
 Další části výstavy jsou věnované jiným, neméně Důležitým mezníkům 
v historii našeho státu.

1 9 1 8 2 0 1 8

spolek přátel města týniště nad orlicí pořádá 
ve vodárenské věži výstavu na téma 

100 let od konce první světové války a založení 
samostatného Československa.
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SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
jsem rád, že vám mohu napsat 

taky několik svých postřehů a  po-
znání, které mě při výkonu staros-
tenské pozice potkaly a  které patří 
spíše k věcem povznášejícím ducha. 
Nebudu tedy psát o  tom, co se plá-
nuje stavět, co se staví, kde je jaký 
zádrhel a jak se bude řešit, na jakou 
dotaci dosáhneme a na jakou už ne. 
Chtěl bych vyjádřit v pár odstavcích 
rozličné, milé životní i  společenské 
situace, setkání, kuriózní objevy, 
vzpomínky, které jsou nějak spojeny 
s naším městem a okolím.

Jubileum vzniku republiky
Již několikrát jsem se zmiňoval, že 

založení nového československého 
státu je pro mě osobně nejdůležitěj-
ším mezníkem našich moderních 
dějin. A v tomto duchu jej vnímám 
letos intenzivněji, protože republi-
ka slaví sté narozeniny. Ve městě si 
je oslavíme až v  jejich den v  říjnu, 
ovšem připomínat je budeme v prů-
běhu celého léta. A  začali jsme již 
koncem května na tradičním Věžení, 
které veřejnosti otevřelo nejen letní 
sezonu, ale především výstavu „100 
let republiky“. V  interiéru vodoje-
mu jsem se se členy místního spolku 

přátel města podílel na její přípravě. 
Návštěvníci zde uvidí repliku vojen-
ského zákopu, Masarykův koutek, 
vypovídající fotogalerii a  předměty 
z revolučních událostí uplynulých sta 
let a dokonce představujeme unikát-
ní stoletý týnišťský kalendář!

Oprava náměstí odkryla nejstar-
ší i nedávnou minulost

Že je historie našeho města a oko-
lí mým dlouholetým koníčkem, je 
o  mě známo. Proto není divu, že 
jsem častým návštěvníkem probí-
hající stavby na středu náměstí. Po-
chopitelně jsem se od začátku prací 
těšil jako malý kluk, že se něco spo-
jeného s minulostí objeví. A přání se 
mi splnilo. První nález jsem předpo-
kládal. Při odfrézování vrchní asfal-
tové vrstvy se objevilo předcházející 
vydláždění náměstí ze čtyřicátých 
let minulého století, které provedla 
stavební firma místního silničního 
podnikatele Jana Benetky, majitele 
Podniku silničních staveb a dlaždič-
ství. Tento vzhled plochy náměstí, 
složený z  betonových bloků, mezi 
kterými byla černobílá mozaika, 
většina z nás určitě pamatuje. A jako 
by to bylo osudové, přesně v té době 
jsem získal materiály k  osobě pana 
Benetky včetně jeho fotografie, kte-
rou jsem viděl poprvé.

Při pokračování stavby v místech 
hloubkových liniových výkopů pro 
budoucí připojení vody a  kanali-
zace identifikovala PhDr. Martina 
Beková, archeoložka rychnovského 
muzea, detaily zříceného, požárem 
poškozeného domu. Jeho obrysy 
a poloha dávají jasně najevo, kde se 
nacházela východní strana náměstí 
a o jaký kus bylo tedy náměstí (spíše 
kdysi náves) zpočátku menší. Paní 
doktorka dle nalezených úlomků 
keramiky zasadila tento objev jedno-
značně do středověku, do 14. století. 
Jedná se tak o  jeden z  nejstarších 

objevů na území města, který sku-
tečně pamatuje počátky osídlování. 
Vždyť první zmínka o našem městě 
je z roku 1361. A já jsem moc rád, že 
jsem u toho mohl být a vidět odbor-
nou práci, ke které jsem dostal i vy-
čerpávající výklad.

Rašovice – život na písku
K  zajímavostem z  historie při-

spěl i tradiční jarní pochod Adlerův 
šmajd, kterého se účastním pravidel-
ně. Letos nás trasa dovedla písečnou 
stopou do Rašovic a  okolí. I  tady 
jsem měl možnost získání pro mě 
nové informace, kde se nacházela 
původní stavení Rašovic a  kam se 
postupně obec přemístila do součas-
né podoby z  důvodu dosažitelnosti 
vody. Při tomto pochodu jsme měli 
krátkou zastávku u  místní kapličky 
a  v  bývalé rašovské škole, kde nám 
podali bezvadný výklad, doplněný 
historickými fotografiemi, místní 
občané paní Martincová a pan Jane-
ček. Za toto jim ještě jednou chci po-
děkovat i  touto formou. Velmi milé 
byly třeba vzpomínky na pana učite-
le Runkase, který byl pro všechny ob-
líbeným člověkem. V této souvislosti 
padlo srovnání s  naším týnišťským 
Josefem Šejnou.

Závan daleké Austrálie
Ke skutečně milým a hodnotným 

patří společenské události a setkání. 
Někdy začátkem května mě navštívil 
starší manželský pár z  Plzně, který 
naším městem náhodně projížděl. 
Cestou si vzpomněli, že z Týniště po-
cházel jejich dávný přítel pan George 
Chaloupka. Tak na něho zašli vzpo-
menout i ke mě. O tomto celosvětově 
významném člověku, který se stal 
velmi úspěšným vědcem v Austrálii, 
jsem já již v minulosti ve zpravoda-
ji psal. Bylo úžasné z úst jeho přátel 
slyšet, co vše pro vědu, v  souvislos-
ti s  mapováním života původního 
australského obyvatelstva, dokázal. 

A pak je opravdu příjemný pocit vě-
dět, že byl týnišťákem.

Čapí hnízdo v ohrožení
Mezi další události, akce či příbě-

hy patří chvíle záchrany čapích vajec 
z  hnízda na komínu bývalé Čáslav-
ského koželužny u vodárenské věže. 
Tady se opravdu hrálo o čas. Já osob-
ně jsem se na tom podílel pouze při 
zajištění techniky, která ke hnízdu 
na komín dosáhla, zbytek obstarali 
ostatní ušlechtilí lidé. Celá pointa 
spočívala v prvotní informaci, že na 
silnici 1/11, kousek za městem smě-
rem na Petrovice, usmrtil kamion 
čápa. Toto se rozkřiklo i  mezi lidi, 
kteří tuto nemilou věc spojili s hníz-
děním čapího páru na jmenovaném 
komíně. Ti vypozorovali, že samice 
je v hnízdě sama a čáp s potravou ne-
přilétá. Den, dva, stále stejná situace. 
A jelikož se samice z vajec nepohne 
a byla již vyhladovělá, začalo se konat. 
Celá akce proběhla sice v obrovském 
lijáku, ale se zdárným odebráním va-
jec z hnízda a následným převozem 
do inkubátoru v ZOO Dvůr Králové. 
V  době uzávěrky jsem ještě neznal 
výsledek, jak je to s čápaty, ale věřím, 
že vše dobře dopadne. Touto cestou 
bych rád poděkoval všem, kteří se na 
této záchranné akci podíleli za jejich 
obětavý a lidský přístup.

Rozhodně bych mohl psát i o dal-
ších událostech, kde bych určitě 
uvedl zlaté a diamantové svatby na-
šich spoluobčanů. To jsou vskutku 
skvostná setkání s  lidmi, které celý 
svůj život znám a nyní mám tu čest 
jim popřát. Toho si nesmírně vážím, 
protože tam je ve vzduchu cítit sku-
tečná lidskost. Určitě se moc těším 
i na další možnosti, kde k podobné 
atmosféře dochází. K atmosféře po-
hody, důvěry a nakonec i poznání.

Přeji vám příjemné dny končícího 
jara a stále pozitivní náladu

Libor Koldinský – starosta

Rozpadající se statek Hrubých na okraji původních Rašovic nad dnešní Prefou George Chaloupka při poslední návštěvě Týniště
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ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí čerpání 
fondu investic do výše 70.000,00 
Kč dle § 31 odst. 2a) dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, na 
nákup interaktivní tabule.

2. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
navýšení limitu mzdových pro-
středků o  částku 150.230,00 Kč 
z důvodu nástupu jedné pracovni-
ce z úřadu práce. Po navýšení bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2018 ve výši 12.483.232,00 Kč.

3. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum města Týniště nad 
Orlicí dle § 30, odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, přijetí 
jednotlivých účelových peněžitých 
darů dle přílohy na 23. týnišťský 
swingový festival Jardy Marčíka. 
Při použití daru je nutné dodržet 
§ 30, odst. 3, zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

4. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 555/2 a části pozemku par. 
č. 2015/1 o celkové výměře cca 277 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí za 
účelem pronájmu jako zahrádka.

5. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
D. H., bytem ***, na období od 
1. 5. 2018 do 30. 4. 2021.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Č. P., bytem *** na období od 
1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.

7. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900078480/1/2018 
„STL plynovodní přípojka pro RD 
č.p. 718, Týniště nad Orlicí, číslo 
stavby 9900078480“ mezi smluv-
ními stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem zastoupena na zá-
kladě plné moci společností Grid-
Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, investo-
rem M. V.,*** a povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  zprostředkování pro-
deje nemovitosti pozemek p.parc.
st.31 jehož součástí je budova č.p. 
43 vše v kat. území Rašovice u Tý-
niště nad Orlicí, obec Týniště nad 
Orlicí mezi smluvními stranami: 
zprostředkovatel Štěpán Toma-
šík – REALITY RYCHNOVSKO, 
Komenského 107, 517 21 Týniště 
nad Orlicí a zájemce Město Týni-
ště nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

9. Přemístění stojanu s  turistickou 
mapou a oznámení záměru změny 
vedení turistických značených tras 
na základě žádosti Ladislava Hra-
deckého, místopředsedy ZO Rych-
nov nad Kněžnou a dobrovolného 
značkaře KČT.

10. Umístění mrazícího boxu do 
prostoru u zadního vstupu do ob-
jektu rozlučkové obřadní síně na 
základě žádosti firmy CHARON 
- Jitka Filipová, s.r.o., Pohřební 
ústav, Vrchlického 312, 517 21 
Týniště nad Orlicí.

11. Návrh OSM na vyřešení špatné 
dopravní situace v  ulici Havlíč-
kova změnou místní úpravy pro-
vozu na pozemní komunikaci - 
zjednosměrněním provozu.

12. Zadávací dokumentaci pro vý-
běr dodavatele a  návrh smlouvy 
o dílo na realizaci stavby: Výměna 
svítidel veřejného osvětlení Týni-
ště nad Orlicí.

13. Dodatek č. 8 k  nájemní smlou-
vě s  p. Jánošovou Světlanou, IČ: 
65200985, o  rozšíření předmětu 
nájmu o 1 m2 za účelem sklado-
vání a prodeje propan butanových 
tlakových lahví od 1. 5. 2018. Po-
věřuje starostu města podpisem 
Dodatku č. 8.

14. Dodatek č. 1 k  nájemní smlou-
vě s p. Romanem Klimešem, IČ: 
03742873, o  rozšíření předmětu 
nájmu o  4 m2 za účelem skla-
dování a  prodeje propan buta-
nových tlakových lahví a  dále 
rozšíření účelu užívání pronaja-
tého pozemku o sběrné místo pro 
čistírnu peří, to vše od 1. 5. 2018. 
RM pověřuje starostu podpisem 
dodatku ke smlouvě.

15. Uzavření smlouvy na akci: „Den-
drologický průzkum a hodnocení 
dřevin v Týništi nad Orlicí – pa-
sportizace dřevin II. etapa“ f. Ing. 
Lenka Hladíková, Autorizovaný 
krajinářský architekt, Blešno 12, 
503 46 Třebechovice p. O., IČ 
66789486, za cenu – „Mladé stro-
my vysázené v  minulých třech 
letech 85 Kč/ks, Stromy hod-
nocené v  minulosti 100 Kč/ks, 
Stromy nově hodnocené 130 Kč/
ks“, v celkové výši do 150.000 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

16. Pořízení aplikace do mobilního 
telefonu Události nad mapou 
od firmy as4u.cz, s.r.o., Praha, 
IČ: 28884035, která spravuje re-
dakční systém webových stránek 
města Týniště nad Orlicí. Cena 
aplikace je ve výši 25.000 Kč bez 
DPH Jedná se o kompletní řešení 
závad a událostí ze strany od ob-
čanů i přímo k občanům.

17. Vítěze poptávkového řízení na 
akci chodník před hřbitovem 
v  Týništi nad Orlicí, pro firmu 

Tomáš Dostál, Štěpánovsko 3, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 
74409883, za cenu 308 357,61 Kč 
s DPH a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Žádosti paní Z. A. a  pana I. D. 
o  projednání zřízení parkovacích 
míst v ulici Havlíčkova.

2. Plnění rozpočtu (hospodaře-
ní) města Týniště nad Orlicí 
k 31. 03. 2018.

3. Povinné kritérium pro přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání od 
školního roku 2018/2019, včetně 
Zápisu na školní rok 2018/2019.

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí sníže-
ní odpisového plánu pro rok 2018 
o  částku 3.351,00 Kč. Po úpravě 
bude výše odpisového plánu ve 
výši 42.501,00 Kč.

2. Smlouvu o  zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. 
VBO/5014/2018 – kabelové vede-
ní vn 35 kV mezi trafostanicemi 
RK_0121 a  RK_0894 a  RK_0340 
mezi smluvními stranami: opráv-
něná ČEZ Distribuce, a.s., Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín a povinná 
Město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

3. Záměr prodeje pozemku par. č. 
1719/8 o výměře cca 28 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

4. Pořízení webové aplikace Události 
nad mapou umožňující správu vy-
braných objektů v Týništi nad Or-
licí a blízkém okolí za cenu 25.000 
Kč bez DPH od firmy as4u.cz, 
s.r.o., Praha, IČ: 28884035.

5. Pořízení mobilní aplikace Moje 
Město v  mobilu umožňující pří-
stup občana k  vybraným mo-
dulům redakčního systému přes 
mobilní aplikaci za cenu 19.900 
s DPH od firmy as4u.cz, s.r.o., Pra-
ha, IČ: 28884035.

6. Smlouvu mezi Městem Týniště 
nad Orlicí a firmou as4u.cz, s.r.o., 
Jana Masaryka 195/24, 120 00 
Praha 2, IČ: 28884035, o  zpraco-
vání osobních údajů uzavřenou 
podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Smlou-
va se uzavírá za účelem zpraco-
vání a zajištění ochrany osobních 
údajů zpracovávaných v  rámci 
webových stránek www.tyniste.cz, 
www.ms-mesto.tyniste.cz, www.

ms-dub.tyniste.cz, www.kc.tynis-
te.cz, www.hasici.tyniste.cz, www.
mestska-policie.tyniste.cz a  nava-
zujících aplikací. Rada města uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

7. Žádost na změnu vytápění v bytě 
p. P. J., bytem ***, z tuhého paliva 
na elektrické přímotopy.

B) Revokuje

1. Usnesení rady města č. 95 pod bo-
dem A16):

2. Pořízení aplikace do mobilního 
telefonu Události nad mapou od 
firmy as4u.cz, s.r.o., Praha, IČ: 
28884035, která spravuje redakční 
systém webových stránek města 
Týniště nad Orlicí. Cena aplika-
ce je ve výši 25.000 Kč bez DPH 
Jedná se o kompletní řešení závad 
a  událostí ze strany od občanů 
i přímo k občanům.

C) Bere na vědomí

1. Výroční zprávu příspěvkové orga-
nizace Geriatrické centrum Týniš-
tě nad Orlicí za rok 2017.

2. Oznámení příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže, Týniště nad 
Orlicí, že se přihlásila do projektu 
s  názvem Podpora DDM Týniště 
nad Orlicí a podala žádost o pod-
poru v  rámci výzvy Šablony II 
OP VVV. Dotace je bez spoluúčas-
ti zřizovatele.

3. Protokol Krajské hygienické stani-
ce Královehradeckého kraje o pro-
vedené kontrole v příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí.

4. Zprávu příspěvkové organizace 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí o odstranění nedostat-
ků zjištěných při kontrole Krajské 
hygienické stanice Královéhradec-
kého kraje.

5. Usnesení Policie ČR ohledně krá-
deže v příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola U Dubu Týniště nad 
Orlicí.

6. Zápis č. 20/2018 z  porady komi-
se školství a kultury MěÚ Týniště 
nad Orlicí ze dne 25. 4. 2018.

7. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, vč. nápravy ne-
dostatků.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze informa-
tivní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

     

Usnesení č. 95
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 23. 04. 2018

Usnesení č. 96
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 07. 05. 2018
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KOMORNÍ HUDBA ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

AKCE ZUŠ V ČERVNU 2018

   

   

 ■ Ve dnech 1. a 2. června se uskuteč-
ní 23. ročník swingového festivalu 
Jardy Marčíka. Oba dny začínají 
od 18. hodin na Tyršově náměstí.

 ■ V  pondělí 4.  června se koná Ab-
solventský koncert žáků hudeb-
ního oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 11. června se koná dru-
hý Absolventský koncert žáků hu-

debního oboru. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pátek 15. června se koná závě-
rečné představení žáků literárně - 
dramatického oboru ZUŠ. Začátek 
představení je v 18.00 hod. v sále 
Kulturního domu. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 18. června se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-

vou prací žáků výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v  18.00 hod. 
v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRP-
ZUŠ.

 ■ V pátek 22. června se koná premi-
éra divadelní hry Dámský krejčí 
v  podání souboru Nedochvilní. 
Začátek představení je v  18.00 
hod. v sále Kulturního domu. Re-
zervace místenek v kanceláři ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

V pondělí 23. 4. 2018 se usku-
tečnil další koncert žáků a  uči-
telů týnišťské hudební školy. Po 
úspěšném koncertu orchestrů 
se hlediště kulturního domu za-
plnilo rodiči, prarodiči a  přáteli 
mladých hudebníků. Kdo přišel, 
nelitoval.

Posluchači tak mohli vyslech-
nout skladby doslova „od Bacha 
po Vlacha“, což dokládá široký 
záběr zdejších učitelů, kteří na-
bízejí svým žákům ochutnávky 
všech možných období i  žánrů. 
Každý si tedy přišel na své.

Velkou podporu si získali za-

čínající hudebníci flétnových 
uskupení, kytaristé, hráči na kla-
víry, tanečníci i zpěváci, hráči na 
smyčcové nástroje. Úspěch též 
sklidily tanečnice a  mažoretky. 
Skvělé výkony tradičně předvedli 
hráči žesťového souboru, klarine-
tisté a saxofonisté.

Velké poděkování patří všem 
učitelům ZUŠ Týniště nad Orlicí. 
Učí žáky nejen lásce k  hudbě po 
všech stránkách, ale hlavně je ve-
dou ke spolupráci, ke sdílení ra-
dosti ze společného muzicírování. 
Koncert to byl vskutku vydařený.

 Po
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ÚSPĚCHY ZUŠ

PRVOMÁJOVÉ VESELENÍ

Krásného výsledku dosáhli 
žáci naší školy v  Ústředním kole 
soutěže ZUŠ. V  Praze se konala 
soutěž mladých muzikantů z celé 
České republiky v  oboru hry na 
dechové nástroje. Ve své věkové 
kategorii obsadila Šárka Křiš-

ťáková (baskřídlovka, p. uč Jan 
Pírko) 2. místo, klarinetista Voj-
těch Ernst (p. uč. Pavel Plašil) ve 
své kategorii dokonce zvítězil. Je 
to vynikající úspěch vzhledem 
k obrovské konkurenci nejlepších 
mladých interpretů České repub-

liky.
Je to výsledek nejen píle, talen-

tu a  práce našich žáků, ale i  do-
klad jejich uměleckého a lidského 
vyzrání. Patří jim obrovská po-
klona za reprezentaci nejen naší 
malé školy, ale i samotného města 

Týniště nad Orlicí. Poděkování 
patří rovněž pedagogům, kteří 
vedou jejich uměleckou dráhu. 
V  neposlední řadě je třeba jme-
novat a poděkovat korepetitorovi 
Karlovi Koldinskému.

GRATULUJEME!
 

Prvomájové veselice v  Týniš-
ti nad Orlicí na Tyršově náměstí 
pod taktovkou ZUŠ a Kulturního 
domu mají již svoji tradici a  jsou 
velmi příjemným zpestřením 
1.  května. Příchozí tleskají vy-
stoupením dětí z mateřských škol 
a  před polednem patří prostor 
„mladé dobré dechovce“ – „sta-
rá dobrá“ se tady totiž absolutně 
nehodí. Velký dechový orchestr 
mladých hudebníků dechových 
oborů tak hrál přes hodinu zná-
mé skladby českých autorů pod 
taktovkou Jana Pírka, za vydatné 
pomoci Pavla Plašila a  Jaroslava 
Vošlajera, za dohledu letitého ka-
pelníka tohoto orchestru, Antoní-
na Závodního.

Chlapcům a dívkám to skuteč-
ně „šlapalo“, takže si publikum 
mohlo zazpívat společně s  nimi 
písně Stará lípa, Od Tábora až 
k nám, Ten večer májový, Římov-
ský můstek nebo Šly panenky 
silnicí. Hudební vystoupení obo-
hatily mažoretky Týnky, a  tak se 
bylo i na co koukat.

Děkujeme všem organizátorům 
a vystupujícím za zpestření prvo-
májového dne. Tím se rozhodně 
nabídka týnišťských muzikantů 
nevyčerpala, ba právě naopak. 
Informace naleznete na www.
zustyniste.cz Přijďte za dobrou 
muzikou! :)

Po
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

„… tento můj syn byl mrtev, 
a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ 
A začali se veselit.

Lukáš 15, 11-24

Podobenství o  marnotratném 
synu, lépe řečeno o  milosrdném 
otci, je podobenstvím, které rádi 
čteme, protože se nás bytostně 
týká. Je podobenstvím o lásce Boha 
Otce, která se viditelně projevuje 
v Ježíšově jednání s hříšníky.

Tento příběh dotvrzuje, že každý 
jednotlivý dar Ducha svatého má 
spojitost a návaznost na další dary 
a  na jejich důsledky. Jeho hlavní 
osoba je na začátku označena pou-
ze jako „jeden člověk“, bez žádné 
další charakteristiky. Jak ale běží 

děj, dramaticky stoupá jeho důleži-
tost a charakter. Tím více, čím klesá 
hodnota a charakter jednoho z jeho 
synů.

Závěr první části celého podo-
benství je úžasným vyjádřením, 
jak je možné a dobré řešit konflikty 
a  selhávání. Z  „jednoho člověka“ 
se stává dobrotivý otec, z nuzného 
a  pokořeného syna nový člověk. 
Ztracenému hříšníkovi se otevírá 
účast na Kristově vzkříšení.

Dary Ducha svatého jsou zřejmé 
na straně otce – laskavost, dobrota, 
milosrdenství, odpuštění. Vyznání 
vin a prosba o nové přijetí je odpo-
věď ze strany syna. Vše na nás silně 
působí při každém čtení a prožívá-
ní tohoto podobenství. Jaké budou 

naše reakce, jestliže se ocitneme 
v podobné situaci ve svém životě?

Pane, tvoje dary Ducha svatého 
jsou mocným potěšením pro nás 
všechny, kteří jsme celoživotními 
hříšníky. Prosíme, otevírej svou 
náruč, když se k  tobě vracíme ze 
svých pobloudilých cest.

Píseň:
1. Zavítej k  nám, Duchu sva-

tý, s  Otcem, s  Synem též podstaty 
a rozlej se v srdcích našich v darech 
spasení nejdražších.

2. Mysl nám věrou osvěcuj a vůli 
láskou rozněcuj, paměť ustavuj 
v naději, svědomí v stálém pokoji.

3. V  úmyslu přímém postavuj, 

srdce čistotou korunuj, žádosti řiď 
svatou bázní, těla bujnost zkrocuj 
kázní.

4. Nad smysly panovati dej, rou-
chem ctnosti je odívej, ať vše, což se 
tobě líbí, činí, mluví, slyší, vidí.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 366 Zavítej k  nám Duchu svatý 
(nápěv 1561, text B. Matěj Červen-
ka 1561 / 1659 / 1877).

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

24. 6. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

COMGATE ROSTE - OTEVÍRÁME JIŽ TŘETÍ E-SHOPOVÝ SKLAD

   

Na trhu se pohybujeme již šest-
náct let. Naše služby pokrývají 
celý proces od získání nového 
zákazníka přes logistické služby 
a platební řešení až po péči o stá-
vající klienty. Přes 495 našich 
zaměstnanců pracuje v  divizích 
platebních řešení, logistiky, call 
centra a  informačních systémů. 
Zajišťujeme logistiku i  nestan-
dardního zboží jako jsou cenné, 
křehké, těžké nebo velké zásilky. 
Máme logistická centra v  Praze, 
Bratislavě a nově i u vás v Týništi 
nad Orlicí. Mezi naše velké zá-
kazníky patří společnosti Škoda, 
Floorwood, Dárkoviny nebo Re-
alGeek.

„Logistika společnosti ComGa-
te nabízí komplexní služby pokrý-
vající celý proces od naskladnění 
zásilky, po její zabalení a  doru-
čení spokojenému zákazníkovi. 
Naše poslání je přitom jednodu-
ché – zbavit internetové obchody 
všech starostí souvisejících s  lo-
gistikou, skladováním a  zároveň 

nabídnout příznivé ceny i kvalitu 
získanou díky dlouholetým zku-
šenostem“, říká Lucie Souralová, 
ředitelka logistických služeb.

Každý úspěšný e-shop se jed-
nou dostane do situace, kdy řeší, 
zda skladování a  logistiku stále 
mít ve vlastních rukou nebo vše 
zadat spolehlivému partnerovi. 
Svěřit veškerou logistiku externí 
společnosti s sebou nese řadu vý-
hod, i  tak toto řešení nemusí vy-
hovovat každému.

Na 10 000 m2 skladové plochy 
se profesionálně staráme o všech-
ny zásilky, provádíme online 
naskladnění i  online vychystá-
ní pomocí čárových kódů, takže 
vždy máme stoprocentní přehled 
o  tom, kde se zásilka nachází 
a stejně tak zákazník. V ComGa-
te jsme si dali za cíl maximálně 
e-shopům ulehčit celý proces lo-
gistiky. V  Česku a  na Slovensku 
máme 3 logistická centra. Díky 
skladům u  Prahy a  Bratislavy se 
tak můžeme maximálně přizpů-

sobit veškerým potřebám.
A jak to u nás funguje? Jakmile 

k nám zboží dorazí, označíme ho 
štítkem s českým popiskem a ná-
vodem. Zároveň ho naši skladníci 
online naskladní do systému eLo-
gist, díky kterému máme kdykoliv 
přehled, co se se zásilkou nebo 
zbožím děje. Se zbožím z  e-sho-
pu si poradíme i pokud je křehké, 
nadrozměrné nebo vyšší hodnoty.

Co obnáší práce skladníka/
skladnice v  ComGate? Jde pře-
devším o  vychystávání zásilek 
dle objednávek, štítkování drob-
ného zboží, balení zásilek nebo 
evidování zboží. Tato práce je 
tedy vhodná i  pro ženy. Dokáže-
me ocenit dobře odvedenou práci 
a  všechny pečlivé a  zodpovědné 
kolegy. Nové zaměstnance se sna-
žíme pečlivě vybírat a zakládáme 
si především na jejich ochotě 
a  šikovnosti. V  žádném případě 
nehledáme stroje, ale především 
obyčejné lidi, kteří mají chuť pra-
covat. „Máme zde skvělou partu 

a snažíme se spolu jednat vždy na 
rovinu. Jde nám především o spo-
kojenost zaměstnanců, proto se 
jim snažíme vycházet ve všem 
vstříc“, říká Vojtěch Pažout ma-
nažer pobočky. Pokud máte zájem 
pracovat ve společnosti ComGa-
te, podívejte se na www.logistika.
comgate.cz, pište na hr@comgate.
cz nebo volejte na 775 325 136.

Deset důvodů, proč pracovat 
v  novém logistickém centru Co-
mGate:
1. práce na HPP
2. 5 týdnů dovolené
3. Stravenky
4. Dotovaná Multisport karta
5. Výhodné tarify na volání pro 

vás i vaši rodinu
6. 2x ročně velké firemní akce
7. Žádné noční směny
8. Dobrovolné přesčasy
9. Neformální pracovní prostředí
10. Zaručená fixní mzda + prémie

Lenka Volocká
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ŠKODA AUTO otevřela cyklostezku vedoucí k závodu 
v Kvasinách 
 
› Závod Kvasiny má v současné době přes 8 500 zaměstnanců, kteří denně dojíždějí 

z širokého okolí 
› Cyklostezka bude zaměstnancům závodu Kvasiny ulehčovat dopravu do zaměstnání 
› Celková investice společnosti ŠKODA AUTO činila 3,45 mil. Kč  
› Součástí aktivit společnosti je také podpora alternativních způsobů dopravy 
› Dalším vylepšením je inteligentní parkovací systém řídící individuální automobilovou dopravu 
 
Kvasiny, 3. května 2018 – ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostezky vedoucí 
ve směru z Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, která má zaměstnancům umožnit 
alternativní dopravu do závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách. Jde o jednu z mnoha aktivit, 
kterými se ŠKODA AUTO snaží ulehčit svým zaměstnancům dojíždění za prací a zároveň 
snížit dopravní zátěž místních komunikací. Dalšími aktivitami jsou například řízení 
individuální automobilové dopravy a podpora hromadných svozových linek nebo spolujízdy.  
 
Počátky automobilky ŠKODA AUTO jsou úzce spjaty s výrobou jízdních kol – právě tím začínala 
v roce 1895 spolupráce Václava Laurina a Václava Klementa, která postupem let přešla přes 
výrobu motocyklů až k výrobě automobilů. Není proto divu, že ŠKODA AUTO aktivně podpořila 
výstavbu cyklostezky o délce 213 metrů vedoucí ve směru od výrobního závodu Kvasiny do 
nedalekého Rychnova nad Kněžnou. „Cyklostezku jsme slavnostně otevřeli poněkud netradičně 
závodem z nedalekého Rychnova nad Kněžnou do závodu Kvasiny. Účastníci akce si mohli dále 
prohlédnout výstavu kol z kolekce ŠKODA nebo model ŠKODA KODIAQ v řezu. Doplňkové aktivity 
jsme měli připravené i pro děti,“ říká vedoucí závodu Kvasiny Jiří Černý. 
 
Celková investice společnosti ŠKODA AUTO do prodloužení cyklostezky směrem k závodu činila 
3,45 mil Kč. Jedním z účelů této cyklostezky bude totiž doprava zaměstnanců ŠKODA AUTO do a 
ze zaměstnání. Cyklostezka přispěje k vyšší bezpečnosti cyklistů a uleví dopravní situaci 
v Kvasinách a okolí. Ve výrobním závodu Kvasiny pracuje přes 8 500 zaměstnanců, kteří často 
dojíždějí za prací ze širokého okolí, což zvyšuje vytížení místních komunikací. ŠKODA AUTO proto 
hledá cesty, jak lokální dopravě co nejvíce ulehčit. V rámci těchto aktivit podporuje automobilka 
kromě jízdy na kole také spolujízdu a svozové linky, které denně využívá přes 1 300 osob. 
 
Dalším krokem k efektivnější dopravě zaměstnanců závodu je inteligentní parkovací systém. 
Parkovací plochy v těsné blízkosti závodu Kvasiny čítají v současné době přes 2 000 míst. 
Nárazově se plní před začátkem směn. Zaměstnancům, kteří se do závodu dopravují automobilem, 
je proto nově k dispozici informační a parkovací systém. Přijíždějící řidiče navádí pomocí 
navigačních tabulí s aktuálním stavem obsazenosti na volná parkovací místa ze všech směrů, 
a to již na samotném vjezdu do přilehlých obcí. 
 
„Parkovací systém funguje na bázi průjezdových čidel, která v současné době monitorují kolem 
2 200 parkovacích míst v těsné blízkosti závodu Kvasiny,“ říká Černý. Zaměstnanci mají jako 
doplněk k navigačním tabulím k dispozici jednoduchou webovou aplikaci (dostupnou na adrese 
http://kvasiny.skoda-parking.cz), která jim umožní na jedno kliknutí zjistit obsazenost parkovacích 
ploch. „Tím předejdeme zbytečnému zajíždění k již plným parkovištím,“ doplňuje Černý. 
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Informační systém zároveň monitoruje dopravní zátěž v okolních obcích, s cílem minimalizovat 
zbytečné cesty. Tento systém má pomoci i starostům přilehlých obcí, kteří díky němu budou moci 
sledovat nejen dopravní zátěž, ale také statistiky o překračování rychlosti, čímž systém přispívá 
k větší bezpečnosti v okolních obcích. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera    Martina Gillichová 
Vedoucí Komunikace podniku   Tisková mluvčí Komunikace podniku 
T +420 326 811 773    T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda.auto.cz 
 
 
Fotografie k tématu: 
 
  

 

ŠKODA AUTO otevřela cyklostezku vedoucí k závodu 
v Kvasinách 
Celková investice společnosti ŠKODA AUTO 
do prodloužení cyklostezky směrem k závodu činila 
3,45 mil Kč. Jedním z účelů této cyklostezky bude doprava 
zaměstnanců ŠKODA AUTO do a ze zaměstnání. 
Cyklostezka přispěje k vyšší bezpečnosti cyklistů a uleví 
dopravní situaci v Kvasinách a okolí. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA  AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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DOPRAVNÍ CYKLISTICKÉ ZÁVODY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

   

Dne 24. 4. 2018 se konalo na do-
pravním hřišti v areálu u Základní 
školy v  Týništi nad Orlicí místní 
kolo cyklistických dopravních zá-
vodů pro žáky 3. až 9. tříd, kterého 
se zúčastnili žáci ze základních škol 
Týniště nad Orlicí a  Albrechtice 
nad Orlicí. Dne 25. 4. 2018 se ko-
nalo základní kolo dopravní sou-
těže, kterého se zúčastnili i žáci ze 

základní školy: Týniště nad Orlicí, 
Častolovice, Albrechtice nad Orlicí, 
Čestice a Žďár nad Orlicí. V tento 
den se účastnilo 58 žáků. Bojovalo 
se v  5 disciplínách. Ověření zna-
losti pravidel silničního provozu 
formou testů, poskytnutí první 
pomoci, jízdy zručnosti na jízdním 
kole a jízda na dopravním hřišti se 
zaměřením na dodržování pravidel 

silničního provozu.
Na tyto závody navazovalo 

okresní kolo v Rychnově nad Kněž-
nou. Toto okresní kolo se konalo 
10.  5.  2018. Celkem se zúčastnilo 
12 základních škol na okrese, a  to 
v 1. i ve 2. kategorii. Do Rychnova 
nad Kněžnou odjela reprezento-
vat naši Základní školu v  Týništi 
nad Orlicí dvě družstva ve složení 

Martin Krupka, Jiří Brič, Marie 
Pírková, Eliška Pánková za mladší 
žáky 1. kategorie. Dále Veronika 
Kuchařová, Barbora Luňáčková, 
Tomáš Richter a  Tobiáš Marek za 
starší žáky 2. kategorie. Díky velké-
mu nasazení a šikovnosti se mladší 
žáci umístili na krásném 11. místě 
a starší žáci na 7. místě.

Zdeňka Pálová

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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25. 4. 2018 se v odpoledních ho-
dinách na nově vybudovaném hřiš-
ti u nás za školou zúčastnilo 52 dětí 
dopravní soutěže.

Vezmeme-li podle abecedy školy 
Albrechtice, Častolovice, Čestice, 
Týniště a Žďár, pak všichni tito ne-
lenovali přijet a ukázat své znalosti 
a  dovednosti týkající se dopravy. 
Na malé soutěžící čekala 4 připra-
vená stanoviště, na nichž předved-
li svůj um. Naučenost testů, první 

pomoc, jízda na hřišti a  zručnost 
při ovládání kola byly součástí od-
poledne. Sluníčko a  vlastní orga-
nizace nahrála bezproblémovému 
průběhu celé soutěže. Jen občasné 
poryvy větru nadzvedávaly dětem 
testy, nad kterými se některé trochu 
potily. Soutěž probíhala v kategorii 
0, 1 a 2. Po součtu všech bodů z jed-
notlivých stanovišť byly ve všech 
kategoriích obsazeny 3 stupně vítě-
zů těmi nejlepšími.

V  nulté kategorii první místo 
obsadil Karel Matúš – Albrechti-
ce, druhé místo Adam Bureš - Al-
brechtice a  třetí místo si odnesla 
Eliška Pánková z Týniště.

V kategorii jedna byla nejúspěš-
nější ZŠ Čestice. Jejich malí řidiči 
kol obsadili první tři místa. Vojtěch 
Horák, Martin Mráz a Adéla Kapu-
ciánová.

Ve druhé kategorii, které se zú-
častnili pouze dva chlapci, se umís-

tili v  tomto pořadí: Nathanel Skři-
vánek a Martin Pňáček.

Na stupni vítězů si převzali ti 
nejlepší odměny za jejich odpo-
lední úsilí. Nejen účastníkům, ale 
i  organizátorům, městské policii, 
paním učitelkám i  pomocníkům 
akce bych chtěla poděkovat za smy-
sluplné odpoledne. Vždyť bezpeč-
nost a případná pomoc na cestách 
by nám neměla být cizí.

Renata Hejnová
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Dominika 
VondráčkoVá

 kateřina

 VackoVá

Daniel

Bělka

VáclaV

Paďour

Divadelní soubor 
„Nedochvilní”
Vás srdečně zve na premiéru svého 
celovečerní představení Dámský krejčí.

ZuZana

HlaVáčoVá

František 
kinDl

Žaneta

HudečkoVá

anna

HalaDoVá

22/06/2018
Kulturní dům  
Týniště nad Orlicí

18:00 

George Feyedau

Dámský 
 krejčí

Veronika Půlpánová
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LESOPARK VOKLIK

Možná jste si již všimli začína-
jící aktivity v  lese za  fotbalovým 
hřištěm Olšina. Vše započalo od-
straňováním popadaných stromů 
po větrné kalamitě, dále stromů 
suchých a nemocných. V  lese také 
stojí staré majestátní duby. U těch-
to starých dubů, stojících u lesních 
cest a pěšin, se nyní provádí horo-
lezeckou technikou odstraňování 
suchých, uhnívajících a  nebezpeč-
ných větví. Z  části lesa za  hřištěm 

vznikne lesopark financovaný 
převážně z  dotačních peněz. Do-
volím si velice stručně citovat, jak 
je lesopark popisován odborníky. 
Je to obvykle příměstský les, který 
v sobě kombinuje prvky původního 
běžného lesa a běžného městského 
parku. Rozdíl mezi běžným lesem 
a lesoparkem je v tom, že zde byla 
potlačena jeho původní funkce, 
kterou je produkce dřevní hmoty 
ve prospěch nové základní funkce, 

kterou je především relaxace, re-
kreace, oddech, odpočinek, zábava 
či sportovní aktivity obyvatelstva. 
Co tedy můžete za hřištěm oče-
kávat? Předně se nemusíte obávat 
žádných velkých zásahů do lesních 
porostů. V  části lesa vznikne na-
příklad naučná stezka s  naučnými 
tabulemi. Vznikne zde pohybový 
mini areál s herními a balančními 
prvky, několik dřevěných krytých 
posezení a  laviček. Charakter lesa 

i přítomnost starých krásných stro-
mů přímo vybízela tento kout vyu-
žívat pro relaxaci a oddech. Věřím, 
že většina občanů lesopark přijme 
a budou ho rádi navštěvovat. Tím, 
že les v těchto místech ztratí převa-
žující funkci produkce dřeva, do-
stanou staré stromy větší příležitost 
dožít svůj život přirozeně.

Pavel Nadrchal
místostarosta

   

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA DUBEN 2018

     

„ S přestupkem nesouhlasím!“
V  rámci zákonem stanovených 

úkolů se městská policie podílí na 
dohledu na bezpečnost a  plynu-
lost provozu na pozemních ko-
munikacích. Při této činnosti se 
strážníci poměrně často setkávají 
s  negativním ohlasem veřejnos-
ti, jak už to v  případě jakékoliv 
represe bývá. Při projednávání 
přestupků se však strážníci pravi-
delně setkávají s typem osob, které 
již tzv. z principu oponují, s ničím 
nesouhlasí a nezřídka jednání vy-
hrocují. Podobná situace nastala 
v  případě, kdy strážníci Městské 
policie Týniště nad Orlicí zastavili 
vozidlo, jehož řidič nezastavil na 
příkaz dopravní značky „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ a křižovatku ply-
nule projel. Po zjištění totožnosti 
byl řidič seznámen s přestupkem, 
ze kterého je podezřelý a  taktéž 
byl informován o  pořízeném vi-
deozáznamu, který zachycuje jeho 
způsob jízdy. Takovýto přestupek 
bývá strážníky projednán ulože-
ním pokuty tzv. příkazem na mís-
tě. Jedná se o pokutu v řádu něko-
lika stokorun. Uvedený řidič však 
s  tímto postupem nesouhlasil 
a celou záležitost stavěl do roviny, 
že přestupek si strážníci vymys-
leli. Na základě tohoto nesouhla-
su strážníci přestupek oznámili 
k  projednání správnímu orgánu 
při Městském úřadě v  Kostelci 
nad Orlicí a  toto oznámení dopl-
nili pořízeným důkazním materi-

álem. Na základě tohoto byl řidič 
předvolán k  jednání před správ-
ním orgánem. Řidič podezřelý 
z  přestupku, který bydlí více než 
sto kilometrům daleko, tedy při-
jel do Kostelce nad Orlicí o  den 
dříve, aby se seznámil se spiso-
vým materiálem. Následující den 
se v ranních hodinách dostavil ke 
správnímu orgánu, kde pod tíhou 
důkazů s  přestupkem souhlasil. 
Úsilí vynaložené podezřelým, 
včetně značné časové ztráty a nut-
ných výdajů je více než zřejmé. 
Zůstává otázkou, zda tato anabáze 
s nesouhlasem v rámci projednání 
přestupku měla pro podezřelého 
řidiče nějaký přínos. Jeho celkové 
náklady včetně pokuty ho přišly 
na částku do 10.000 Kč.

■ Dne 3.  4.  2018 v  18:15 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní správce místních sportovišť, že 
„po střeše tělocvičny U  Dubu se 
pohybuje nějaká mládež“. Stráž-
níky byly na místě zastiženy dvě 
osoby mužského pohlaví. Mladíci 
byli ztotožněni pro případ recidi-
vy a z místa byli vykázáni.

■ Dne 5.  4.  2018 v  15:10 hod. 
telefonicky oznámila pracovni-
ce železniční stanice Týniště nad 
Orlicí, že v  prostoru nástupiště 
je vysoce podnapilý muž, který 
znečistil nástupiště. Dotyčný muž 
byl strážníky vyzván k  prokázání 
totožnosti a následně k provedení 
úklidu způsobeného znečištění. 
Po uvedení nástupiště do původ-
ního stavu byl z  prostor nádraží 
ČD vykázán. Věc bude projedná-
na jako přestupek proti veřejnému 
pořádku, tedy pokutou příkazem 
na místě či oznámením správní-
mu orgánu.

■ Dne 6.  4.  2018 v  13:17 hod. 
oznámil pracovník Služeb měs-
ta Týniště nad Orlicí, že v  ulici 
Mostecká, přesněji na mostě přes 
řeku Orlici, stojí zřejmě podnapilý 
muž, který se již 20 minut marně 
pokouší zapnout kalhoty a mohlo 
by dojít k jeho pádu do vozovky či 

řeky. Strážníkem byl na uvedeném 
místě nalezen starší muž, který 
se držel zábradlí a  s  ohledem na 
značnou podnapilost nebyl scho-
pen samostatné chůze. Ztotožněn 
byl jako občan Ukrajiny. Převezen 
byl do místa současného bydliště 
v  obci Štěpánovsko, kde byl pře-
dán do péče spolubydlících. Řeše-
no napomenutím.

■ Dne 13.  4.  2018 v  18:45 hod. 
byla na žádost Policie ČR poskyt-
nuta součinnost při pátrání po 
hledané osobě.

■ Dne 16.  4.  2018 v  07:20 hod. 
při obchůzce byla strážníkem 
zjištěna dopravní nehoda dvou 
vozidel bez zranění, k  níž došlo 
na křižovatce ulic T. G. Masaryka 
a Smetanova. Zajištěno místo do-
pravní nehody do příjezdu Policie 
ČR – Skupiny dopravních nehod 
a  realizováno usměrňování pro-
vozu.

■ Dne 16.  4.  2018 v  13:05 hod. 
obdržela městská policie ozná-
mení, kdy oznamovatel se obával 
o  život a  zdraví svého kamaráda 
bydlícího v ulici V Sítinách, neboť 
oproti zvyklosti se mu již něko-
lik dní nemůže dovolat. Fyzickou 
prověrkou na udané adrese bylo 
zjištěno, že dotyčný muž je zdráv 
a v pořádku. Oznamovatel byl vy-
rozuměn.

■ Dne 18.  4.  2018 v  15:50 hod. 
byl strážníky převzat nález pánské 
peněženky s  osobními doklady 
a  finanční hotovostí. Majitel pe-
něženky z Rychnova nad Kněžnou 
byl strážníky kontaktován a infor-
mován o  nálezu. Následující den 
si muž své věci na služebně MP 
převzal.

■ Dne 21.  4.  2018 v  22:25 hod. 
na základě dvou nezávislých ozná-
mení obyvatel Tyršova náměstí 
bylo řešeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z  klubu LEFR 
v  ulici 17.  listopadu. Učiněno 
opatření k  utlumení hudby. Pro-
vozovatel uposlechl výzvy stráž-
níků a hudbu utlumil. Dále neře-
šeno.

■ Dne 23.  4.  2018 v  10:00 hod. 
se na služebnu městské policie 
dostavila žena z  Albrechtic nad 
Orlicí, aby učinila oznámení o fy-
zickém napadení jejího nezletilé-
ho syna, k  němuž došlo v  Týni-
šti nad Orlicí na stadionu v  ulici 
Sokolské. Jakožto přestupek proti 
občanskému soužití je věc prově-
řována a dokumentována.

■ Dne 25.  4.  2018 v  16:00 hod. 
starosta obce Albrechtice nad Or-
licí požádal o odchyt volně pobí-
hajícího psa. Pes byl zahnán na 
pozemek majitele. Majitel psa byl 
informován a  přestupek projed-
nán pokutou příkazem na místě.

■ Dne 27.  4.  2018 v  10:00 hod. 
na základě oznámení poškoze-
ného byly strážníkem činěny ne-
odkladné úkony ve věci drobné 
dopravní nehody, ke které došlo 
na kruhovém objezdu v ulici Mos-
tecká a kdy viník nepostřehl způ-
sobené poškození a z místa odjel. 
Mezi účastníky následně došlo 
k  vzájemné dohodě a  náhradě 
způsobené škody.

■ Dne 27.  4.  2018 v  12:16 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že řidič „polského“ kamionu 
poškodil povrch parkovací plochy 
v ulici Lipská, který byl připraven 
k  asfaltování. Zmíněný řidič byl 
strážníkem kontaktován, ztotož-
něn a  poučen o  náhradě škody. 
Následně viník poškození uvedl 
parkovací plochu svépomocí do 
původního stavu.

■ Dne 30.  4.  2018 v  22:15 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky v ulici Nádražní spatřen 
značně podnapilý muž, který ne-
byl schopen chůze a jako následek 
pádu měl na hlavě krvácející trž-
nou ránu. Muž se strážníky odmí-
tal spolupracovat a jeho totožnost 
musela být ověřena v  evidenci 
obyvatel. Následně byl převezen 
do místa bydliště, kde byl předán 
do péče manželky. Věc bude řeše-
na jako přestupek proti veřejnému 
pořádku.

Jaroslav Forman, strážník MP
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PETROVICKÉ FOLKOVÁNÍ

   

Dne 21.  dubna se v  Petrovicích 
po roce sešli příznivci folkové 
hudby, tentokrát již na 3. ročníku 
Folkování. Prostor vedle obecního 
domku zakrýval velký party stan, 
který měl návštěvníky akce chrá-
nit před případným nepříznivým 
počasím. Letos se však povedlo 
dohodnout slunečné počasí a  pří-
střešek byl příjemný jako zastínění 
a ochrana před rosou, pro ty, kteří 
vydrželi i na neoficiální část, kdy se 

sesedli hudebníci z kapel, aby volně 
pokračovali další dávkou skladeb, 
na které nedošlo při vystoupeních. 
Od druhé hodiny odpolední se na 
improvizovaném pódiu vystřídaly 
postupně skupiny Dostavník, Malá 
sada, Hrnek a  Čokoli. Jindra Kej-
ak svou kytarou a  písněmi oslovil 
všechny, kdo umí folk poslouchat. 
Mazzec, který po něm nastoupil, 
to neměl jednoduché o to víc, že se 
stal zároveň pomyslnou předkape-

lou hlavního hosta večera. Příval 
energie, kterou publiku předá-
val, byl opravdu „mazec“. Jaroslav 
Samson Lenk za doprovodu Karla 
Macálka akci uzavřel svými noto-
ricky známými písničkami, které si 
s ním zpívali všichni, kteří vydrželi 
do pozdních hodin. Výstupy všech 
účinkujících byly skvělé, každý 
musel přidat aspoň jednu skladbu. 
Toho by nebylo, kdyby se nesešlo 
skvělé publikum. Děkujeme všem, 

kdo do Petrovic na Folkování dora-
zil, a také nemalému počtu sponzo-
rů, kteří akci podpořili. Poděkování 
patří především nemalému počtu 
dobrovolníků, kteří se na akci po-
díleli. K naší velké radosti se zapo-
juje stále více lidí ze vsi, a  to bylo 
i  jedno za našich přání. Bude-li to 
v našich silách, za rok si to zopaku-
jeme.

Markéta Píšová
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TÝNIŠTĚ SE MŮŽE PYŠNIT STROMEM A PLAKETOU PRO OLGU HAVLOVOU

Ve středu 16.  května proběhlo 
v  prostorách za Městskou knihov-
nou slavnostní zasazení lípy, jež je 
v  Česku jedním z  85 stromů pro 
Olgu Havlovou, první dámu obno-
vujícího se demokratického státu po 
Sametové revoluci. Za hojné účas-
ti obyvatel Týniště, vedení města 
a  představitelů Výboru dobré vůle 
byla odhalena také pamětní plaketa 
a přímo v knihovně proběhla verni-
sáž výstavy Olga Havlová a  Výbor 
dobré vůle.

I  přes počáteční nejisté počasí 
se ke knihovně vydaly desítky lidí 
všech generací. Program slavnost-

ního odpoledne zahájila zastupi-
telka města Veronika Čepelková, 
která připomněla význam aktu vy-
sazení stromu pro Olgu Havlovou. 
„Jsem přesvědčena, že o takovýchto 
osobnostech, které ve svém životě 
dokázaly prosazovat demokratické 
hodnoty a  zasvětily jej pomoci po-
třebným, je důležité mluvit a připo-
mínat si je,“ uvedla.

Ještě před samotným aktem pro-
mluvil starosta města Libor Kol-
dinský, který připomněl, že letos 
by někdejší první dáma oslavila 85. 
narozeniny. „Byla velkou inspirací 
v tom, že i ve funkci první dámy ne-

zůstala odtržena od běžného života. 
Rozuměla obyčejným lidem, a sna-
žila se jim pomáhat. Za to ji dodnes 
patří velká úcta a dík,“ dodal.

Hudebního doprovodu se ná-
sledně zhostily děti Mateřské školy 
U  Dubu. Snad nejsrdečnějším po-
tleskem jejich vystoupení ocenila 
sama Milena Černá, předsedkyně 
správní rady nadace Výboru dob-
ré vůle. Následovalo vysazení lípy 
a  odhalení pamětní plakety. Ruku 
k dílu mohl přiložit každý z návštěv-
níků a většina tak i učinila a lopatou 
přiložila ke stromu „svůj“ pomyslný 
díl zeminy.

Zájemci mohli pokračovat dále 
do knihovny, kde představitelé na-
dace zahájili vernisáž výstavy. Paní 
Černá ve své řeči zdůraznila charak-
teristické rysy Olgy Havlové a  její 
charitativní činnost, ale pochválila 
také zpracování celé výstavy Měst-
skou knihovnou. Hosté mohli klást 
otázky, debatovat a bohatě se občer-
stvit. Nedílnou součástí výstavy byl 
i  slavnostní přípitek všech účastní-
ků vernisáže s  představiteli města 
a nadace. Všem, kdo se na přípravě 
a průběhu úspěšné akce podíleli, pa-
tří ze strany vedení města velký dík.

Mgr. Miroslav Horký
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ČERVNU 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 6. pá 18:00 23. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo nám.

2. 6. so 18:00 23. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo nám.

4. 6. po 18:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ hudba ZUŠ

7. 6. čt
17:00 Dinosauří Armageddon (přednáška Vladimíra Sochy) přednáška Městská knihovna

16:30 - 18:30 Beseda s PhDr. J. Vyhnálkem - Jak vést děti ke spolupráci beseda MC Ratolest

9. 6. so
17:00 SMOT ART - MEMORY (taneční vystoupení k 15. výročí založení 

skupiny) tanec Kulturní dům

19:00 SMOT ART - MEMOR Y (taneční vystoupení k 15. výročí založení 
skupiny) tanec Kulturní dům

11. 6. po 18:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ hudba ZUŠ

14. 6. čt 10:00 - 11:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení Městská knihovna

15. 6. pá
15:00 Botanická vycházka do Štěpánovska (Pořádá Městská knihovna) poznávání Štěpánovsko

18:00 Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ divadlo Kulturní dům

17. 6. ne 14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

18. 6. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou pací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

21. 6. čt
15:30 - 18:30 Odpolední tvořivá dílna - KERAMIKA s paní Toucovou tvoření MC Ratolest

18:00 Informační schůzka - Kurz společenského tance 2018 info Kulturní dům

22. 6. pá 18:00 Dámský krejčí - premiéra divadelní hry souboru Nedochvilní divadlo Kulturní dům

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

27. 6. st 15:00 - 19:00 Večerníčková zahradní slavnost všech kroužků zábava MC Ratolest

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

   

Vážení čtenáři,

vydavatel Zpravodaje je odpo-
vědný za dodržování ustanovení 
Obecného nařízení o  ochraně 
osobních údajů (GDPR) a  plně 
respektuje vaši soukromou 
a osobní sféru. S ohledem na zá-
kon o  ochraně osobních údajů, 
kde vyplývá povinnost udělení 
souhlasu ke každému zveřejně-
nému osobnímu údaji, se vyda-
vatel rozhodl rubriku Společen-
ská kronika ZRUŠIT.
Část rubriky (Vzpomínky a  po-
děkování) zůstává zachována.

Vzpomínka

Dne 16.  června  2018 uplynou 
dva smutné roky od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a  dě-
dečka Ladislava Brože a  1.  čer-
vence výročí jeho nedožitých 73 
let. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

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

ná maminka,  babička paní  Věra 
Burkoňová.

Nikdy na vás, naši milovaní, ne-
zapomeneme.

Vaše dcera Kateřina a vnoučata
Adélka s Lukášem.

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

4.  června uplyne již 14 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, dědeček 
pan Jiří Burkoň a 14. června uply-
ne 12 let, kdy nám navždy odešla 
milovaná maminka, babička paní 
Věra Burkoňová.

Stále vzpomínají s úctou 
a láskou dcera Renata a vnoučata 

Honza a Lea.

Poděkování

Srdečně děkuji MÚ v  Týništi 
nad Orlicí, členkám SPOZ, Soko-
la a nejbližším přátelům za dárky, 
květiny a  gratulace k  mým naro-
zeninám.

Největším dárkem pro mě byly 
příjemně prožité chvíle mezi dob-
rými lidmi.

Děkuji.
J. Marčíková



strana 19

MŠ U DUBU - AKCE

DEN ZEMĚ
Naše mateřská škola se zapojuje 

již 5. rokem do sběru papíru ke Dni 
Země. Celý týden mají možnost děti 
s  rodiči nosit do MŠ svázaný papír. 
Sběrem starého papíru jsme získali 
částku 815 Kč. Děkujeme panu Čtvr-
tečkovi za odvoz papíru. Za utržené 
finance paní ředitelka nakoupí pro 
děti z MŠ různé pomůcky. Také kaž-
doročně s dětmi chodíme uklízet les. 
Sbíráme odpadky, které v lese poha-
zují nezodpovědní lidé. Děti vedeme 
k environmentální výchově, a proto 
se děti v  naší MŠ k  přírodě chovají 
velice zodpovědně, nikdy by odpad-
ky do lesa nevyhazovaly. Tentokrát 
jsme ale v lese moc odpadků nenašli, 
protože týden před námi čistili les 
účastníci akce s DDM.

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
Na duben se vždy moc těšíme, 

protože navštěvujeme místní hasič-
skou zbrojnici v  Týništi nad Orlicí, 
kde nám naši hasiči předvedou ha-

sičská vozidla, a můžeme si zastříkat 
z  hadice na cíl. Největší odměnou 
však je, když po tak dlouhé cestě nás 
odvezou zpět hasičským autem a my 
můžeme vyzkoušet i maják a sirénu.

SVĚTLUŠKA PRO PŘEDŠKO-
LÁKY

V  dubnu nás také navštívila paní 
z nadace Světluška a děti seznámila 
se světem nevidomých lidí. Ukázala, 
jak se žije nevidomým lidem, ale i dě-
tem. Děti pracovaly se zavázanýma 
očima. Malovaly, poslouchaly příběh 
a dokonce i modelovaly.

KNIHOVNA
V  knihovně nás navštívila paní 

Pálová, která je strážníkem městské 
policie. Seznámila děti s  pravidly 
silničního provozu, vyzkoušela děti 
z  některých značek. Děti ale spíše 
překvapily paní policistku, protože 
značky znají. Dokázali jsme všichni 
dobře odpovídat. Co se na silnici smí 

a co ne.

DIVADLO A ZUŠ
Tento měsíc jsme navštívili i kul-

turní centrum, kde nám nymburští 
herci zahráli pohádku Kocour v bo-
tách. I přes tak dlouhou cestu si děti 
pohádku moc užily. A všem se moc 
líbila. To však nebyla jediná kulturní 
akce. Předškolní děti navštívily s paní 
učitelkou Vlčkovou představení 
v ZUŠ, kde vystupovaly děti a před-
stavovaly různé hudební nástroje, na 
které se v ZUŠ naučily. Představil se 
i divadelní obor, který se v ZUŠ také 
vyučuje. Dětem se představení moc 
líbilo.

1. MÁJ NA TYRŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ

Sboreček naší školy vystoupil na 
Májových slavnostech u divadla. Děti 
zpívaly v lidových krojích, za dopro-
vodu houslí a dalších hudebních ná-
strojů. Celé hudební pásmo se neslo 

v duchu lidových zvyků a tradic.

ČARODĚJNICE V MŠ
Také do naší školky přiletěly dvě 

čarodějnice - Malvína, které bylo už 
550 let a Evelína, které bylo 385 let. 
Zahrály si s dětmi hry, uvařily čaro-
dějnický lektvar, zatančily si čaroděj-
nický rej a pak už na svých košťatech 
odletěly.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V  sobotu 28.  4.  2018 se v  naší 

mateřské škole konal den otevře-
ných dveří. Rodiče si zde mohli 
prohlédnout celou mateřskou školu, 
ale i  prostory zahrady. Rodiče měli 
možnost zhlédnout didaktické po-
můcky a  hračky. Mohli se podívat 
na ukázku anglického jazyka, cvičení 
jógy, ukázku sborečku za doprovodu 
houslí a piana. Také si mohli zacvi-
čit společně se svými dětmi ve třídě 
s cvičebními pomůckami.

Bc.et Bc. Renata Horká
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

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

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír

• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

MŠ U DUBU - VÝLET ZA ODMĚNU A ZPÍVÁNÍ PRO OLGU HAVLOVOU

Sboreček MŠ U Dubu navštívil 
Proboštův betlém

Za celoroční reprezentaci ško-
ly jely za odměnu děti, zpívající 
ve sborečku naší školy, ve středu 
9. 5. 2018 na dopolední výlet. Ten-

tokrát do Třebechovického muzea 
Betlémů. Děti si prohlédly Třebe-
chovický Proboštův betlém, ale 
i jiné betlémy z různých krajů naší 
republiky a  seznámily se v několi-
ka výstavkách s tradičními řemesly 
– hrnčíř, kovář, tkadlec, švadlena, 

pokrývač. Na závěr si děti pohrá-
ly v  interaktivním koutku a  všem 
udělal radost sladký nanuk.

Děti zpívaly pro Olgu Havlovou

Moc rádi jsme se účastnili s dět-

mi sborečku naší školy 16. 5. 2018 
vysazení stromu pro Olgu Havlo-
vou u  Městské knihovny v  Týništi 
nad Orlicí. Svým zpěvem zpříjem-
nily atmosféru slavnostního aktu.

Pavla Vlčková
   

inzerce
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TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVEN 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)

VČELIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření, hry, 
sportování…

14:00-18:00
15:00-15:45
od 16:00

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

09:30-10:00

10:15-10:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
Flétnička – pokr. školka
Soukromá Angličtina

Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů

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

od 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 15:30 h.

 

■ 7. 6. (Čt) Beseda s PhDr. J. Vyhnálkem, téma: O komunikaci ve vý-
chově, Jak vést děti ke spolupráci? Od 16:30 do 18:30 h., Cena: 50,– kč za 
osobu. Zájemci, nahlaste se v MC, počet míst je omezen!

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

■ 21. 6. (Čt) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro rodiny, od 15:30 h., 
téma: KERAMIKA (léto, otisky, označení domů, skřítci…) s lektorkou - pí. 
S. Toucovou.

■ 27. 6. (St) VEČERNÍČKOVÁ ZAHRADNÍ slavnost všech kroužků – 
představení Večerníčků – zpívání, hraní, tvoření, pohoštění, opékání, pod-

večerní letní kino… na zahradě a ve stodole MC 15-19 hodin.

Příměstské tábory o prázdninách:
■ 23. 7.–27. 7. FERDA MRAVENEC – práce všeho druhu
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Zážitkový tábor
s tvořením, sportováním, hosty, výlety…

■ 20. 8.–24. 8. Dobrodružná cesta se ČTYŘLÍSTKEM
Seznámení s členy Čtyřlístku, hry, výlety, tvoření… pro malé i větší děti 
s doprovodem rodiče.

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

HLEDÁME PEČOVATELKU
na asistenci a dohled muže (88 let), hůře 

pohyblivého. Práce zahrnuje podání jídla, dohled 
na hygienu, udržování čistoty v domácnosti, praní 
a žehlení prádla. Pracovní doba Po-Pá 15:00-19:30 

hodin (Týniště nad Orlicí). Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost, vstřícnost a dodržování dohody. 

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na 
telefonním čísle

603 548 406

Z důvodu vyřazování nepotřebného majetku

PRODEJ 
KOVOVÝCH LEHÁTEK

LEHÁTKO VČETNĚ MATRACE 130 X 60 CM
CENA ZA 1 KS/ 50,– Kč

 

(barvy: zelená, žlutá, červená, modrá)

V případě zájmu kontaktujte prosím p. učitelku Hamplovou – třída Kočiček.

inzerce
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PROBĚHLO V DDM

V DDM Týniště nad Orlicí se le-
tos čarodějnice slavily o několik dní 
dříve, již 27. 4. Na zahradě DDM se 
sešlo několik krásných čarodějnic 
v  kostýmu, ale i  děti bez kostýmu, 
a jejich rodiče. Všichni si mohli vy-
zkoušet, jak by pochodili v Čaroděj-
né škole – pokud se zacvičili v před-
mětech, jako je Patlání, Kraválování, 
Péče o pavouky nebo Létání na koš-
těti, vysloužili si pavoučí odměnu 
a vysvědčení. Následovala volba Miss 
čarodějnice, ve které zvítězila Karo-
línka Kopecká. Ta měla čest přinést 
k velké hranici čarodějnici na upále-
ní. Příjemný podvečer jsme zakončili 
opečením buřtů a chleba na ohýnku. 
Děkujeme všem čarodějnicím, které 
se podílely na tvorbě programu.

V polovině dubna se, jako každo-
ročně, konalo Showdance, tedy závě-
rečné vystoupení tanečních krouž-
ků DDM – Rosegirls, CCG Dance 

a  Pom Pom Dance. Dopoledne se 
přišly podívat děti ze zdejší základ-
ní školy, odpoledne potom rodiče, 
kamarádi a  další příznivci tančení 
v DDM. Děti předvedly strhující vý-
kony a pochlubily se svými úspěchy 
na soutěžích. Program moderovala 
Eva Mocová a  Dominika Vondráč-
ková. Dne 10.  5. zase DS Poškoláci 
předvedli dětem z  prvního stupně 
ZŠ, co za celý školní rok zvládli na-
cvičit. Nejstarší Poškoláci zahráli po-
hádku Kráska a zvíře, Albrechťáci se 
pochlubili Internetovou chaloupkou 
a Drakem Kruťákem, Poškoláci Žá-
rovky předvedli Holčičku s náhradní 
hlavou a loutkovou pohádku O vzne-
šené ježibabě. Odměnou jim by dět-
ský smích a  potlesk a  uznání paní 
učitelek a  pánů učitelů. Děkujeme 
KC za poskytnutí prostor a Michalu 
Törökovi za zvučení.

Eva Jenčíková

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ

Projekt Vzdělávání praxí přináší 
firmám možnost kompenzovat si 
náklady za zaškolení potencionál-
ního zaměstnance a  účastníkům 
větší šanci získat práci

Projekt Vzdělávání praxí pro-
pojuje zájemce, kteří chtějí získat 
nové znalosti a  zkušenosti v  reál-
ném pracovním prostředí, s firma-
mi, které si chtějí prostřednictvím 
nabízených praxí nezávazně a s fi-
nanční podporou otestovat a  za-
školit potencionální zaměstnance.

Poskytovatelem praxí se mohou 
stát právnické osoby nebo OSVČ. 
Účastníky projektu mohou být lidé 
starší 15 let, kteří jsou uchazeči 
o  zaměstnání, absolventi, rodiče 
na mateřské/rodičovské dovolené, 
nízkokvalifikovaní, lidé ve věku 
nad 50 let nebo osoby zdravotně 
znevýhodněné.

Účastníci si vybírají z  nabíze-
ných pozic jednotlivých firem, kte-
ré se do projektu přihlásily. Samot-
ná praxe je pak v délce 1-6 měsíců 

dle vybrané pozice. Vybírat je mož-
né z velkého spektra oborů, jedná 
se např. o pozice v administrativní, 
ekonomické nebo strojírenské ob-
lasti, ale také pozice v zemědělství, 
cestovním ruchu, stavebnictví, ICT 
a  mnoha dalších. Po celou dobu 
praxe účastníka provází zkušený 
zaměstnanec firmy, tzv. mentor.

Účast v  projektu přináší jak 
účastníkům, tak i  firmám řadu 
výhod. Pro účastníky je to zejmé-
na možnost prohloubení znalostí, 

získání praktických zkušeností 
a  v  neposlední řadě případné zís-
kání pracovní nabídky. Firmy si 
díky  projektu vyzkouší a  vyškolí 
potencionální zaměstnance v  pra-
xi, ověří si mentorské schopnosti 
svých zaměstnanců a  získají fi-
nanční kompenzaci vynaložených 
nákladů.

Pavla Merková, tel.: 770 102 817, 
email: pavla.merkova@fdv.cz, 

www.vzdelavanipraxi.cz.

   

informativní schůzky k letním táborům pořádaným ddm sluníčko 
datum- den čas název

4. 6. po 17:00 hod Infoschůzka k tanečnímu táboru Říčky

5. 6. út
17:00 hod Infoschůzka příměstské tábory DDM - Večerníčkova dobrodružství, Lego tábor

17:30 hod Infoschůzka sluníčkové tábory DDM - Rychlá rota, Kniha džunglí, Modrá je dobrá

6. 6. st 17:00 hod Infoschůzka LT Chorvatsko – Pevnost Biograd

7. 6. čt 17:00 hod Infoschůzka taneční tábory DDM
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ASISTENČNÍ A TÍSŇOVÁ PÉČE 

„Dosáhnout a být na dosah“

Linnet eu s.r.o.       I       Anděl na drátě, z.ú.       I       Mělčany 38, 518 01 Dobruška  

 Tel.: 774 705 824    I    E-mail: info@andelnadrate.cz    I    www.andelnadrate.cz

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena pře-
vážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšu-
je riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak 
závisí na rychlém zajištění pomoci. 

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé 
elektronické zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se ozve 
hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu 
zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem 
v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace. 

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace 
(náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačít-
ko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo v jakém se klient nachází. Asistent 
i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta. 

Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i ven-
kovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblí-
bených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů. 

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non-stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných a tísnivých 
pocitech) a poradna pro seniory (pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních a telefonních 
prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti). 

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu
Další přidanou hodnotou je možnost přijímat hovory na zařízení od rodiny a přátel ale hlavně vlastní, ne-
omezené volání ze zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU (vše v ceně 
služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM karty. 

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

Hodinky nebo Přívěšek

Služba může být poskytnuta i formou dárkového poukazu.

2 580 Kč 
včetně DPH 

Cena zařízení (jednorázově):

Cena služby: 380 Kč měsíčně
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PŘEDNÁŠKA – LÉPE CVIČIT, NEŽ OPEROVAT

Dne 19. 4. 2018 jsme měli v Měst-
ské knihovně přednášku pohybové 
specialistky a absolventky fyziotera-
peutické školy Spiraldynamik Jolany 
Novotné: „Lépe cvičit, než operovat 
- vbočený palec, spadlá příčná klen-
ba nohy.“ Promítali jsme si obrázky, 
jak to vlastně funguje, že v chodidle 
máme asi dvě stě svalů. Pokud ne-
pracují, jak mají, chodíme k  lékaři 
– s bolavými zády, koleny, kyčlemi. 
Dozvěděli jsme se, že od nohou 
mohou začínat také třeba migrény 
apod. Celou dobu jsme také cviči-
li, každý si mohl vyzkoušet sám na 
sobě cviky, které je možné prakti-

kovat téměř při každé příležitosti. 
Zdravé je také masírování chodidel, 
ať už rukama nebo nějakou po-
můckou – míčkem s výstupky nebo 
víčkem od PET lahví. Nyní už také 
víme, které boty jsou vhodné ne-
jen pro nás, ale také pro naše děti.  
Každý z nás si odnesl mnoho pod-
nětů. Děkujeme všem za obrovskou 
účast, zájem projevili nejen místní 
obyvatelé, ale přijeli lidé i  z  Nové-
ho Města nad Metují, Doudleb nad 
Orlicí a Kostelce nad Orlicí. Při ta-
kových akcích bychom potřebovali 
knihovnu spíše nafukovací…

Bc. Bohdana Pokorná

 

JARNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA

   

Jaro je v  plném proudu a  stalo 
se již tradicí, že vyrážíme s  Mgr. 
Janem Doležalem na první jarní 
vycházku. Letos proběhla v  pátek 
27.  4.  2018. U  městské knihovny 
jsme se sešli v hojném počtu pra-
videlných účastníků a  k  velké ra-

dosti i nových milovníků přírody. 
Vyrazili jsme po sídlišti U  Dubu 
směrem k  lesu. Jarní příroda nás 
přivítala v  rozpuku, takže bylo 
co pozorovat a  určovat. Honzík 
s  námi zopakoval a  správně po-
jmenoval právě se rozvíjející listy 

stromů a mnoho nových i nám již 
známých rostlin. Les jsme poma-
lu nechali za zády a  pokračovali 
cestou podél zahrádek. Zde jsme 
objevili řadu ještě nepoznaných 
rostlin a milých zahrádkářů, kteří 
zde o tu krásu pečují. Po příjemně 

strávené dvouhodinové procház-
ce, za kterou Honzíkovi moc dě-
kujeme, jsme se odebrali se zraky 
upřenými k  zemi, abychom ještě 
něco zajímavého uviděli, ke svým 
domovům.

V. Bouzková
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BOTANICKÁ VYCHÁZKA DO

ŠTĚPÁNOVSKA 

proběhne v pátek 15. června 2018.

Sraz účastníků v 15 hodin u dětského hřiště ve
Štěpánovsku.

(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena)

Na Vaši účast se těší Honza Doležal

NOVINKY VE FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Československo dvacátých 
a  třicátých let minulého století 
bylo svého druhu automobilovou 
velmocí. Ani ne množstvím vy-
ráběných a  provozovaných aut, 
ale především počtem výrobců, 
pestrostí produkce a rozmanitostí 
konstrukčních řešení. A to vše za 
podmínek, kdy vládní garnitura 
automobilismus příliš nepodpo-
rovala. Navzdory tomu se auto-
mobily za první republiky pro-
dávaly. Zavzpomínejte pomocí 
dvou publikací-novinek ve fondu 
knihovny. Auta první republiky 
1918-1938, a  Auta východní-
ho bloku od autora Jana Tučka. 
V  první knize najdete známé 
i méně známé vozy Laurin a Kle-
ment, Praga, Aero, Škoda, Tatra, 
Walter, Novo, Omega, Pánek, 
Start, Stelka, Šibrava a další.

Jedná se o  první ucelený pře-
hled s  množstvím dobových fo-
tografií, reklamních plakátů, sta-
tistik, technických údajů a dalších 
zajímavých informací.

Autor na závěr dodává, že se 
mu splnil dlouholetý sen a  kon-
statuje, že nebylo vyčerpáno 
a  zdokumentováno zdaleka vše 
z této problematiky. Vyzývá a dě-

kuje všem, kteří by mohli knihu 
čímkoli doplnit. /www.jan-tucek.
wz.cz/

Neméně zajímavá je i  druhá 
kniha Auta východního bloku, 
která začíná rokem 1945, kdy se 
Evropa vzpamatovávala z násled-
ků války. Výroba automobilů byla 
řízena Sovětským svazem a  auta 
se vyráběla pouze v Českosloven-
sku a  Sovětském svazu. Od 60. 
let se začíná vyrábět i v ostatních 
socialistických zemích v  Polsku, 
Rumunsku, Jugoslávii a  Bulhar-
sku. Připomeneme si dobu, kdy 
se po našich silnicích proháněl 
Wartburg, Trabant, Poběda, Vol-
ga, Moskvič, Zastava, Polski Fiat 
a další.

V  knihovně máme od tohoto 
autora i  dva starší tituly: Legen-
dární Škoda 1000 MB a  Škoda 
Popular a Rapid.

Žánrově se k  tomuto tématu 
hodí novinka Moderní učebnice 
a testové otázky AUTOŠKOLA od 
autora Václava Mináře. Noví řidi-
či se mohou připravit na řidičské 
zkoušky pomocí  nejnovější verze 
pravidel silničního provozu a stá-
vající si pravidla zopakovat.

Věra Bouzková

 

 

Městský úřad Týniště nad Orlicí  
a Městská knihovna Týniště nad Orlicí 

pořádají výstavu  
 

OLGA HAVLOVÁ             OLGA HAVLOVÁ               
A VÝBOR DOBRÉ VŮLE,A VÝBOR DOBRÉ VŮLE,  

která bude ke zhlédnutí v Městské         
knihově v Týništi nad Orlicí 

od 2. 5. do 26. 6. 2018 
(v otevírací době) 

 

Vernisáž výstavy se uskuteční 16. 5. 2018  
v 16:00 při příležitosti vysazení                

Stromu pro Olgu Havlovou 
 

Na akci srdečně zvou starosta města        
Libor Koldinský a zastupitelka města       

Veronika Čepelková 

Na vaši účast se těší Honza Doležal 
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Městská  knihovna týniště nad orlicí pořádá

Přednáší Vladimír Socha, spisovatel a popularizátor vědy

více na:  http://dinosaurusblog.coM/ 
www.pravek.info

n o v ý  p o h l e d  n a  v y h y n u t í  d i n o s a u r ů

ARMAGEDDON
7. 6. od 17:00 HOD

D I N O S A U R Íˇ
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