnocení nejaktivnější babičky-čtenářky proběhne v Týdnu knihoven v říjnu 2017) 

Burza knih a časopisů - Dárkové poukazy na členství v knihovně 

Březen měsíc čtenářů 2017 BMČ Březen měsíc čtenářů 2017 
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Březen měsíc čtenářů 2017  BMČ Březen měsíc čtenářů 2017  
 

Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

 

  
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 

 
„Můj kamarád pes“  1. 3. – 15. 4. 2017 

- výtvarná a literární soutěž 
pro děti a mládež 

(všechny odevzdané práce postupují do slosování o vstupenky do CINESTAR) 
 

PSÍ TÝDEN  20. – 24. 3. 2017 
 
Poradna pro začínající chovatele  22. 3. 2017  15-17 hod 

zkušený zvěrolékař MVDr. Jaroslav Šedivý a zvěrolékařka MVDr. 
Dagmar Michalcová zodpoví vaše otázky v dětském oddělení knihovny 
 

Soutěže, kvízy, výtvarná dílnička, výstavka knih  
(vše s psí tematikou)             20. a 22. 3. 2017 13-17 hod  

 
Besedy pro MŠ Dub a MŠ Město a MC Ratolest    

Jak se rodí knížka, Hraní s Maxipsem Fíkem 
 

Výročí slavných osobností 
Karel Poláček, Josef Čapek, J. A. Komenský 

Burza knih a časopisů 

Besedy pro žáky ZŠ Týniště a ZŠ Albrechtice 
zábavný program pro žáky 2. tříd na téma Zvířata v knihách 

 
Anketa Suk – čteme všichni 
 
NOC S ANDERSENEM 

nocování v knihovně se Čtyřlístkem (pro žáky 3.C ZŠ Týniště n. O.) 
 
Březnové KOLO ŠTĚSTÍ 
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 Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

Březen měsíc čtenářů BMČ Březen měsíc čtenářů BMČ  
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DDm slUníčkO - AkCe BřeZen
   

■ JARní PRáZDniny – přihlášky a bližší informace v DDm 

■ středa 1. 3. Výlet tOngO
Oblíbený výlet do hradeckého Tonga, kde se vyřádí úplně všichni. Cena 

220 Kč. 

■ čtvrtek 2. 3. VesmíRné slUníčkOhRátky
Celodenní program v DDM, nebo podle počasí venku. Zajištěn
oběd a pitný režim.
Cena 130 Kč.

■ pondělí 6. 3. PeDig 17.30 – 20 hod.
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Přihlaste se, 

prosím, předem.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ neděle 12. 3. heRní ODPOleDne 15 – 17 hod.
Odpoledne v DDM plné deskovek pro děti i dospělé. Přijďte si vyzkoušet 

některou hru z naší hernotéky, máme jich tu přes dvě stovky! Cena 20 
Kč.

■ úterý 14. 3. FimO propisky a želvičky 17.30 – 19.30 hod.
Malí i velcí mohou z polymerové hmoty vytvořit želvičky jako přívěs-

ky nebo si originálně ozdobit propisku. Ukážeme si některé fígle 
a vyzkoušíme různé vzory. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

■ sobota 18. 3. PO škOle 2017 9.00 – 17.30 hod.
Nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů z východočeského 

regionu. Dětská představení herců z Rychnova n. K., České Skalice 
a dalších, nebude chybět ani představení domácího divadelního soubo-
ru Poškoláci. Rozpis představení na samostatných letácích.

Vstupné na celý den 40 Kč.

■ pondělí 20. 3. PeDig 17.30 – 20 hod.
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Přihlaste se, 

prosím, předem.
Cena 40 Kč+ spotřebovaný materiál.

■ čtvrtek 23. 3. PUtOVání ZA BeRUškOU od 17 hod.
Společně spolu přivítáme jaro cestou po týnišťském parku, kde budou če-

kat hmyzí kamarádi s drobnými úkoly pro menší a šifrovacím závodem 
pro větší. Start u MC Ratolest.

Startovné 30 Kč.

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

Tel.: 605 254 511
můžete i SMS.

ZáklADní UměleCká škOlA týniště nAD ORliCí - AkCe V BřeZnU

  

■ V  pondělí 13.  března se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■ V  pondělí 27.  března se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
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Informační den o sociálních službách
pro seniory v Hradci Králové
úterý 21. března 2017, 12:00 - 17:00 hodin
Centrum celoživotního vzdělávání, foyer v přízemí
Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Prezentace organizací poskytujících sociální služby, které pomohou
seniorům setrvat ve vlastní domácnosti co nejdelší dobu, protože
doma je nejlépe. Nabídne i další možnosti pomoci, zejména při péči
o osoby s Alzheimerovou chorobou, nebo s  jinými typy demencí.
Zájemcům poskytneme test paměti.

Akci připravila pracovní skupina pro oblast senioři v rámci
komunitního plánování Magistrátu města Hradce Králové.



Dodržujte min. bezpečnou    
vzdálenost  50 mm mezi hoř-
lavou látkou a komínovým 
tělesem. Tato mezera musí být 
provětrávaná (obložení z palu-
bek, stropní a stěnové kon-
strukce). 

V případě krbů a udíren je 
nutné dodržet vzdálenost mezi  
povrchem topidla a uskladně-
ným palivem . Ve směru hlav-
ního sálání je tato vzdálenost 
800 mm, v ostatních směrech 
200 mm. 

Dbejte na svou bezpečnost a 
zajistěte u  svých spotřebičů 
na plynná, kapalná nebo pev-
ná paliva pravidelné kontroly a 
čištění spalinové cesty opráv-
něnou osobou v oboru komi-
nictví. Dodržujte vyhláškou * 
stanovené lhůty pro čištění a 
kontrolu spalinové cesty, tzn.: 

Kotle do výkonu 50 kW 

Kontrola spalinové cesty:  

1 X za rok 

Čištění spalinové cesty: 

Jestliže netopíte déle než 6 měsí-
ců (sezónní provoz): 

PEVNÁ PALIVA:  2 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ: 1 x za rok 

Při celoročním provozu kotle platí: 

PEVNÁ PALIVA:  3 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ PALIVA: 2 x za rok 

V případě pochybností o správ-
nosti vydaného dokladu o kon-
trole/ revizi spalinové cesty lze 
objednatelům služeb v kominic-
tví doporučit, aby si zprávu, kte-
rá jim byla na základě jejich 
objednávky vystavena, porovnali 
s příslušným vzorem uvedeným 
ve vyhlášce* (příloha č.3 a 4).  

Spalujete– li vlhké dřevo, zvyšu-
je se množství usazenin, tedy se 
zvyšuje i riziko vzniku požáru 
komínu. 

Dodržujte předepsaný způsob 
topení výrobcem topidla a použí-
vejte palivo určené k topení ve 
vašem spotřebiči.   

Při výměně spotřebičů paliv za 
výkonnější typ je nutná revize 
spalinové cesty.   

Neukládejte žhavý popel do 
plastových popelnic ani jej neu-
kládejte do blízkosti hořlavých 
látek (uskladněné dřevo, uhlí, 
brikety).  

Komíny a topidla 

Domácnost 

Do obydlí zkolaudovaných 
před rokem 2008 doporučuje-
me zakoupit a instalovat kou-
řový hlásič. Jeho jediným úko-
lem je varovat Vás před nebez-
pečnou situací, která by mohla 
vzniknout během doby, kdy 
právě spíte.  Cenová relace se 
pohybuje mezi 200 - 1500 kč. 
Hodnota Vašeho života je ne-
vyčíslitelná.  

 

Umístěte přístroj poblíž obýva-
cích prostor a ujistěte se, že je 
signál slyšitelný také v ložni-
cích. 

Alespoň 1 x měsíčně vyzkou-
šejte přístroj stisknutím testo-
vacího tlačítka. 

Vytvořte pro rodinu únikový 
plán z domu, pakliže by se 
ozval varovný tón alarmu. 

 

Pořiďte si domů univerzální 
hasicí přístroj s minimální 
hasicí schopností 34A. 

Pravidla požární bezpečnosti  

 Komíny a topidla 

 Domácnost 

 V případě požáru 

 Pálení 

 Podnikající fyzické 
a právnické osoby 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,  

krajské ředitelství – oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP  
23.1.2017 

„V případě 

vznícení sazí 

v komíně, 

nehaste 

vodou, ale 

suchým 

pískem“ 

* vyhl. č. 34/2016 Sb. , o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

„Doporučujeme 

zakoupit a 

instalovat 

kouřový hlásič“ 



Dodržujte min. bezpečnou    
vzdálenost  50 mm mezi hoř-
lavou látkou a komínovým 
tělesem. Tato mezera musí být 
provětrávaná (obložení z palu-
bek, stropní a stěnové kon-
strukce). 

V případě krbů a udíren je 
nutné dodržet vzdálenost mezi  
povrchem topidla a uskladně-
ným palivem . Ve směru hlav-
ního sálání je tato vzdálenost 
800 mm, v ostatních směrech 
200 mm. 

Dbejte na svou bezpečnost a 
zajistěte u  svých spotřebičů 
na plynná, kapalná nebo pev-
ná paliva pravidelné kontroly a 
čištění spalinové cesty opráv-
něnou osobou v oboru komi-
nictví. Dodržujte vyhláškou * 
stanovené lhůty pro čištění a 
kontrolu spalinové cesty, tzn.: 

Kotle do výkonu 50 kW 

Kontrola spalinové cesty:  

1 X za rok 

Čištění spalinové cesty: 

Jestliže netopíte déle než 6 měsí-
ců (sezónní provoz): 

PEVNÁ PALIVA:  2 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ: 1 x za rok 

Při celoročním provozu kotle platí: 

PEVNÁ PALIVA:  3 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ PALIVA: 2 x za rok 

V případě pochybností o správ-
nosti vydaného dokladu o kon-
trole/ revizi spalinové cesty lze 
objednatelům služeb v kominic-
tví doporučit, aby si zprávu, kte-
rá jim byla na základě jejich 
objednávky vystavena, porovnali 
s příslušným vzorem uvedeným 
ve vyhlášce* (příloha č.3 a 4).  

Spalujete– li vlhké dřevo, zvyšu-
je se množství usazenin, tedy se 
zvyšuje i riziko vzniku požáru 
komínu. 

Dodržujte předepsaný způsob 
topení výrobcem topidla a použí-
vejte palivo určené k topení ve 
vašem spotřebiči.   

Při výměně spotřebičů paliv za 
výkonnější typ je nutná revize 
spalinové cesty.   

Neukládejte žhavý popel do 
plastových popelnic ani jej neu-
kládejte do blízkosti hořlavých 
látek (uskladněné dřevo, uhlí, 
brikety).  

Komíny a topidla 

Domácnost 

Do obydlí zkolaudovaných 
před rokem 2008 doporučuje-
me zakoupit a instalovat kou-
řový hlásič. Jeho jediným úko-
lem je varovat Vás před nebez-
pečnou situací, která by mohla 
vzniknout během doby, kdy 
právě spíte.  Cenová relace se 
pohybuje mezi 200 - 1500 kč. 
Hodnota Vašeho života je ne-
vyčíslitelná.  

 

Umístěte přístroj poblíž obýva-
cích prostor a ujistěte se, že je 
signál slyšitelný také v ložni-
cích. 

Alespoň 1 x měsíčně vyzkou-
šejte přístroj stisknutím testo-
vacího tlačítka. 

Vytvořte pro rodinu únikový 
plán z domu, pakliže by se 
ozval varovný tón alarmu. 

 

Pořiďte si domů univerzální 
hasicí přístroj s minimální 
hasicí schopností 34A. 

Pravidla požární bezpečnosti  

 Komíny a topidla 

 Domácnost 

 V případě požáru 

 Pálení 

 Podnikající fyzické 
a právnické osoby 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,  

krajské ředitelství – oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP  
23.1.2017 

„V případě 

vznícení sazí 

v komíně, 

nehaste 

vodou, ale 

suchým 

pískem“ 

* vyhl. č. 34/2016 Sb. , o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

„Doporučujeme 

zakoupit a 

instalovat 

kouřový hlásič“ 

V případě požáru nepanikařte, 
nepohybujte se ve vzpřímené 
poloze, než otevřete dveře, 
sáhněte na kliku, zda není 
horká. Jestliže je klika horká, 
neotevírejte a pokuste se zvo-
lit jinou trasu. 

Hasiče volejte až budete ven-
ku z budovy. 

Do hořícího objektu se nevra-
cejte! Vyčkejte příjezdu hasičů. 

Každý požár jste povinni bez-
odkladně oznámit územně 
příslušnému operačnímu stře-
disku Hasičského záchranné-
ho sboru na telefonním čísle 
112 nebo 150. 

To platí i v případě, že požár 
sami uhasíte a hodláte škodu 
hlásit pojišťovně.  

 

 

Při nahlášení požáru je třeba 
uvést: 

1 . „Kde“ hoří 

2.  „Co“ hoří 

3.  „Kdo“ volá 

 

 

Pálení rostlinného odpadu jste 
povinni nahlásit územně pří-
slušnému operačnímu středis-
ku Hasičského záchranného 
sboru. Nahlášením pálení 
nedochází k jeho schválení, je 
pouze evidováno Operačním a 
informačním střediskem 
Hasičského záchranného sbo-
ru Královéhradeckého kraje.  

V případě požáru 

Pálení 

(„skříplé“) nebo jinak zdefor-
mované.  

Nepřekračujte povolenou 
proudovou zátěž u prodlužova-
cích přívodů.  

Užívejte elektrické spotřebiče 
pouze v souladu s návodem 
výrobce.  

Zvýšené opatrnosti dbejte při 
nabíjení el. zařízení obsahující 
Li-On baterie. Nikdy nenabíjej-
te Li-Pol baterie bez dozoru. 
Nabíjecí adaptéry před odcho-
dem z domu vyjměte ze zásuv-
ky. 

Zkontrolujte, zda nejsou pří-
vodní vodiče nebo prodlužova-
cí šňůry zatížené kusy nábytku 

Stránka 2 

„Do hořícího 

objektu se 

nevracejte! 

Vyčkejte 

příjezdu 

hasičů“ 

Evidence slouží jen pro možnost 
ověření místa pálení s možným na-
hlášením požáru.  

Pro online nahlášení využijte odkaz: 

http://paleni.hzshk.cz/ 

 

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby 

Jestliže podnikáte, jste mini-
málně povinni dodržovat 
ustanovení § 5 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.  

   

Pokud doposud neplníte povin-
nosti dle výše uvedeného zákona, 
doporučujeme ve vlastním zájmu 
vyhledat a kontaktovat odborně 
způsobilou osobu v oblasti požár-
ní ochrany, která Vám zajistí služ-
by v požární ochraně. 

 
Zpracoval: Kpt. Bc. Marek Kříženecký, leden 2017 



DEN POKLADNA PODATELNA

pondělí 27. 3. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

úterý 28. 3. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

středa 29. 3. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 30. 3. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

pátek 31. 3. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

sobota 1. 4. 2017   

neděle 2. 4. 2017   

pondělí 3. 4. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 18:00

úterý 4. 4. 2017   - 8:00 - 15:30

středa 5. 4. 2017   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 6. 4. 2017   - 8:00 - 15:30

pátek 7. 4. 2017   - 8:00 - 14:00

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.

V BŘEZNU A DUBNU 2017

Územní pracoviště uzavřeno

Územní pracoviště uzavřeno

Datum
Autentizační údaje

- provozní doba

pondělí 13. 2. 2017 8:00 - 17:00

úterý 14. 2. 2017 8:00 - 17:00

středa 15. 2. 2017 8:00 - 17:00

čtvrtek 16. 2. 2017 8:00 - 17:00

pátek 17. 2. 2017 8:00 - 15:00

pondělí 20. 2. 2017 8:00 - 17:00

úterý 21. 2. 2017 8:00 - 17:00

středa 22. 2. 2017 8:00 - 17:00

čtvrtek 23. 2. 2017 8:00 - 17:00

pátek 24. 2. 2017 8:00 - 15:00

pondělí 27. 2. 2017 8:00 - 17:00

úterý 28. 2. 2017 8:00 - 17:00

středa 1. 3. 2017 8:00 - 17:00

čtvrtek 2. 3. 2017 8:00 - 15:30

pátek 3. 3. 2017 8:00 - 14:00
© minn 2017

Mimořádná provozní doba
pro účely vydávání autentizačních údajů

územních pracovišť v Rychnově nad 
Kněžnou, Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace 
 
 

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou 

 
 
 
 
 
 

Úřední hodiny pro vybírání daňových přiznání daně z příjmů fyzických 
osob v prostorech Městského úřadu v Týništi nad Orlicí: 
 
 

Středa 29.3.2017 
 

8:00 – 12:00 hodin 
 

13:00 – 16:00 hodin 
 

 
 
 

Ing. Roman Petr v.r. 
   ředitel sekce ÚP 

 
www.financnisprava.cz 



DEN PODATELNA POKLADNA

pondělí 27. 3. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

úterý 28. 3. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

středa 29. 3. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

čtvrtek 30. 3. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

pátek 31. 3. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

sobota 1. 4. 2017   

neděle 2. 4. 2017   

pondělí 3. 4. 2017   8:00 - 18:00 zrušena

úterý 4. 4. 2017   8:00 - 15:30 zrušena

středa 5. 4. 2017   8:00 - 17:00 zrušena

čtvrtek 6. 4. 2017   8:00 - 15:30 zrušena

pátek 7. 4. 2017   8:00 - 14:00 zrušena

Na Územních pracovištích v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí nelze hradit 
daň v hotovosti. Platbu daně v hotovosti lze  provést pouze na  pokladně 

Územního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou.

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Územní pracoviště uzavřeno

Územní pracoviště uzavřeno

Územních pracovišť v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí
v březnu a dubnu 2017

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. vyhlašuje:
AkCe na PAliVOVé DříVí

Dlouhodobě výhodná cena! 

nabízíme metrová polena:
•	 listnaté měkké    650kč/prm
•	 bříza, smrk, borovice  750kč/prm
•	 listnaté tvrdé    900kč/prm

* ceny jsou bez DPH 15% * prm = prostorový metr = 100cm dlouhá polena rovnaná do prostoru 1x1m  
* nakládka v ceně, možnost zajištění dopravy – 35Kč/km (kontejner 12prm)  

* drobný prodej každý čtvrtek dopoledne - po tel. domluvě

kontakt: Jakub Zelený, gsm: +420 777 255 942
 (volejte pondělí až pátek od 7:00 do 16:00)

 

vás zve při akci Březen měsíc čtenářů 

PORADNA PRO ZAČÍNAJÍCÍ 
CHOVATELE 

 otázky týkající se vašich zvířecích miláčků vám zodpoví  
zkušený zvěrolékař MVDr. Jaroslav Šedivý a zvěrolékařka  

MVDr. Dagmar Michalcová 

 ve středu 22. března 2017 
od 15 do 17 hodin

  

v dětském oddělení knihovny 

Březen měsíc čtenářů  BMČ  Březen měsíc čtenářů  BMČ   

B
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 Březen měsíc čtenářů  BMČ  Březen měsíc čtenářů  BMČ   
 

Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 
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zikantů“.
Koncem září  1855 navštívila 

Čierny Balog Božena Němcová. 
Pobyt ji inspiroval k  napsání po-
vídky „Chýše pod horami“.

Kultura, tradice, řemesla:
Dodnes jsou v  obci zachované 

bohaté lidové tradice a  řemesla. 
Obec je známá svými folklorními 
soubory „Malá Kýčera“, od roku 
2003 působí v  obci rómský folk-
lórní soubor, Kaliben andro jilo = 
„Tanec v srdci“.

Řemeslníci dodnes využívají 
tradiční techniky tkaní, výrobků 
z kůže, pletení košíků, vyřezávané 
kuchyňské pomůcky, výšivky, tra-
diční oděvy atd.

Sport:
Sportovní vyžití poskytují ob-

čanům sportovní kluby, turistický 
klub, hokejový klub a klub biatlo-
nu.

Společenské akce:
Fašiangový folklórní festival = 

masopust, Oslavy patrona obce, 
Otevření turistické sezóny a  Les-
nického skanzenu, Den stromu, 
Cyklomaratón, Katarínské dny, 
Setkání rodu Kováčiků.

 
Každá návštěva Balogu je zpest-

řena více či méně náročnou túrou 
pod vedením zkušeného horského 
vůdce. Děti i  my dospělí od něj 
vždy získáváme mnoho cenných 
informací. Za mého působení 
jsme navštívili různé kouty Vyso-
kých i  Nízkých Tater, jeskyni Jas-
ná, Demänovské jeskyně, Pieniny 
i  další, pro našince méně známá, 
ale velmi krásná a atraktivní místa. 
Po otevření nám dříve zapověze-
ných hranic jezdíme v  zimě lyžo-
vat do Alp, v létě k moři. Slovensko 
je daleko méně navštěvované a  já, 
když se ptám dětí, kdo byl napří-
klad v  Tatrách, tak se většinou 

přihlásí ty, které se účastní těchto 
pobytů. Mám radost, že se jim tato 
možnost nabízí.

V posledních letech se mi hlásí 
i  mladší děti a  je dobře, že se vy-
střídají několikrát jako hostitelé 
i  návštěvníci. Jsou to žáci 3. – 9. 
tříd. Je krásné pozorovat, jak si 
najednou rozumí třeťák s  devá-
ťákem. Starší ochotně pomáhají 
mladším s  batohem, cestou spolu 
hrají různé hry…Běžně se ve škole 
tohle vůbec nevidí. Každý rok při-
bývá průměrně 8 dětí, ty nahradí 
vycházející žáky. Zájem stále pře-
važuje naši možnost – kapacita au-
tobusu je omezená. Chlapci a dív-
ky si musí občas rok počkat, pak 
je určitě oslovím. I letos se mohou 
zájemci hlásit a  já s  mojí sloven-
skou kolegyní jim rády najdeme 
kamaráda/kamarádku.

Při odjezdech dětí z  Čierneho 
Balogu i  z  Týniště se vždy objeví 
slzičky dojetí, tu a  tam vznikne 
i první láska. Slzy ale brzy nahra-
dí povídání o  krásně prožitých 
dnech a  o  tom, jak to letos zase 
rychle uteklo a  jak se těšíme na 
tu příští návštěvu. Za rok, když se 
setkáme, máme všichni dojem, že 
jsme se tak týden neviděli a  oka-
mžitě máme na co navazovat. Stále 
častěji slyším o  tom, že přes děti 
navázali přátelství i  rodiče a  vše 
pokračuje i po skončení školní do-
cházky.

Jsem ráda, že jsem se před 24 
lety rozhodla přispívat k  rozvíje-
ní dalších přátelství. Spokojenost 
našich i slovenských dětí mě napl-
ňuje a posiluje k další práci. Když 
se setkáváte s  lidmi odjinud, vždy 
vás to obohatí. Jediné co je mi snad 
líto, že jsem to jako žákyně také 
nezažila. Všechno se ale rodí v ur-
čitou chvíli a já myslím, že o tom je 
život a to je fajn.

Mgr. Dana Martinková 
 fotogalerii naleznete 

na 4. straně obálky

   

KRÁSA PŘÍRODY, HOUŽEV-
NATOST A PRACOVITOST LIDÍ 
VYTVÁŘEJÍ ZVLÁŠTNÍ ATMO-
SFÉRU A  KOUZLO ČIERNEHO 
BALOGU. TO PŘITAHUJE RO-
DÁKY K  NÁVRATŮM, TURIS-
TY K  NÁVŠTĚVĚ A  INSPIRUJE 
K VYTVÁŘENÍ NOVÝCH HOD-
NOT.

Je to téměř 24 let, když jsem 
poprvé jela na zájezd s  dětmi do 
Čierneho Balogu. Mohu říci, že 
několik let předtím jsem vlastně 
nevěděla, kde Čierny Balog přes-
ně je. Výměnné pobyty českých 
a slovenských dětí začínaly, když já 
končila základní školu a protože se 
tehdy týkaly žáků šestých ročníků, 
nevěnovala jsem jim mnoho po-
zornosti - trvají 44let.

O  mnoho let později, už jako 
učitelka, jsem vždy návštěvu šla 
přivítat a  popovídat si se sloven-
skými kolegyněmi a kolegy. V zimě 
školního roku 1993 – 94 za mnou 
přišla paní učitelka Líba Nováko-
vá a nabídla mi, zda bych nechtěla 
pokračovat v tom, co bylo před 20 
lety započato. Celkem rychle jsem 
se rozhodla a  zjišťovala, co je po-
třeba zajistit při návštěvě našich 
dětí na Slovensku a naopak.

V  květnu 1994 jsem si koneč-
ně sedla se 40 dětmi do autobusu 
a  vydala se na cestu. Slyšela jsem 
mnoho o  těchto zájezdech a  přá-
telství dětí i dospělých z obou obcí, 
ale neuměla si představit srdečnost 
a  upřímnost, se kterou jsme byli 
všichni přijati. Na školním dvoře 
v  Dobroči (část obce) čekal celý 
pedagogický sbor, ostatní pracov-
níci školy, rodiče, děti i  pan sta-
rosta Ruda Kováčik. Paní učitelka 
Nováková tehdy řekla, že tentokrát 
přijela naposledy jako vedoucí zá-
jezdu a  představila mě jako svou 
nástupkyni. Byla jsem starostou 
Balogu vyzvána k  přísaze, že se 
budu i v dalších letech starat o tyto 

pobyty dětí a já to ráda udělala. I já 
si pomalu vybírám svou nástupky-
ni, ale to si ještě nechám pro sebe, 
myslím, že jsem vybrala dobře.

NĚCO O BALOGU
Během první návštěvy jsem pl-

nými doušky nasávala atmosféru 
této horské obce, složené ze 13 
částí. Čierny Balog je obec ležící ve 
Slovenském Rudohoří asi 6 km již-
ně od města Brezno. Třináct osad 
je rozložených na horním toku 
Čierného Hronu a  jeho přítoků. 
Tradičním zaměstnáním místního 
obyvatelstva je pastevectví a těžba 
dřeva (sekera a cepín jsou i v jejím 
znaku). První osada Krám začala 
vznikat v roce 1563, první zmínka 
o obci pochází z roku 1607. Jedna-
lo se o písemné pokyny Rudolfa II. 
pro funkci šafáře v Brezně.

Dalším mezníkem byl rok 1909. 
Technický rozvoj dal podnět k vý-
stavbě úzkokolejné lesní železnice 
- alternativě dopravy dřeva, nej-
prve z Hronce do Čierneho Balo-
gu, od roku 1912 až po Dobroč. 
Postupně se rozšiřovala do všech 
bočních dolin, okolo roku 1946 
měřila 132 km. Rozhodnutím vlá-
dy měla být zlikvidována do roku 
1985. Díky nadšencům se ji poda-
řilo zachránit a  dnes tvoří 16 km 
dlouhou turistickou atrakci.

Významní rodáci a osobnosti:
Jozef Dekret Matejovie – polo-

žil základ uspořádanému lesnímu 
hospodářství.

Ladislav Ťažký – významný slo-
venský spisovatel, jehož dílo bylo 
inspirované těžkou prací dřevo-
rubců a životem obyčejných lidí.

Peter Kováčik – spisovatel, au-
tor románů a scénářů divadelních 
a  rozhlasových her. Knihu,Nevera 
po slovensky“ filmově zpracoval 
Juraj Jakubisko.

Julo Bartoš – Šuko – kapelník 
lidové hudby,Král romských mu-
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kUltURní, sPOlečenské A sPORtOVní AkCe - BřeZen 2017

datum- den čas název druh místo konání

Pá 3. 3. 17:00 – 21:30 taneční polepšovna tanec Kulturní dům

So 4. 3. 16:00 setkání žen při příležitosti mDŽ tanec Areál chovatelů

Ne 5. 3. 15:00 ZVířátkA A lOUPeŽníCi veselá hudební pohádka
vstupné: 50 Kč pohádka Kulturní dům

Po 6. 3. 17:30 – 20:00 PeDig tvoření DDM Sluníčko

Út 7. 3. 14:30 Povídání nad publikacemi ludvíka Uhlíře beseda Klub důchodců 
město

Čt 9. 3.
16:30 Beseda s ředitelem Zš mgr. kajnem beseda MC Ratolest

17:00 – 18:30 lOUskáček pohádkové baletní vystoupení v podání žáků ZUŠ 
Třebechovice p.O. vstupné dobrovolné balet Kulturní dům

Ne 12. 3.
15:00 – 17:00 heRní ODPOleDne zábava DDM Sluníčko

17:00 – 21:30 taneční polepšovna tanec Kulturní dům

Po 13. 3.
16:00 Zasedání Zastupitelstva města týniště nad Orlicí zasedání Kulturní dům

18:00 ŽákOVský kOnCeRt spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru koncert Sál ZUŠ

Út 14. 3. 17:30 – 19:30 FimO propisky a želvičky tvoření DDM Sluníčko

Čt 16. 3.
10:00 Pohádkové čtení a tvoření zábava Městská knihovna
17:00 FOtO: ludvík Uhlíř vernisáž Městská knihovna
20:00 Večerní DílnA pro rodiče tvoření MC Ratolest

So 18. 3. 9:00 – 17:30 PO škOle přehlídka dětských divadelních souborů,
vstupné: 40 Kč divadlo Kulturní dům

Ne 19. 3. 17:00 – 21:30 taneční polepšovna tanec Kulturní dům

Po 20. 3.
18:00 – 19:30 kVintet (Filharmonie Hradec králové) vstupné: 120 Kč vážná hudba Kulturní dům

17:30 – 20:00 PeDig tvoření DDM Sluníčko

St 22. 3. 15:00 - 17:00 Poradna pro začínající chovatele přednáška Městská knihovna

Čt 23. 3. 17:00 PUtOVání ZA BeRUškOU zábava Start u MC Ratolest

Pá 24. 3. 19:30 klíDek hraje DS Temno vstupné 100 Kč divadlo Kulturní dům

Ne 26. 3.
6:00 – 10:00 PtAčí tRh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů

17:00 – 21:30 taneční polepšovna – Věneček tanec Kulturní dům

Po 27. 3. 18:00 ŽákOVský kOnCeRt spojený s výstavou prací žáků výtvar-
ného oboru koncert Sál ZUŠ
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■ 27. 2.–3. 3. (Po-Pá) JARNÍ PRÁZDNINY – omezený provoz MC

■ 9. 3. (Čt) Beseda s Mgr. M. Kajnem, ředitelem ZŠ Týniště n/O, téma: 
Zápis předškoláků do ZŠ, od 16:30 h.

■ 16. 3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 
(čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 16. 3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Jarní a Veliko-
noční výzdoba Členská schůze MC Ratolest od 20:30 hod. Ohlédnutí za 
rokem 2016, plány na další rok, volby do výboru…

■ 22. 3. (St) Návštěva KNIHOVNY v rámci kroužků Včeličky a Všeználka, 
kde bude hostem zvěrolékař MVDr. J. Šedivý, téma: Poradna pro začínající 
chovatele. 15:30-17h.

mC Ratolest PODPOřili v roce 2016:

Město Týniště nad Orlicí, J. Vlček (stravovací služby), Flobal s.r.o., UNIFA,
UNITRADE, DUNDR, Lékárna u  Krále Jiřího, AREPO Bohemia s.r.o., 
LURA-K s.r.o. lékárna na náměstí, Knihkupectví, EKO-Container servis 
s.r.o., Z. Pilbauer RE/MAX, Městská Knihovna a další…

DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i těm, kteří činnost MC ja-
kýmkoliv způsobem podpořili.

mAteřské CentRUm RAtOlest

DAlší AkCe V BřeZnU:

kontakty výboru mC Ratolest:

J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC březen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
bUdUlíneK 9:30-10:30

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

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

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

ÚT

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

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

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

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

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

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

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

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

08:00-12:00 soukromá Angličtina

besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-18:00

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

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

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

českOBRAtRská CíRkeV eVAngeliCká

     

Všecko, co je tam psáno, bylo na-
psáno k  našemu poučení, abychom 
z  trpělivosti a  z  povzbuzení, které 
nám dává Písmo, čerpali naději.

Římanům 15,4

Pán Ježíš Kristus jednal tak, aby 
bylo zjevné, že se Bůh sklání k nám 
lidem a k celému stvoření. Je to Bůh, 
který sestupuje, hledá si místo v lid-
ské všednosti. Od Kristova naro-
zení až po smrt, od jeslí až k hrobu 
to bylo patrné. Velikost a sláva Boží 
přítomnosti mezi lidmi se projevuje 
v jeho péči o nás v naší slabosti a ne-
dostatečnosti. Solidarita s  těmi, kdo 
zaostávají a nestačí ostatním, trosko-
tají pro svou slabost či svá provině-
ní, předznamenává veliké Boží činy. 

Není to tedy nadřazenost a povýše-
nost, které se lidé snadno dokáží ob-
divovat, je to blízkost opovrhovaným 
a  zapomínaným – ta má v  Božím 
jednání přednost. V následování Je-
žíše Krista nejsme odsouzeni k tomu, 
abychom vždycky všecko museli vy-
hrát, nýbrž jsme pozváni k naději, že 
poslední slovo bude mít dobrý Otec, 
který nezapomene a skloní se k nám, 
aby nás pozvedl k novému životu.

Pane Ježíši, zůstaň náš průvodce. 
Vždyť bychom nemohli pokračovat 
v  cestě, kdybys nebyl pomocník při 
našem klopýtání, kdybys nás nepo-
zvedal v našich pádech. Doprovázej 
i  ty, kdo procházejí nejtemnějším 
údolím. Amen.

Píseň:
1. Svěř celý život Pánu, jenž zná 

tvé těžkosti, on zhojí každou ránu, on 
mírní bolesti. Bůh, který vesmír řídí 
a dbá i na svit hvězd, má v péči také 
lidi, je vůdcem v spleti cest.

2. Jen Pánu věřit musíš a  na něj 
spoléhat, až dílo jeho zkusíš, pak pře-
staneš se bát. Tvůj shon a tvoje úzkost 
nic přitom nezmohou, věř jenom 
v jeho milost, on slyší prosbu tvou.

3. Svou láskou, Otče, měříš, co 
komu prospívá, co škodí, rychle ma-
říš, to dlouho netrvá. Tvá sláva nezná 
hranic, své cíle prosadíš, své soky ne-
máš za nic, moc temna porazíš.

4. Mou cestu, Bože, řídíš, máš 
mnoho možností, svým světlem ve 

tmách svítíš, jsi v naší blízkosti. Tvou 
vůli nelze zmařit, své dílo dokonáš, 
tvůj plán se musí zdařit, své věrné 
zachováš.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 193 Svěř celý život Pánu (pův. ná-
pěv písně Ó hlavo plná trýzně, H. L. 
Hassler 1601 / 1613, text P. Gerhardt, 
1653 / B. Vik)

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

12. 3. – 10.30 h bohoslužby
19. 3. – Výroční sborové shromáž-

dění v Třebechovicích p. O., 9.00 h
Jaroslav Matuška
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■ Dne 3. 1. 2017 v 12:05 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení týkající se podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití, kdy podezřelý muž v bytovém domě v ulici V Síti-
nách hodil na schodiště ve společných prostorách domu tzv. 
petardu, čímž došlo mimo neúměrného hluku k zadýmení 
a znečištění uvedených prostor. Po zadokumentování přípa-

du ze strany městské policie, bude věc oznámena Komisi pro projednávání 
přestupků Města Týniště nad Orlicí.
■ Dne 4. 1. 2017 v 13:15 hod. bylo přijato další telefonické oznámení tý-
kající se schválnosti mezi obyvateli bytového domu v ulici V Sítinách, kdy 
podezřelý muž měl úmyslně potřísnit boty ponechané ve společné chodbě 
kečupem či marmeládou. Po provedeném šetření bude případ oznámen 
Komisi pro projednávání přestupků k dalším opatřením.
■ Dne 5. 1. 2017 v 17:42 hod. městská policie obdržela telefonické oznáme-
ní obyvatelky ulice T.G. Masaryka, že jejich soused úmyslně a nenávratně 
poškodil okrasné stromy na jejich pozemku, které tvořily živý plot mezi 
nemovitostmi. Ze strany městské policie byly provedeny prvotní úkony 
k řádnému zadokumentování případu. V rámci provedených opatření vy-
plynulo, že způsobená škoda převyšuje částku 5.000 Kč. Tímto je ve věci 
dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci 
dle § 228/1 trestního zákoníku. Zákonným postupem tedy městská policie 
tento případ bez zbytečného odkladu oznámila Policii ČR.
■ Dne 6.  1.  2017 v  18:05 hod. obyvatel ulice T.G. Masaryka telefonicky 
požádal o pomoc při zvládnutí jeho silně podnapilého otce, který se vy-
močil v kuchyni a je agresivní. Pouhá přítomnost strážníka a upozornění 
na možný převoz na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové 
vedlo ke zjednání nápravy a klidu v rodině.
■ Dne 8. 1. 2017 v 01:40 hod. telefonicky oznámil strážný firmy HP Tro-

nic, ul. Vrchlického, že do prostoru vrátnice přišel silně podnapilý muž, 
který zde vykřikuje a dožaduje se pomoci. Na místě byl strážníky nalezen 
značně promrzlý a podnapilý muž z Třebechovic pod Orebem. Šetřením 
bylo na místě zjištěno, že zmíněný muž poškodil skleněné výplně dveří 
a oken u nevyužívané administrativní budovy v sousedství vrátnice. Při 
tomto si muž způsobil řeznou ránu v oblasti kotníku pravé nohy. Poranění 
si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Po 
provedení prvotních úkonů byla věc strážníky oznámena Policii ČR, neboť 
ve věci bylo s ohledem na výši způsobené škody dáno důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
■ Dne 17. 1. 2017 v 10:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení pracov-
níka služeb města, že byl svědkem pádu velkého kusu omítky z komerční 
budovy na přilehlý chodník v ulici T.G. Masaryka. Tímto došlo k ohrožení 
procházejících chodců a hrozí pád dalších částí fasády domu. Strážníkem 
byl okamžitě kontaktován majitel nemovitosti, avšak tento byl již o udá-
losti informován a řešil okamžité zjednání nápravy.
■ Dne 19.  1.  2017 v  18:30 hod. oznámila pracovnice prodejny PENNY 
Market Týniště nad Orlicí, že u vstupu do prodejny byla nalezena peně-
ženka s osobními doklady a nemalým finančním obnosem. Nalezené věci 
byly strážníkem převzaty, byl kontaktován majitel a  věci byly vráceny. 
Uznalým majitelem věcí bylo vyplaceno nadstandardní nálezné.
■ Dne 22. 1. 2017 v 03:13 hod. Policie ČR Týniště n.O. požádala o asis-
tenci strážníků při zákroku v LEFR Baru v ulici 17. listopadu, kde se má 
dle oznámení provozovatelky prát větší počet mužů slovenské národnosti. 
Jako posila byli povoláni i policisté z Kostelce n.O. Situace byla na místě 
uklidněna, dále řešeno Policií ČR.

Jaroslav Forman, zástupce velitele

kříŽ U RAšOViC

   

Pole jižně od Rašovic, v  blízkos-
ti areálu dnešní firmy Betonika, se 
nazývají U  křížku. Na mapách je 
i označení Za křížkem. Pojmenování 
vzniklo podle kříže, který stojí ved-
le silnice. Nevíme, kdo první a proč 
v těchto místech vztyčil kříž. Při I. vo-
jenském mapování z let 1764 - 1768 
byl již kříž do mapy zanesen. Ve farní 
kronice týnišťského kostela je zápis: 
„Vedle silnice u  Rašovického dvora 
stával na vrchnostenské půdě, kteráž 
až podnes, pole u křížka se jmenuje. 
Kříž tento sešel a  zapomenutí při-
šel. Návrhem tedy vrchního ředitele 
panství častolovického pana Václava 
Pivničky, postavila zde na místě, kde 
onen starý dřevěný kříž stával, milos-
tivá vrchnost překrásný kříž, jehož 
to spodní díl kamenný. Kříž ale na 
němžto vyobrazený spasitel dobře 
pozlacený se vynachází, železný jest 
kříž tento, každého okolo jdoucího 
potěší a  srdce jeho city nábožnými 
povzbuditi musí. Smutné okolí toto 
od onoho času, co zde mistrná tato 
muka Boží se vynacházejí jaksi utě-
šenější a  vlídnější kolem jdoucímu 
přichází. Mimo roku 1837 nemá kříž 
tento žádného nápisu. O  jeho za-
chování milostivá vrchnost, jakožto 
zakladatel jeho, ačkoliv žádný kapitál 
jemu neuložila, se zajisté postará“.

Nově postavený kříž stál v  troj-
úhelníku cest na rozcestí k  Rašovi-
cím a k rašovickému dvoru. Původ-
ní cesta ke dvoru vedla zhruba na 
okraji dnešního pole a lesíka směrem 
k  Rašovicím. Později, se zahájením 

těžby písku, byla nahrazena novou 
cestou. Kolem kříže byly vysázeny 
tři lípy. František Hrobař ve svém 
soupisu památných stromů uvádí 
v roce 1940:„Koruny lip na písčitém 
podkladu splývají. Byly v pokročilém 
věku seřezány. Na železném křížku, 
který spočívá na omítnutém cihlo-
vém podstavci, jest vpředu letopočet 
1837 a jest pravděpodobné, že téhož 
roku byly lípy vysázeny“. Dále uvá-
dí výšku stromů 14 metrů a obvody 
kmenů kolem 1.8 metru. František 
Hrobař potvrzuje větší opravu spod-
ního dílu, ke které došlo v roce 1922. 
Další větší oprava byla provedena 
v  roce 1968, kdy byla zpevněna zá-
kladová deska a spodní díl byl nově 
omítnut. V  dalších letech dochází 
k  opětovnému úmyslnému poško-
zování železného kříže. V roce 1988 
zde již stojí torzo, kterému hrozí 
„shrnutí do písníku“. Z podnětu Jo-
sefa Zíky a dalších, kteří se podíleli již 
na opravě v roce 1968, dochází k po-
slední celkové velké opravě kříže. Je 
vyroben dutý betonový spodní díl 
se zachovaným kamenem s nápisem 
L 1837 P. Spodní díl v sobě uchová-
vá i „Zprávu pro budoucí věky“. Na 
spodním dílu je krycí deska s vyzna-
čenými letopočty oprav. Původní 
zničený železný kříž již nešlo použít, 
a proto byl nahrazen litinovým kří-
žem ze zrušeného hrobu ze hřbitova 
v Žihobcích u Sušice. Původní tři lípy 
byly poraženy a dnes zde rostou dva 
kaštany.                                          

Bopta



Ze stARýCh JíZDníCh řáDů iii.

     

V  dnešním vyprávění o  historic-
kých jízdních řádech se na pomyslné 
časové ose dostáváme zase o kus dál. 
Jako první tu máme ukázku jízdní-
ho řádu Československých státních 
drah z  roku 1931, trať Hanušovice 
– Praha. Všimněme si tučně vytiště-
ných vlaků č. 131 a č. 27. Svislý text 
v  příslušném sloupci prozrazuje, 
že jde o  rychlíky Bohumín – Opa-
va – Hradec Kr. - Praha. Spojovaly 

Slezsko, severní Moravu a  východ-
ní Čechy s  naším hlavním městem. 
Těchto rychlíků využívali první čes-
koslovenští prezidenti při cestách 
po své vlasti. Přednosta stanice Josef 
Pich (ve službě 1943 – 1950) zapsal 
do staniční kroniky následující vzpo-
mínku: „Nádraží Týniště n/O. může 
se právem pochlubiti návštěvou 
obou p. presidentů. Dne 13. červen-
ce 1926 měl projeti rychlíkem č. 27 p. 

president Masaryk. Na prosbu města 
bylo povoleno oficielní přivítání při 
pravidelném zdržení vlaku. Na sr-
dečné a důstojné přivítání poděkoval 
p. president, zapsal se do pamětní 
knihy městské a odjel za jásotu všeho 
obecenstva dále.

Dne 26. 8. 1937 projel na zpáteč-
ní cestě do Prahy z oficielní návštěvy 
Moravy a Slezska p. president Dr. Ed. 
Beneš. K  jeho pozdravení dostavi-

ly se na nádraží všechny krojované 
spolky a četné obecenstvo, jak míst-
ní, tak i z okolí.“

Druhý jízdní řád je jen o deset let 
mladší, zato naprosto odlišný od toho 
předešlého. Je rok 1941 a Evropu su-
žuje druhá světová válka. Českoslo-
vensku bylo nacistickým Německem 
zabráno pohraničí, na zbytku úze-
mí byl vyhlášen Protektorát Čechy 
a Morava (16. 3. 1939). Jak se rozvrat 
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ČSR projevil na železnici? Vně Pro-
tektorátu zajišťovaly dopravu Říšské 
dráhy, ale na okupovaném území 
nově vzniklé Českomoravské dráhy. 
Na umělých hraničních přechodech 
(Grenze) se proto vykonávaly pasové 
prohlídky. Spoje byly často omezová-

ny anebo rušeny. Úředním jazykem 
byla němčina (Lichtenau=Lichkov, 
Wekelsdorf=Teplice n. Metují).

A  díky zápiskům pana přednosty 
Picha dokonce ožívají i  události té 
doby: „Po mnichovském diktátu 30. 
IX. 1938 začal pak v říjnu útěk našich 

hraničářů z  postoupených území. 
Všechny vlaky od Meziměstí byly 
plny cestujících nešťastníků, vezou-
cích namnoze celý svůj zachráněný 
majetek v několika rancích. Nábytek 
naházený ve spěchu do otevřených 
vozů byl deštěm z větší části zničen. 

Toť každodenní obrázek vlaků přijíž-
dějících v  těchto nešťastných dnech 
od Lichkova a Meziměstí…“

Adam Prokeš
(jízdní řády z archivu ČD,  

pokračování příště)
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OCenění týnišťské Atletiky

Dne 3. února 2017 proběhlo v Rychnově nad Kněžnou 
v Pelclově divadle slavnostní vyhlášení ankety „Nejúspěš-
nější sportovec roku 2016“ okresu Rychnov nad Kněžnou, 
kde se neztratila ani týnišťská atletika. V rámci jedné z an-
ket „Sportovní akce roku 2016“ byl vyhlášen 25. ročník 
běhu týnišťské desítky, který se každoročně organizuje 
28. října ve sváteční den vzniku samostatného českosloven-
ského státu.

Týnišťská desítka patří do Poháru závodů východočeské 
oblasti a Poháru Iscarexu. Hlavní závod běhu týnišťské de-
sítky je dlouhý 10 km a trať probíhá oborou s hezkou příro-
dou směrem na Třebechovice – Bědovice a zpět. Ještě před 
startem hlavního závodu probíhá doprovodní program 
v závodech předškolních dětí až staršího žactva. Minulý rok 
se zúčastnilo hlavního závodu 227 běžců a běžkyň a celkem 
73 dětí a  žactva, což byla dosud rekordní účast mládeže. 
Rekordní účast 279 běžců v hlavním závodě je dosud z roku 
2013.

Ocenění osobně převzali za oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí Ing. Jiří Tyahur a  Petr Plašil st. Toto ocenění není 
jenom za organizaci 25. ročníku, ale právě za úsilí a orga-
nizaci všech těch 25 ročníků a  tím i  určitou reprezentaci 
našeho města. Poděkování za ty dlouhé roky patří přede-
vším Jiřímu Dostálovi, Václavu a Janě Goldbachovým, Ing. 
Jiřímu Tyahurovi, Kateřině Kuklové s kolektivem DDM Tý-
niště nad Orlicí a všem dalším příslušníkům oddílu atletiky 
i celého SK a ostatním dobrovolníkům. V neposlední řadě 
je důležité poděkovat městu Týniště nad Orlicí, České unii 
sportu a všem pravidelným sponzorům, kteří podporovali 
a pravidelně podporují tuto sportovní běžeckou akci.

Přejme si, aby byl neustálý zájem o  tuto sportovní akci 
a přišlo více a více sportovců, hlavně mezi dětmi.

Budeme se těšit opět na setkání s vámi na 26. ročníku, 
který proběhne letos v sobotu 28.  října, v den jubilejního 
100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Dne 18.  2. se v  tělocvičně 
U  Dubu konal již tradiční dětský 
maškarní karneval, který pořádá 
DDM Týniště nad Orlicí. Ve vy-
zdobeném sále se sešlo spoustu 
krásných karnevalových masek, 
např. Člověče, nezlob se, vězeň, 
kostka, víly všeho druhu, berušky, 
ale i  vodníci a  piráti. Všichni se 
mohli vydovádět při hudbě, kterou 
obstarával DJ Pavel Louthan, za-
soutěžit si o drobné odměny a hrát 
si s  padáky. Princezna Solimán-
ská si pro nás připravila společný 
taneček pro všechny masky a  po-
kochat jsme se mohli i  vystoupe-
ním tanečních skupiny Pom Pom 
Dance, CCG Dance a  Rosegirls. 
Po třech hodinách řádění a tanco-
vání všichni odcházeli spokojení, 
většina s některou z cen z našeho 
Štěstíčka.

Děkujeme SK Týniště nad Orlicí 
za prostory na konání karnevalu 
a  všem našim pomocníkům, díky 
kterým se karneval může každý 
rok konat.

Jana Bahníková
fotografie na třetí straně obálky

   

Dětský mAškARní kARneVAl
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