
DUBEN 202059. ročník

ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

#SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!#SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!



OKRESNÍ SOUTĚŽ V PŘEHAZOVANÉ



strana 03

 
A) Schvaluje:

1. Výzvu k  podání nabídky včetně 
zadávací dokumentace a pokynů 
pro zpracování nabídky na veřej-
nou zakázku: „Stavební úpravy, 
přístavba a  nástavba základní 
umělecké školy Týniště nad Or-
licí“.

2. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2007781/VB/01 název 
stavby: TR Týniště n. O. nová 
TR110/35kV-SO 012- Zaústění 
venkovních vedení 35kV do R35 
kV mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a budoucí povinná Město 

Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2007781/VB/02 název 
stavby: TR Týniště n. O. nová 
TR110/35kV-SO 012- Zaústění 
venkovních vedení 35kV do R35 
kV mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
PEN – projekty energetiky, s.r.o., 
Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 
Pardubice a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

4. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene služebnosti IZ-12-
2000427/VB1, Týniště nad Or-
licí, stavba Voklik - SŽDC mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín zastoupená 
na základě plné moci společností 
ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 
508 01 Hořice a  povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

5. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2019210/SOBS VB/2 Týniště 
n/Orlicí, Petrovice, p.č. 53-knn 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

6. Smlouvu o  zřízení služebnosti 
pro zrealizovanou stavbu komu-
nikačního vedení pod označe-
ním „16010-043910 Týniště n. O. 
(RK), V. Opatrného, OBN“ mezi 
smluvními stranami: CETIN, 
a.s., Českomoravská 2510/19, 
190 00 Praha 9 zastoupená na zá-

kladě plné moci společností TE-
MO-TELEKOMUNIKACE, a.s., 
U  Záběhlického zámku 233/15, 
106 00 Praha 10 zastoupená na 
základě plné moci společnos-
tí Michlovský  – stavební, s.r.o., 
Salaš 99, 763 51 Zlín a  vlastník 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

7. Smlouvu o  zprostředkování 
související s  rozprodejem  – pri-
vatizací 21 bytových jednotek 
nájemníkům bytů v  bytových 
domech č.p. 723 a č.p. 757 v uli-
ci V  Sítinách v  Týništi nad Or-
licí 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.

8. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Orli-

Usnesení č. 30
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 24. 02. 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
svůj komentář píši na Josefa, 

v den, kdy se vždycky bujaře slavi-
lo. Nyní je ovšem doba diametrálně 
odlišná. Až se k  vám prostřednic-
tvím zpravodaje tento můj úvodník 
dostane (což v  souvislosti s  opat-
řením na České poště neumíme 
termínově zaručit), může být situ-
ace zase zcela jiná. Věřím, že snad 
trochu k  lepšímu, leč popravdě si 
myslím, že všechna současná na-
řízení související s  nouzovým sta-
vem budou ještě stále v  platnosti 
nebo nějak nově aktualizovaná. 
Nacházíme se v divné době uzavře-
ného a  paralyzujícího stavu země, 
na kterou nikdo z nás není zvyklý, 
mnoho z nás prožívá strach. Mění-
me svůj způsob života, protože se 

každodenní život ve městě rázem 
očividně skokově zabrzdil, pomalu 
zastavil. Čelíme epidemii koronavi-
ru, o kterém se dozvídáme různými 
způsoby z  různých zdrojů mnoho 
informací. Dnes už tyto informace 
ani nelze řádně a  objektivně roz-
třídit. Není na to prostě čas. Ocit-
li jsme se v  naprosto mimořádné 
situaci, jakou v  novodobé historii 
naše země nezažila. Je opravdu ob-
tížné se orientovat v  toku nových 
sdělení i zpráv, které jsou nám den-
ně od rána předkládány.

Je těžké přijímat všechna omeze-
ní a  nařízení, která jsou centrálně 
nastavována, ale je potřeba důležité 
věci dodržovat. Přestože chápu po-
city lidí, tak zůstat co nejvíce to jde 
doma v  rodinném složení, je pro 

toto celé období to nejlepší řešení, 
i když nás krásné předjaří vytahuje 
všechny ven do přírody. Nejen ve 
vedení města, ale všichni se sna-
žíme udělat maximum pro to, aby 
přijímaná omezení, ovlivnitelná 
z pozice města, byla opodstatněná. 
Cílem je totiž jediné, aby lidí naka-
žených COVID-19 bylo co nejmé-
ně a nemoc zde neměla žádné ne-
příjemné, natož fatální následky. To 
je momentálně lidskou povinností 
nás všech a já osobně občany chvá-
lím za jejich zodpovědný přístup. 
Krize těchto dnů nás učí, že zdraví 
a  blaho druhých ovlivňuje i  naše 
vlastní dobro a  společně tvoříme 
jeden celek. Proto znovu děkuji za 
vaši osobní disciplínu!

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat zejména zdravotníkům, lé-
kárníkům, záchranářům, hasičům 
i  policistům, ale také pečovatel-
kám, prodavačům, dobrovolníkům 
a  všem, kteří dál chodí do práce 
a  i  v  omezených podmínkách za-
jišťují fungování města. Moc si 
toho vážím. Dík patří všem, kteří 
si zachovali zdravý rozum a k mi-
mořádným opatřením přistupují 
realisticky a bez zbytečného vytvá-
ření paniky. Jenom tak to přežijeme 
bez dalších psychických i  jiných 
problémů. Přesto bych vás rád po-
žádal, abyste byli ke svému okolí 
maximálně ohleduplní a  platná 
nařízení stále dodržovali, abyste 
bez pardonu používali ochranné 
prostředky dle aktuálních poky-
nů. Chráníte tím sebe i  své okolí. 
Toto je opravdu zcela bez diskuze. 

Velmi si v  souvislosti s  krizovými 
opatřeními vážím obrovské vlny 
solidarity, která se objevila v podo-
bě nabídek pomoci od dobrovol-
níků a  občanských iniciativ zapo-
jených do šití chybějících roušek, 
jichž se z centrálního vedení země 
skutečně nedostává. Všechny již 
našly své uplatnění a  šijí se další. 
Děkuji všem, kteří dobrovolně za-
jišťují nákupy pro starší a nemocné 
obyvatele a dalším, kteří své služby 
ochotně nabízejí.

Myslím na vás, kteří jste muse-
li uzavřít své provozovny a  máte 
obavy z toho, z čeho budete žít od 
příštího měsíce. Myslím na vás, 
kteří se obáváte o  svou práci, zda 
se budete mít kam vracet. Mys-
lím na vás, kteří chodíte do práce 
i  přes obavy, protože je to důleži-
té pro nás ostatní. Myslím na vás, 
kteří se cítíte nejvíce ohroženi 
kvůli svému věku a  zdraví. Všich-
ni jsme ale jednotní v  solidaritě, 
všem nám hrozí, že onemocníme 
a všichni se navzájem potřebujeme. 
Přeji nám všem, ať jsou mimořád-
ná opatření co nejdříve minulostí. 
Znovu vás prosím o  jejich maxi-
mální dodržování i  o  vzájemnou 
lidskou ohleduplnost. Zvažte také, 
co vše musíte mimo své domovy 
řešit v době mimořádných opatření 
a  které záležitosti snesou odklad. 
Jsem pozitivní člověk, přeji nám, 
ať vše přečkáme ve zdraví, dobře to 
dopadne.

Libor Koldinský 
starosta města

SLOVO STAROSTY 
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cí v souladu se zřizovací listinou 
vyřazení a  likvidaci zastaralého, 
nefunkčního majetku dle žádos-
ti.

9. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku (ztráty) 
ve výši Kč -78 290,10 Kč a  jeho 
vypořádání pokrytím z  rezerv-
ního fondu ve výši 78 290,10 Kč.

10. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
11. Dodatek č. 7 k  Smlouvě o  zá-

sobování teplem objektu č. p. 
950 ve městě Týniště nad Orlicí 
mezi smluvními stranami Měs-
to Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a PPT Potrubní technika, 
s.r.o., Klatovská 515/169, 321 00 
Plzeň a  ukládá starostovi tento 
dodatek podepsat.

12. Žádost o přihlášení trvalého po-
bytu p. Ř. M. a jejich dvou dětí 
do nájemního služebního bytu 
ke své matce p. Ř. J., bytem ***.

13. Zřízení svozu bioodpadu pro 
bytové domy v Týništi nad Or-
licí.

14. Nákup přehledné skládací mapy 
oblasti Orlické hory, Hradecko - 
Pardubicko 2020 v počtu 100 ks, 
včetně prezentace města.

B) Bere na vědomí:

1. Výroční zprávu za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí.

2. Oznámení o konání akce - cykli-
stický závod NOVA CUP – Hra-
dec Králové dne 11. dubna 2020.

C) Revokuje:

1. Usnesení RM bod bodem C1 ze 
dne 13. 1. 2020.

2. (Projednat v  ZM prodej bytové 
jednotky 875/2 (40,17 m2) v by-
tovém domě čp. 874, 875 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí včetně podí-
lu na pozemcích a  společných 
částech domu do majetku Z. S., 
trv. pob. *** za cenu 19.200 Kč/
m2, což odpovídá reálné hodnotě 
771.264 Kč a  poplatky s  prode-
jem spojené.)

D) Ukládá:

1. Projednat v  ZM prodej bytové 
jednotky 875/2 (40,17 m2) v by-
tovém domě čp. 874, 875 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí včetně podílu 
na pozemcích a společných čás-
tech domu do majetku Z. a E. S., 
trv. pob. ***, za cenu 19.200 Kč/
m2, což odpovídá reálné hodnotě 
771.264 Kč a  poplatky s  prode-
jem spojené.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části nemovi-
tosti par. č. 23/4 o výměře cca 80 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. V., bytem ***, na období od 
1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. P., bytem ***, na období od 
1. 4. 2020 do 31. 3. 2023.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za pod-
mínky úhrady dlužného nájem-
ného a včasné úhrady měsíčního 
předpisu nájemného.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za pod-
mínky pravidelné úhrady stano-
vených splátek dluhu a  včasné 
úhrady měsíčního předpisu ná-
jemného.

6. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900080412/1/2020 
„STL plynovodní přípojka pro 
RD na parc. č.371/2 v  k.ú. Tý-
niště nad Orlicí, číslo stavby: 
9900080412“ mezi smluvními 
stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem, zastoupena 
na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
investor M. Š., *** a  povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

7. Smlouvu o  umístění navádě-
cích cedulí na sloupy veřejného 
osvětlení pro firmu Lamas Trade, 
s.r.o., IČ: 05784743. 1 ks za 800 
Kč bez DPH a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
2007579/VB/01 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a  budou-
cí povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

9. Dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2008697/DUS/01 název 
stavby: Týniště n.O., T.G.M. p.č. 
524-přelož. pilíře mezi smluvní-
mi stranami: stavebník ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
PEN – projekty energetiky, s.r.o., 
Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 
Pardubice a vlastník Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 

města dohodu podepsat.
10. Povolení přístupu na pozemky 

při veřejné akci „Běh týnišťský-
mi pralesy 2020“, která se usku-
teční ve dnech 3 – 4. 7. 2020.

11. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
vč.  hospodářského výsledku ve 
výši 20 939,57 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 10 939,57 Kč a do 
fondu odměn ve výši 10 000,00 
Kč.

12. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí 
vč.  hospodářského výsledku ve 
výši 80 366,59 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 80 366,59 Kč.

13. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí vč. hospodářského výsledku 
ve výši 17,77 Kč a jeho vypořá-
dání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 17,77 Kč.

14. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
165 502,95 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 135 502,95 Kč a do fon-
du odměn ve výši 30 000,00 Kč.

15. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
62 706,49 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 25 706,49 Kč a do fondu 
odměn ve výši 37 000,00 Kč.

16. Účetní závěrku za rok 2019 pří-
spěvkové organizace Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí vč. hospodářského výsledku 
ve výši 231,76 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 231,76 Kč.

17. Účetní závěrku za rok 2019 
příspěvkové organizace Služ-
by města Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
68 184,09 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 68 184,09 Kč.

18. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola  – Město, Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci 
nepotřebného majetku dle žá-
dosti z důvodu zastaralosti a ne-
funkčnosti.

19. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola  – Město Týniště nad 
Orlicí v souladu se Zřizovací lis-
tinou prodej nepotřebného ma-
jetku dle žádosti právnické nebo 
fyzické osobě za cenu v  místě 
a  čase obvyklou. Nabídka bude 

zveřejněna na webových strán-
kách organizace. Částka z  pro-
daného majetku bude výnosem 
organizace. V případě, že o ten-
to majetek nebude zájem, bude 
nepotřebný majetek vyřazen 
a zlikvidován.

20. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí v  souladu s  ustanove-
ním § 30  zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do výše 30 000 Kč na nákup 
nové pračky a sušičky.

21. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Oprava ko-
munikací v  Týništi nad Orli-
cí v  roce 2020“ firmu ROA-
DMEDIC, s.r.o., Pod Senovou 
2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 
28586484, s  nabídkovou cenou 
2 878 Kč bez DPH za 1 tunu ma-
teriálu včetně dopravy a  prací 
a ukládá starostovi města s vítě-
zem smlouvu podepsat.

22. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Parkoviště 
U  Dubu (ul. ČSA) Týniště nad 
Orlicí“ firmu STAVITELSTVÍ 
DS, s.r.o., Mírová 1446, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou. IČ: 
25932381, s  nabídkou nejnižší 
ceny 3 660 572,59 Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města s vítě-
zem smlouvu podepsat.

B) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM odpis 
pohledávek na neuhrazeném 
nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu. Jedná se pohle-
dávky z roku 2013 a 2014, které 
byly mnohokrát neúspěšně upo-
mínány a následně i soudně vy-
máhány. Pohledávky jsou ve výši 
166.193 Kč. Rada města odpis 
pohledávek nedoporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Starostovi města podepsat pří-

spěvkovým organizacím Proto-
koly o  schválení účetní závěrky 
za rok 2019.

T: 31. 3. 2020 O d p o v í d á : 
Koldinský L.
3. Zařadit do jednání ZM pověření 

Kontrolního výboru přípravou 
směrnice č. 1/2020 pro zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu.

T: Jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika

C) Revokuje:

1. Usnesení rady města č. 29 
z 10. 2. 2020 bod C2: Projednat 
na nejbližším jednání Finanč-
ního výboru Směrnici č. 1/2020 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 31
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 9. 3. 2020
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pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Rada města 
předložený dokument doporu-
čuje schválit.

D) Zamítá

1. Směrnici č. 1/2020 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu placených z  rozpočtu města 
a jeho příspěvkových organizací.
 
Libor Koldinský starosta
Pavel Nadrchal místostarosta

A) Schvaluje:

1. Prodej bytové jednotky 875/2 
(40,17 m2) v  bytovém domě čp. 
874,875 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí včetně podílu na pozemcích 
a  společných částech domu do 
majetku Z. a  E. S., trv. pob. *** 
za cenu 19.200 Kč/m2, což odpo-
vídá reálné hodnotě 771.264 Kč 
a  poplatky s  prodejem spojené 
a  pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

2. Odpis nedobytných pohledá-
vek na neuhrazeném nájemném 
a službách spojených s užíváním 
bytu. Jedná se pohledávky z roku 
2013 a 2014, které byly mnoho-
krát neúspěšně upomínány a ná-
sledně i  soudně vymáhány. Po-
hledávky jsou ve výši 166 193 Kč.

3. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 30 000 Kč pro L. L., bytem 

*** a  pověřuje starostu města 
podpisem darovací smlouvy.

4. Rozpočtové opatření č. 2/2020.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020.

C) Ukládá

1. Finančnímu a  kontrolnímu vý-
boru připravit stanovisko k  na-
vrhované směrnici pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu a předat radě města ke schvá-
lení.

T: 20. 3. 2020

Odpovídají: předsedové finančního 
a kontrolního výboru
2. Kontrolnímu výboru prozkou-

mat platnost a  případnou mož-
nost revidovat Usnesení Zastupi-
telstva města Týniště nad Orlicí 
č. 9 z 29. 9. 2008 – bod č. A7.

T: příští zasedání ZM
Odpovídá: předseda kontrolního 
výboru

 
Libor Koldinský starosta

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

MYJTE SI RUCE

Myjte si často a  důkladně ruce 
mýdlem po dobu až 40 sekund, 
případně použijte dezinfekční pro-
středek. Nedotýkejte se očí, nosu 
a úst neumytýma rukama.

OBJEDNEJTE SI DOVOZ PO-
TRAVIN AŽ DO DOMU

Potraviny si můžete objednat 
prostřednictvím internetu a nechat 
dovézt až domů. Pro lokalitu Tý-
niště nad Orlicí tuto možnost mo-
mentálně nabízí společnost Tesco 
na webu https://nakup.itesco.cz/. 
Pokud jste v domácnosti sami a ne-
víte si s  nákupem rady, požádejte 
telefonicky ostatní členy rodiny 
anebo přátele, aby vám s  objed-
návkou pomohli. Upřednostňujte 
nákup balených potravin.

NEŽ NAVŠTÍVÍTE LÉKAŘE, 
NEJDŘÍVE MU ZAVOLEJTE

Návštěvu lékaře projednejte pře-
dem telefonicky z důvodu minima-
lizování kontaktu s ostatními lidmi 
ve zdravotnických zařízeních. Tele-
fonní kontakt na lékaře mějte vždy 
po ruce.

JEZTE VITAMÍNY

Jezte dostatek vitamínů, zvyšte 
příjem tekutin.

POUŽÍVEJTE ROUŠKU

V  případě nezbytného kontak-
tu s  lidmi používejte ochrannou 
roušku. Pokud ji nemáte nebo ne-
můžete sehnat, zkuste si vyrobit 
provizorní z bavlněné tkaniny. Je to 
lepší, než nic. Nezapomeňte udržo-
vat od ostatních odstup a  nikomu 
nepodávejte ruce.

UDRŽUJTE SE  
V PSYCHICKÉ POHODĚ

Pokud je to možné, zbytečně se 
nestresujte. Pokuste se dostateč-
ně spát, čtěte knihy, sledujte v TV 
a poslouchejte v rádiu pořady, které 
přinášejí dobré zprávy a povzbuze-
ní (například TV Noe, která v sou-
časné době vysílá každý den ve 
12:00 mši sv. nebo Radio Proglas), 
volejte si s rodinou a přáteli, věnuj-
te se doma koníčkům.

SLEDUJTE SVŮJ  
ZDRAVOTNÍ STAV

V případě zhoršujícího se stavu, 
vážných zdravotních problémů či 
ohrožení života volejte na linky 155 
nebo 112 (uložte si do telefonu). 
Máte-li dotaz ke koronaviru, kon-
taktujte novou informační linku 
1212.

PORADENSKÁ LINKA PRO 
OSAMĚLÉ A NEMOCNÉ SE-

NIORY V TÝNIŠTI A PŘILEH-
LÝCH OBCÍCH

Městský úřad Týniště nad Or-
licí zřídil pro osamělé a  nemocné 
seniory poradenskou linku. V pří-
padě potřeby mohou v  pracov-
ních dnech (v úředních hodinách) 
kontaktovat sociálního pracovníka 
pana Mgr. Bohuslava Matyse na te-
lefonu 494 337 303.

Všichni si přejeme, aby se situace 
v dohledné době uklidnila, nicmé-
ně může to i nějaký čas trvat. Proto 
je nyní důležité dodržovat nejen 
výše uvedené rady a  pravidla, ale 
také a především respektovat aktu-
ální nařízení a doporučení vydaná 
Vládou ČR.

Společně to dáme!

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

ZPRÁVY Z RADNICE

RADY NEJEN SENIORŮM – JAK SE CHRÁNIT PŘED KORONA VIREM

kompost 
odeko

TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu pro vaši zahradu

Usnesení z
8. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 16. 3. 2020
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Tak jako všechny školy a školská 
zařízení jsme i  my od 11.  3. uza-
vřeni. Vzhledem k  uzávěrce zpra-
vodaje není možné odhadnout, 
jaká bude situace začátkem dubna. 
Pokud to bude umožněno, akce 
a  kroužky se rozjedou, pokud ne, 
držme si palce, ať je situace brzy 
pod kontrolou. Sledujte tedy, pro-
sím, aktuální informace na webu 
nebo na vývěskách.

UKLIĎME OKOLO TÝNIŠTĚ, 
neděle 5. 4. , 10 – 12 hod. Pojďte se 
s námi připojit k celonárodní dob-
rovolnické akci, při které uklidíme, 
co oku nelahodí a přírodě překáží. 
Bližší informace na samostatném 
plakátku.

KERAMIKA PRO VŠECHNY, 
úterý 7.  4. a  21.  4.  , 17.30—19.30 
hod. Podvečerní tvoření podle 
vlastních nápadů nebo našich ná-

mětů. Relaxace a  pohoda. Cena: 
120 Kč, platba na místě. Registrace 
předem na webu.

BĚH O  VELIKONOČNÍHO 
BERÁNKA, pátek 17. 4. , od 16.30 
hod. Tradiční závod pro děti od 
předškoláků do 9. třídy na atletic-
kém stadionu. V cíli na vás čeká ve-
likonoční sladkost. Vstupné 20 Kč.

PUTOVÁNÍ S  BERUŠKOU, 
středa 22. 4. , start 17 – 17.30 hod. 
Podvečerní putování, kde na děti 
čekají hmyzí kamarádi s  úkoly. 
Start u MC Ratolest, konec u DDM, 
kde si můžete na zahradě pohrát 
a opéct si něco na ohni. Registrace 
na místě. Startovné 30 Kč.

PŘEDSTAVENÍ DS POŠKOLÁ-
CI, úterý 28. 4. , od 17 hod. Premi-
éra nových představení 3 divadel-
ních skupin  – Poškoláci, Žárovky 
a Albrechťáci. Přijďte se pobavit do 

Kulturního centra. Vstupné 50 Kč.
Naše zájmové kroužky jsou roz-

manité, pro všechny věkové katego-
rie, včetně dospěláků. Hodně jich 
patří mezi výtvarné či tvořivé. Le-
tos se prvně otevřel např. kroužek 
pro děti s  rodiči s  názvem Spolu, 
kde společně tvoříme, hrajeme si 
a užíváme si společný čas. Vyzkou-
šeli jsme keramiku, vyrobili jsme 
funkční sopku, vyráběli krmítko 
pro ptáčky nebo si hráli s  hrníčky 
a malovali na porcelán. Na Šikulce 
pro předškoláky a 1. třídu, která již 
dlouhá léta patří mezi stálice, se zase 
více věnujeme drobným psycho-
motorickým hrám a při výtvarném 
tvoření si více užíváme samotného 
procesu a  nezáleží nám tolik na 
konečném výtvoru a věřte, že je to 
pro děti i pro nás osvobozující a na-
plňující. V  kroužku Focení vyráží 
často ven nebo zkouší různé foto-
grafické fígle pomocí her. Tradiční 

Holčičiny nabízejí rozmanitou čin-
nost od pečení, keramiku, tvoření 
dekorací a  dárků až ke společným 
hrám. Letošní novinka – Řezbáři je 
skvělou manuální rozcvičkou pro 
menší i větší děti a členové kroužku 
jsou nadšeni. Kromě vlastních vý-
robků se pustili třeba do formy na 
vytlačované perníčky, kterou zase 
vyzkoušíme v jiném kroužku. Velký 
zájem je letos o  keramiku, jednak 
v  kroužku je plně nabito ve dvou 
skupinách a jednak mezi dospěláky. 
Tradiční měsíční dílny jsme zdvoj-
násobili a  i  tak už je zájem větší. 
A  v  perníkové keramice, tam to 
střídáme, někdy zaděláváme, někdy 
keramikujeme, pak zas zdobíme 
a vymýšlíme různé kombinace. Tak 
doufáme, že se nad hlínou, Fimem, 
dřevem, těstem nebo foťákem zase 
brzy potkáme.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO



DO 30.  6.  2020 JSOU VŠECH-
NY PLÁNOVANÉ AKCE KUL-
TURNÍHO CENTRA ZRUŠE-
NY (VČETNĚ ČARODĚJNIC 
A  SWINGOVÉHO FESTIVALU). 
KULTURNÍ DŮM JE PRO VEŘEJ-
NOST NEJMÉNĚ DO 13. 4. 2020 
UZAVŘEN. (případně dle aktuální 
situace)

Asi nemusím vysvětlovat proč, 
všichni víme. Všem se nám obrátil 
život vzhůru nohama, lépe řečeno 
scvrknul se na úplný základ (mít 
roušku, mít co jíst, být zdravý, být 
zodpovědný vůči ostatním). Nikdo 
nevíme, jak dlouho tato situace může 
trvat, jak dlouho bude nutné nebo 
třeba jen doporučené nepořádat 
a  neúčastnit se hromadných akcí. 
Ani nevíme, jací budeme, až to „po-
mine“, co to s námi udělá. Zjednodu-
šeně - vidím dva scénáře – ten prv-
ní: lační po kultuře, která nám byla 
odepřena, neohroženě vyrazíme si to 
vynahradit, ten druhý: nebudeme si 
klást otázku - je to bezpečné? Už je 
to fakt pryč? Půjdu do vyprodané-
ho divadla, kde nás bude cca 250 na 
jednom „fleku“? Každý jsme nějaký 
a různé situace a ohrožení prožíváme 
po svém…

Vůbec nechci mezi vás zasévat 
pochybnosti a  paniku, ať bude, co 
bude, nezbývá to přijmout jako fakt, 
ale tímto zmateným úvodem se 
vám snažím vysvětlit, co mě vedlo 
k tomu, abych zrušila všechny akce, 
které jsou naplánované do prázdnin. 
Kultura má přinášet radost, prožitek 
a  uvolnění a  nechci vás stavět před 
dilema – jít či nejít, aby… Slibuji, že 
si to všechno vynahradíme.

Ještě než přejdu k  jednotlivým 
představením naplánovaným a  ne-
konajícím se od 10. 3. 2020, kdy bylo 
vydáno opatření Vlády ČR týkající se 

omezení (zrušení) kulturních akcí, 
věnujte pozornost následující infor-
maci

JAK VRÁTIT VSTUPENKY 
A ZÍSKAT ZPĚT VSTUPNÉ:
1. Pokud jste si vstupenky objednali 

přes internet a máte e-vstupenku-
/y, bude vám u zrušených předsta-
vení částka automaticky vrácena 
na účet

2. Pokud jste si vstupenky zakoupili 
v  KD, vzhledem k  nastalé situaci 
bychom upřednostnili bezhoto-
vostní převod - vrácení vstupného 
na váš účet – napište nám, prosím, 
na e-mail dobesova@tyniste.cz:
- název představení; počet a  čísla 
vašich vstupenek (vlevo dole na 
vstupence); vaše číslo účtu; vaše 
jméno. Převedeme částku na váš 
účet. (vstupenky roztrhejte a  za-
hoďte)

3. Pokud jste si vstupenky zakou-
pili v  KD a  chcete vstupné vrátit 
v hotovosti, přineste vstupenky do 
kanceláře KD, vrátíme vám hoto-
vost, ale POZOR!!! – NEJDŘÍVE 
14. 4. 2020 (pokud do té doby ne-
bude vyhlášeno další omezení)

A teď k jednotlivým plánovaným 
akcím:

10.  3.  2020  – Zdeněk IZER  – 
představení bylo přesunuto na pon-
dělí 18. 5. 2020, ale i toto bude zruše-
no a bude vyjednán náhradní termín 
na jaro 2021. Vstupné vám vrátíme.

15.  3.  2020  – Čert a  Káča (po-
hádka)  – představení bylo zruše-
no, e-vstupenky byly stornovány 
a vstupné bylo vráceno na vaše účty. 
Náhradní termín nebude.

23.  3.  2020  – HALÓ  – předsta-
vení bylo zrušeno, e-vstupenky byly 
stornovány a  vstupné bylo vráceno 

na vaše účty. O náhradním termínu 
jsme prozatím nerozhodli.

27. 3. 2020 – Žena, která uvařila 
svého manžela  – představení bylo 
zrušeno, bude uvedeno v  jarním 
abonmá 2021. Vstupné vám vrátíme. 
Abonentky – viz níže.

7.  4.  2020  – PRAGUE CELLO 
QUARTET - zakoupené vstupenky 
zůstávají zatím v  platnosti - o  ná-
hradním termínu budeme jednat  – 
podzim 2020 (vstupné vám, samo-
zřejmě, můžeme vrátit)

16. 4. 2020 – MAXIPES FÍK (po-
hádka pro MŠ a  ZŠ)  – představení 
bude zrušeno, budeme jednat o ná-
hradním termínu na podzim 2020

18. 4. 2020 – MÓDNÍ PŘEHLÍD-
KA – zrušena, náhradní termín zku-
síme najít na podzim 2020

23.  4.  2020  – INTIMNÍ PŘÍ-
BĚHY Z  RÁJE  – představení bylo 
zrušeno, bude uvedeno v  jarním 
abonmá 2021. Vstupné vám vrátíme. 
Abonentky – viz níže.

26.  4.  2020  – O  SNĚHURCE 
(pohádka)  – představení bylo zru-
šeno, e-vstupenky byly stornovány 
a vstupné bude vráceno na vaše účty. 
Náhradní termín nebude.

TANEČNÍ POLEPŠOVNA 
2020 – vyhlášení nouzového stavu se, 
bohužel, dotklo i tanečních. Zbývající 
3 lekce + věneček jsme museli zrušit. 
Všem kurzistům vracíme postupně 
poměrnou část kurzovného na účet 
(těm, kteří platili převodem), ostatní 
prosíme  – napište na e-mail: dobe-
sova@tyniste.cz: vaše jméno a  číslo 
účtu  – také vám na účtu přistane 
poměrná část kurzovného, případně 
přijďte NEJDŘÍVE 14.  4.  2020 do 
KD, vrátíme vám hotovost.

DIVADELNÍ ABONMÁ 2020  – 
ze 4 představení byla odehrána 2, 
další dvě budou přesunuta na abon-

má 2021. Vrátíme vám polovinu 
částky z  abonmá, tj. 720 Kč/jednu 
abonentku. Napište nám, prosím na 
e-mail: dobesova@tyniste.cz:

- vaše jméno; počet abonentek; č. 
účtu (pokud jste platili převodem, 
vrátíme vám peníze automaticky)

Pokud jsme vám abonmá fakturo-
vali, kontaktujte, prosím, účetní a do-
mluvte se s ní.

A teď dvě největší jarní akce:
ČARODĚJNICE  – akce byla po 

domluvě s Městem zrušena. Snažíme 
se teď komplet celý (na letošní rok 
plánovaný) program předomluvit 
(přebukovat) na rok příští. Doufám, 
že to všechno vyjde a  všechno to, 
o co letos přijdete, uvidíte a zažijete 
30. 4. 2021.

25. týnišťský swingový festival 
Jardy Marčíka – vzhledem ke kom-
plikované a  nepředvídatelné situaci 
ve školství (nevíme, kdy půjdou děti 
do školy, tudíž jak moc a  v  jakém 
rozsahu budou muset dohánět lát-
ku danou osnovami, a  tudíž, zda 
stihnou nacvičit svá vystoupení na 
festival) a také proto, že letos by měl 
být jubilejní 25. ročník, který by měl 
být opravdu důstojný (je to přece jen 
výjimečný ročník, ve kterém jsme 
vám chtěli představit velké hvězdy 
swingu), rozhodli jsme se s vedením 
ZUŠ přeložit ho na příští rok – o nic 
nebudete ochuzeni, program, který 
byl plánován a domluven na letošek, 
uvidíte komplet s  celou parádou 4. 
a 5. 6. 2021.

Tak, a to je konec smutných zpráv 
z kulturního domu a teď už si jen drž-
me palce, ať máme tuto mimořádnou 
(pro kulturu nepříznivou) dobu brzy 
za sebou, těšme se už teď na lepší časy 
a věřte – zvládneme to.

- Dana Dobešová –

ALPHA Vehicle Security Soluti-
ons Czech s.r.o., dodavatel zámko-
vých sad pro automobilky světo-
vých značek, zaměstnává v Týništi 
nad Orlicí několik set zaměstnanců 
nejrůznějších profesí. 

To tu ještě nebylo! Začátkem 
března jedna zaměstnankyně zů-
stala 14 dní v karanténě po návratu 
z lyžování v Itálii. Naštěstí ani ona, 
ani nikdo z jejich skupiny korona-
virus v Itálii nechytil. 

Sotva se vrátila 16. března zpátky 
do práce, už se začalo proslýchat, 
že automobilka v Kvasinách vy-
hlásí odstávku. Sledovali jsme, kdy 
automobilky sníží své objednávky, 
abychom podle toho informovali 
zaměstnance, které linky budou v 
následujícím týdnu odstavené z dů-
vodu dočasného poklesu odbytu.

V úterý 17.března se nám vrá-
til po operaci jeden zaměstnanec. 
Díky nařízené dietě zhubnul, řekli 
jsme mu, že mu to sluší a že omládl. 
Na oplátku nám řekl, že byl sice jen 
pár dní pryč, ale vrátil se do úplně 
jiné firmy: pracovní cesty jsou zru-
šené, osobní jednání s externisty 
jsou zrušena a všichni nosí roušky.

Ve středu 18.března odpoledne 
jsme obdrželi dopis od zákazníka 
Škoda Auto a.s. se sdělením, že od 
18.března večer začíná odstávka a 
že potrvá do 6.dubna. 

Ve čtvrtek 19.března přišly do-
pisy ještě z dalších automobilek. 
Jedna za druhou začaly snižovat 
objednávky na následující týdny. 

V pondělí 23.března výroba pro-
bíhala v počtu asi 20 operátorů. 
Dalších 20 operátorů muselo zůstat 

doma s dětmi, protože školy byly 
zavřené. Několik desítek zaměst-
nanců z kanceláří po dohodě se 
svými vedoucími přešlo do režimu 
práce z domu, tzv. Home office. 
Areál firmy působí liduprázdně.

Dnes, v pondělí 30.března, už 

víme, že odstávka u našich zákazní-
ků je prodloužena až do Velikonoc. 
Přejeme si, aby žádný zaměstnanec 
nebyl nakažen koronavirem a aby 
se život vrátil zase do normálního 
provozu. 

pokračování příště
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Den 9.

Den devátý. Cítíme to v  kostech, 
svalech, i vzduch voní koncem. Jaký 
to ale bude konec? Podaří se nám 
sestrojit raketu a dostat léčivou látku 
do vzduchu, nebo počet nakažených 
stoupne natolik, že ta záchrana již 
nebude možná? Vymýtíme zákeřný 
virus, nebo porazí on nás?

Celou noc se střídáme na hlídkách 
a posloucháme dunivé zvuky a skře-
ky ozývající se zdáli. Přesto nenechá-
me únavu a nervózní chvění žaludku 
přebrat kontrolu.

U  snídaně se nám dealer se zra-
něným vědcem svěří, že s raketou si 
sami nedokáží poradit.

„Potřebujeme raketového vědce,“ 
připustí oba.

„Raketového vědce?“ zasmějeme 
se v domnění, že jde o vtip. Najít ra-
ketového vědce tady? To není jako 
hledat jehlu v kupce sena, je to spíš 
jako hledat jezero uprostřed pouště. 
Nebo kapku vody na Marsu.

,Nedělám si legraci“ namítá dealer. 
„Nedaleko odsud bývávala tajná vě-
decká laboratoř, a podle zvěstí jejím 
úkolem bylo mířit velmi vysoko.“ 
Podívá se na nebe a my pochopíme.

„Jenže je to na zamořeném úze-
mí,“ pokrčí rameny.

Podíváme se na sebe s úsměvem. 

Kde to nezvládá osamocený dealer 
s  raněným vědcem, tam můžeme 
nastoupit my. Stateční chlapci, s vo-
jenským výcvikem, touhou zachránit 
svět a hlavně – s přáteli po boku, na 
které se můžeme naprosto spoleh-
nout.

A  proto naše odpověď zní: „Kde 
přesně?“

Dodávky zaparkujeme v dostateč-
né vzdálenosti, aby nebyl slyšet řev 
motorů. Rozdělíme se podél silnice 
na dva týmy a pomaličku postupuje-
me směrem, který nám dealer ozna-
čil. Sem tam nás Lukáš nebo Jára 
posunkem upozorní a my zaleháme 
a  zajišťujeme okolí. Potom se před 
námi objeví zničená brána do areálu, 
kterou po jednom opatrně projede-
me a seskupíme se v rohu areálu. Tiše 
si sdělíme strategii a vyrážíme. Jeden 
tým projde podél plotu k budovám, 
druhý se vydá opačnou stranou a za-
jistí perimetr.

Pod podrážkami nám křupou 
střepy. Procházíme kolem hroma-
dy zničených aut, ani nedokážeme 
přemýšlet nad tím, co se tu asi dělo. 
I budovy kolem nás, kdysi pravděpo-
dobně zmíněná raketová laboratoř, 
vypadají, jako kdyby mohly vyprávět 
jen ponuré příběhy. Okna vysklená, 
dveře rozbité, kachličky ze stěn po-

padané na zemi.
Pak zahlédneme pohyb. Beze slova 

se rozmístíme v prostoru a zamíříme 
tím směrem. Po minutě není pochyb, 
je to nakažený.

Jedna střela prořízne všudypří-
tomné ticho. Zásah. Zatajíme dech, 
je nám jasné, co teď přijde.

Hluk je všechny probudil. Vy-
řítili se z  budov, ze svých skrýší za 
stromy a  auty. Najednou se to ko-
lem nás hemží nakaženými; jejich 
jediným cílem je zničit zdroj hluku, 
tedy nás. Vyčerpání je na nás znát. 
Zdolat obranu nepřátel je velmi těž-
ké. Útočíme z obou stran komplexu 
a snažíme se je sevřít v kleště, ale plán 
nevychází úplně dle našich představ. 
Je jich prostě moc, a jsou všude.

Pravý tým se zmocní první budo-
vy a celou ji pročeše. Bohužel, kromě 
starých zničených krámů tam nic 
nenajdou. Opatrně budovu opouští 
a mizí v houští, aby nakažené vyhnali 
z další části areálu.

„Tady! Zachraňte mě prosím!“ 
ozve se prosba ztišená zdí. Jde to 
z budovy u levého týmu. A jako na-
schvál zrovna u  té, kde se nachází 
největší koncentrace nepřátel. Ať už 
je to raketový vědec nebo ne, toho 
zdravého člověka prostě musíme 
zachránit stůj co stůj. Domlouváme 
si strategii a  zaútočíme na budovu. 

Několik z nás zůstane venku a zbytek 
prohledává místnosti. Samý prach 
a  špína, popraskané zdi. A  samo-
zřejmě nakažení. Střely lítají na obě 
strany.

Krok za krokem.
Místnost za místností.
Pak zabočíme doprava a  tam ho 

spatříme. Na zemi leží mladý muž 
v šedé kombinéze s bílou čapkou se 
znakem rakety naraženou do čela. To 
je určitě vědec, jaké to máme štěstí!

„Honem,“ mávneme na něj, aby 
vstal. „Pomůžeme vám ven.“

„Já jsem…,“ zalapá po dechu. „Já 
jsem zraněný“

Skočíme k  němu a  prohlédneme 
ho. Dýchá ztěžka, srdce pulsuje pra-
videlně, vnímá svět okolo, a  na zá-
dech má ošklivou střelnou ránu, ze 
které teče tenký pramínek krve.

„Nemůžu hýbat nohama,“ hlesne 
smutně.

Dostupnými prostředky na místě 
mu ránu ošetříme a pak ho ve dvou 
vezmeme kolem ramen, abychom 
byli schopni ho z komplexu dostat.

„Raketový inženýr Bořek,“ před-
staví se nám.

Zatímco prcháme s  raněným ra-
ketovým inženýrem, ostatní kluci 
nám kryjí záda a  pomalu se stahu-
jí za námi. Vidíme, že pravý tým 
s  sebou vede dva nakažené zajatce. 

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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Dírou v  plotě unikáme z  komplexu 
a svižným tempem si to razíme zpět 
k  dodávkám. Nakažení jsou nám 
však v patách.

Dveře dodávek se zabouchnou, 
kola se protočí na silnici a už už pr-
cháme z  jejich dosahu. Ještě chvíli 
v zadním okénku vidíme, jak za námi 
běží nakažení, ale pak to vzdají.

„Tak tohle bylo o fous!“
Na základně pro raketového inže-

nýra připravíme provizorní nosítka 
a zajistíme mu vodu a jídlo z našich 
tenoučkých zásob. Vděčný nám po-
děkuje za záchranu.

„Vlastně je tu něco, co byste mohl 
udělat vy pro nás,“ připouštíme a po-
stavíme před něj kufřík, který jsme 
včera získali od dealera a ve kterém 
jsou součásti rakety. Jestli jsme čekali, 
že by nás mohl odmítnout, pekelně 
jsme se mýlili. Ani jsme mu nestačili 
říct, že máme lék, který tato raketa 
může dopravit do atmosféry. Jen co 
zahlédl raketu, oči se mu rozzářily 
a začal dychtivě vytahovat jeden kou-
sek za druhým a prohlížet si ho.

„Pánové, nějakou chvíli to potr-
vá, ale není to nic, co bych nezvládl“, 
usmívá se. A  pak se pustí do sesta-
vování, zatímco na nás chrlí slova 
z odborného žargonu, kterému teda 
vůbec nerozumíme. Podstatné ale 
je, že mu pod rukama začíná kousek 
po kousku růst poslední díl do naší 
skládačky.

Bude náš lék ale fungovat?

„Máme tu dva zajaté nakažené, 
vyzkoušíme to na nich,“ navrhne 
Lukáš. O chvíli později je vyvádíme 
na plácek a  seskupujeme se kolem 
nich. Nakažení vrčí, z očí jim srší čirá 
agrese. My je však držíme spoutané 
a plně pod naší kontrolou. Nabereme 
dva vzorky léku a nalijeme jim ho na 
hlavy. Notnou chvíli se nic neděje. 
Pak ale jejich ramena klesnou, rysy 
v obličeji uvolní a kůže pomalu začne 
dostávat přirozenou barvu. Úlevou 
si oddychneme, ani jsme si nevšimli, 
že jsme napětím zadrželi dech. Před 
námi jsou dva zmatení dospělí, co se 
nechápavě rozhlížejí po okolí. „Co.? 
Jak?“

„Už je to v pořádku,“ usmějeme se 
na ně.

Zpátky ve stanu už raketový in-
ženýr přidělává poslední součástky 
na raketu. Ostatní kluci sedí kolem 
stolu, na kterém je položen kotlík 
s lékem a dealer v ruce drží lahvičku 
s přísadou, co z léku udělá plyn. Část 
léku dáváme stranou do zkumavky, 
přidáme pár kapek poslední ingre-
dience a takto ji vkládáme do rakety.

Pak pobereme všechno důležité, 
inženýra vezmeme na nosítka a vy-
dáme se na nejbližší vyvýšené místo. 
Pomůžeme raketovému inženýrovi 
umístit raketu a pak se kryjeme v do-
statečné vzdálenosti. Zažehneme 
rozbušku a…

Vidíme oblaka páry, jiskry pod 
zadkem rakety a  jinak… nic? Co se 

to stalo? Proč naše raketa nefunguje?
„Já jsem popletl dvě součástky!“ 

plácne se raketový vědec do hlavy. 
Musíme to opravit. A tak se zase vra-
címe do základny, kde necháváme 
raketového inženýra napravit svou 
chybu. Přísahá, že se není čeho bát, 
že mu stačí hodinka nebo dvě. My 
ostatní zatím držíme hlídky. Někdo 
z hloubky základny vynese luk a šípy. 
A tak v pauze mezi hlídkami cvičíme 
s  lukem a  střílíme do balíku sena. 
Starší kluci nám pomáhají a  radí 
nám, jak se zlepšit. Pak na nás pískne 
raketový inženýr, že raketa je oprave-
ná a nás čeká ještě jeden výšlap.

Teď podruhé jsme nervóznější, 
co když se to zase nepovede a raketa 
se zničí úplně. Nastavíme raketu do 
správné polohy a odstoupíme.

Tři. Dva. Jedna.
Raketa se zažehne, obklopí ji oblak 

páry a pak s ohromnou rychlostí vy-
střelí do výšky a zmizí nám z dohle-
du. Chvíli se nic neděje a pak se ozve 
výbuch doprovázený naším bujarým 
jásotem, jak raketa dosáhla cíle a roz-
padla se na kousky. Spolu s  tím se 
roztříštila zkumavka s naším lékem, 
který se právě dostal do ovzduší.

Zvládli jsme to. A co teď?
Teď počkáme do zítřka a uvidíme, 

zda to funguje! Ale kluci, že jsme si 
vedli zatraceně dobře.

 
Den 10.
Ráno desátého dne je tím nej-

krásnějším ránem, co jsme v  tomto 
postapokalyptickém světě měli mož-
nost zažít. A není to jen příjemným 
počasím, slunečními paprsky, co nás 
lechtají po tvářích, ani zpěvem ptáč-
ků, ani tím nejdůležitějším  – zvuky 
v  noci dočista utichly, což je jasný 
důkaz našeho úspěchu. Tím hlavním 
důvodem je výborná nálada a vyrov-
nanost, která obestřela celou základ-
nu. Udělali jsme vše, i to, co bylo nad 
naše síly. Teď už jen čekat, až lék za-
bere postupně na všechny nakažené.

Zvládli jsme to jako parta kluků, 
které těch deset dnů utužilo v dobré 
kamarády. Víme, že na osobu vedle 
sebe se můžeme naprosto spolehnout 
a každý z nás odchází zase o něco zo-
celenější a  zkušenější. Nastal čas se 
rozloučit  – musíme se vrátit domů, 
pomoci kamarádům a  rodině a do-
hlédnout na jejich úspěšné zotave-
ní z  nákazy. Tohle ale není konec. 
Vzpomínky totiž zůstanou v  našich 
myslích navždy, stejně tak jako přá-
telství, která se časem utuží.

Líbí se ti naše příběhy, sepsané 
podle skutečných událostí loňského 
tábora? Chtěl bys něco podobného 
zažít? Čtení není ono, tohle se přeci 
musí zažít na vlastní kůži! Tak nevá-
hej a přidej se k nám na letošním air-
softovém táboře! Více info na www.
bojovazakladna.cz v sekci tábor 😊

Tým CrossAir

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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Ve čtvrtek 2. 4. 2020 se naše měs-
to opět připojí k  osvětové kampani 
„Česko svítí modře“ a  nasvítí vodá-
renskou věž modrou barvou.

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

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

Veškeré materiály tohoto Komu-
nikačního souboru jsou k  dispozici 
ke stažení na stránkách Minister-
stva zdravotnictví ČR (http://www.
mzcr.cz/Odbornik/obsah/autis-
mus_3707_3.html). Je také možné 
vyzvednout si je na Městském úřadě 
v přízemí ve stojanu s propagačními 
materiály. Děkuji ředitelce Služeb 
města Týniště paní Jitce Gažiové, je-
jímu týmu a vedení města za spolu-
práci.                     Veronika Čepelková

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ „ČESKO SVÍTÍ MODŘE“

Z DŮVODU 
PANDEMIE COVID-19 

ZRUŠENO
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz, 725435732 

 

UKLIĎME OKOLO TÝNIŠTĚ 
neděle 5. 4., 10 – 12 hod. 
Pojďte se s námi připojit k celonárodní dobrovolnické 
akci, při které uklidíme, co oku nelahodí a přírodě 
překáží. Bližší informace na samostatném plakátku. 
 
 
 

KERAMIKA PRO VŠECHNY 
úterý 7. 4. a 21. 4.,  
17.30—19.30 hod. 
Podvečerní tvoření podle vlastních nápadů  
nebo našich námětů. Relaxace a pohoda.                             
Cena: 120 Kč, platba na místě.  
Registrace předem na webu.  
 
BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA    
pátek 17. 4., od 16.30 hod.  
Tradiční závod pro děti od předškoláků do  
9. třídy na atletickém stadionu. V cíli na vás čeká 
velikonoční sladkost. Vstupné 20 Kč. 
 
 

PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU 
středa 22. 4., start 17 – 17.30 hod. 
Podvečerní putování, kde na děti čekají hmyzí kamarádi s 
úkoly. Start u MC Ratolest, konec u DDM, kde si můžete na 
zahradě pohrát a opéct si něco na ohni.  
Registrace na místě. Startovné 30 Kč. 
 
PŘEDSTAVENÍ DS POŠKOLÁCI  
úterý 28. 4., od 17 hod. 
Premiéra nových představení 3 divadelních skupin 
Přijďte se pobavit do Kulturního centra.      
Vstupné 50 Kč. 
 

ZO ČZS  Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. a  Městys  Častolovice  pořádají 19. velikonoční výstavu
          ve dnech 3. – 5. dubna 2020    

 VELIKONOCE – SVÁTKY JARA  
             výstavní areál Častolovice
            PRO  NÁVŠTĚVNÍKY  JE  PŘIPRAVENO:                       DOPROVODNÝ  PROGRAM

- aranžerie ve stylu staročeských tradic, řemesel a zvyklostí, 
-práce na starém hrnčířském kruhu s výrobou hliněných nádob,
-paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání, háčkování,
-ukázka výroby a zdobení krásného patschworku, pletení ozdob,
-malování, tepání a zdobení kraslic, předměty z dřevité vaty,
-samostatná expozice zahrádkářů s názvem vitaminy ze zahrádky,
-výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva a dalšího materiálu,
-veliká názorná zahrádkářská kolekce „vitaminy ze zahrádky“
-ukázka zdobení a malování perníků a dalších předmětů, 
-staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách
-zobrazení největšího křesťanského svátku v roce a křížové cesty, 
-symboly velikonočních svátků, české kroje ve stylové úpravě,

      -ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty a návody,
      -nejen novodobé různé velikonoční velkopekárenské výrobky, 
      -veliká kolekce všech jarních květin v bohaté aranžerii se sklem,
      -užitková keramika v několika provedení a v moderní aranžerií, 
      -soutěž o nejlepší kolekci kraslic (3 ks) do které se může každý 
       před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude  5. 4. 2020 v 15,00 h..
      -po celou dobu výstavy bude přítomna odborná zahrádkářská poradna 
       s ukázkou různých odborných dokumentů, rad, pouček a návodů,
      -v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonočními a zahrádkářskými 
       potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, ovocné stromky a keře,
      -po celou dobu výstavy bude uskutečněn doprovodný program,

PÁTEK 3. 4. 2020               

09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže o nejlepší 
              kolekci kraslic
09,00 h Zahájení odborné zahrádkářské 
              poradny
14,00 h. Hudební vystoupení skupiny

 K Bend 
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy

SOBOTA 4. 4. 2020

09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h  Zahájení druhého dne soutěže       
              o nejlepší kolekci kraslice
09,00 h. Zahájení odborné zahrádkářské 
              poradny  
14,00 h. Vystoupení hudebního orchestru  
               Unibigband  z Vamberka 
17,00 h. Konec druhého dne výstavy
.

 

 NEDĚLE  5. 4.. 2020

09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 h. Zahájení třetího dne soutěže o 
              nejlepší kolekci kraslic 
09,00 h. Zahájeni odborné zahrádkářské  
              poradny
10,00 h. Hudební skupina „Špunt“ 
13,00 h. Hudební skupina „Špunt“ 
15,00 h. Ukončení soutěže o nejlepší
               kolekci kraslic      
16,00 h. Celkové ukončení výstavy
.
Vstupné: žáci do 15 let, ZT a ZTP 30 Kč  

              důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč,

              rodinné 170 Kč 2 dosp. + 1-4 děti

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma

Bližší informace na www.zahradkari.com

a na tel. 721311719

KREJČOVSKÝ 

ATELIÉR

18/04/2020
17:00

KULTURNÍ DŮM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Předprodej vstupenek:  KREJČOVSKÝ ATELIER JANA 
Havlíčkova 168, Týniště nad Orlicí {723 786 218} 
Cena: 350,- Kč

Moderuje EVA KRÁLOVÁ. Host modní přehlídky: ELIŠKA JIRSOVÁ 
(studentka Jánáčkovy konzervatoře v Ostravě).

Výtěžek z přehlídky bude věnován na vylepšení 
životní situace, mamince dvou malých dětí, která 
je velmi nemocná a na péči o děti je sama.

AUTORSKÁ PŘEHLÍDKA MODELŮ
{TĚHOTENSKÁ MÓDA / MÓDA JARO-LÉTO / SPOLEČENSKÉ ŠATY}

DOMÁCÍ PEČENÍ {Jana Doskočilová} 

KABELKY A BOTY {Pavlína Boukalová, prodejna kožené galanterie}

VINOTÉKA {Petr Zábrodský}

RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ŠPERKY {pí Rozumová}

KADEŘNICTVÍ {Petra Kurelová} 

KOSMETIKA MARY KEY
LR KOSMETIKA 
VÝŽIVOVÝ PORADCE {Petra Mrázková}

P O Z VÁ N K A

C H A R I T A T I V N Í

      MÓDNÍ 
   PŘEHLÍDKA

Z DŮVODU 
PANDEMIE COVID-19 

ZRUŠENO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.DDMTYNISTE.CZ

Z DŮVODU 
PANDEMIE COVID-19 

ZRUŠENO
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Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon
za rozumnou cenu:

Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 70 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky

Byla sobota 22.  února a  členové 
divadelního souboru U.F.O.  – Unie 
Ftipných Osobností se vydali na ces-
tu do Červeného Kostelce. Proč? Ko-
nala se zde divadelní přehlídka, letos 
to byl již 23. ročník, na který se sjely 
divadelní soubory z  Královehradec-
kého, Pardubického a Středočeského 
kraje. Celkem se zde představilo 10 
inscenací a  na jevišti se prostřídalo 
okolo 150 účinkujících. Mezi nimi 
i my, U.F.O. Na letošní přehlídce jsme 
zahráli autorskou hru Haló, kterou 
napsal místní rodák Jindřich Bartoš. 
Hra vypráví o  Lumírovi Hlochovi, 
který prožívá životní krizi a chtěl by 
v  životě dokázat něco velkého, aby 
něj lidé vzpomínali. Přihlásí se proto 

do národního kuželkářského turnaje 
a snaží se vyhrát. Nicméně nic není 
tak jednoduché…

Přehlídka v  Červeném Kostel-
ci je známá velmi vážným publi-
kem, které se na dění na jevišti dívá 
se značným odstupem. Jaké bylo 
milé překvapení, když se lidé u  na-
šeho představení hned od začátku 
smáli. Nervozita byla tatam a  nás 
hřálo u  srdíčka. O  to větší překva-
pení přišlo hned další den, v neděli. 
Nejen, že jsme odjeli domů se skvě-
lým pocitem z  dobře odehraného 
představení, ale dovezli jsme do Týni-
ště i několik ocenění. Což je opravdu 
velký úspěch! Čestné uznání poroty 
získala Simona Skalická za herecký 

výkon v  roli Marty Hlochové, An-
drea Holánková za herecký výkon 
v roli Helenky, Jiří Proche za herecký 
výkon v roli Jakuba Poutavého a Jin-
dřich Bartoš za scénografii. To ale 
není zdaleka všechno. Získali jsme 
i  několik cen. Cenu získal Jindřich 
Bartoš, a  to hned dvakrát - za režii 
a  scénář inscenace Haló. Dále cenu 
získal Libor Stolín za herecký výkon 
v roli Lumíra Hlocha a Veronika Půl-
pánová za herecký výkon v roli Ro-
many Natašovové. A aby toho nebylo 
málo, byla nám udělena vítězná cena 
celé přehlídky za inscenaci a k tomu 
jsme získali přímý postup na celoná-
rodní divadelní přehlídku Divadelní 
piknik Volyně 2020, která se koná 

(jak název napovídá) ve Volyni ve 
dnech 30. 6.–7. 7. 2020.

Je to pro nás obrovská čest, pro-
tože jsme prvním souborem v Týni-
šti, který se pyšní tímto úspěchem. 
S  velkou pokorou děkujeme celé 
porotě za tato úžasná ocenění. Jsme 
šťastní, dojatí a vděční. Děkujeme za 
podporu i našim divákům v Týništi, 
protože bez vás bychom jen tak ne-
hráli. Rádi bychom pro vás do léta 
zreprízovali hru Haló, ale i  novou 
inscenaci Promiňte, která měla pre-
miéru na podzim minulého roku. 
Snad nám to situace brzy dovolí. 
Ještě jednou – děkujeme.

Vaše U.F.O.

VELKÝ ÚSPĚCH DIVADELNÍHO SOUBORU U.F.O.



HŘIŠTĚ „U MLEJNA“

V  těchto dnech, kdy píšu ten-
to článek, začíná důkladná údrž-
ba oploceného hřiště v  lokalitě 
„U  Mlejna“. Před lety, když bylo 
hřiště budováno, bylo naším zámě-
rem vytvořit prostor pro volnoča-
sové sportovní aktivity. Místo ve-
řejně dostupné, nespoutané řádem, 
předpisy. Prostě, kdo dřív přijde, 
tak ten hraje. Trošku jako dříve - 
takový ten plácek, kde se dá sejít 

a  zahrát si s  kamarády. Z  důvodu 
bezpečnosti a  hracího komfortu 
bylo hřiště ze tří stran oploceno.

Dle mého názoru, sportoviště 
svůj účel plní. Je využíváno par-
tami dětí na florbal, fotbálek a za-
jdou také i  učitelky mateřských 
škol s  dětmi. Hřiště projde v  jar-
ních měsících důkladnou údržbou. 
Služby města mají naplánováno 
provést chemický postřik plevelů 

a  likvidaci mechů. Budou prove-
deny okopávky, vyrovnání teré-
nu. Bude doplněna drť na plochu 
a provedeno zhutnění hřiště. Dojde 
také k výměně dvou laviček, opravě 
a upevnění stávajících sítí. Dále bu-
dou přidány 2 nové branky vybave-
né sítí. Na letošní sezonu tak bude 
hřiště připraveno.

Pavel Nadrchal, místostarosta

                              
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  U DUBU 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

DRUŽSTEVNÍ 938 
 

       Motto: „ Vše, co  potřebuji  k životu, jsem se naučil v mateřské škole“  
                                                                                R. Fulguhum 
        
                           Ředitelka mateřské školy vyhlašuje: 
                           Zápis na školní rok 2020 /21 
 
     Informace: 

• Žádosti se přijímají dne 12. 5. 2020  od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
v kanceláři ředitelky mateřské školy.  

•  Škola má po zpracování výsledku přijímacího řízení povinnost 
vyvěsit výsledek na budově školy. Přijaté děti budou dle zákona 
identifikovatelné pod číslem. Záporné vyjádření bude dodáno ve 
správním řízení poštou. 

• Den vyvěšení   31. 5. 2020 
• Zákonný zástupce  přijatého dítěte, podávající více přihlášek, oznámí 

neprodleně škole, že byl přijat a nastoupí na jinou školu 
• Zákonný zástupce  právně  zodpovídá   za  pravdivé   informace.   
• Rozhodnutí o nepřijetí je škola dle z. 500/2001 Sb. povinna vydat do 

30 dnů ode dne přijetí žádosti.  
• Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ či na webu školy. 

 
         Bližší informace můžete získat přímo ve škole nebo na tel. čísle: 
         494 37 70 55 – Bc. A. Ullrichová, P. Vlčková 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - U DUBU 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ DRUŽSTEVNÍ 938

Motto: „Vše, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole“
                                                        R. Fulguhum
 

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje:  Zápis na školní rok 2020/21
Informace:

• Žádosti se přijímají dne 12. 5. 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy.
• Škola má po zpracování výsledku přijímacího řízení povinnost vyvěsit výsledek na budově školy. Přijaté děti budou dle zákona iden-

tifikovatelné pod číslem. Záporné vyjádření bude dodáno ve správním řízení poštou.
• Den vyvěšení 31. 5. 2020
• Zákonný zástupce přijatého dítěte, podávající více přihlášek, oznámí neprodleně škole, že byl přijat a nastoupí na jinou školu. Zákonný 

zástupce právně zodpovídá za pravdivé informace.
• Rozhodnutí o nepřijetí je škola dle z. 500/2001 Sb. povinna vydat do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
• Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ či na webu školy.

Bližší informace můžete získat přímo ve škole nebo na tel. čísle: 494 37 70 55 – Bc. A. Ullrichová, P. Vlčková
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18. dubna – Adlerův šmajd aneb Expedice Alba
vlastivědná výprava podél vodního náhonu

z Týniště n. O. do Častolovic

30. května – Věžení 
zahájení letní sezóny ve Vodárenské věži 

vernisáž výstavy Četnictvo a policie
tematický doprovodný program

ukázky zbraní a vozidel bezpečnostních složek

16. července a 27. srpna – folkové hudební večery

Otevírací doba ve Věži
30. 5. -  28. 9.    soboty, neděle a svátky 

 
 

Z DŮVODU 
PANDEMIE COVID-19

ADLERŮV ŠMAJD  
- ZRUŠENO 

 
DALŠÍ AKCE 

DLE AKTUÁLNÍ 
SITUACE 



V pátek 28. února děvčata z de-
vátých ročníků vyrazila na okresní 
soutěž v  přehazované do Kostelce 
nad Orlicí. Tým si věřil a nechybě-
la bojovná nálada s  touhou vyhrát 
každý zápas. Trochu nás překvapila 
výšková převaha družstev i  jejich 
sehranost a zkušenosti z volejbalu.

Do soutěže se přihlásilo deset 
týmů. Herní systém byl stanoven 
do dvou skupin – každý s každým. 
Dívkám se dařilo a  do semifinále 
postupovaly z  druhého místa ve 
skupině. V  semifinále se postavily 
proti pozdějšímu celkovému vítězi 
z  Kostelce nad Orlicí a  prohrály. 

Získat třetí místo bylo pro děvčata 
povinností. Dala do toho vše a dři-
na se vyplatila.

Domů si odvezla pohár, diplom, 
medaile, spoustu zážitků a sportov-
ních zkušeností.

Tým ve složení: Pojezdalová  L., 
Zemánková A., Andresová N., Ro-

llová R., Rýdlová N., Habrová  V., 
Kovářová N., Holubová A.

Děvčatům děkujeme za repre-
zentaci školy a pěkný výkon.

za TV Jana Mlynářová

Po delší době vyrazily 9. ročníky 
23. ledna opět do Klicperova diva-
dla v Hradci Králové. Tentokrát na 
proslulou Shakespearovu tragédii 
Richard III.

Inscenaci, která trvala více jak 
dvě hodiny, režíroval David Drá-
bek. Divadlo bylo zcela zaplněné 
a  všichni s  napětím sledovali bez-
ohlednou cestu titulního hrdiny 
k  moci. Překvapivé bylo přitom 

obsazení hlavní role herečkou Pav-
línou Štorkovou, další zajímavostí 
bylo, že všechny ženské role hráli, 
tak jako v  Shakespearově divadle 
Globe, muži.

Diváci si představení, v  němž 
se střídaly humorné pasáže s  těmi 
vážnými, užili a  odměnili herce 
dlouhým potleskem.

Mgr. D. Bubnová

BRONZOVÉ MEDAILE A POHÁR Z OKRESU V PŘEHAZOVANÉ

KLICPEROVO DIVADLO – RICHARD III.

Předávání domácích příprav 
žákům probíhá dvěma způsoby: 
komunikací elektronickou poštou 
nebo umístěním na webu.

Od středy 11.  3.  2020 jsou na 
webových stránkách zveřejněny 
přípravy pro žáky ZŠ Týniště nad 

Orlicí v  sekci  Informace pro rodi-
če  -->  Přípravy pro žáky v  rámci 
Mimořádného opatření MZDR 
ČR.

Přístupové údaje univerzálního 
uživatele:  pripravy@zstyniste.cz, 
heslo: zs.tyniste

V případě potíží se nejprve při-
hlaste na  gmail  s  univerzálním 
uživatelem a následně využijte od-
kaz Vstup do příprav.

Domácí přípravy ve formě dis-
tanční výuky jsou pro všechny žáky 
závazné. Po ukončení mimořádné-

ho opatření MZDR ČR budou vy-
žadovány výstupy z vypracovaných 
materiálů.

Mgr. M. Kozel, zástupce ředitele 
pro 2. stupeň ZŠ

PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR ČR
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Naše škola byla požádána o  za-
pojení do akce s  názvem Tulipá-
nový měsíc. Konkrétně se jedná 
o zhotovení obrázků a výrobků pro 
Kliniku onkologie a  radioterapie 
FN Hradec Králové. S  žáky naší 
třídy III. A  jsem se k  akci připo-
jil a  tulipány v  různém provedení 
jsme vytvořili. Výrobky osmiletých 

a devítiletých dětí se povedly, proto 
jsme je s radostí předali k výzdobě 
budovy onkologie. Naše  výrobky 
právě v  tomto jarním období oz-
dobí a  rozzáří prostředí hradecké 
kliniky.

Mgr. Jan Skalický, 
třídní učitel III.A

TULIPÁNOVÝ MĚSÍC

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením vydalo MŠMT 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 
organizaci zápisů k povinné školní docházce do základ-
ních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021.

Od  středy 1. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020 přijímáme žádosti zákonných zástupců  
o přijetí dítěte k povinné školní docházce. 

Dle závažné situace upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zá-
stupce dítěte ve škole, tj. datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem na info@zsty-

niste.cz.

V případě, že zákonný zástupce nevyužije podání žádosti elektronicky, může žádost zaslat poštou na ad-
resu školy nebo předat osobně po předchozí telefonické domluvě se sekretářkou školy. Pro osobní přítomnost 

platí veškerá pravidla nařízená Ústředním krizovým štábem vlády ČR, tj.  zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst, 
odstup minimálně 2 metry a zvýšená hygienická pravidla.

Více informací včetně přihlášky najdete na webových stránkách naší školy, které jsou následující: http://www.zstyniste.
cz/cs/informace-o-skole/aktualne-ze-skoly/aktualni-informace-k-zapisu-do-1-rocniku.html
Děkuji za pochopení.

  Mgr. Marian Janko - ředitel ZŠ



FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 9. TŘÍD
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Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil? Daleko spása má, ač o po-
moc volám.

Žalm 22,2

Největšímu křesťanskému svát-
ku předchází největší prohra  – 
alespoň na první pohled se to tak 
zdá. Bůh, který přišel jako člověk, 
umírá. Lidská nevědomost, selhá-
ní, zloba, strach a nenávist ho za-
bíjejí znovu a znovu. Zlo a smrt ve 
světě vítězí a vše nasvědčuje tomu, 
že po tom všem, co lidstvo koná, si 
nezaslouží nic jiného než mrtvého 
Boha. Zkušenost utrpení, selhání 
a opuštění není v křesťanství zastí-
rána, nýbrž je v samotném centru 
našeho vyznání. To je zcela zásad-
ní zvěst, která je často upozaděna 
naivním pozitivním myšlením. 

Optimismus vždy narazí na první 
životní trable, ale smyslem křes-
ťanství není optimismus. Biblické 
křesťanství vidí svět takový, jaký 
je, a přesto si troufá svědčit o na-
ději. Kříž na Golgotě je stejně jako 
každá smrt znamením absolutní 
prohry života. K čemu? To se uká-
že třetího dne.

Během soboty se zdálo, že za 
příběhem Ježíše Nazaretského je 
definitivní tečka. Náš Bůh je však 
„slitovný a  milostivý, shovívavý, 
nanejvýš milosrdný, věrný!“ Teč-
ku proměnil ve dvojtečku. Příběh 
pokračuje a dochází v něm dokon-
ce k  naprostému zvratu  – Ježíš je 
vzkříšen z  mrtvých! Svou smrtí 
smrt porazil a  temnotu prozářilo 
světlo! A  to světlo nám září do-
dnes.

Hospodine, Pane náš, tys pře-
mohl smrt. Prosíme tě, posiluj 
v nás naději, že ani nás již nečeká 
nicota, ale tvé přijetí. Amen.

Píseň:
1. Bůh náš všemohoucí vstal 

z mrtvých, žádoucí, chvalme Boha 
s  veselím, toť nám všem Písmo 
velí. Pane, smiluj se!

2. Jezu, Kriste, vstal jsi, nám tím 
příklad dal jsi, že nám z  mrtvých 
vstáti, s  Bohem přebývati. Pane, 
smiluj se!

3. Ó Králi nebeský, uslyš svůj 
lid zemský, zbaviž nás všeho zlého 
i ďábla přezlostného. Pane, smiluj 
se!

4. Uslyš naše hlasy, dej pokojné 
časy, Jezu Kriste, Králi, ať tě tvůj 

lid chválí. Pane, smiluj se!.
 
Píseň z Evangelického zpěvníku 

č. 333 Bůh náš všemohoucí (nápěv 
12. stol. / 1410 / 1541; text 14. stol. 
/ 1420 / 1541).

Srdečně zveme na shromáždě-
ní v  dubnu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

10. 4. Velký pátek – 15:30 h bo-
hoslužby s Večeří Páně

12.  4. Hod Boží velikonoční  – 
10:30 h bohoslužby s Večeří Páně.

26.  4.–10:30 bohoslužby s  ne-
dělní školou

Případné změny v konání shro-
máždění sledujte prosím na vý-
věsce před modlitebnou nebo na 
www.trebechovice.evangnet.cz.

Jaroslav Matuška

■ Dne 4.  2.  2020 
v  08:08 hod. bylo 
přijato telefonické 
oznámení oby-
vatelky bytového 
domu v  ulici T.G. 
Masaryka, že ve 
společných pro-

storách v prvním podlaží domu leží 
nějaký muž. Na uvedeném místě 
byl nalezen muž, který je strážní-
kům dle místní a  osobní znalosti 
velice dobře znám a  který nemá 
trvalého bydliště. Po probuzení byl 
z domu vykázán.

■ Dne 5. 2. 2020 v 12:45 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že na 
silnici z  Týniště n.O. do Rašovic 
došlo k  pádu stromu, čímž se ko-
munikace stala neprůjezdnou. In-
formace byla předána veliteli SDH 
Týniště nad Orlicí, přičemž hasiči 
již věc na základě obdobného ozná-

mení operativně řešili.

■ Dne 6.  2.  2020 v  07:40 hod. byl 
strážník v  rámci obchůzkové čin-
nosti upozorněn obyvatelem měs-
ta, že v  parku zahlédl pohozenou 
injekční stříkačku s  jehlou. Jakož-
to infekční materiál byla stříkačka 
strážníkem sebrána a následně byla 
zajištěna likvidace.

■ Dne 8. 2. 2020 okolo 21:00 hod. 
byla strážníky v  rámci obchůzko-
vé činnosti v prostoru nádraží ČD 
Týniště n.O. přistižena skupinka tří 
mladíků, kdy jeden z  nich měl na 
svědomí rozbití láhve vína v  pod-
chodu na nástupiště. Za dohledu 
strážníků byl proveden úklid a ná-
sledně byla věc projednána poku-
tou příkazem na místě.

■ Dne 17. 2. 2020 v 14:20 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení obča-

na města, že z jednoho domu v uli-
ci Havlíčkova se valí dým a zamořil 
celou ulici. V době příjezdu stráž-
níků v  14:25 hod. již žádný dým 
nebyl spatřen. Následně byla kon-
taktována obyvatelka označeného 
domu a  vyzvána k  podání vysvět-
lení. Věc byla uzavřena se závěrem, 
že příčinou větší kouřivosti bylo za-
tápění v kotli a tzv. studený komín.

■ Dne 22. 2. 2020 v 04:00 hod. se 
na služebnu městské policie dosta-
vil obyvatel města, aby strážníkům 
předal pánské horské jízdní kolo 
zn. Kellys, které nalezl pohozené 
v městském parku. Kolo bylo vzato 
do úschovy na služebnu MP, kde se 
nachází do současné doby.

■ Dne 28.  2.  2020 v  15:20 hod. 
bylo oznámeno občanem města, že 
v ulici Na Bělidle v Týništi nad Or-
licí došlo k  nedovolenému složení 

odpadu mimo určená místa, přes-
něji na plochu vedle kontejnerů na 
komunální odpad, což je v rozporu 
s  vyhláškou města. Provedeným 
místním šetřením byla ustanovena 
osoba odpovědná za toto jednání. 
Odpad byl následně původcem 
odstraněn a  věc jakožto přestupek 
proti pořádku v územní samosprá-
vě projednán pokutou příkazem na 
místě.

■ Dne 28.  2.  2020 v  21:26 hod. 
bylo prostřednictvím L156 přija-
to oznámení, že v ulici V Sítinách 
leží na komunikaci pravděpodobně 
podnapilý muž. Uvedený muž byl 
strážníky ztotožněn a dopraven do 
místa bydliště. Věc řešena jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku – 
veřejné pohoršení.

Jaroslav Forman
strážník MP

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ÚNOR 2020

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Dne 30.  března  2020 
uplyne  smutný rok od 
úmrtí našeho drahého 
syna, manžela, tatínka, 
bratra, švagra a  strýce 
pana Ing. Lukáše Brože.

Kdo jste ho znali vě-
nujte mu tichou vzpo-
mínku. Stále vzpomína-
jí maminka, manželka, 
synové a  sestra s  rodi-
nou.

Ve středu 26. února se konalo 
okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře 
na kytaru v Kostelci nad Orlicí. 1. 
místo a postup do krajského kola 
soutěže vybojovala Martina Ker-
hartová. 

Ve  čtvrtek 27. února pořádala 
naše škola okresní kolo soutěže ve 
hře na smyčcové nástroje. V nej-
mladší kategorii ve hře na housle 
obsadila 1. místo a postoupila do 

krajského kola soutěže Nela Ko-
ciánová. Krajského kola soutěže 
ve hře na violoncello se zúčastní 
také Jakub Přibyl.  

Ve čtvrtek 3. března se usku-
tečnilo v Rychnově nad Kněžnou 
okresní kolo soutěže ve hře na 
klavír. Ve své věkové kategorii 
získala 1. místo Eliška Milá, kte-
rá navíc obdržela zvláštní cenu za 
interpretaci skladby Karla Veleb-

ného Nová míza.

Všem soutěžícím a jejich pe-
dagogům (Slávek Klecandr, Lud-
mila Hájková, Helena Spudilová 
a   Karel Koldinský) gratulujeme 
a postupujícím do krajského kola 
včetně dechového orchestru a 
Bigbanďat přejeme hodně muzi-
kantského umu a štěstí!!!!

Mgr. Pavel Plašil

VZPOMÍNKA ZUŠ - ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH
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KARNEVAL V MŠ
Měsíc únor v  MŠ patří již tra-

dičně k  měsícům, kdy se s  dětmi 
seznamujeme s  tradicemi maso-
pustu a karnevalu. Vše vyvrcholilo 
dne 19. 2. uspořádáním Dětského 
karnevalu. Děti si mohly donést 
masky, ať už doma vyrobené či 
zakoupené, a  rej mohl začít. Byla 
to přehlídka originálních masek 
princezen, bojovníků, čarodějů, 
zvířátek. V každé třídě byl pro děti 
připraven nějaký úkol: hra židlič-
ková, házení míčku na klauna, sou-
těž ve družstvech (kdy si děti nad 
hlavami posílaly kostičky a musely 
z  nich postavit komín), chůze po 
molitanových destičkách a  obou-
vání bačkůrek na židličku poslepu. 
Dlouhou chvíli si děti mohly zkrá-
tit plněním doplňkových úkolů 
a  her, jako bylo skládání obličeje 

klauna do obručí a  skákací hrad. 
Na závěr se všechny děti sešly ve 
třídě u oveček, kde se celý karne-
val zakončil taneční diskotékou. 
Děti byly nadšené a nám nezbývá, 
než se těšit zase na příští rok!

Andrea Nejmanová, Dis. a Jitka 
Šmídová, Dis.

STAVITEL MĚSTA
Ve dnech 25. a  26.  2. v  MŠ 

proběhl projektový den „Stavitel 
města“. Jednotlivé třídy navštívi-
la paní lektorka z  Malé technické 
univerzity a velice poutavým způ-
sobem dětem přiblížila základy 
architektury. Děti napřed pozorně 
poslouchaly výklad paní lektor-
ky, která zdůraznila, jak důležitá 
je bezpečnost při práci a  sama si 
nasadila na hlavu žlutou helmu. 
Dětem ukázala různé piktogra-

my značící jednotlivé budovy 
a  organizace (policie, restaurace, 
kostely…), které se využívají na 
mapách. Děti dávaly pozor a samy 
se hlásily a sdělovaly, jaká zajíma-
vá a užitečná místa v našem měs-
tě najdeme. A  protože nejlépe se 
učíme prožitkem, mohlo se jít na 
věc. Paní učitelky rozdělily děti do 
skupinek a  ty začaly plnit zadané 
úkoly. Z dílů puzzle sestavily silni-
ce, ulice a z dílů stavebnice Duplo 
jednotlivé budovy označené již 
zmíněnými piktogramy. Fantazii 
se meze nekladly. A protože dětem 
šla práce od ruky a byly velice ši-
kovné, chopily se s pílí druhý den 
„školkového“ úkolu a zahrály si na 
kartografy. Zakreslily do plánku 
města budovy, které den předtím 
postavily.

Tento projekt je pro děti velice 

přínosný. Pomáhá u  dětí rozvíjet 
logické myšlení (analyticko- syn-
tetické postupy, abstraktní převést 
v  konkrétní), procvičuje u  nich 
hrubou i  jemnou motoriku, ko-
munikační dovednosti, prostoro-
vou orientaci a v neposlední řadě 
umět ohodnotit ostatní i sebe. Bu-
deme se těšit na další spolupráci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22.  2. proběhlo na městském 

úřadě vítání občánků, kterého se 
účastní i děti z naší mateřské ško-
ly. Dívky se naučily krátké básnič-
ky, které novopečeným rodičům 
přednesly a  dojaly tím nejednu 
maminku. S gratulací předaly kvě-
tinu a nechaly se vyfotit u kolébky 
s  miminkem naší paní učitelky 
Klárky.

Petra Palánová

ZAJÍMAVOSTI Z MŠ MĚSTO
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DALŠÍ AKCE V DUBNU 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC DUBEN 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

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…
ANGLIČTINA pro dospělé

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

16:15-17:00

17:30-18:30

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let 
(říkadla, písničky, básničky…)

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:40

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

14:00-18:00
14:30-15:15

od 17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA
- zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

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

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)

15:00-16:00

14:45-18:15
17:00-19:00

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

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

Odpolední HERNA
Biblická hodina pro děti

14:00-17:30
od 15:00

Plánujeme:
 ■ Besedu s paní ředitelkou MŠ Město, téma: děti ve školce, zápis, třídy, pro-

gram…
 ■ Společný výlet do TONGA
 ■ Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole18. 3. (St) Společná 

návštěva KNIHOVNY a besedy s MYSLIVCEM, v 16h.

Akce v tělocvičně ZŠ (Tanečky a Atletika) nebudou.
Sledujte www stránky a aktuální informace MC Ratolest.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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Případy vražd četnické stanice 
Týniště nad Orlicí

Vražda je jedním z  nejhorších 
a nejzávažnějších zločinů, se kterým 
se můžeme setkat. Jde o zločin spá-
chaný člověkem na jiné lidské bytos-
ti, jenž způsobí smrt bez právního 
ospravedlnění (resp. v  širším pojetí 
bez morálního ospravedlnění), a  je 
to čin vykonaný s úmyslem zabít. Ve 
většině zemí se jedná o nejzávažnější 
zločin, který bývá trestán nejvyšší-
mi dostupnými tresty. V  historii se 
s vraždou setkáváme velmi často a lze 
o ní říci, že je to jeden z prvních zlo-
činů v historii lidstva vůbec. Případy 
vražd se nevyhnuly ani našim čet-
níkům z Týniště nad Orlicí, kteří se 
podíleli na šetření činu a pátrání po 
pachatelích. Pojďme si některé přípa-
dy naší četnické stanice Týniště nad 
Orlicí připomenout.

Úkladná loupežná vražda?
Při cestě z  Týniště nad Orlicí ke 

Křivicím se po levé straně na samo-
tě nacházela hájovna patřící hraběti 
Leopoldu ze Šternberka. Obýval ji 
hajný Josef Špulák společně se svojí 
sedmdesátiletou hospodyní Kate-
řinou Rypkovou. Tato hájovna se 
18. března 1901 mezi pátou a devá-
tou hodinou večerní stala jevištěm 
hrozného činu. Večer téhož dne byl 
hajný Josef Špulák v hostinci v Kři-
vicích a  po jednadvacáté hodině se 
odebral domů. Při příchodu k hájov-
ně mu bylo jasné, že se něco děje. Do-
movní dveře byly pootevřené a  úz-
kou škvírou ve dveřích se z hájovny 
valil hustý dým. Hajný Josef Špulák 
rychle vstoupil do hájovny, kde se 
mu naskytl hrůzný pohled. Předmě-
ty ve světnici hořely a na zemi ležela 
v tratolišti krve stará hospodyně Ka-
teřina Rypková. Byla mrtvá. Nezná-
mý pachatel jí zasadil nožem ránu do 
krku, poté zpřevracel všechen náby-
tek, nejspíš hledal peníze a cennosti. 
Když nic nenašel, zapálil postel, pa-
trně s tím úmyslem, aby celý domek 
shořel a čin vraždy tak nikdy nevyšel 
najevo. Hajnému Josefu Špulákovi se 
podařilo oheň uhasit a celou věc téže 
noci nahlásil četnictvu v Týništi nad 
Orlicí. Četnictvo okamžitě zahájilo 
pátrání po nebezpečném pachateli, 
ale ten nikdy nebyl zjištěn. V zápis-
cích týnišťského historika Ing. Aloise 
Čapka byla k danému činu objevena 
zmínka, že se hajný Josef Špulák na 
smrtelné posteli, pod velkou tíhou 
svého svědomí, k  tomuto činu při-
znal.

„Pro králíčka divokého – dostal se 
do království nebeského“

Tímto textem, který se dříve na-
cházel na pomníku zavražděného 
hajného Brandejse, můžeme začít 
další případ našich četníků. Mezi 

příslušníků četnictva a několika tisíc 
občanů z Týniště nad Orlicí a dale-
kého okolí. Tento slavný a nevídaný 
pohřeb byl vypraven s velkými vlast-
ními náklady místního Sokola.

Záletný řezník zavražděn svým so-
kem v lásce.

19.  března  1930 v  lese u  Týniště 
nad Orlicí ve směru k Rašovicím byl 
nalezen mrtvý řezník Antonín Peli-
kán z Týniště nad Orlicí s bodnými 
ranami v srdci. Původně se myslelo, 
že jde o sebevraždu, ale šetřením čet-
níků bylo zjištěno, že za čin mohou 
dvě osoby. Antonín Pelikán, ačkoli 
už 53letý, udržoval tajně milostný 
poměr se ženou hostinského z blíz-
kého okolí. Ta se scházela i s jinými 
muži. Předstírala Pelikánovi, že je 
s ním v jiném stavu, a žádala na něm 
větší peněžní částku jako odškodné. 
Za tím účelem vyzvala Pelikána ke 
schůzce v  blízkém lesíku u  Týniště 
nad Orlicí. Antonín Pelikán přišel, 
ale byl zde napaden druhým milen-
cem hostinské, současně na schůzku 
pozvaným. Došlo mezi nimi k  boji, 
v němž Antonín Pelikán, chromý na 
jednu ruku, podlehl mladšímu a sil-
nějšímu soupeři. Antonín Pelikán, 
jak bylo zjištěno pitvou, měl na těle 
tři bodné rány, přičemž dvě z  nich 
byly vedeny do srdce a jednoznačně 
byly smrtelné. Rány byly způsobeny 
velkým řeznickým nožem. Vrahové 
svou oběť odnesli asi 30 kroků od 
místa činu a doufali, že se bude mít za 
to, že Antonín Pelikán spáchal sebe-
vraždu. Tento předpoklad se ukázal 
z  počátku jako správný. Uvažovalo 
se nad tím, že si to mohl způsobit 
sám z finančních důvodů. Četnictvo 
přesto zahájilo rozsáhlé pátrání a při 
vyšetřování vzbudila pozornost pá-
tracích orgánů 25letá N. z  Rašovic, 
u které byla shledána bodná rána na 
prsou a  zranění v  obličeji. Tím na-
stal obrat ve vyšetřování a v  sobotu 
22. března 1930 byla N. zatčena. Poté 
byl zatčen i její milenec.

Obecní strážník zastřelen kasaři.
29. března 1930 o půl druhé ráno 

byl střelen městský policejní strážník 
Karel Kubrt na náměstí v Týništi nad 
Orlicí u domu čp. 265, kde se nachá-
zela sběrna městské spořitelny Koste-
lec nad Orlicí. 28. března 1930 kasaři 
František Jelínek a Josef Šírek přijeli 
na svých jízdních kolech k Albrech-
ticím, kde kola uschovali v lese. Poté 
se přemístili do hostince, ve kterém 
se společně rozhodli vyloupit spoři-
telnu v  Týništi nad Orlicí. Nejprve 
se chtěli dostat k budově přes zadní 
zahrady, ale když na cestě uslyšeli ště-
kot psa, vrátili se a odešli do polí, kde 
si lehli do stohu. Po půlnoci se vrátili 
zpět ke spořitelně, kde se Josef Šírek 
pokoušel paklíčem otevřít dveře spo-
řitelny a po otevření vstoupili dovnitř 

Častolovicemi a  Týništěm nad Or-
licí byl v  blízkosti železniční tratě 
v  neděli 31.  října  1909 zavražděn 
František Brandejs, hajný hraběte 
Štemberka. V  neděli dopoledne šel 
František Brandejs jako obyčejně 
zasypávat bažantům, ale zpět se již 
nevrátil. Jeho manželka poslala v po-
ledne děti, aby se vydaly otce hledat. 
Našly svého otce mrtvého v lese. Ob-
ličej měl zakrvácený, s mnoha rana-
mi. Na čele vyryté kohoutky vlastní 
pušky a  krk měl takřka přeříznutý. 
Jednu ruku měl na obličeji a druhou 
křečovitě svíral hrst trávy. Vrah mu 
sebral 20korunovou bankovku, stří-
brné hodinky a  poté utekl. Je s  po-
divem, že v 11 hodin dopoledne na 
volném prostranství, kde rostou jen 
nízké břízky, od železniční tratě asi 
20 kroků a od nejbližšího hlídačské-
ho domku asi 200 kroků vzdáleném, 
se mohl stát takový zločin. Pytlák 
buď čekal na svoji oběť a  obuškem, 
který byl na místě nalezen, ji udeřil 
do spánku a ostatní dokončil vlastní 
ručnicí, jejíž pažba byla úplně roz-
bitá, anebo byl pytlák hajným pře-
kvapen v  okamžiku, kdy kladl oka 
a nastal mezi nimi boj, v němž hajný 
podlehl. Ubožák musel vytrpět hroz-
ná muka, neboť na písečné půdě byla 
vytisknuta čtyři místa zalitá krví, jak 
se svíjel bolestí. I okolní břízky byly 
potřísněny krví. Na místě vraždy 
byl nalezen silný zakrvácený klacek, 
množství ok na bažanty a černé, úpl-
ně nové ponožky. Hajný František 
Brandejs po sobě zanechal osm dětí. 
Byl to velice spořádaný a dobrý člo-
věk. Četnictvo začalo po vrahovi usi-
lovně pátrat. O zločinu bylo okamži-
tě informováno státní návladnictví 
v Hradci Králové. Na místo činu se 
vypravila i soudní komise z Kostelce 
nad Orlicí. Po pátrání a  šetření byl 
četnictvem zatčen 24letý hluchoně-
mý pytlák Alois Martínek pocházejí-
cí z Borohrádku, žijící v Týništi nad 
Orlicí, a okamžitě předán Krajskému 

soudu v Hradci Králové. Zatčený byl 
poté převezen do Prahy k pozorování 
zemským soudem a v lednu 1910 byl 
uznán pražskými psychiatry-znalci 
za duševně chorého a  bylo prohlá-
šeno, že vražedný čin spáchal ve 
chvilkové duševní nepříčetnosti. Tím 
ovšem unikl trestající spravedlnosti.

Četník zabit pytlákem.
V  neděli 21.  dubna  1921 okolo 

třetí hodiny odpolední si vyšel na ob-
chůzku do polí směrem k Lípě stráž-
mistr Adolf Rychnovský. Bylo mu 
29 let. Na četnickou stanici v Týništi 
nad Orlicí nastoupil 25. června 1919 
z  Náchoda. Byl nadšený sportovec 
a byl zasnouben s Marií Traubovou 
z  Týniště nad Orlicí. Při obchůzce 
ho doprovázel obecní strážník Josef 
Michálek. Vyrazili směrem k remíz-
kům, kde se nacházely proslulé tý-
nišťské bažantnice. Adolf Rychnov-
ský šel po aleji první a asi uprostřed 
remízu se setkal s  albrechtickým 
mladíkem, který pytlačil. Aniž měl 
o  něm tušení a  přiblížil se k  němu, 
vystřelil po něm 17letý Karel Horák 
první ránu. Rychnovský klesl k zemi, 
měl však ještě dost síly, aby zavo-
lal: „Nestřílej!“. Přesto na něj Karel 
Horák vypálil druhou ránu, která 
Adolfa Rychnovského usmrtila. Vše 
se odehrálo v  několika vteřinách 
a v následném zmatku mladý pytlák 
utekl. Obecní strážník Josef Michá-
lek, který se záhy dostal k  Adolfu 
Rychnovskému, mu již nebyl scho-
pen pomoci. Oba zásahy měl v hru-
di. Karel Horák byl v  ten samý den 
zatčen a  později královéhradeckou 
porotou odsouzen k 15 letům žaláře, 
jelikož v  době spáchání činu nedo-
sáhl ještě 18 let. Pohřeb zastřeleného 
strážmistra Adolfa Rychnovského se 
konal v neděli 24. dubna 1921 odpo-
ledne za přítomnosti exponovaného 
štábního důstojníka podplukovníka 
Rudolfa Bricha, kapitána Josefa Víta 
z četnického velitelství Náchod, 120 
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na chodbu. Na chodbě Josef Šírek 
uslyšel nějaké hlasy, a  proto pověřil 
Jelínka, aby u dveří hlídal, že se po-
dívá do sousední budovy, kde je poš-
tovní úřad, nedala-li by se také tam 
vyloupit pokladna. Zároveň ode-
vzdal Jelínkovi nabitou pistoli Walter 
a vyzval ho, kdyby někdo přišel, aby 
ho nešetřil. Po Šírkově odchodu usly-
šel Jelínek kroky a najednou se před 
ním objevil policejní strážník Karel 
Kubrt, který se ptal, co tam dělá. Je-
línek chtěl utéct, ale strážník po něm 
hodil obušek a Jelínek ze vzdálenosti 
asi 3 kroků na strážníka Karla Kubr-

ta vystřelil. Ihned prvním výstřelem 
byl zasažen do pravé strany prsou 
nad klíční kostí, přičemž byla po-
škozena i krční tepna. Jelínek potom 
vystřelil ještě dvakrát, ale strážníka 
Karla Kubrta už nezasáhl. Jelínek po 
výstřelech utíkal dále a v jedné ulici 
se setkal se Šírkem, který tam stál. 
Oba pak společně uprchli k  Orli-
ci. Dostali se přes řeku až do lesa za 
Albrechtice, kde měli ukrytá kola, 
a vydali se do Pardubic. Odtud Josef 
Šírek odjel do Prahy. Strážník Karel 
Kubrt byl těžce zraněn, nemohl si 
přivolat pomoc, ale byl schopen se 

odplazit před budovu ven. Následně 
byl s  těžkým zraněním převezen do 
okresní nemocnice v  Opočně, kde 
za jednu hodinu po příjezdu svému 
zranění podlehl. Četnictvo okamžitě 
zahájilo pátrání po pachatelích zlo-
činu. 8. července 1930 měl František 
Jelínek nedorozumění se svou mi-
lenkou Ludmilou Sládkovou, které 
v jejím bytě vyhrožoval, že ji zastřelí. 
Vzápětí vytáhl z kapsy revolver. Slád-
ková později ze strachu věc oznámila 
četnictvu, které provedlo u Františka 
Jelínka domovní prohlídku a  našla 
nabitý revolver, krabičku s  náboji 

a kasařské náčiní. František Jelínek se 
po krátkém zapírání doznal ke všem 
svým zločinům i ke střelbě na obec-
ního strážníka Karla Kubrta, kdežto 
záhy zatčený Josef Šírek vše zarputile 
popíral.

(Zdroje: Státní archiv Rychnov 
nad Kněžnou, Kramerius  – Lidové 
noviny, Orlické proudy, Národní 
politika a Památník četnické stanice 
Týniště nad Orlicí)

Martin Urban
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 �František Ferdinand dEste na honu u 
Častolovic pod dohledem četníka

 �Rakouský četník okolo roku 1900

 �Pomník hajného Františka Brandejse

 �Pohřeb obecního strážníka Karla Kubrta

 �C.k. četník se služebním psem u oběti pytláka
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Dne 6.  2. se konala v  knihov-
ně přednáška na téma Černobyl. 
Přednášející přijeli v  počtu osmi 
lidí, pod vedením Ing. Tomáše 
Luňáka, přesně tak, jak spolu tato 
parta mladých lidí podnikla tento 
zajímavý a pro někoho možná rizi-
kový výlet. Tím, že si postupně pře-
dávali slovo a  nebo se doplňovali, 
učinili vyprávění hodně zajímavým 
a osvěžujícím. Každý z nich si vzal 
na starosti určitý úsek z  toho, co 

nám hodlali sdělit. Ať už, jak se tam 
nejlevněji a  bezpečně dostaneme, 
kde je vhodné se ubytovat, kdy už 
je záření nebezpečné pro tělo a co 
to s ním dělá, srovnávali jsme pobyt 
s rentgenovými paprsky v lékařství, 
letem v letadle apod. Víme, co tam 
můžeme vidět, kde je možnost 
se vyfotit a  kde ne, kam můžeme 
chodit a kam už se nesmí. Jak měří 
dozimetry jsme viděli přímo na 
videu. Jejich průvodkyně mluvila 

česky, což bylo velké štěstí. Samo-
zřejmě jsme nepřišli ani o  auten-
tický výbuch, který jsme sledovali 
přímo na videu. Proč k tomu došlo, 
už dnes také známe, i o tomto ne-
chyběl podrobný výklad. Dozvěděli 
jsme se, jak město vypadalo před-
tím a  potom. Zároveň jsme mohli 
vidět i osmý div světa – tajný Radar 
Duga, což je tajná sovětská anténa, 
ukrytá v  černobylské oblasti. Pře-
zdívalo se mu ruský datel, jelikož 

rušil rádiové frekvence. Ač si mno-
zí myslí, že toto téma je pochmur-
né, tak přesto atmosféra v sále byla 
skvělá, přednáška nám byla podána 
s takovým jemným humorem, jaký 
dovedla tato skvělá parta mladých 
inženýrů vytvořit. Správně zvolené 
téma svědčilo i na dotazech a reak-
cí lidí, kteří si je přišli poslechnout. 
Myslím si, že jsme si všichni dobili 
energii do života.
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Další akcí, která proběhla 20. 2. , 
nesla název O  starých řemeslech 
aneb od učedníka po mistra. Před-
nášet přijel brněnský archivář Mgr. 
Radek Vágner. Vysvětlil nám, jak se 
žilo vandrovním tovaryšům, proč 
měly cechy šenk, kdo to byl krájá-
nek, prskař či brabenář. Seznámili 
jsme se nejen s  obecným vývo-
jem řemesel a  cechů v  minulosti, 
ale nastínili jsme si i  běžný život 
těch, kteří se řemeslu učili, vyučili 
a poté ho i provozovali. Seznámili 
jsme se nejen s obecným vývojem 
řemesel a  cechů v  minulosti, ale 
nastínili jsme si i běžný život těch, 
kteří se řemeslu učili, vyučili a poté 

ho i  provozovali. U  této přednáš-
ky jsme se i dozvěděli, jak mnoho 
bylo dřív svátků, během nichž se 
nepracovalo. Jenom velikonoční 
svátky se slavily 14 dní, takže hod-
ně svátků pak bylo zrušeno. A proč 
některé babičky malým dětem říká-
valy: „řveš jak vápeník“, který přijel 
na náměstí a volal: „vápno, vápno“. 
Doporučena nám byla i  zajímavá 
literatura, i když některé tituly mají 
až 500 stran. Dotazy i  ohlasy byly 
veliké.

Děkuji všem za účast i  skvělou 
atmosféru. Tyto zážitky jsou neo-
pakovatelné.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V KNIHOVNĚ V ÚNORU
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datum- den čas název druh místo konání

16. 4. čt 17:00 Diastáza - a co s ní? - Jolana Novotná přednáška Městská knihovna

24. 4. pá 15:00 Botanická vycházka - Mgr. Jan Doležal vycházka Městská knihovna

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V DUBNU 2020
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ZZááppiiss  nnoovvýýcchh  žžáákkůů    

ddoo  ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkéé  šškkoollyy  

pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  
Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium  
V úterý 12. května a ve středu 13. května 2020  
na talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu  
do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. 
 

Úterý 12. května 15 – 18 hodin 
Středa 13. května 15 – 18 hodin 
 
Informace na stránkách www.zustyniste.cz,  
na telefonních číslech 494 371 513, 775 188 450 nebo 
v kanceláři ZUŠ.   
 
Zájemci o studium se mohou přihlásit i mimo uvedené 
termíny po osobní domluvě s vedením školy. 
 
Těšíme se na nové tváře! 

 
 

 
    NOVÝ PŘEDMĚT 
              VÝTVARNÉHO OBORU 
  Přípravný kurz pro    

přijímací zkoušky  
na SŠ 

 

    TANEČNÍ  
        OBOR 
Otevírá  
samostatnou    
         skupinu  
  pro žáky z MŠ 
  

    
      

 LITERÁRNĚ-      
   DRAMATICKÝ OBOR  
 

   Otevírá samostatnou    
         skupinu  
       pro budoucí  
           prvňáčky 
  

    
      

  
 Hledáme nové 
 zpěvačky 
  a 
  zpěváky  
  

    
      

  
  
 

FOLKÓRNÍ SOUBOR 
    hledá tanečníky  
             a  
       zpěvačky 

    
      

Až se jaro zeptá…Před zahájením 
jarního provozu na hřišti v Petrovi-
cích byla na přelomu února a března 
provedena rekonstrukce sprcho-
vých koutů v  obou kabinách, nově 

byly rekonstruovány obě toalety vše 
včetně výměny sanitárního zařízení 
a výmalby. Nákladově se na této akci 
podílelo město Týniště nad Orlicí 
a SK Petrovice. Ostrý provoz bude na 

tradiční zabíjačce 14. 3.
Dále zveme příznivce fotbalové 

kopané na první domácí utkání 19.4 
proti týmu Rovně.

Výbor SK si dovoluje širší veřej-

nost pozvat na tradiční pálení čaro-
dějnic, které proběhne již 25. 4.

Na všechny akce zve výbor SK

Jaroslav Kumpošt

REKONSTRUKCE SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HŘIŠTI V PETROVICÍCH



Rychnov n. Kn.
Kostelec n. Orl.

Prodej a servis
Dobruška
Týniště n. Orl.

491 618 918

www.INDIGOumi.cz

DATACENTRUM

Prodejny
eShop

Servis

EET - POS

EET Bez poplatků

EET-POS plná verze + mobilní
tiskárna 5802LD

2 850 Kčod

X-POS FiskalPRO N3

3 999 Kčod

Týniště nad Orlicí 190x58 mm 4B 2020 „Tchán 1“

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

Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil

 
Z DŮVODU 

PANDEMIE COVID-19 

PŘELOŽENO
NA 2021

REKLAMNÍ AGENTURA - MEGA  |  739 378 831  |  objednavky@mega-cz.com  |  www.123textil.eu



www.tlapnet.cz

v týništi nad orlicí
30. 4. 2020 / 15.00 HOD. / Mírové A Tyršovo nám.

Hry a soutěže pro děti / vstup zdarma!

MĚSTO  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

HLAVNÍ 
PARTNER akce

www.tyniste.cz

PRAGO UNION / Band-a-SKA 
Pískomil se vrací / Foxy Mama / The Hops Party / Whatrock

vypsaná fixa
mŇÁGA A ŽĎORP

Z DŮVODU 
PANDEMIE COVID-19 

ZRUŠENO


