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slovo starostY MĚsta

slovo starostY MĚsta

slovo starostY - proJeKt úprav MĚstsKého parKu

Kácení stroMů a Keřů v MĚstsKéM parKu

TEMNO 1998

     

Vážení spoluobčané,
dnes bych se rád věnoval jedi-

nému tématu. V  letošním roce 
se začne realizovat projekt úprav 
městského parku v Týništi nad Or-
licí. Tento projekt je připravován 
s  několikaletým předstihem a  za-
bývá se celkovým obnovením cest-
ní sítě (změna a  obnova povrchů, 
sjednocení rozměrů), doplněním 
odpočinkových míst, obnovením 
základních principů parku (kombi-
nace porostlých stinných, volných, 
vodních ploch a  parkových luk), 
doplněním a  obnovením zajíma-
vých průhledů v  parku, obnove-
ním mobiliáře parku, sjednocením 
a  ucelením parkové výsadby, revi-
talizováním trávníků a  doplněním 
keřového i trvalkového patra. Ten-
to projekt vypracovala a  navrhla 
během roku 2016 autorizovaná 
krajinná architektka Ing. Lenka 
Hladíková. Park projde během 

několika následujících let citelnou 
změnou, která povede k celkovému 
zvelebení místa a městský park do-
stane zcela novou podobu.

Pro změnu je však zapotřebí 
místo dostatečně připravit. V první 
řadě je nutné pokácení vytipova-
ných stromů, které vzešly z  den-
drologického posudku stávajících 
dřevin. Tento posudek je součástí 
projektu. Více jak 90 % navržených 
stromů k pokácení je ve velmi špat-
ném zdravotním stavu a jen několik 
jedinců je nutno pokácet pro uvol-
nění nové výsadby. Ani tyto stromy 
však nejsou zdravotně a  esteticky 
v  pořádku. Odstraněním vytipo-
vaných stromů nedojde ke snížení 
biodiverzity a estetiky parku, neboť 
je v  plánu rozsáhlá výsadba nejen 
nových stromů, ale i  výsadba no-
vého keřového a  bylinného patra. 
Tato příprava se začne realizovat 
v průběhu měsíce února 2018 a bu-

dou ji provádět převážně pracovní-
ci služeb města.

Dále bude probíhat souběžně 
s  kácením i  ošetřování některých 
ponechaných stromů bezpečnost-
ním a zdravotním řezem, v někte-
rých případech dojde i  k  mírné 
redukci koruny a  odstranění tla-
kového větvení. Tyto práce budou 
prováděny odbornou a  certifiko-
vanou arboristickou firmou. Ošet-
řování stromů bude probíhat až do 
jara a  pak dále bude pokračovat 
koncem léta a na podzim. V jarním 
období také započne výsadba no-
vých dřevin a celková úprava ozele-
něných ploch, která bude probíhat 
postupně celý rok a protáhne se až 
do roku 2019.

Na novou výsadbu a  ošetření 
stromů se městu podařilo získat 
dotaci z  Evropského fondu pro 
regionální rozvoj – Operační pro-
gram Životního prostředí, která vý-

razně podpoří celkové financování 
tohoto projektu. V  dalších letech 
bude probíhat budování nových 
cest, odpočinkových míst s lavička-
mi a nového osvětlení. V konečné 
fázi se můžeme těšit na vybudová-
ní parkového jezírka, které bude 
osázeno vodními a  mokřadními 
rostlinami, napájeno bude z  umě-
le vybudované odlehčovací větve 
Alba, která v budoucnu také projde 
celkovou revitalizací.

Prosíme tedy o  vaši trpělivost 
a  pochopení a  omlouváme se za 
omezení vyplývající z  těchto opat-
ření. Věřte, že budoucí tvář parku 
za tato omezení opravdu stojí. Da-
tum plánovaného ukončení projek-
tu je stanoven na konec roku 2021.

Libor Koldinský ve spolupráci 
s odborem životního prostředí
Návrh úprav městského parku 
naleznete na 3. straně obálky

   

Pravděpodobně nikomu, kdo 
prochází městským parkem u ško-
ly, neuniklo označení některých 
stromů a keřů barevnou značkou. 
Ano, označené keře a stromy oran-
žovo-červenou barvou jsou určeny 
k  pokácení. Město se pustilo do 
realizace úprav městského parku. 
Jedná se o projekt, který je spolufi-
nancován Evropskou unií.

Možná vás napadne otázka, jak 
byl proveden výběr stromů urče-
ných k odstranění. Na celém úze-
mí parku byl zpracován podrobný 
dendrologický průzkum. Stromy 
k  pokácení byly vybrány v  drtivé 
většině případů na základě jejich 
špatného zdravotního stavu. Po-
kud si opravdu prohlédnete stro-
my určené k pokácení zblízka, uvi-
díte, že se jedná většinou o stromy 
výrazně nebo silně poškozené, 
napadené houbovými infekcemi, 
proschlé, stromy s rozsáhlými du-
tinami anebo poškozenými nábě-
hy a kořenovým systémem. Dá se 
říct, že se často jedná o stromy pro 
veřejnost nebezpečné.

Ve chvíli, kdy je pracovníkům 
zodpovědným za údržbu zeleně 
znám špatný zdravotní stav stro-
mů, je jejich povinností přijmout 
taková opatření, která nebezpečí 
odstraní. Významná část habrů 
okolo dětského hřiště je napadena 
houbovými infekcemi, což v  sou-
vislosti s  nakloněním nad hřiště 
není dobrá kombinace. Revitaliza-
ce parku tyto problémy a bezpeč-

nostní hrozby, mimo jiné, mini-
malizuje.

Jsem si vědom, že kácení stromů 
vždy provázejí emoce, ale v  tom-
to případu jde opravdu zejména 
o  stromy nemocné a  nebezpeč-
né. Po fázi nepopulárního kácení 
dojde ještě k  úpravám zeleně stá-
vající, za účelem zajištění co nej-
lepšího zdravotního stavu, vitality, 
vzhledu a  provozní bezpečnosti. 
Následně dojde k vysázení nových 
stromů, keřů, trvalek, cibulovin 
a regeneraci trávníků. Park dosta-
ne i nové cesty, odpočívadla, lavič-
ky a další vybavení. Nové osvětlení 
bude samostatnou projektovou 
částí.

V severní části parku se nachází 
vodoteč – odlehčovací větev náho-
nu Alba. Vodoteč a její okolí není 
v  současné době právě ozdobou 
parku. To se ale změní. Zastupitelé 
rozhodli a pověřili starostu města 
Libora Koldinského k  jednáním, 
na základě kterých se vodoteč 
a okolí dostane do majetku města 
a v příštích letech dojde k údržbě, 
revitalizaci a  začlenění vodního 
prvku do městského parku.

Pevně věřím, že většina občanů 
úpravy pozitivně přijme a park se 
stane ještě příjemnějším místem 
odpočinku, relaxace a  místem se-
tkávání.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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ZprávY Z radnice

distriBuce ZpravodaJe

     

a) schvaluje

1. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břeme-
ne a  smlouvu o  právu pro-
vést stavbu č. IV-12-2016905/
SOBS VB/01 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena firmou Energo-
montáže Votroubek, s.r.o., se 
sídlem Jiráskova 318, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  bu-
doucí povinná město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

2. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad 
Orlicí vyřazení majetku.

3. Obchodní smlouvu mezi Služ-
bami města Týniště nad Orlicí 
a firmou RNDr. Jaroslav Marek 
– Orlické odpady o  zajištění 
odděleného sběru a využití tří-
děného odpadu z provozu sběr-
ného dvora a  pověření k  pod-
pisu.

4. Schválení prodloužení nájemní 
smlouvy Lohniské Silvii, bytem 
***, na období od 1. 2. 2018 do 
31. 1. 2019.

5. Schválení prodloužení nájem-
ní smlouvy Janošičové Václa-
vě, bytem ***, na období od 
1. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

6. Schválení prodloužení nájemní 
smlouvy Kubcové Nikole, by-
tem ***, na období od 1. 2. 2018 
do 31. 7. 2018.

7. Schválení prodloužení nájem-
ní smlouvy Rýdelovi Marti-
novi, bytem ***, na období od 
1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

8. Změnu nájemného z  nebyto-
vých prostor a pozemků v ma-
jetku města Týniště nad Orlicí 
o míru inflace za rok 2017.

9. Nákup daru do výše 2 500 Kč 
na kulturní akci Basketbalový 
ples, který se uskuteční dne 
23.  2.  2018 ve sportovní hale 
U Dubu v Týništi nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu z  výsledku kontroly 
v příspěvkové organizaci v ob-
lasti účetnictví Služby města 
Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové orga-
nizace Služby města Týniště 
nad Orlicí ke kontrole v oblasti 
účetnictví.

3. Žádosti Geriatrického centra 
Týniště nad Orlicí o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu obce 
Albrechtice nad Orlicí, z  roz-
počtu obce Lípa nad Orlicí 
a  z  rozpočtu Královehradecké-
ho kraje.

4. Nabídku spol. FATO VM, 
s.r.o., Hradec Králové na od-
kup pozemků dle záměru jako 
jedinému zájemci. Záměr na 
prodej a zástavbu části pozem-
ků v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
(lokalita STŘED) byl schválen 
Zastupitelstvem města Týniš-
tě nad Orlicí usnesením č. 25 
z 18. 12. 2017 pod bodem A3.

5. Inspekční zprávu a  Protokol 
o kontrole provedenou Českou 
školní inspekcí v Základní ško-
le Týniště nad Orlicí, Komen-
ského 828, 517 21 Týniště nad 
Orlicí.

6. Informaci ředitelky Mateřské 
školy – Město o  ukončení do-
cházky dítěte s  návrhem za-
chování tohoto volného místa 
v MŠ.

c) ukládá:

1. Starostovi města připravit zně-
ní budoucí kupní smlouvy se 
spol. FATO VM, s.r.o., Hradec 
Králové, na pozemky dotčené 
stavbou bytového domu v loka-
litě STŘED v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí a předložit k projednání 
na zastupitelstvu města.

T: jednání ZM
Odpovídá: Libor Koldinský
2. Odboru správy majetku zajis-

tit zadání vypracování územní 
studie lokality Z  16 (lokalita 
STŘED) na náklady budoucí-
ho investora FATO VM, s.r.o., 
Hradec Králové.

T: průběžně
Odpovídá: Zdeněk Hejna

3. Starostovi města zajistit odstra-
nění naváděcí reklamní tabule 
na prodej zahrádkářského zbo-
ží pro obchod pana Milana Ko-
peckého do 28. 2. 2018.

T: 28. 2. 2018
Odpovídá: Libor Koldinský

a) schvaluje:

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čer-
pání fondu investic dle § 31 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů na poříze-
ní motorového vozidla Škoda 
Yetti do výše Kč 327.000,– vč. 
DPH. Nákup bude realizován 
bezhotovostně.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřa-
zení automobilu Renault Kango 
1,4 RZ TUA 5385.

3. Smlouvu o  výpůjčce Elektro-
centrály EG5500CL, výrob. 
č. EBBC-1020728 pro Služby 
města Týniště nad Orlicí, IČ: 
42885086 na dobu neurčitou 
od 6. 2. 2018 a ukládá starosto-
vi smlouvu podepsat.

4. Umístění sídla provozovny 
– David Derner, Týniště nad 
Orlicí, IČ: 72966238, na adrese 
Kulturního centra, Tyršovo ná-
městí 478, 517 21 Týniště nad 
Orlicí.

5. Umístění naváděcí informační 
tabule benzínové čerpací sta-
nice HDB ve formě plachty na 
plot na pozemku města parc.č. 
782 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

6. Podání žádosti o  dotaci přes 
MAS nad Orlicí v  programu 
PRV 6 – Les pro odpočinek 
k projektu s názvem: „Lesopark 
Voklik Týniště nad Orlicí“. Cel-
kové max. výdaje projektu činí 
919.600 Kč včetně DPH, při-
čemž položka DPH není způso-
bilým výdajem a bude hrazena 
z  rozpočtu města. Rada města 
ukládá starostovi města zpraco-
vanou žádost podepsat a podat.

B) Bere na vědomí:

1. Vyjádření ředitele ZŠ Týniště 
nad Orlicí k  zjištěným nedo-
statkům při kontrole.

2. Žádost pana Pavla Barneta 
týkající se prodeje pozemku 
p.č. 491/3 v  k.ú. Štěpánovsko 
a ukládá projednat v ZM.

3. Oznámení ředitelky Mateřské 
školy Město Týniště nad Orlicí 
ohledně změny účetní firmy ve 
vedení účetnictví organizace 
od 1. 1. 2018.

4. Vyhlášení konkurzního řízení 
na ředitele/ku Základní školy, 
Komenského 828, 517 21 Týni-
ště nad Orlicí.

5. Dopis p. Hažové ve věci zástav-
by v  lokalitě STŘED, Týniště 
nad Orlicí.

6. Dopis od ředitelky MŠ – Město 
Týniště nad Orlicí v  záležitosti 
řádného zdůvodnění snížení 
osobního příplatku ze strany 
zřizovatele.

c) ukládá:

1. Řediteli ZŠ Týniště nad Orlicí 
najít vhodnější řešení, které se 
týká příjmu peněz od dětí za 
akce pořádané školou.

T: 29. 3. 2018
Odpovídá: Mgr. Milan Kajn
2. Připravit OZV, kterou se sta-

noví část společného školského 
obvodu základní školy Týniště 
nad Orlicí a obce Bolehošť.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé úda-
je 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.

     

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří se na zá-

kladě naší žádosti v  únorovém 
čísle Zpravodaje ozvali se stížností 
ohledně jeho nedodání či pozdního 

termínu dodání. Protože vás oprav-
du nebylo málo, přistoupili jsme 
operativně k  výměně distributora. 
Od března (březnového čísla) vám 
do schránek bude Zpravodaj roz-

nášet Česká pošta. Doufáme, že již 
vše bude v pořádku, a pokud ne, žá-
dáme vás, abyste se rovnou obraceli 
na zaměstnance týnišťské pobočky 
České pošty, s.p., a  řešili problém 

s  nimi, příp. na jejich tel. čísle 
954 251 721. Pokud nedojde k  zá-
sadnímu zlepšení, tak už nevím…

Dana Dobešová

usnesení č. 87
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 22. 01. 2018

usnesení č. 88
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 05. 02. 2018
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divadelní ples v týništi

KřivicKý Masopust

     

20.  ledna se v Kulturním centru 
uskutečnil již třetí ročník Divadel-
ního plesu, díky spolupráci s  KC 
konečně v  divadle, předchozí roč-
níky pořádal divadelní soubor U.
F.O. v  sále restaurace Na drahách 
v Albrechticích nad Orlicí. Letošní 
ples pojali v  námořnickém duchu, 
a  tak se divadlo hemžilo piráty, 
kapitány, medúzami a  dokonce 
i  spáleným českým turistou s  po-
nožkami v  sandálech.,Je to tu su-
per, každý rok něco přidávají, letos 
super kapelku, jo a  dortíky“ svěřil 

se kapitán Jack Sparrow.
Pražská kapela Partyleaders se 

postarala o opravdu kvalitní párty, 
lze tak soudit i podle plného parke-
tu již od první série, ve které kapela 
nezapomněla ani na společenské 
tance v skvělém aranžmá. Atmosfé-
ru doladily dobře situované světel-
né hlavy, kterým se celý večer věno-
val osvětlovač Petr Zima, který má 
na kontě mnoho úspěšných svě-
telných projektů.Plesajícím se dále 
věnovaly dvě fotografky, jak ve fo-
tokoutku, kde nechybělo kormidlo 

a truhla, tak i na sále, a výsledkem 
je více jak 300 fotek na Facebooku.

,Měli jsme složitou pozici, v oko-
lí jsou ještě čtyři další plesy, ale jak 
je vidět, lidé si cestu našli, sdělil 
principál divadelního souboru Jiří 
Proche, v  dresu pobřežní hlídky, 
stejně tak, jako někteří další členo-
vé divadelního souboru. Po půlnoci 
pobřežní hlídka zachraňovala ry-
báře, který se topil na sále, po krát-
kém vystoupení se i na něho dosta-
lo a  Mitch alias David Hasselhoff 
na surfu se svým teamem z hlídky 

jej zachránil rumem.
,Výborná párty a  skvělý lidi, to 

se v  Týništi moc nevidí, těšíme se 
na příští rok“ potvrdil Sandokan. 
Problém s  jídlem se podařilo také 
vyřešit, před divadlem zaparkoval 
Food truck, s  vybranými speciali-
tami. Lze tak vytknout pouze šatnu 
bez obsluhy, kterou organizátoři na 
příští ročník dle slov principála za-
jistí. Téma příštího ročníku zatím 
tají, ale slibují ještě větší párty.

JS

V  sobotu, 10.  února odpoledne, 
se již posedmé v  řadě konal u nás 
v  Křivicích masopust. V  daný čas 
se sešla spousta dětí i  dospělých 
v maskách i bez masek, aby se v ne-
malém počtu vydali průvodem 
vesnicí. Nakonec bylo napočítáno 
bezmála 60 účastníků masopust-
ního průvodu, což je vzhledem 
k předchozím ročníkům a velikosti 
naší vísky velmi uspokojivá účast.

Aby nám bylo veselo a  lidé si 
mohli i  zatančit, doprovázeli nás 
páni muzikanti, bez kterých si po-
dobnou událost nedovedu předsta-
vit. U domů nás čekalo vždy výbor-
né pohoštění, kterého jsme náležitě 
využívali. Nechybělo samozřejmě 
ani zastavování projíždějících aut. 
V tento den si museli průjezd Kři-
vicemi vykoupit písničkou, taneč-
kem nebo peněžním příspěvkem.

Ti, kteří vydrželi až do konce se 
šli zahřát do bývalé školy, kde bylo 
připravené občerstvení pro děti 
i dospělé.

Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří našli odvahu oblék-
nout masky a pobavit se se sousedy 
a známými. Dále dětem, které byly 
velmi hodné a poslušné. Velký dík 
pak patří těm, kteří jsou ochotni 
otevřít dveře svých domovů a  po-
radovat se s  námi. V  neposlední 
řadě děkuji i našim věrným muzi-
kantům Josefu Šotolovi a  Michalu 
Střihavkovi. A  nám všem přeji, ať 
se všichni ve zdraví sejdeme i  na 
příštím masopustu!

Patrik Gavlák

fotogalerii naleznete 
na druhé straně obálky
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veliKonoční výstava v častolovicích

Ve dnech 23. – 25.  března  2018 
pořádá ZO ČZS Častolovice ve 
spolupráci s ÚS ČZS Rychnov nad 
Kněžnou a  Městysem Častolovice 
jarní výstavu v  Častolovicích pod 
názvem „Velikonoce – svátky jara“.

Tato výstava již dnes má svoji 
novodobou historii a  všem ná-
vštěvníkům přibližuje staročeské 
velikonoční tradice. Ukazuje ne-
jen zvyky a  krásu tohoto období, 
ale dává i návody, jak si zpříjemnit 
a  zkrášlit příchod jara. Výstava se 
uskuteční v celém výstavištím are-
álu, tj. v sokolovně v 1. patře a pří-
zemí, zahrádkářské budově a  na 
sokolské zahradě, a bude otevřena 
každý den v době od 08.00 hod. do 
17.00 hod., v neděli do 16.00 hod. 
Výstavní plocha se rozšíří na více 
jak 2 500 m2. Vystaveny budou jak 
kraslice různě malované a zdobené, 
tak i všechny věci připomínající ve-
likonoční krásu. Každý návštěvník 
bude moci zhlédnout praktické 
ukázky zdobení vajíček malová-
ním, tepáním, oplétáním a dalšími 
technikami.

V  letošním roce bude velmi za-
jímavý soubor staročeských ře-
mesel. Výroba dřevěných hraček, 
vyřezávání loutek, pletení košíků 
a pomlázek, malování perníků, pa-
ličkování a háčkování, ukázky prá-
ce na hrnčířském kruhu, keramika 

v různém provedení a velikostech, 
figurky a předměty ze šustí, pedigu, 
rákosu, krouceného papíru a  dal-
ších materiálů. Zdobené kraslice 
budou ukázány v celé šíři a prove-
dení. Překrásné kroje z Podorlicka 
v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady 
budou příjemným překvapením. 
Největší křesťanský svátek v  roce 
bude zastoupen nejen charakteri-
stickými výjevy, ale i názorninami 
a přírodními doplňky. Od „Škaredé 
středy“ až po „Velikonoční pondě-
lí“ budou vyobrazena křesťanská 
přísloví a  zvyky. Chybět nebude 
ani široký sortiment velikonočních 
pamlsků a  cukroví. Velmi zajíma-
vé bude porovnání pečení našich 
babiček (staročeské velikonoční 
mazance, beránci, koblihy) s  vel-
kopekárenskými výrobky. Ukázka 
velikonočního prostírání s překrás-
nou velikonoční gastronomi bude 
ozdobou prostředního sálu na vý-
stavišti.

Samostatná expozice proutěného 
zboží a keramiky ozdobí hlavní sál 
výstavy. Největším zážitkem nejen 
pro děti budou jistě ukázky někte-
rých symbolů Velikonoc, mimo 
jiné i  zvířátka - zajíci a  berán-
ci. Všechny tyto expozice budou 
skloubeny se zeleným trávníkem 
a  jarními kytičkami, jak řezanými, 
tak i v květináčích. V letošním roce 

se každý návštěvník seznámí s veli-
kým množstvím květin - tulipánů, 
narcisů a ostatních cibulovin, včet-
ně květin z  dovozu z  Holandska, 
které budou naaranžovány v celém 
areálu výstaviště.

Velmi zajímavá bude i  soutěž 
o  nejlepší kolekci 3 ks velikonoč-
ních kraslic, do které se může kaž-
dý dva dny před zahájením výstavy 
přihlásit. Soutěž bude vyhodno-
cena 25. 3. v 15.00 hod. Odevzdá-
vání kraslic lze provést přímo na 
výstavišti v  Častolovicích nejdéle 
do 22.  3.  2018 do 12.00 hod. Pro 

všechny návštěvníky bude připra-
ven rozšířený prodej všeho, co je 
spojeno s příchodem jara. Protože 
je to výstava zahrádkářů, nebude 
chybět ani zahrádkářská poradna 
a  prodej květin, cibulovin, okras-
ných stromků, zeleninové sadby, 
koření a různých pochutin. K dob-
ré náladě jistě přispěje i bohaté ob-
čerstvení. Na výstavu do Častolovic 
vás zvou pořadatelé – zahrádkáři. 
Bližší informace na tel. 721 311 719 
a na www.zahradkari.com.

 
Josef Helmich

     Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice
                                                           a ÚS ČZS Rychnov n.Kn. pořádá
     dne23.3. – 25.3. 2018 od 09 hod. do 17 hod. v areálu výstaviště  v Častolovicích                                            
                                   18. VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU

Pro návštěvníky bude připraveno:
- úplně nová aranžerie ve stylu staročeských tradic, řemesel, zvyklostí a strašidel,
-práce na starém hrnčířském kruhu s nožním pohonem a výrobou různých hliněných nádob a předmětů,
-činnost při paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání ubrusů a  prostírání, háčkování a výroba krásného patschworku,
-malování, tepání a zdobení kraslic, výroba předmětů z dřevité vaty a z papíru, foukání skleněných figurek a  ozdob,
-výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva, korku a dalšího  přírodního materiálu, ukázka zdobení a malování perníků,
-staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách se symboly velikonočních svátků, různé české kroje,                                                         
-ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty spolu s novodobými velikonočními velkopekárenskými výrobky,
-veliká kolekce všech jarních květin – cibulovin v bohaté aranžerii se sklem a různou ozdobnou a užitkovou keramikou,
-soutěž o nejlepší kolekci kraslic do které se může každý 2 dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude  25. 3. 2018
-v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonocemi a zahrádkářskými potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, okrasné 
stromky, a bohaté občerstvení, parkování zdarma.

Bližší informace na telefonu 721311719 a na www.zahradkari.com
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A jedli všichni a nasytili se; a ještě 
sebrali dvanáct plných košů naláma-
ných chlebů a ryb.

Marek 6, 42-43

Kolem jsou celé zástupy. A tu Ježíš 
nemilosrdně přehazuje odpovědnost 
na učedníky: „Dejte vy jim najíst!“ 
Ale oni dostanou strach, že sami mají 
málo, že to, co mají v rukou, nestačí 
pro všechny ty hladové krky.

Jak populární úsloví – sami máme 
málo, máme nedostatek! Zaznívá 
celou zemí od jednání vlády až do 
rodinných hovorů. Kdo všechno se 
považuje za chudého?! A co když ne-
budeme mluvit jen o penězích? Kolik 
je v nás víry, lásky, obětavosti, nadše-
ní? Toho všeho máme málo?!

Po Ježíšově kázání, poté, co jsou 

posluchači nasyceni Slovem, on se 
pomodlí, neboť věří svému nebeské-
mu Otci, a tak působí zázrak. Ten zá-
zrak není v tom, že by chleby vykva-
sily, namnožily se a místo pěti placek 
tu byl vagon pecnů. Zázrak spočívá 
v tom, že chléb se láme, lidé jej po-
dávají jeden druhému a nakonec se 
všichni nasytí. Není to zázrak mno-
žení, ale zázrak sdílení. Může platit 
i ve velkém: zdroje jsou sice omeze-
né, ale mohly by být dostatečné, bu-
de-li ochota a vůle podělit se o ně.

Ježíš hodil odpovědnost na učed-
níky, ale sám vykonal největší díl: 
vnesl svého Ducha doprostřed nich, 
takže s Božím požehnáním nakonec 
to málo, co učedníci měli, stačilo pro 
všechny a  ještě zbylo pro budoucí 
příchozí. A proto je ten příběh o víře. 

Jde o to, věřit v Boží požehnání, vě-
řit, že Bůh může použít i to málo, co 
máme, ke své slávě, jako znamení své 
přítomnosti.

Pane, dej odvahu věřit, že má smy-
sl i to naše málo dát k dispozici a po-
dělit se. Amen.

Píseň:
1. K  tobě duši pozdvihuji, Hos-

podine v  úzkosti, nezahanbuj mou 
naději nepřátelům k radosti. Ty, Bože 
nezahanbíš žádného, kdo v tebe dou-
fá, potupou však odplatíš každému, 
kdo se ti rouhá.

2. Cesty své mne nauč znáti, vy-
učuj mne stezkám svým. Dej, ať 
v učení tvém státi a v tvé pravdě cho-
dit smím. Sám jsi ty Bůh spásy mé, 

v tebe doufám bez ustání. Vzpomeň 
si, Hospodine, na svá mnohá slitová-
ní.

3. Hříchů mnohých mé mladosti 
již nevzpomínej, Pane, ať se mi dle 
tvé milost a dobroty stane. V dobrotě 
a přímosti Pán i hříšné vyučuje, tiché 
učí cestám svým, vzpurné soudem 
postihuje.

Píseň (Žalm) z Evangelického zpěv-
níku č. 25 K tobě duši pozdvihuji (ná-
pěv L. Bourgeois 1551, text J. Batelka).

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

11. 3. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

aKce Zuš v BřeZnu

     ■ V pátek 2. března se koná v sále 
naší školy okresní kolo soutěže 
ZUŠ ve hře na dechové dřevěné 
nástroje. Začátek soutěžního klá-
ní nejlepších žáků ze všech 5 Zá-
kladních uměleckých škol našeho 
okresu bude v  8.00 hodin v  sále 
ZUŠ. Je zapotřebí podotknout, že 
náš okres patří kvalitou mezi ty 
nejlepší i  v  celostátním měřítku, 

což se potvrdilo i před třemi lety, 
kdy se konala soutěž naposledy 
(např. 1. místo v celostátním kole 
žák naší školy Vojtěch Hájek).

■ V  pondělí 19.  března se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarného 
oboru.
Začátek koncertu je v 18.00 hodin 

v sále ZUŠ.

■ V  pondělí 26.  března se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarného 
oboru.
Začátek koncertu je v 18.00 hodin 
v sále ZUŠ.

přiJďte MeZi nás do KluBu seniorů v týništi!

•	 hledáte nové přátele? rádi byste strávili příjemné chvíle se ‚ 
svými vrstevníky a dozvěděli se něco nového a přínosného 
během společných besed?

•	 přijďte mezi nás do Klubu seniorů v týništi nad orlicí!
•	 setkáváme se každé úterý v domečku (ulice t. g. Masaryka 121) 

od 14:00 do 16:00 hodin.
Rádi u nás přivítáme každého seniora.
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preZentace sš služeB, oBchodu a gastronoMie Z hradce Králové

vytiskneme a zarámujeme vaše fotografie
objednavky@mega-cz.com | 604 791 591

vyžádejte si katalog rámů nielsen

     V pátek 5. 1. 2018 k nám do školy 
zavítali učitelé a žáci z této střední 
školy. Je to tradice, že zde za velké-
ho zájmu našich žáků předvedou 
maturitní a učební obory.

Zabezpečují kvalitní výuku žáků 
a žákyň – absolventů ZŠ

VE ČTYŘLETÝCH OBORECH 
ZAKONČENÝCH MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU
•	 Kosmetické služby (Kosmetička)

•	 Ekonomika a podnikání - 
Sportovní management

•	 Obchodní management
•	 Fotograf – 

Fotograf/Technický fotograf
•	 Zahradnictví – 

Foristika/Projektování zahrad
•	 Hotelnictví a cestovní ruch
•	

VE TŘÍLETÝCH OBORECH 
ZAKONČENÝCH ZÁVĚREČ-

NOU ZKOUŠKOU A  VÝUČNÍM 
LISTEM

•	 Kuchař – Kuchař/Číšník
•	 Prodavač – Asistent prodeje
•	 Kadeřník
•	 Zahradník

 
Po úvodní prezentaci oborů se 

žáci mohli nechat ostříhat, učesat, 
tetovat a také si zkusit práci s foto-

grafií.

Vše se konalo ve spojovacím sále 
naší ZŠ, v době od 12. 30 do 13. 15 
hodin.

Celá akce měla úspěch a  zde je 
několik fotografií.

Mgr. Dana Martinková
výchovná poradkyně

inzerce
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DEN PODATELNA

pondělí 26. 3. 2018   8:00 - 17:00

úterý 27. 3. 2018   8:00 - 17:00

středa 28. 3. 2018   8:00 - 17:00

čtvrtek 29. 3. 2018   8:00 - 17:00

pátek 30. 3. 2018   Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno

sobota 31. 3. 2018   Územní pracoviště uzavřeno

neděle 1. 4. 2018   Územní pracoviště uzavřeno

pondělí 2. 4. 2018   Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno

úterý 3. 4. 2018   8:00 - 18:00

středa 4. 4. 2018   8:00 - 17:00

čtvrtek 5. 4. 2018   8:00 - 15:30

pátek 6. 4. 2018   8:00 - 14:00

© minn 2018

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Na Územních pracovištích v Kostelci n. Orl. a Dobrušce byly zrušeny
pokladny, nelze zde hradit daň v hotovosti. Platbu daně v hotovosti lze
provést pouze na  Územním pracovišti v Rychnově n. Kn.

Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Územních pracovišť v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

V BŘEZNU A DUBNU 2018

 
 
 

 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 

Odbor komunikace 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

Tel.: 257 044 025 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona  
o evidenci tržeb platí i nadále beze změn  

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona  
o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, 
vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. 
Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti 
evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ. Soud dále konstatoval,  
že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny 
přímo v zákoně. Podstatné však je, že drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům  
ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn. 

V důsledku uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu dojde v zákoně o evidenci tržeb k následujícím 
změnám: 

Nejvýznamnější změna se týká odložení (nikoliv zrušení) povinnosti evidovat tržby z činností 
zařazených do 3. fáze (zahrnuje všechny činnosti vyjma těch zařazených v 1., 2. a 4. fázi) a 4. fáze 
(zahrnuje vybraná řemesla a výrobní činnosti). Poplatníci provádějící činnosti spadající do 3. a 4. fáze 
nemusí začít evidovat tržby od 1. března resp. od 1. června 2018. Přesný termín startu 3. a 4. fáze 
evidence tržeb se odvine od schválení novely zákona o evidenci tržeb. 

Další změna se týká plateb kartou. Povinnost evidovat tržby se od 1. března 2018 nebude vztahovat 
na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby přes 
internet. Poplatníci, na něž se tato povinnost doposud vztahuje, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat 
platby kartou dobrovolně a nemusí tedy měnit nastavení svých pokladních systémů.  

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) 
poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. 
Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává 
zachována. Opět i zde záleží čistě na rozhodnutí evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence 
dobrovolně uvádět dál i po 1. březnu 2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního 
systému. 

 

DEN POKLADNA PODATELNA

pondělí 26. 3. 2018   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

úterý 27. 3. 2018   - 8:00 - 17:00

středa 28. 3. 2018   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 29. 3. 2018   - 8:00 - 17:00

pátek 30. 3. 2018   

sobota 31. 3. 2018   

neděle 1. 4. 2018   

pondělí 2. 4. 2018   

úterý 3. 4. 2018   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 18:00

středa 4. 4. 2018   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 5. 4. 2018   - 8:00 - 15:30

pátek 6. 4. 2018   - 8:00 - 14:00

© minn 2018

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Územní pracoviště uzavřeno

Územní pracoviště uzavřeno

Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno

Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno

Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.

V BŘEZNU A DUBNU 2018

 
 
 

V této souvislosti upozorňujeme, že rozhodnutím Ústavního soudu se nic nemění na tom, že plátce 
DPH musí  uvádět DIČ na daňových dokladech.  Pokud má  plátce DPH  povinnost vystavit daňový 
doklad a vystavoval v těchto případech společný doklad obsahující povinné náležitosti daňového 
dokladu podle zákona o DPH a zároveň povinné údaje dle zákona o evidenci tržeb, bude muset nadále 
své DIČ na tomto společném dokladu uvádět. Poplatník se však může rozhodnout pro řešení, kdy bude 
vystavovat doklady dva (daňový doklad s DIČ a doklad pro EET bez DIČ). 

Ústavní soud zrušil také ta ustanovení, která zmocňovala vládu nařízením stanovit výjimky z evidence 
tržeb. S účinností od 1. ledna 2019 se současně ruší nařízení vlády, které obsahuje výjimku pro těžce 
zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády pozbývá 
platnosti uplynutím 31. prosince 2018, mohou dotčené subjekty využít výjimky z evidence tržeb až do 
konce roku 2018. 

V reakci na změny vyvolané nálezem Ústavního soudu budou provedeny nezbytné úpravy metodiky 
vztahující se k evidenci tržeb, a to k 1. březnu 2018, od kdy nastávají účinky uvedených změn. 
Aktualizace informací dostupných na webových stránkách www.etrzby.cz bude probíhat průběžně. 

 

 
Tiskovou zprávu naleznete též na internetových stránkách etržeb nebo na internetových stránkách 
Finanční správy.  
 
 
V Praze dne 19. ledna 2018 
 
Ing. Petra Petlachová 
Odbor komunikace                 
Generální finanční ředitelství 
Telefon: 602 674 903  
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Centrum Orion, z.s., se sídlem 
v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněž-
nou se stará o děti a mladé dospělé 
osoby s handicapem a  jejich rodiny 
již od roku 1998. V roce 2007 se také 
stal registrovaným poskytovatelem 
dvou sociálních služeb - osobní asis-
tence a centra denních služeb.

V roce 2017 osobní asistenci vyu-
žívalo 56 klientů ve věku od 3 do 26 
let především z okresu Rychnov nad 
Kněžnou, kterým pomáhalo cca 12 
asistentů v mateřské školce i školách 
– celkem byla asistence realizována 
v pěti zařízeních.

Co je náplní práce osobního asis-
tenta? Klientům s  tělesným postiže-
ním pomáhá při oblékání a svlékání, 
přesunu na vozík, asistuje při podá-
vání jídla a pití, při osobní hygieně, 
při použití WC. Pomoc asistenta 
využívají i  děti s  mentálním posti-
žením – také ony potřebují dohled 
i dopomoc při práci ve škole či škol-
ce. Důležitou součástí práce asistentů 
je také pomáhat dětem upevňovat 
již získané návyky v oblasti sebeob-
sluhy, vést je a podporovat k co nej-

větší samostatnosti. Díky aktivnímu 
zapojení těchto dětí i do volnočaso-
vých aktivit, dochází k rozvoji jejich 
osobnosti, zájmů, znalostí i tvořivých 
schopností.

Centrum Orion, z.s., je nezisková 
organizace, finanční prostředky na 
zajištění osobní asistence získává-
me mimo plateb od klientů z dotací 
MPSV, Královéhradeckého kraje, 
měst a  obcí okresu Rychnov nad 
Kněžnou. Také město Týniště nad 
Orlicí již několik let přispívá na ná-
klady spojené se zajištěním sociální 
služby osobní asistence za děti s po-
stižením, které ji využívají a mají tr-
valý pobyt v Týništi nad Orlicí.

Vedle sociálních služeb naše or-
ganizace nabízí také mnoho dalších 
aktivit, které jsou určeny nejen pro 
samotné děti s postižením, ale i pro 
jejich rodiny. Patří mezi ně např. 
letní tábory nebo víkendové pobyty 
pro děti, zajištění speciální dopravy 
na odpolední aktivity, terapii EEG 
Biofeedback, nechybí ani nabídka 
odborných seminářů nebo psycho-
logického poradenství pro pečující 
osoby apod.

Podrobnější informace o činnosti 
Centra Orion naleznete na stránkách 
www.centrum-orion.cz.

za Centrum Orion
M. Červinková
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Vážení spoluobčané,
letos v  říjnu budeme slavit 100. 

výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu a  zároveň vzpo-
mínat konce Velké války, která byla 
později označena jako 1. světová. 
Z  Týniště nad Orlicí a  okolních 
obcí se této války zúčastnily přes 
čtyři stovky mužů, jak v řadách Ra-
kousko-uherské armády, tak poz-
ději v  legionářských sborech. Přes 
šedesát z nich se z bojišť a lazaretů 
domů nikdy nevrátilo.

V  loňském roce vznikla v  Tý-
ništi nad Orlicí neformalní sku-
pina amatérských badatelů, která 
si klade za cíl zpracovat dostupné 
informace o tomto období v naše-

mu regionu. Naším hlavním cílem 
je vydat k výročí oslav konce války 
v říjnu letošního roku vzpomínko-
vou publikaci. Součástí této prá-
ce bude i  shromáždění informací 
o aktivních účastnících války z Tý-
niště nad Orlicí a  přilehlých obcí. 
V této souvislosti si dovolujeme ob-
rátit se na místní veřejnost s žádostí 
o spolupráci. Prosíme všechny, kdo 
doma uchováváte jako památku na 
své předky jakoukoli dokumenta-
ci nebo předměty z  toho období, 
abyste je poskytli zápujčkou k  za-
pracování do připravované publi-
kace. Máme zájem zejména o  fo-
tografie, korespondenci, deníky, 
vojenské doklady a  artefakty, do-

kumentující osudy našich předků 
během války a v období formování 
prvního československého státu. 
Oceníme rovněž písemně zpraco-
vané vzpomínky tradované ve vaší 
rodině nebo jakékoli materiály 
vztažené k  tomuto období a  naše-
mu regionu. Publikace se bude vě-
novat především Týništi nad Orlicí 
a obcím Křivice, Rašovice, Petrovi-
ce nad Orlicí a Štěpánovsko.

Historické materiály můžete 
poskytnout následujícím způso-
bem. Jejich zapůjčením v  sekre-
tariátu starosty města Týniště nad 
Orlicí u  paní Petry Čížkové (tel. 
494 337 330), po jejich naskeno-
vání, případně pořízení fotodo-

kumentace, vám budou materiály 
vráceny poštou nebo osobně dle 
dohody. Pokud již disponujete ně-
jakou dokumentací v  elektronic-
ké podobě, můžete ji poskytnout 
prostřednictvím e-mailové adresy 
tno.velka.valka@seznam.cz. Může-
te nám rovněž zavolat na telefon-
ní číslo 777 759 511 a  dohodnout 
formu zápujčky osobně. Předání 
a  převzetí jakýchkoli materiálů 
bude stvrzeno předávacím proto-
kolem a  souhlasem poskytovatele 
s  publikováním dat. Všem, kteří 
propátrají rodinné archivy a  půdy 
a  přispějí k  našemu badatelskému 
úsilí, předem děkujeme.

Stanislav Štěnička

neBýt v ZárMutKu sáM

Ztrátu blízkého člověka si v životě 
prožije dříve či později každý z nás. 
Průběh samotného zármutku bývá 
ovlivněn řadou faktorů např.: okol-
nostmi smrti, charakterem vztahu, 
věkem zemřelého, pohlavím, osob-
nostními a rodinnými faktory, soci-
ální podporou, předchozí zkušenos-
tí se smrtí apod.

Blízká rodina, stejně jako další 
truchlící, procházejí etapami vyrov-
návání se se smrtí. Často se mohou 
etapy od sebe odlišovat a může do-
cházet k  nedorozumění a  narušení 
vztahů. V rámci rodiny dochází ke 
změnám rolí a funkcí. Po úmrtí jed-

noho z rodičů může pozůstalý rodič 
ztratit schopnost vykovávat svoje 
rodičovské role nebo není schopen 
převzít rodičovské role partnera.

Doprovázení lidí v zármutku, sdí-
lení pocitů a  podporu v  důležitých 
oblastech osobního i  pracovního 
života poskytují odborníci v dopro-
vázení po ztrátě blízkého člověka, 
profesionální poradci pro pozůstalé, 
kteří od roku 2012 podléhají minis-
terstvu pro místní rozvoj.

V  Kostelci nad Orlicí poskytu-
je poradenství pro pozůstalé Mgr. 
Lenka Knitlová, která je také člen-
kou Asociace poradců pro pozůs-

talé. V  rámci poradenství nabízí 
pomoc
•	 ve ventilování emocí a  vyjádření 

problémů
•	 v  období intenzivního smutku 

a beznaděje
•	 při výběru a zařizování poslední-

ho rozloučení
•	 v  případech nevyřešených nedo-

rozumění se zemřelým
•	 při hledání odpovědí na praktické 

otázky od těch nejběžnějších až 
po ty velmi nečekané situace

•	 při vyrovnávání se s  širokým 
spektrem reakcí, které se po ztrátě 
milovaného člověka objevují

•	 při hledání způsobu, jak se svými 
blízkými otevřít téma posledního 
přání

•	 při organizování posledního roz-
loučení, aby odráželo osobnost 
zemřelého

•	 ve společném výběru parte, tak, 
aby vyjadřovalo charakter a osob-
nost zemřelého, originalitu i emo-
ce vážící se k zásadní události.

Více podrobností na www.umrti-
vrodine.cz nebo tel.: 724 916 396

stránky Asociace poradců http://
poradci-pro-pozustale.cz/

Zpráva o činnosti MĚstsKé policie Za leden 2018

     ■ Zpráva o čin-
nosti městské po-
licie – leden 2018

Dne 1.  1.  2018 
v  01:50 hod. 
v  rámci hlídko-
vé činnosti byla 
strážníky v  ulici 

Jiráskova spatřena skupina značně 
podnapilých mladíků, kteří cestou 
převrátili několik popelnic. Osoby 
byly ztotožněny a vyzvány ke zjed-
nání nápravy. Následně rozsypaný 
obsah popelnic částečně uklidili. 
Pro značnou podnapilost a nesou-
hlas s  řešením pokutou příkazem 
na místě nebyl přestupek řešen na 
místě a věc bude oznámena komi-
si pro projednávání přestupků.

■ Dne 5.  1.  2018 na základě 
připomínek občanů obce Petro-
vice, část Petrovičky, bylo jed-
náno se zástupcem zemědělské 
společnosti, která obhospodařuje 
ornou půdu za vesnicí. V  souvis-
losti s  navážením chlévské mrvy 

se objevily ohlasy obyvatel o  de-
vastaci nezpevněné komunikace 
před jejich domy. Bylo domluveno 
objíždění dotčené komunikace při 
jízdě s naloženou technikou.

■ Dne 9.  1.  2018 v  09:10 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o  psu volně pobíhajícím po ulici 
V  Sítinách, který zde obtěžoval 
procházející osoby. Následně byl 
pes strážníky odchycen. Dle míst-
ní a  osobní znalosti byl vrácen 
majiteli a  přestupek projednán 
pokutou příkazem na místě.

■ Dne 11.  1.  2018 v  09:30 hod. 
obdržela městská policie oznáme-
ní týkající se starého nábytku, kte-
rý byl nakupen do prostoru vedle 
nádob na směsný komunální od-
pad před jedním z bytových domů 
na sídlišti U  Dubu. Šetřením na 
místě byl zjištěn pachatel a vyzván 
k  odklizení rozměrného odpadu, 
k čemuž následně došlo. Věc bude 
projednána jako přestupek proti 
pořádku v místní samosprávě.

■ Dne 19.  1.  2018 v  11:52 hod. 
a  následně v  14:40 hod. byla při-
jata dvě nezávislá oznámení oby-
vatel města Týniště nad Orlicí, že 
byli v místě bydliště kontaktováni 
pracovníky společnosti Bohe-
mia energy, ačkoliv nejsou jejich 
stávajícími zákazníky. Z  tohoto 
vyplývá podezření z  porušení 
Nařízení města Týniště nad Or-
licí o  zákazu podomního prodeje 
a  nabízení služeb. V  obou přípa-
dech byly podezřelé osoby stráž-
níkem ztotožněny. S  přestupkem 
nesouhlasily a  věc bude řešena 
oznámením věcně příslušnému 
správnímu orgánu.

■ Dne 23.  1.  2018 v  09:18 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatelky Tyršova náměstí, 
že nalezla volně pobíhajícího psa 
a v místě bydliště čeká na strážní-
ky, aby si psa převzali. Pes byl vzat 
do dočasné péče, přičemž téhož 
dne byl v  odpoledních hodinách 
vrácen majiteli a  přestupek pro-

jednán pokutou příkazem na mís-
tě.

■ Dne 23.  1.  2018 v  16:30 hod. 
telefonicky oznámil obyvatel ulice 
Sportovní, že byl doma kontakto-
ván dvěma ženami, které mu nabí-
zely bibli, čímž měly porušit naří-
zení města “o podomním prodeji“. 
Strážníci zmíněné osoby zastihli 
v ulici V Olšině. Po zjištění totož-
nosti byly ženy vyzvány k podání 
vysvětlení. Z tohoto vyplynulo, že 
jejich činnost je zaměřena na pro-
jev jejich víry, tudíž ve věci nejde 
o podezření z přestupku.

■ Dne 26.  1.  2018 v  9:30 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatelky ulice V  Olšině, že 
byla v  místě bydliště opakovaně 
kontaktována starší ženou ve věku 
okolo 80 let, která si snažila vynu-
tit vstup do domu a  její chování 
působilo zmateně. Následně pro-
vedeným pátráním se však uvede-
nou ženu nepodařilo nalézt.

Jaroslav Forman, strážník MP
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Sbor dobrovolných hasičů v Týništi nad Orlicí pořádá

TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
K POSLECHU A TANCI HRAJE

DUHA MUSIC
SOBOTA 10. 3. 2018 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
OD 20:00 HODIN

KULTURNÍM CENTRUM
CENA 100,– KČ

Připravena bude bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude v restauraci u Věže.

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

MeZinárodního
dne žen

v sobotu 3. 3. 2018
16.00 hodin

v areálu chovatelů v týništi n. o.

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

Pozvánka

XXvi. ples
pracuJících

17. března 2018
v 19.30 hodin

Restaurace ROUBENKA
v Týništi nad Orlicí

hraje: Kapela Filipa Koláře
 

Vstupné: 80 Kč s místenkou,
10 Kč bez místenky

Vstupenky s místenkou lze zakoupit 
u MUDr. Vaníka tel: 737 312 612.

Srdečně zvou
Městský výbor KSČM Týniště
a OV KSČMRychnov nad Kněžnou
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      www.kc.tyniste.cz 
 

 Út 20. 3.2018 / 18:00 / 40 Kč / Kulturní dům Týniště n. Orl., malý sál (I. patro)  

 Jiří Voňka - Záhady bosenských pyramid  
 
 
 
 

Přednáška Jiřího Voňky 
účastníka archeologického průzkumu 
pyramid nedávno objevených v Bosně 

 
 
 
 
 

Věděli jste, že pyramidy nejsou jen v Egyptě, ale na všech kontinentech? 
Učili jste se ve škole, že nejvyšší je Cheopsova pyramida? Možná bude nutné naprosto 
přepsat historii pyramid. O tom všem, ale hlavně o bosenských pyramidách bude 
vyprávět pan Jiří Voňka. Přednáška bude provázena videoprojekcí. 
 

 

 

 Ne 25. 3. 2018 / 15:00  / 70 Kč  
 Dlouhý, Široký a Bystrozraký      

 
 

 

Loutkové divadlo Kozlík  
uvádí 

originální veselou pohádku s písničkami 
 
 
 
 
 

Velmi krásná pohádka, která je klasická česká ale i originální kozlíkovská. Vypráví o 
princi, který se vydá vysvobodit zakletou princeznu. Cestou potká tři kamarády - 
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, ti mu s vysvobozováním pomohou. 

www.loutkovepohadky.cz 
 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
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v MateřsKé šKole MĚsto JíMe ZdravĚ

     V naší Mateřské škole Město dbá-
me na zdravé stravování a  pestrou 
skladbu jídelníčku. Dodržujeme nu-
triční doporučení a plníme spotřební 
koš, ve kterém se sleduje vyváženost 
deseti druhů surovin (maso, ryby, 
mléko, mléčné výrobky, brambo-
ry, luštěniny, ovoce, zelenina, tuky 
a cukry).

Pomalu děti seznamujeme s nový-
mi, ne tak známými druhy potravin, 

jako je kuskus, bulgur, pohanka, já-
hly, cizrna atd. Nepoužíváme žádné 
polotovary nebo instantní směsi. Vše 
připravujeme z čerstvých surovin.

Při vaření minimalizujeme množ-
ství soli. Jídelníček obohacujeme 
o  větší množství zeleniny a  také 
o méně oblíbené luštěniny. Ty se dají 
krásně schovat do polévek nebo do 
hlavního chodu, jako jsou například 
karbanátky, které děti snědí bez mrk-

nutí oka, aniž by tušily, že jedí cizrnu. 
Součástí jídelníčku jsou ovšem i slad-
ká jídla. Dvakrát do měsíce se děti 
mohou těšit třeba na buchtičky s kré-
mem, rýžový nákyp, nebo na dobré 
domácí koláče.

Přesnídávky a  svačiny jsou také 
pestré. Na celozrnné pečivo nebo 
chléb si děti samy mažou různé 
druhy pomazánek (tvarohové, ze-
leninové, rybí, luštěninové, sladké). 

Jako příloha se podává zelenina, ovo-
ce, k pití mléko nebo čaj. Čaj a čistá 
voda je v každé třídě k dispozici po 
celý den, stejně jako müsli, cereálie 
a ovoce.

Věříme, že jsou naši malí strávní-
ci s připravovanými jídly spokojeni, 
chutná jim a  některá jídla si třeba 
budou chtít vařit doma s  mamkou 
a taťkou.

Jaroslava Drábková

ZaJíMavosti Z MatriKY a společensKá KroniKa

     

Zajímavosti z  matriky MěÚ 
v Týništi nad Orlicí za rok 2017

Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 6 024
z toho: Křivice 184
Petrovice 214
Petrovičky 161
Rašovice 163
Štěpánovsko 220
Týniště nad Orlicí 5 082

Ke stejnému datu bylo v  loň-
ském roce evidováno v  Týništi 
nad Orlicí včetně přilehlých obcí 
6 075 obyvatel.

Počet narozených dětí: 65
z toho: 30 děvčat
35 chlapců

V roce 2016 se narodilo 65 dětí.

Nejčastěji užívaná jména
děvčat: Viktorie, Eliška, Rozálie, 
Kristýna,
chlapců: Jan, Jakub, Filip, Voj-
těch, Antonín, Oliver, Dominik

Manželství uzavřelo: - v obřadní 

síni v Týništi nad Orlicí 12 párů
- na jiném vhodném místě mimo 
obřadní síň 4 páry
 
V roce 2017 se odstěhovalo 165 
občanů
k  trvalému pobytu se přihlásilo 
124 občanů

Nejstarší občankou města je 
paní Rosálie Mauerová z Týniště 
n. Orlicí.

V roce 2017 zemřelo 80 občanů
z toho: 40 žen
40 mužů

Marie Hlavová, matrikářka

 

 

životní jubilea:

99 let Miloslava Koďousková

91 let Verona Brandejsová
90 let Jaroslava Potůčková
Zdenka Poláková
85 let Marta Valentová
Božena Bednářová
80 let Miroslav Charouz
Hana Prošvicová
Miloslav Červinka
Josef Jaroměřský
Marta Andršová

vítáme na svět:

Matěj Provazník
Filip Metzl
Bartoloměj Benda
Maxmilián Benda
Emily Dvořáková
Eliška Vanická
Laura Zozuláková

rozloučili jsme se:

František Vojka (76)
Josef Beran (48)
Jaroslava Doležalová (88)
Josef Pešek (90)
poděkování

Srdečně děkujeme Městské-

mu úřadu v  Týništi nad Orlicí, 
panu starostovi a  členkám sbo-
ru pro občanské záležitosti paní 
Šponarové a  paní Matonohové 
za milé blahopřání a dárky k na-
šim 85. narozeninám.

Manželé Souškovi

vzpomínka

Lesy stále šumí, které jsi měl, 
táto, tolik rád.

Tvůj hlas se ztratil a úsměv Ti, 
mami, vítr vzal.

Dne 15.  3. vzpomeneme už 
jedenácté výročí úmrtí našeho 
tatínka a  dědečka pana Fran-
tiška Trunečka a  18.  3. to bude 
jeden dlouhý rok, kdy zemřela 
maminka, babička a  prababička 
paní Zdeňka Trunečková ze Ště-
pánovska.

Děkuji všem, kdo si na moje 
rodiče vzpomenou.

Dcera Drahuše
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pátek 1. 6.
•	 Bigbanďata 

swingový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí

•	 down Beat dixiland Band - Jeseník

•	 utřifous trio 
jazzové trio Lysá nad Labem

•	 střezinský taneční orchestr 
ZUŠ Střezina Hradec Králové

•	 Maranatha gospel choir a Martin růža Praha

sobota 2. 6.
•	 Bigbanďata 

swingový orchestr ZUŠ Týniště n. O.

•	 Jana Koubková & ondřej Kabrna - Praha

•	 tribute to head hunter 
spojení jazzu, funku a elektroniky - Praha

•	 la descarga salsa orchestra 
mezinárodní salsová skupina

•	 Mladý týnišťský big band 
v hávu první republiky

týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka
1. – 2. června 2018 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí



strana 18

Kulturní, společensKé a sportovní aKce v BřeZnu 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 3. čt 19:00 Hrdý Budžes - divadelní představení (Bára Hrzánová) - VYPRODÁNO divadlo Kulturní dům

2. 3. pá 8:00 Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje hudba ZUŠ

4. 3. ne
16:30 - 18:30 Taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 Taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

5. 3. po 8:00 - 15:00 Pohádkové sluníčkohrátky zábava DDM

6. 3. út
8:00 - 14:30 Výlet AQUA (do hradeckého aquacentra - pořádá DDM) zábava Hradec Králové

14:30 Ach, ta paměť! Co jsem to jenom chtěl(a)… (pořádá Mě knihovna) čtení Klub důchodců 
město

7. 3. st 6:15 - 17:30 Výlet Praha - Technické muzeum (pořádá DDM) výlet Praha

8. 3. čt
8:00 - 15:00 Zimní sluníčkohrátky zábava DDM

15:00 - 19:00 Odpolední tvořivá dílna pro RODINY tvoření MC Ratolest

9. 3. pá
16:30 - 18:30 Taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 Taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

10. 3. so Hasičský bál zábava Kulturní dům

11. 3. ne
9:30 - 15:00 DOMINION (kvalifikační turnaj) hry DDM

14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

12. 3. po 13:00 - 17:00 Soutěže, kvízy, výtv. dílna, výstava knih - na téma KONĚ zábava Mě knihovna

13. 3. út
9:30 Dámský klub - Karlův most - Co ještě o něm nevíme? beseda Mě knihovna

17:30 - 20:00 PEDIG tvoření DDM

14. 3. st
15:00 - 17:00 Poradna pro začínající chovatele (MVDr. Jaroslav Šedivý - zvěrolékař) poradna Mě knihovna

13:00 - 17:00 Soutěže, kvízy, výtv. dílna, výstava knih - na téma KONĚ zábava Mě knihovna

15. 3. čt

10:00 - 11:00 Pohádkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) čtení Mě knihovna

17:00 - 18:30 DS Poškoláci - Espressologie divadlo Kulturní dům

DS Poškoláci: Žárovky - O holčičce s náhradní hlavou

17. 3. so 9:00 - 17:30 PO ŠKOLE 2018 - 3. ročník přehlídky dětských divadelních souborů Vč 
regionu (pořádá DDM) divadlo Kulturní dům

18. 3. ne
16:30 - 18:30 Taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 Taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

19. 3. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

20. 3. út 18:00 Záhady bosenských pyramid přednáška Kulturní dům

21. 3. st 8:30 a 10:00 Sůl nad zlato - dopolední pohádka pro MŠ a ZŠ divadlo Kulturní dům

22. 3. čt 16:30 - 18:00 Beseda s PhDr. J. Vyhnálkem: O komunikaci ve výchově poučné MC Ratolest

23. 3. pá
16:30 - 18:30 Taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 Taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

24. 3. so
10:00 - 15:00 RODINNÁ KERAMIKA tvoření DDM

19:30 Schonosti žen - derniéra (DS U.F.O.) divadlo Kulturní dům

25. 3. ne
6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trh Areál chovatelů

15:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - loutkové divadlo Kozlík divadlo Kulturní dům

26. 3. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

29. 3. čt

8:00 - 8:00 30. 3. Velikonoční holčičiny tvoření DDM

8:00 - 15:30 VÝLET DO MUZEA ŘEMESEL (pořádá DDM) výlet Letohrad

17:00 Beseda se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou beseda Mě knihovna

17:30 - 19:30!!! Taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

20:00 - 22:00!!! Taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům
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Zhodnocení Kontrolní činnosti čši od 28. 11. –30. 11. 2017 
na ZáKladní šKole týništĚ nad orlicí (6 inspeKtorů)

pochvala učitelů: chtěli slyšet své 
hodnocení, poctivá kantorská prá-
ce, nesmírně hodní žáci oproti ji-
ným školám až na jednu výjimku, 
velké množství hodnocených žáků 
(zkoušení testy, písemky), velké 
množství využití pomůcek, atlasů, 
encyklopedií, názorných pomů-
cek a  především IAT. Učitelé s  ní 
automaticky pracují. Žáci jsou ve-
deni k  samostatnému vyhledávání 
pojmů (učebnice, sešit, slovník), 
čisté vybavené učebny, podnětná 
výzdoba, i  práce žáků. Sešity mají 
rozdílnou úroveň- vedení školy se 
zaměří na jejich kontrolu. KONT-
ROLA PŘEDEVŠÍM OD VYUČU-
JÍCÍCH. V 9. ročníku se zaměřit na 
zpracování textu samotnými žáky 
(příprava na střední vzdělávání).

hospitační činnost: 26 – I. stupeň, 
25 – II. stupeň. Rozdělení učitelů 
dle kvality výchovně vzdělávacího 
procesu na

1. Vynikající
2. Klasičtí s  velmi dobrou úrovní 
hospitovaných hodin
3. ostatní

Učitelé (téměř všichni) skupina 
1. a 2. sledují a využívají vzdělávací 
trendy, zařazují do své výuky pá-
rovou a  skupinovou práci, soutěže 
zaměřené na kvalitativní stránku 
učiva, je velmi dobrá interakce 
UČITEL – ŽÁK, dokáží pracovat 
s  chybou (prodloužený výklad při 
zjištění nepochopení látky). Někte-
ří učitelé v  hodinách dominovali 
nad žáky, což pro inspekci není po-
třebné.

Celková atmosféra školy, žáků, 
učitelů byla velice příjemná, což 
dokládá i email vedoucí inspekční-
ho týmu paní Bělkové a cituji „ na 
takové škole provádět inspekci je 
pro nás inspektory potěšením“.

Mgr. Milan Kajn

Kontrolovaná dokumentace: 
Školní matrika, ŠVP a  ŠVP - ŠD, 
Třídní knihy, Školní řád, Vnitřní 
řád, Rozvrhy tříd a  rozvrhy učite-
lů, Záznamy pedagogických rad, 
Protokoly o řízení školy, Personální 
dokumentace učitelů ve vztahu ke 
kvalifikaci, Dokumentace výchov-
ného poradenství, Dokumentace 
o  prevenci rizikového chování, 
Výroční zprávy, Tematické plány, 
Záznamy PK a MS, Koncepce ško-
ly, Střednědobá vize školy, Knihy 
úrazů, Žákovské knížky, Záznamy 
výchovné komise. Všechny výše 
zmíněné dokumenty jsou v pořád-
ku a nejsou žádné výhrady.

Dotazníky vyplněné a) ředite-
lem školy, b) učiteli I. a  II. stupně 
c) žáky

Závěry z  dotazníků jsou velice 
kladné a  platí u  nich vysoká míra 
shody, což vyznívá pro školu velmi 
dobře. Všechny zmíněné skupiny 
odpovídaly pravdivě a  jednotně, 

což nebývá pravidlem na jiných 
školách.

Řídící činnost školy a  vzděláva-
cí činnost je funkční a  provádí se 
dle ŠVP. Pedagogický sbor je téměř 
celý kvalifikovaný, po státnicích 
paní Šejnové bude 100%.

Připomínka k  vedení MS a  PK: 
doporučení vzájemných hospita-
cí především u učitelů 1. a 2. roku 
praxe, provádět zápisy výsledků 
testů 5. a 9. ročníku-pouze srovná-
ní s  rokem minulým, chybí meto-
dika a didaktika příslušného před-
mětu. Většinou zápisy organizační.

Motivační prvky v  klasifikaci : 
je možné, ale je nutnost uvést tuto 
skutečnost do ŠŘ (bylo zakompo-
nováno do ŠŘ).

pochvala školy za:
a) využívání poradenských služeb
b) účast na olympiádách a soutěžích
c) letité úspěchy v  atletice na re-
publikové úrovni

poZvánKa

den učitelů
středa 28. 3. 2018 | 14.00 hod | učebna hudebky

ZŠ Týniště nad Orlicí
Program	:	informace	o škole	•	fota	školy	•	prohlídka	školy	•	malé	občerstvení
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MateřsKé centruM ratolest

další aKce v BřeZnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC BŘeZen 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle
- zpívání, cvičení a tancování
- pro děti od 1 roku (chodící)
do 3 let.

09:00-12:00
10:00-11:00

HeRnA
FlÉTnA - začátečníci školka
+ odvádíme děti do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) 
od 16 h.
VČelIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření,
hry, sportování…

14:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HeRnA
MIMInKA (ležící)
MIMInKA (sedící)
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců (cvičení na 
balónech,říkadla, písničky…)

09:00-12:00
09:30-10:15
10:30-11:15

HeRnA
FlÉTnA – školáci
Flétnička – pokr. školka
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti
a rodičů od 17:00 h.

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA
– zpívání, básničky, tanečky…pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HeRnA
VČelIČKA – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry, sportování.
VŠeZnÁleK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…
FlÉTnA – pokr. školka

14:00-18:00
15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

ČT dětský klub Koala (soukr. akce)
CVIČení s kočárky (sraz před MC)

08:00-12:00
od 9:30 h.

soukromá angličtina
soukromá němčina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00
od 16h.

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

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

■ 5. a 6. 3. (Po, Út)-Jarní prázdniny v MC, St-Pá dopolední pravidelné akce, 
odpoledne otevřená HERNA pro všechny děti, 14-18h.
■ 8. 3. (Čt) Odpolední tvořivá dílna pro RODINY, téma: fimo lžičky a Veli-
konoce Od 15h. + členská schůze MC Ratolest - ohlédnutí za rokem 2017, 
plány na další rok, volby do výboru…
■ 14. 3. (St) Návštěva KNIHOVNY v rámci kroužků Včeličky a Všeználka, 
kde bude hostem zvěrolékař MVDr. J. Šedivý. Poradna pro začínající cho-
vatele – koňská tématika. 15:30-17h.
■ 15. 3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 
(čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 22. 3. (Čt) Beseda s PhDr. J. Vyhnálkem, téma: O komunikaci ve výchově 
(Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchaly… jak vytvářet pocit přijetí…jak 
vést ke spolupráci…jak pokárat, ale netrestat…jak vést k samostatnosti). 
Od 16:30 do 18:00 h.
25. 3. (Ne) Společná návštěva loutkového divadla KOZLÍK a pohádky pro 
děti s názvem: Dlouhý, Široky a Bystrozraký. Kulturním dům, od 15 hodin.

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

MC Ratolest PODPOŘILI v roce 2017:
Město Týniště nad Orlicí, J. Vlček (stravovací služby), Flobal s.r.o., UNIFA, 
UNITRADE, DUNDR, AREPO Bohemia s.r.o., LURA-K s.r.o. lékárna na 
náměstí, Knihkupectví, EKO- Container servis s.r.o., Městská knihovna 
a další…
DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i  těm, kteří činnost MC jakým-
-koliv způsobem podpořili.
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aKce ddM v BřeZnu

   

Na všechny akce se můžete hlásit přes naše webové stránky ddmty-
niste.cz
■ Jarní práZdninY 5. – 8. 3. samostatně na plakátku
■ neděle 11. 3. doMinion
Kvalifikační turnaj na MČR, pohodové hraní o pěkné ceny a postup 
na finále do Prahy. Hrají děti i dospělí. Startovné 30 Kč děti a mládež 
do 18 let, dospělí 50 Kč. Přihlášky nejlépe předem. Kdo se chce hru 
naučit nebo zopakovat, hrajeme každou středu 17 - 19 hod., stavte se.
■ úterý 13. 3. pedig 17.30 – 20 hod.
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Velikonoč-
ní ošatky s ubrouskovou technikou. Přihlaste se, prosím, předem.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.
■ čtvrtek 15. 3. představení ds pošKoláci od 17 hod.
Premiéra nového představení DS Poškoláci – Espressologie a DS Po-
školáci: Žárovky – O holčičce s náhradní hlavou. Program doplní re-
príza hry Pomsta bohů. Přijďte se pobavit s Poškoláky do Kulturního 
domu. Vstupné 50 Kč.
■ sobota 17. 3. po šKole 2018 9 – 17.30 hod.
Nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů z východočeské-
ho regionu v  Kulturním centru. Dětská představení herců z  Jičína, 
České Skalice a  samozřejmě týnišťských dětských souborů z  DDM 
a ZUŠ. Rozpis představení na samostatných letácích.
Vstupné na celý den 40 Kč.
■ sobota 24. 3. rodinná KeraMiKa
Jarní tvoření dětí s rodiči, prarodiči či jinými příbuznými. Výběr ze 
třech témat nebo vlastní nápad. Přihlášky předem, dopolední nebo 
odpolední čas doladíme podle počtu přihlášených.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál a energie.
■ čtvrtek 29. 3. – pátek 30. 3. veliKonoční holčičinY
Celodenní velikonoční tvoření, zdobení vajíček, pečení, vaření, hry, 
večerní zpívání, přespání a holčičí povídání. Pro dívky od 1. do 5 tří-
dy a možná ještě dál.
■ čtvrtek 29. 3. výlet do MuZea řeMesel 8 – 15.30 hod.

Pojeďte s námi o Velikonočních prázdninách do muzea řemesel v Le-
tohradu, kde pro nás bude připraven program – budete si moct vy-
zkoušet některé nástroje, dozvíte se něco nového a  užijete si hezký 
den s kamarády. Jedeme vlakem. Cena 260 Kč.

O pololetních prázdninách, které byly díky ředitelskému volnu delší 
o  den, jsme vyrazili ve čtvrtek 1.  2. s  dětmi do hradeckého Tonga. 
Téměř 50 dětí už je velká výprava, takže vlak i  trolejbusy jsme tro-
chu zaplnili, ale v Tongu si všichni užili báječný den na všech atrak-
cích a aktivitách. V pátek 2. 2. připravili naši pomocníci z klubu IPP 
program na téma Dobytí severního pólu. Sníh ani mráz sice nebyl, 
ale lední medvědi, polární expedice, hry v tělocvičně, ledové tvoření 
a legrace ano. Děkujeme všem pomocníkům za aktivitu a jejich čas.

Eva Jenčíková
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pasování na čtenáře

   

Dne 31.  ledna  2018 se v  Měst-
ské knihovně v Týništi nad Orlicí 
konala každoroční akce Paso-
vání na čtenáře. Do výstavního 
sálu knihovny dorazili prvňáčci 
z místní základní školy, kteří ten-
to den dostali svoje první vysvěd-
čení. Městská knihovna si pro ně 
za odměnu připravila pohádkové 
představení od Loutkového di-

vadla Kozlík, které mělo dnes 
rovněž premiéru, a  to pohádky 
O  Šípkové Růžence. Po krásném 
představení čekalo na prvňáčky 
pasování na čtenáře, při kterém 
slíbili, že budou pravidelně číst. 
Děti dostaly malou odměnu a na 
závěr se spokojené a  s  úsměvem 
vyfotily s loutkami.

Jana Novotná

Maskot dětského 
oddělení
Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Emílek a jsem 
maskotem dětského oddělení. Jsem kamarád všech dětí, 
které chodí do knihovny.

Přijďte se na mě podívat.
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návrh úprav MĚstsKého parKu v týništi nad orlicí

inzerce

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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