
KVĚTEN 202059. ročník

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

#ZŠ v online režimu#ZŠ v online režimu



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
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A) Schvaluje:

1. Jednorázový poplatek 5000 Kč 
za umístění psa do psího útulku 
Psí domov Lukavice, maximál-
ně pro 3 psy za rok.

2. Smlouvu o nájmu prostor slou-
žících podnikání, a to části bu-
dovy čp. 234 na pozemku 230/1 
v k. ú. Týniště nad Orlicí o vý-
měře 28 m2 pro REMACH UH, 
s.r.o., IČ: 03603270, za cenu 
5.320 Kč/měsíc od 1.  5.  2020 
a  ukládá starostovi města ná-
jemní smlouvu podepsat.

3. Směrnici č. 1/2020 pro zadá-
vání veřejných zakázek malého 
rozsahu (ÚSC  – Město Týniště 
nad Orlicí) a  ukládá starostovi 
města směrnici podepsat.

4. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 8800082925_2/
VB/P plynárenské zařízení 
„PREL NTL přípojka, Týniš-
tě nad O., čp 825, p. Štěpán, 
číslo stavby: 880008295“ mezi 
smluvními stranami: opráv-
něná GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, zastoupena na základě 
plné moci společností Grid-
Services, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

5. Smlouvu o  dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení - Štěpánov-
sko  – přílož ke kabelům 1kV 
ČEZ Distribuce, a.s.“ za cenu 
2 578 417 Kč včetně DPH mezi 
smluvními stranami: Energo-
montáže Votroubek, s.r.o., Ji-
ráskova 318, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou a  Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

6. Na základě doporučení sociální 
a  zdravotní komise umístit do 
uvolněného bytu v  DPS v  Ge-
riatrickém centru Týniště nad 
Orlicí paní K. B. od 1. 4. 2020.

7. Opatření v  provozu příspěv-
kové organizace Služby města 
Týniště nad Orlicí na základě 
jejich žádosti.

8. Prominutí plateb nájemného 
z  nebytových prostor v  ulici 
17. listopadu č.p. 202 a 203 Tý-
ništi nad Orlicí pro firmu KOZ-
LOVA PUTYKA, s.r.o., Týni-
ště nad Orlicí, až do ukončení 
omezení stanoveného vládou 
České republiky pro provoz re-
stauračních zařízení.

B) Bere na vědomí

1. Vyjádření k veřejnoprávní kon-
trole ze dne 2. 10. 2019 v Mateř-
ské škole – U Dubu, Družstevní 
938, 517 21 Týniště nad Orlicí.

2. Oznámení o  konání kulturní, 
sportovní, prodejní, reklamní 
akce dne 1.  5.  2020 v  prostoru 
Areálu chovatelů Týniště nad 

Orlicí pořádané OV KSČM 
Rychnov nad Kněžnou.

C) Ukládá

1. Příspěvkovým organizacím 
města Týniště nad Orlicí, včet-
ně Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí, připravit zprávu 
o  finančním dopadu za měsíce 
3, 4, 5/2020, který vzniká v prů-
běhu pandemie koronaviru.

Termín:10. 6. 2020
Odpovídají: ředitelé příspěvko-
vých organizací

 

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby 
č. IV-12-2019924/SOBS VB/1 
Týniště n/Orlicí, Voklik, p.č. 
1446/45-knn mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností GTT a.s., Horňátec-
ká 1772/19, 182 00 Praha a bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Stavební 
úpravy, přístavba a  nástavba 
základní umělecké školy Týni-
ště nad Orlicí“ firmu KERSON 

spol. s r.o., č.p. 80, 517 93 Dob-
ré, IČ 45536040, s  nabídkou 
nejnižší ceny 20 149 892,01 Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi 
města s  vítězem smlouvu po-
depsat.

3. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
(IČ 608 84 541) v  souladu se 
Zřizovací listinou vyřazení a li-
kvidaci nepotřebného majetku 
z  důvodu zastaralosti a  ne-
funkčnosti dle žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v souladu se Zřizo-
vací listinou z  důvodu nevyu-
žitelnosti ve vlastní  organizaci 
a v ostatních příspěvkových or-
ganizacích, vyřazení a následný 
prodej sporáku značky MORA 
dle specifikace v žádosti.

5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o ná-
jmu prostor sloužících podni-
kání ze dne 31.  07.  2015 uza-
vřené mezi Městem Týniště 
nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 
00275468 a  panem L. L., trv. 
pobyt ***.
 

Libor Koldinský starosta 
Pavel Nadrchal místostarosta

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

Usnesení č. 32
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 23. 03. 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 33
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 6. 4. 2020

Koronavirus v  těchto dnech už 
nějakou dobu mění naše životy 
a  uvrhuje nás do nepříjemných 
nejistot. Chod města Týniště nad 
Orlicí je také, bohužel, významně 
ovlivněn. Starosta společně s  ra-
dou města postupně a  za chodu 
zavádějí potřebná opatření. Jsou 
situace a  problémy, které změnit 
neumíme a  které jsou v  rukách 

státu. Stále ale zůstává výrazný 
prostor, který ovlivnit můžeme. 
Mám na mysli zejména fungování 
městských příspěvkových organi-
zací a  dále organizací s  podílem 
města a  těch, kteří pomáhají těm 
nejzranitelnějším. Očekáváme 
citelný propad finančních pro-
středků do městské pokladny. 
Z předchozích let má ale město na 

svých účtech vytvořenou finanční 
rezervu, která se bude nyní ho-
dit a  pomůže zmírnit dopady na 
městské finance. Chod města se 
nezastavil a  nezastaví. Přes po-
kles příjmů zůstanou zachovány 
nezbytné a potřebné opravy a zů-
stane zachována část plánovaných 
investic. Město zůstane po dobu 
omezení nadále čisté, upravené 

a  s  fungujícím svozem odpadů. 
V  rámci možností jsou zachová-
ny služby občanům. Postupně, jak 
dojde k  rozvolňování omezení, 
bude naší snahou obnovit plně 
chod města. Částečná omezení se 
ale dotknou každého z  nás. Jsme 
otevřeni pomoci, tam, kde je to 
v našich silách.

Pavel Nadrchal, místostarosta

JEN KRÁTCE…

Vzpomínka

Dne 27. 5. 2020 uplyne již 20 let od úmrtí pana Pavla Kapuciána.
Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. května uplyne 10 rokú, kdy nás náhle opustil tatínek, děde-
ček Miloslav Hlavatý.                        Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Poděkování

Poliklinika Týniště nad Orlicí děkuje Mysliveckému sdružení Petro-
vice nad Orlicí za finanční příspěvek na zakoupení ochranných pro-
středků.

Velmi nás tento dar potěšil.

VZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍ
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Hospitální nadace Františka An-
tonína Sporcka v  Kuksu věrna 
svému poslání  – podpoře hu-
manitárních a  etických hodnot - 
uspořádala sbírku na dezinfekční 
prostředky pro dětské domovy, 
domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem i terénní pra-
covníky sociální péče. Dobročin-
nou akci inicioval a  zajištěním 
dezinfekčních prostředků včet-
ně jejich distribuce byl pověřen 
správní radou nadace její před-
seda Drahoslav Chudoba z  Bělé 
v Orlických horách. Tolik potřeb-
nou pomoc využila zařízení na 
Rychnovsku, Pardubicku, Cho-
ceňsku, Litomyšlsku, Poličsku, 
v Moravské Třebové i v internátní 
Církevní škole logopedické a Ma-
teřské škole logopedické Don 
Bosco v Praze.

Finanční prostředky na rukavice 
a  dezinfekční prostředky poskyt-
ly na základě darovacích smluv 

podnikatelské subjekty. Jejich za-
koupení proběhlo ve spolupráci 
s náměstkem hejtmana Pardubic-
kého kraje Michalem Kortyšem 
a  vedením Střední průmyslové 
školy chemické v Pardubicích.

Slovo předsedy nadace Drahosla-
va Chudoby:

„Koronavir zasáhl téměř celý 
svět, a  bohužel nepřipravený. 
Naši zemi nevyjímaje. Možná nás 
tento čas přivede k zamyšlení, jak 
se chováme k životnímu prostře-
dí, jak hospodaříme s  vodou, ale 
také jak se chováme k  sobě jako 
lidé navzájem. Všude se píše, že 
se svět změní a  nebude to stejné 
jako před vypuknutím pandemie. 
Já věřím, že tomu tak bude a ko-
nečně si uvědomíme hodnoty ži-
vota, víry, lásky a také že bez prá-
ce nejsou koláče. A  že důkazem 
dobrých úmyslů bude opět prosté 
podání ruky“.

HOSPITÁLNÍ NADACE FRANTIŠKA ANTONÍNA HRABĚTE 
SPORCKA POMÁHÁ ZAŘÍZENÍM PRO DĚTI A SENIORY

Ve středu 27.  5.  2020 se měs-
to Týniště nad Orlicí již počtvrté 
připojí k  celorepublikové kampani 
zaměřené na podporu lidí trpících 
roztroušenou sklerózou. V  tento 
den, který je v letošním roce dnem 
roztroušené sklerózy (koná se vždy 
poslední středu v  měsíci květnu), 
bude jedna z  dominant města Tý-
niště - vodárenská věž nasvícená 
zelenou barvou, barvou naděje pro 
všechny nemocné.

Nasvícením věže chceme jako 
město vyjádřit solidaritu s  lidmi, 
kteří trpí roztroušenou sklerózou 
a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. 

Město Týniště rovněž finančně při-
spívá Domovu svatého Josefa v Ži-
rči, který je modelovým a jediným 
zařízením v České republice posky-
tujícím nemocným roztroušenou 
sklerózou komplexní lůžkovou péči 
zaměřenou na specializovanou re-
habilitaci.

Děkuji ředitelce Služeb města 
Týniště paní Jitce Gažiové a jejímu 
týmu za spolupráci a vedení města 
za podporu.

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ OPĚT ZAZÁŘÍ ZELENĚ

Dne 12. 3. 2020 byla mateřská škola 
uzavřena z  rozhodnutí krizového 
štábu MÚ Týniště nad Orlicí. 
Nikdo z  nás (učitelek, provozních 
pracovníků i  rodičů) nevěděl, na 
jak dlouho to bude. Někteří z nás si 
říkali: „vždyť je to zase nějaký druh 
chřipky“, jiní tušili, že situace bude 
vážnější. Rodiče teď mají těžkou 
úlohu, zůstali s dětmi doma a musí se 
jim věnovat téměř 24 hodin denně. 
Proto se učitelky rozhodly rodičům 
pomocí alespoň prostřednictvím 
webu. Na našich webových stránkách
ms-mesto.tyniste.cz jsou pro rodiče 
obecné informace a  nápady a  také 
je zde rubrika „předškoláci“. Zde 

učitelky shromažďují v  různých 
kolonkách nápady nejen na ukrácení 
chvíle, ale i na rozvoj různých oblastí 
dítěte. Tato rubrika není určena jen
5-6letým dětem, ale najdete tu 
nápady i  pro mladší děti. Je zde 
kolonka „pracovní listy“, kde si 
můžete stáhnout jakékoliv pracovní 
listy ve formátu pdf (pracovní 
listy, Velikonoce a  pracovní listy 
pro předškoláky). V  kolonce 
„grafomotorika“ můžete najít 
to, co s  dětmi můžete vykonávat 
každodenně, doplněné webovými 
stránkami pro další náměty. Dále 
jsou zde „hry a cvičení vhodná pro 
předškoláky“(rozvoj smyslového 

vnímání, zrakového i  sluchového 
vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, 
myšlení a řeči a rozvoj matematických 
představ). Je zde něco málo o „školní 
zralosti, desatero pro rodiče dětí 
předškolního věku, příručka o školní 
zralosti – „chystáme se do 1. třídy“.
„Watts English“ vám nabízí odkaz na 
výukové portály My Wow!. Pokud se 
nově zaregistrujete, máte přístup na 
30 dní zdarma. Kolonka „jak rozvíjet 
předškolní děti“ vám dává ucelený 
a  vyčerpávající přehled všeho, co 
můžete s dětmi každý den prožívat. 
Prohlížejte si rodinné fotografie 
a vyprávějte o tom, jaké to bylo, když 
jste byli malí. Občas si zazpívejte, 

zpěv zlepšuje náladu, Pokud chodíte 
ven do přírody, povídejte si o všem, 
co vidíte a zkoumejte. Můžete s dětmi 
rozvíjet orientaci v  prostoru  – 
určovat, jakým směrem jsou důležité 
objekty města. Večer si s  dětmi 
vyprávějte příběhy a  na „dobrou 
noc“ můžete přečíst pohádku. Druhý 
den vám na oplátku mohou tu samou 
pohádku děti převyprávět svými 
slovy. Těšte se z každé chvíle společně 
prožité. Doufejme, že se situace za čas 
uklidní, vše se dostane do normálu. 
Přejeme vám, abyste celou situaci 
všichni ustáli a  abychom se všichni 
co nejdříve setkali.

Kolektiv učitelek mateřské školy

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

 �Týniště nad Orlicí, Geriatrické centrum (Drahoslav Chudoba s ředitelkou centra Mgr. Marií Vackovou)
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Rádi bychom touto cestou chtěli moc poděkovat všem, kteří 
se zapojili do šití roušek pro naše seniory a  zaměstnance. Díky 
vaší úžasné práci a  rychlé pomoci obdrželi roušky nejen všichni 
obyvatelé Geriatrického centra, ale i zaměstnanci a klienti terénní 
pečovatelské služby v  době, kdy roušky nebyly nikde k  sehnání. 
Poděkování také patří všem, kteří na nás v  této nelehké době 
nezapomněli, ať již milými vzkazy, přenosem dětských vystoupení 
ze ZUŠ Týniště nad Orlicí či darováním roušek, respirátorů, 
dezinfekce, ochranných štítů. Velmi si této podpory vážíme 
a  věříme, že to společnými silami všechno zvládneme, i  přes 
opaření, na která nejsme zvyklí. Přejeme si, aby v  Geriatrickém 
centru byl zase slyšet smích dětí a na tvářích seniorů zářily úsměvy. 
Děkujeme.

Marie Vacková

PODĚKOVÁNÍ GERIATRICKÉHO 
CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



PADĚLATELÉ

Dalo by se říci, že padělání 
peněz je druhým nejstarším ře-
meslem. Vzniklo vlastně ihned 
potom, co lidé poznali hodnotu 
peněz. Už tehdy se objevili mezi 
nimi nepoctivci, kteří přemýšle-
li, jak se dostat k penězům jiným 
způsobem než poctivou prací. 
Nejjednodušší bylo vytvoření 
vlastního platidla, podobajícího 
se co nejvíce penězům obecně při-
jímaným. V době první republiky 
byly známy dva způsoby falšování 
mincí, a  to padělky ražené nebo 
lité. K  ražení mincí potřeboval 
padělatel nejen dobrý razicí stroj, 
ale také dobré raznice. Raznice se 
zhotovovaly vyleptáním obrazců 
mince do oceli nebo mědi. Kvůli 
používání různých typů razicích 
strojů byla výroba těchto padělků 
značně hlučná a  riziko odhalení 
velmi vysoké. Proto tímto způ-
sobem mince padělali většinou 
podnikatelé a řemeslníci, kteří při 
svém zaměstnání tyto stroje běžně 
používali, a nebudili tak žádné po-
dezření. Lité padělky byly výrobně 
mnohem jednodušší, ale i v tomto 
případě padělatel potřeboval ur-
čité odborné znalosti a  zručnost. 
I přes veškerou preciznost při vý-
robě litá mince nedosahuje vzhle-
du ražené. Je lépe rozeznatelná, 
protože kresba je neostrá a na hra-
ně většinou zůstanou stopy po ot-
voru, kterým byl kov do formy lit. 
K výrobě forem se užívalo železa, 
dřeva, porcelánové hlíny a nejčas-
těji obyčejné sádry. Nejdříve na 
sklo nebo jinou hladkou podložku 
potřenou olejem položí pachatel 
pravou minci, kterou chce padě-
lat. Z  lepenky či jiného materiálu 
vytvoří jednoduchý rámeček. Ten 
pak vyplní sádrou a nechá ztvrd-
nout. Stejným způsobem vytvoří 
také otisk rubové strany mince. Po 
složení obou částí formy vytvoří 
licí otvor, který směřuje k otisku. 
Potom už může odlévat. K  zho-
tovování těchto padělků pacha-
telé používali různé směsi kovů, 
nejčastěji však cínu, zinku, mědi, 
zvonoviny, olova a bismutu. Takto 
zhotovené peníze se nedaly ihned 
použít, protože na jejich okraji 
vznikl zvýšený úzký proužek, kte-
rý bylo nutné odstranit pilníkem. 
Po takto upravené minci zbýva-
lo ještě dodělat rýhování, nápisy 
nebo ozdoby na okraji, ručně vy-
leštit a postříbřit.

Tohoto druhého způsobu výro-
by padělků mincí použili pachate-
lé také v  jednom zajímavém pří-
padu týnišťské četnické stanice.

Od září  1934 začalo v  různých 
městech severovýchodních Čech 
četnictvo vyšetřovat případy udá-

spolupůsobí při padělání peněz 
nebo jich udávání, jakož i ten, kdo 
bez takového dorozumění padě-
lané peníze k tomu konci z ciziny 
do území Československé repub-
liky dopraví. Viník budiž potres-
tán těžkým žalářem. Doživotním 
těžkým žalářem pokud se týče 
doživotní káznicí, budiž potrestán 
viník při okolnostech zvlášť přitě-
žujících zejména, byly-li padělány 
peníze vysoké úhrnné ceně aneb 
aby poškozena byla hodnota pla-
tidel Československé republiky.“

Další případ jsem našel v okres-
ním archívu ve fondu Okresního 
soudu v  Kostelci nad Orlicí. Stal 
se krátce po objevení padělatel-
ské dílny a dobře popisuje, jak se 
mohl i  poctivý člověk dostat do 
problémů. Dokument obsahuje 
materiály a  výpovědi z  vyšetřo-
vání dělnice Františky Pelikánové 
z  Týniště pro udání falešné dese-
tikorunové mince. Vyšetřování 
vedli zdejší četníci štábní stráž-
mistr Antonín Pinc a  strážmistr 
Josef Jarý. Podle jejich zápisu se 
celý čin odehrál takto:

„Dne 29. května 1935 bylo zde 
oznámeno Josefem Křovákem, 
zřízencem městské elektrárny 
z Týniště nad Orl. č. p. 384, že mu 
při vybírání doplatku za elektrické 
osvětlení bylo placeno neznámým 
pachatelem nepravou desetikoru-
novou mincí, která se liší dutým 
zvukem a  podle vzhledu jest od 
pravé k nerozeznání.

Při vyšetřování bylo zjištěno od 
svědkyně Anny Havlové, manžel-
ky řezníka z Týniště nad Orl. č.p. 
460, že v době po objevení paděla-
telské dílny v Týništi nad Orl., při-
šla asi v úterý podezřelá Pelikáno-
vá do jejich krámu a prohlásila, že 
jí dala v  minulém týdnu v  drob-
ných penězích nazpět vrácených 
jeden padělek desetikorunové 
mince. Havlová řekla podezřelé 
Pelikánové, jak to může s  tako-
vou jistotou tvrdit a  že jí žádný 
padělek nedala. V té době neměla 
Pelikánová dotyčnou podezře-
lou minci s  sebou a odešla. Krát-
ce nato v  týdnu ve čtvrtek aneb 
v  pátek přišla opětně podezřelá 
Pelikánová do řeznického krá-
mu a  u  Anny Havlové kupovala 
za desetikorunovou minci 1/2 kg 
vepřového masa a sádla. Svědkyně 
Havlová tázala se Pelikánové, zda 
mince, kterou platí, jest ona fa-
lešná mince, prohlásila podezřelá 
Pelikánová, že jest to ona falešná 
mince, kterou jí Havlová minu-
lého týdne v  sobotu v  drobných 
penězích dala zpět. Vzhledem 
k  údajům podezřelé Pelikánové, 
uvedených v  článku III., byl do-
tázán svědek Rudolf Hlaváč, ve-
doucí dělnické prodejny v Týništi 

ní velmi zdařilých padělků stří-
brných dvacetikorun. Dlouhou 
dobu se nedařilo nalézt žádnou 
stopu vedoucí k  odhalení pacha-
telů této trestné činnosti. Teprve 
oznámení četnické stanice z  Ho-
řic v  Podkrkonoší přineslo první 
konkrétní informace o  jednom 
z  rozšiřovatelů. Tehdy ještě ne-
známý muž se pokusil v  trafice 
rozměnit dvacetikorunu, ale když 
trafikantka minci začala pečlivěji 
prohlížet, dal se ihned na útěk. 
Poškozená trafikantka však udala 
popis osoby. Druhého dne se ode-
hrál podobný případ v  nádražní 
restauraci v  Hradci Králové, kde 
také neznámý muž stejného po-
pisu jako v  předchozím případě 
zaplatil číšníkovi padělanou dva-
cetikorunou. Na konkrétní stopu 
přišlo četnictvo až v obci Chuch-
elná u Semil. Zde už nějakou dobu 
sledoval četnický strážmistr míst-
ního občana Bohuslava Buriánka. 
Tento známý pašerák byl podezře-
lý z  udávání padělků dvacetiko-
run. Na základě těchto podezření 
provedlo četnictvo domovní pro-
hlídku, při které bylo nalezeno 
několik padělků. Buriánek se bě-
hem výslechu přiznal a  prozradil 
další osoby, které mu dávaly min-
ce k  proměnění. Po této výpově-
di nestála vyšetřovatelům v  cestě 
k  zatčení celé skupiny padělatelů 
žádná překážka. Všechny získané 
stopy teď vedly do Týniště nad 
Orlicí. Místnímu četnictvu posí-
lenému o kolegy z Hradce Králové 
se podařilo zatknout Jana Menzla 
a  jeho zetě Rudolfa Bauera z  Tý-
niště. Současně byla také v  lesíku 
Olšina objevena dobře ukrytá 
polopodzemní dílna vybavená 
veškerým padělatelským nářadím 
a  dobře ukrytými kovy. V  dílně 
bylo nalezeno také 2 000 hoto-
vých, k  distribuci připravených 
dvacetikorun velmi dobré kvality, 

rozeznatelných od pravých mincí 
pouze podle zvuku. O  něco poz-
ději se podařilo zatknout na růz-
ných místech další komplice. Byli 
jimi František Bém z  Chuchelné, 
František Kobsa z  Jindřichova 
Hradce a  Emílie Kolovratníková. 
Dalším vyšetřováním četnictvo 
zjistilo, že hlavou celé skupiny 
je vlastně první zatčený pašerák 
Bohuslav Buriánek, který při kon-
frontaci s  výpověďmi ostatních 
zatčených doplnil celý příběh. Ten 
začal 28.  května  1934 v  Olomou-
ci, kde se obviněný setkal s právě 
propuštěným padělatelem Fran-
tiškem Hlavatým. Společně pak 
odjeli do Přerova a  již druhý den 
si zřídili v  pronajatém bytě dílnu 
na výrobu kovových desetikoru-
nových mincí. Buriánek se stal 
Hlavatého učněm, který ho do 
tajemství výroby zasvěcoval. Další 
den však byli z pronájmu vykázá-
ni, protože bytné poškodili náby-
tek. I přesto se jim za tak krátkou 
dobu podařilo vyrobit padělky 
v  celkové hodnotě 370 Kč. Tuto 
spolupráci však ukončilo Burián-
kovo zatčení a  tříměsíční odsou-
zení k  těžkému žaláři za rozšiřo-
vání padělků. Po svém propuštění 
odjel Buriánek do Semil, kde začal 
vyrábět vlastní padělky. Postupem 
času vytvořil kolem sebe skupinu, 
ze které si vybral svého učně pa-
šeráka Rudolfa Bauera a  toho do 
výroby zasvětil.

Způsobená škoda přesáhla část-
ku 40 000 Kč, a  tak většina obvi-
něných mohla očekávat přísné 
tresty. Zákon číslo 269 Sb. ze dne 
22. května 1919 o  trestech za pa-
dělání peněz hovoří jasně:

„Zločinu se dopouští, kdo pa-
dělá peníze, aby je udal jako pra-
vé, nebo kdo dorozuměv se ať 
před činem, ať po činu, s pachate-
lem neb osobou jinak na činu zú-
častněnou, jakýmkoli způsobem 
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nad Orl. č.p. 427. Svědek Hlaváč 
udal, že v krátké době po objevení 
padělatelské dílny v  Týništi nad 
Orl. přišla do prodejny podezřelá 
Pelikánová. Tehdy něco kupovala 
a  platila desetikorunovou min-
cí. Hlaváč vzal minci, uhodil s ní 
a  řekl Pelikánové: „Kdepak jste 
k  tomuhle přišla?“ Pelikánová na 
to prohlásila: „Vždyť jsem ji do-
stala u  vás.“ Později pak však se 
zase upamatovala, že ji měla do-
stati od manželky řezníka Anny 
Havlové.

Z výsledku podrobného šetření 

není vyloučeno, že podezřelá de-
setikorunová mince, kterou ob-
držel zřízenec městské elektrárny 
z  Týniště nad Orl. při vybírání 
za osvětlení, pochází od pode-
zřelé Františky Pelikánové. Tato 
mince byla předložena kriminál-
ní ústředně, oddělení pro stíhání 
padělatelů platidel u  policejního 
ředitelství v Praze k posudku.“

Dne 8.  července  1935 obdr-
žel Okresní soud v  Kostelci nad 
Orlicí výsledek expertízy s  tímto 
textem:

„K  trestnímu udání zdejší čet-
nické stanice číslo jednací 1186, 
ze dne 15. června 1935, 4. a 5. od-
stavec II. článku oznamují, že po-
dle sdělení policejního ředitelství 
(kriminální ústředna) v Praze čís-
lo jednací 344712, ze dne 1.  čer-
vence  1935, jest tato k  posudku 
zdejší četnickou stanicí zaslaná 
desetikorunová mince pravou, má 
pouze výrobní vadu.“

Z tohoto případu vyplývá, že se 
do oběhu mohly dostat také nepo-
dařené výrobky státní mincovny, 

které při podrobnějším zkoumání 
vykazovaly znaky padělku, a  te-
prve odborná expertíza dokázala 
jejich pravost.

Pavel Rulík

Prameny a literatura:

Okresní archív Rychnov nad Kněž-
nou, fond: Okresní soud Kostelec 
nad Orlicí; Zákon 269 Sb. Znění 
účinné od 4. 6. 1919 do 31. 7. 1950
Učebnice pátrací taktiky, Rudolf 
Košťák, Praha 1935; Sbíráme min-
ce, Pavel Frouz, Praha 2010; Časo-
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Po úspěšné spolupráci s  ekolo-
gickým střediskem Sever v Hradci 
Králové jsme se rozhodli pro po-
kračování ekologických programů 
pro další ročníky. Koncem února 
se žáci 7. ročníků dozvěděli o tom, 
co ohrožuje naše lesy a  jak je mů-
žeme chránit. Nejdříve bylo třeba 
zjistit, proč jsou pro nás lesy vlast-
ně tak důležité a  jaké plní funkce. 
Žáci zjistili, že les se nemusí využí-

vat jen na produkci dřeva, ale jsou 
i  jiné tzv. mimoprodukční funkce. 
Ve skupinkách správně odvodili, 
že je to třeba funkce rekreační, kli-
matická, vodohospodářská, půdo-
ochranná a v neposlední řadě také 
environmentální. Porovnali druho-
vou skladbu v  minulosti, kdy pře-
vládaly hlavně listnaté stromy, se 
současností, kdy je sice vyšší lesna-
tost, ale převládají smrkové mono-

kultury. Lektorka žákům vysvětlila, 
co ohrožuje smrkové monokultury. 
Kromě hmyzích škůdců (lýkožrou-
ta a  bekyně mnišky) jsou to také 
klimatické poměry (nedostatek 
srážek, námraza, silný vítr), dřevo-
kazné houby a znečištění životního 
prostředí. Z ekoprogramu vyplynu-
lo, že je třeba přistupovat k lesnímu 
hospodářství s rozmyslem, nezapo-
menout na klimatické změny a re-

spektovat druhovou skladbu lesa 
dle vegetačních stupňů.

Ekologický program na téma 
Globální problémy a  my byl plá-
nován pro žáky 8. ročníků, ale bo-
hužel z důvodu epidemie Covid-19 
se nemohl uskutečnit. Žáci o něho 
ale nepřijdou, proběhne v náhrad-
ním termínu během školního roku 
2020/2021.

Mgr. Alena Uhlířová

Dne 10.  3. v  úterý mě zastih-
la zpráva o  uzavření škol, když 
už jsem byla doma. Žákům jsem 
nedala žádné pokyny ani jsem se 
s nimi nerozloučila. Pracovní se-
šity a čítanky zůstaly ve skříni ve 
škole, aby je žáci nemuseli „tahat” 
sem a tam. „V pohodě”, řekla jsem 
si, „na 14 dní to nevadí. “

Sešli jsme se ve škole a co teď? 
Jak jim předáme úkoly, zadání 
práce? A  co naše prezentace vy-
tvořené na interaktivní tabuli? 
A  co naši nejmenší žáci na prv-
ním stupni? Našemu vedení jde 
hlava kolem. Zahltili jsme ho 
svými dotazy nejen my učitelé ale 
i rodiče…

Padlo rozhodnutí, všechny 
informace budou na webových 
stránkách školy nejen pro rodi-
če, ale i  žáky. Vytvořili jsme své 
přípravy na plánovaných 14 dní. 
A náš zástupce Míra Kozel byl na 
roztrhání. „Mně to nejde uložit.” 
„Mně to někam zmizelo. “ „Já ne-
vím, jak mám převést soubor do 
PDF.” Nakonec jsme to všichni 
zvládli.

A  ouha, máme další problém, 
žáci si nepamatují svá uživatelská 
jména ke školním účtům. A hes-

la? To je další kámen úrazu. Náš 
správce školní sítě Martin Pirkl 
musí vytvořit univerzální přístup 
pro rodiče a  žáky na náš školní 
disk, kde na ně čekají naše přípra-
vy. Konečně se vše podařilo.

Vypadá to, že bude klid. Byl to 
pouze klid před bouří. Někteří 
žáci 9. ročníku se začali bavit tím, 
že měnili přístupové heslo a  při-
dávali různé nevhodné obrázky. 
Rodičům se nedařilo přihlásit do 
příprav a ve škole opět pořád zvo-
nil telefon. Univerzální přístup 
musel být zrušen, žáci se musí 
přihlašovat pod svým školním 
účtem. Naši učitelé informatiky 
museli s žáky řešit hesla, ověřovat 
totožnost, posílat manuál k  při-
hlášení do jejich účtů.

Do toho přišla další změna, 
školy se neotevřou. A co dál? Mé-
dia nás zahlcují různými návody, 
jak učit. A co online výuka? Kdo 
si na ni troufne? Nikdo z  nás 
s  tím nemá žádnou zkušenost. 
I  já si připadám jako dinosau-
rus, který se probudil ve čtvrto-
horách. Všem nám vyrazila dech 
naše kolegyně Hana Kučerová, 
rozhodla se to zkusit. S  realizací 
jí pomohli naši „ajťáci“ Tomáš 

Haupt, Míra Kozel a Martin Pirkl. 
My jsme k ní s obdivem vzhlíželi. 
Nejenom žáci devátých ročníků, 
nýbrž i my učitelé jsme se zúčast-
nili její první hodiny matematiky 
online. Byli jsme nadšení, líbilo se 
nám to. Radost nám zkazili opět 
někteří nejmenovaní žáci z  9. 
ročníku, kteří výuku narušovali 
nevhodnými komentáři a  videy. 
Ale to nás neodradilo, viníci byli 
potrestáni, a my jsme se rozhodli, 
že to taky zkusíme.

Začalo i  naše sžívání s  tech-
nikou, překonali jsme strach 
a obavy z něčeho nového. Největ-
ší ohlasy na tyto hodiny online 
jsou z  nižších ročníků na dru-
hém stupni. Paní učitelka Klára 
Tošovská se schází se svými žáky 
při hodinách českého jazyka, paní 
učitelka Martina Pinková začala 
s výukou matematiky, paní učitel-
ka Veronika Matysková má výu-
ku S matematikou v pyžamu, pan 
učitel Tomáš Haupt používá Face-
book Messenger. I ostatní učitelé 
komunikují pomocí různých do-
stupných aplikací podle možností 
žáků a jejich věku.

I  já jsem překonala svůj strach 
a pustila se do toho se svými věr-

nými děvčaty z devátého ročníku, 
začala jsem s  přípravou na přijí-
mací zkoušky, které by se měly 
konat v červnu. Pokud vše nebu-
de ještě jinak. A další mou online 
skupinou se stala moje třída 7. 
A. Žáci mi chybí, hlavně kontakt 
s  nimi. Některé jejich emaily mi 
vhání slzy do očí, protože nikdo 
z  nás neví, kdy se uvidíme. Stýs-
ká se mi i  po mé práci ve třídě, 
protože sezení u počítače a odpo-
vídání na jednotlivé emaily zabírá 
mnoho hodin a je to práce jedno-
tvárná, není tam ten kontakt.

Chtěla bych poděkovat jménem 
svým i  všech kolegů všem rodi-
čům, kteří svým dětem pomáhají 
s učením, posílají nám jejich prá-
ce, tisknou jim je… Každý z  vás 
má ještě další povinnosti a  také 
svou práci. Sama mám doma dva-
náctiletou dceru, s  níž také plní-
me zadané učivo a vím, že to není 
jednoduché.

Chtěla bych vám všem popřát 
pevné nervy, hodně trpělivosti, 
a  hlavně hodně zdraví. Určitě to 
všichni zvládneme a  naše dětič-
ky budou možná samostatnější 
a zodpovědnější.

Mgr. E. Burešová

LESY V OHROŽENÍ

ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
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Základní škola Týniště nad Or-
licí se zúčastnila akce Tulipánový 
měsíc na podporu onkologicky 
nemocných  pacientů na lůžko-
vém oddělení Kliniky onkologie 
a  radioterapie Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.

Nejlépe celou atmosféru vystihla 

koordinátorka akce Mgr. Andrea 
Nečasová. Cituji: „… velmi děku-
jeme všem dětem a  učitelům za 
krásné, barevné a  nápadité obráz-
ky a  rukodělné výrobky s  motivy 
tulipánů, které opět rozzářily naši 
kliniku a přinášejí radost nejen pa-
cientům, ale i personálu. V této ne-
lehké a  vypjaté  době naplňují svůj 

účel na 1000 procent!“

Další komentář není potřeba. 
Jsem rád, že naše škola může roz-
dávat radost i  lidem v  těžkých ži-
votních situacích.

Mgr. Marian Janko - ředitel ZŠ
 

https://www.facebook.com/fa-
kultninemocnice.hradeckralove/ 
 
https://www.fnhk.cz/aktuality/kli-
niku-onkologie-a-radioterapie-fn-
-hk-v-breznu-ro

prací našich dětí podat pomocnou ruku právě 
těmto lidem. V  březnu jsme odeslali do námi 
„spřátelených“ domovů pro seniory první část 
projektu, který se setkal s úspěchem a doufáme 
i radostí. Přejeme si v této činnosti pokračovat, 
neboť i  my, kteří stáli u  zrodu tohoto nápadu, 
jsme byli nejen potěšeni, hrdi, ale i vnitřně doja-
ti tím, co některé děti sami v době, kdy je pro ně 
škola uzavřena, vymyslely a zrealizovaly. Odkaz 

na projekt naleznete na www.zustyniste.cz

Chci vám na závěr popřát hojnost zdraví, 
energie a  vůle překonat toto období a  popřát, 
abychom se s vašimi dětmi i vámi co nejdříve 
setkali na půdě naší školy.

Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ

TULIPÁNY PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ VE FN HK

Vážení čtenáři,
ve Zpravodaji většinou v  tomto období vy-

zdvihujeme úspěchy žáků naší školy na růz-
ných soutěžích, přehlídkách a koncertech. Dnes 
vám chci psát také o úspěších, které ale jsou na 
hony vzdáleny výše zmiňovaným. Jedná se totiž 
o úspěch lidský, o úspěch, který vypráví o men-
talitě, originalitě a radosti našich žáků.

Nejdříve ale něco málo vět o  činnosti naší 
školy. Podobně jako každá škola jsme se snažili 
i my, v  tomto smutném období, vymyslet sys-
tém výuky, který by byl nejvýhodnější jak pro 
naše pedagogy, tak především pro naše žáky 
a v neposlední řadě pro jejich rodiče.

Co se týče jednotlivých oborů, myslím, že 
jsme našli cestu, která je výhodná pro všechny 
zainteresované. Naši učitelé vyučují online přes 
dostupné sociální sítě, děti nám zasílají nahráv-
ky, oskenované práce a videa ze všech oborů. Ve 
většině případů již takto výuka ke spokojenosti 
všech funguje.

Chtěl bych vám, rodičům, potažmo zákon-
ným zástupcům žáků, i touto cestou poděkovat 
za ochotu přijmout v této nelehké době nabíd-
ku výuky, která se nám zdá adekvátní vzhledem 
k celospolečenské situaci. Je pro mě velkým po-
těšením, že se nám podařilo navázat kontakt se 
všemi žáky naší školy. Je to potěšující z mnoha 
důvodů, včetně těch sociálních, především je 
to dobré znamení vzhledem k době, kdy znovu 
otevřeme dveře naší školy pro žáky školy (dou-
fáme v magické datum 11. května – individu-
ální výuka). Věřte mi, že pro nás je v této době 
nejsmutnějším prvkem absolutní ticho v  celé 
budově zušky.

Zároveň mi dovolte vás ubezpečit, že nám 
záleží i na ochraně zdraví jak žáků, tak i peda-
gogů. Proto jsem rád, že se nám podařilo zá-
kladní uměleckou školu dostatečně hygienicky 
zásobovat vzhledem k budoucí výuce (jedná se 
o jednorázové rukavice, bezkontaktní teploměr, 
dezinfekční gely, dezinfekční prostředky v kaž-
dé třídě a  ve společném prostoru, uspořádání 
výuky a organizace pohybu v prostorách tak, že 
minimalizujeme nebezpečí nákazy).

Možná se ptáte, o  jakém úspěchu jsem psal 
v prvních větách tohoto článku? Nejenže kaž-
dodenně připravujeme a  praktikujeme výuku, 
ale vymysleli jsme projekt pro ty, kteří v  sou-
časné době jakoukoliv pomoc potřebují nejví-
ce – a to jsou babičky a dědečkové v domovech 
důchodců. Je smutné, že právě oni jsou touto 
dobou úplně nejvíce postižení, neboť jsou na-
prosto odříznuti od okolního světa, od svých 
nejbližších a jejich srdce chřadnou.

Proto vznikl na naší škole nápad - pomocí 

ZUŠ V DOBĚ KARANTÉNY

Str. 6 - pod banner Spolek přátel města Týniště nad Orlicí…. dej nadpis článku 
PADĚLATELÉ

Str. 7 – úplně dole v popisu u fotky oprav i na tvrdé y ve slově „výrobě“



V  dobách pohody jsem řekl: 
Mnou nic neotřese.

Žalm 30,7

Ať žije pohoda! Člověk je ko-
nečně spokojený, nemusí nic ře-
šit, nemusí myslet na budoucnost, 
je zabezpečený po všech strán-
kách (myslí si) a  připadá mu, že 
všechny problémy jsou na míle 
daleko. A  tak upadá do pokuše-
ní říci si jako boháč v  podoben-
ství „Teď máš zásoby na mnoho 
let, klidně si žij, jez a  buď veselé 
mysli.“ Ale Bůh mu řekl: „Blázne! 
Ještě této noci si vyžádají tvou 
duši!“ (Lukáš 12,19-20). A  koho 
bude po naší smrti zajímat, kolik 
jsme toho projedli a propili? Kde 
všude jsme byli na exotických do-
volených? I když má člověk pocit, 
že krásnou stavbou jeho života 
nemůže nic otřást, musí v časech 
klidu dbát na prohlubování jejich 
základů, jinak to dopadne jako 
v  dalším podobenství „A  spadl 
příval, přihnaly se vody, zvedla se 

vichřice a obořily se na ten dům; 
a  padl, a  pád jeho byl veliký.“ 
(Matouš 7,27). Na čem stojí náš 
dům  – náš život? Vydrží i  silné 
otřesy, o  kterých nemusíme mít 
ani tušení, nebo ho rozruší i malý 
větřík? Dáváme si dostatečnou 
práci s  hloubením jeho základů, 
nebo jen sklouzáváme po povr-
chu? Nemá smysl mít něco proti 
pohodě, užívejme si jí a  buďme 
za ni vděčni. Ale zvláště v  tako-
vých chvílích klidu a pohody pa-
matujme na duchovní ukotvení 
a  prohlubování vztahu s  Bohem 
(i  s  lidmi okolo), jinak se nám 
naše jistoty zhroutí jako dome-
ček z  karet. Text žalmu i  citova-
ných evangelijních podobenství 
vznikaly před tisíci lety, ale právě 
dnes a  v  naší současné situaci si 
můžeme uvědomit, jak jsou tato 
slova i jejich výklad stále aktuální. 
Děkujme za takový poklad, který 
nerezaví.

Bože, na tobě stavíme svůj ži-
vot. Prosíme, zakotvuj nás v sobě 

a dávej nám sílu a vytrvalost pro 
hloubení základů. Děkujeme za 
chvíle pohody a prosíme o pomoc 
v této těžké době. Amen.

Píseň:

1. Hrad přepevný jest Pán Bůh 
náš, zbroj výborná i síla; onť chrá-
ní nás, když satanáš své proti nám 
vysílá. Ten starý nepřítel zkazit by 
nás chtěl, moc a mnohá lest hroz-
ná zbraň jeho jest, v  světě nemá 
rovného.

2. Nástroj lidský jest v  tom 
špatný, snadní jsme my k zmože-
ní. Však hájí nás rek udatný, jejž 
Bůh nám dal k  spasení. Kdo by 
ten byl, nevíš? Jest Kristus Ježíš, 
Bůh a  Pán všeho, a  není jiného; 
pole jistě obdrží.

3. Byť svět i  plný ďáblů byl, 
chtějících nás zhltiti, však žádný 
by z nás neubyl, musejí ustoupiti. 
Kníže světa toho, ač bouří mno-

ho, co chce, nespraví, soud Boží 
ho dáví, slovíčko jej porazí.

4. Ďábel, svět musejí jistě 
ustoupit slovu jeho, neb s  námi 
jest v  každém místě Pán s  dary 
Ducha svého. Přijde-li na zma-
tek čest, hrdlo, statek, nechť sobě 
mají, nic tím nezískají, nebes nám 
však nechají.

 
Píseň z  Evangelického zpěvní-

ku č. 189 Hrad přepevný jest Pán 
Bůh náš (nápěv Martin Luther 
1529 / 1533 / 1541; text M. Luther 
1529 / J. Třanovský 1636).

Shromáždění se do odvolá-
ní nekonají. V  případě zrušení 
zákazu shromažďování budou 
obnoveny každou 2. a  4. neděli 
v  měsíci. Sledujte vývěsku před 
modlitebnou nebo sborové strán-
ky www.trebechovice.evangnet.
cz.

Jaroslav Matuška

 ■ Dne 3. 3. 2020 
v  07:10 hod. 
bylo přijato 
oznámení ob-
čana města, 
že v  ulici Na 
Bělidle došlo 
k  poškození 

zaparkovaného osobního vo-
zidla, přičemž se jedná o  jasný 
vandalismus. Následným kon-
taktem s  provozovatelem do-
tčeného vozidla bylo zjištěno, 
že se jednalo o vozidlo dlouho-
době odstavené a určené k eko-
logické likvidaci, tudíž majitel 
vozidla věc odmítl jakkoliv ře-
šit s tím, že vozidlo v dohledné 
době nechá zlikvidovat.

 ■ Dne 3.  3.  2020 v  07:44 hod. 
správce dětského hřiště 
„U Dubu“ telefonicky oznámil, 
že na hřišti nalezl dětské jízd-
ní kolo zn. Leaderfox. Jízdní 
kolo bylo vzato do úschovy na 
služebnu MP a  následně jako 
nález předáno na Městský úřad 
Týniště nad Orlicí.

 ■ Dne 3. 3. 2020 v 18:30 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení 
chataře z  chatové oblasti Suté 
Břehy, že okolo jeho chaty se 
pohybují dva velcí psi a  ohro-
žují jej. Po příjezdu na místo 
byl strážníky proveden odchyt 
obou psů. V průběhu následné-

ho převozu do záchytných kot-
ců městské policie byli strážníci 
kontaktováni majitelem zvířat, 
že postrádá své psy. Psi byli 
vráceni majiteli a  přestupek 
projednán.

 ■ Dne 4.  3.  2020 v  10:50 hod. 
strážníci městské policie obdr-
želi telefonické oznámení oby-
vatelky města, že byla v  bytě 
uzamčena partnerem a  nyní 
se nemůže dostat z  domova. 
V  rámci následných opatření 
byl kontaktován zmíněný part-
ner, který byl o  problému in-
formován a  strážníkům podal 
patřičné vysvětlení. Ve věci se 
jednalo o  pouhé nedorozumě-
ní a  omyl, tudíž se nejednalo 
o schválnost.

 ■ Dne 6. 3. 2020 v 22:18 hod. byli 
strážníci požádáni dispečin-
kem Zdravotnické záchranné 
služby o  asistenci při výjez-
du do Týniště nad Orlicí, kde 
v  klubu LEFR v  ulici 17.  lis-
topadu měl zkolabovat mladý 
muž. Na místě bylo zjištěno, že 
příčinou kolapsu byla značná 
podnapilost. Muž byl převezen 
k ošetření v nemocnici v Rych-
nově nad Kněžnou.

 ■ Dne 9.  3.  2020 v  16:33 hod. 
obdržela městská policie ozná-
mení obyvatelky města, že na 
železničním přejezdu v  ulici 

T.G. Masaryka nalezla cyklist-
ku, které se zřejmě udělalo ne-
volno a má tendenci omdlévat. 
V době příjezdu strážníků byla 
žena stále při vědomí a  s  hlíd-
kou komunikovala. Z  poda-
ného vysvětlení bylo zjištěno, 
že příčinou jsou déle trvající 
zdravotní obtíže. Následně byla 
žena strážníky převezena do 
místa bydliště, kde bude pod 
dohledem další dospělé osoby.

 ■ Dne 12.  3.  2020 v  18:20 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na vlakovém nádraží 
„omladina“ tropí výtržnosti. 
Na místě bylo hlídkou MP zjiš-
těno, že ve vestibulu budovy 
železniční stanice se zdržuje 10 
mladistvých ve věku okolo 15 
let, kteří se mezi sebou hlasitě 
baví. Po příjezdu strážníků ne-
bylo narušení veřejného pořád-
ku zjištěno. Následně skupinka 
osob nádraží opustila.

 ■ Dne 17. 3. 2020 byly v souladu 
s vládou vyhlášenými opatření-
mi k  nákaze COVID-19 řeše-
ny dva případy porušení, kdy 
ve 13:00 hod. v  ulici Nádražní 
a v 19:00 hod. v městském par-
ku se srocoval větší počet osob 
a to pouze za účelem vzájemné-
ho hovoru.

 ■ Dne 20.  3.  2020 v  době od 

10:15 do 17:35 hod. byl hlídkou 
MP v  součinnosti s  Policií ČR 
usměrňován provoz na silnici 
č. I/11, kde došlo k  vážné do-
pravní nehodě nákladního vo-
zidla a dodávky.

 ■ Dne 27.  3.  2020 v  17:00 hod. 
v  městském parku opětovně 
řešeno porušení nařízení vlády 
o zákazu srocování.

 ■ Dne 28.  3.  2020 v  21:00 hod. 
v  rámci pěší obchůzky byla na 
lavičce v  ulici Zvoníčkova za-
stižena skupinka tří osob, kte-
ré zde konzumovaly alkohol. 
Osoby byly poučeny o nařízení 
vlády a  poté se skupinka „roz-
pustila“.

 ■ Dne 28.  3.  2020 v  21:30 hod. 
v průběhu obchůzky byla stráž-
níky zaznamenána v  ulici T.G. 
Masaryka reprodukovaná hud-
ba. Následně bylo zjištěno, že 
hudba vychází z  nemovitosti, 
kde je vidět skupina osob, které 
zde pořádají „párty“. V součin-
nosti s  Policií ČR byl večírek 
v souladu s vládou vyhlášeným 
„zákazem srocování“ ukončen 
a rozpuštěn.

Jaroslav Forman
strážník MP

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – BŘEZEN 2020

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC KVĚTEN 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO Úřední hodiny v MC
Herna na zahradě

09:00-11:00
09:00-11:00 Otevřená zahrada 1 15:00-17:30

ÚT Úřední hodiny v MC
Herna na zahradě

09:00-11:00
09:00-11:00 SCUK – výdej 16:00-17:00

ST Úřední hodiny v MC
Herna na zahradě

09:00-11:00
09:00-11:00 Otevřená zahrada 15:00-17:00

ČT MC zavřené
SCUK - příjem SCUK - výdej 16:00-19:00

PÁ Úřední hodiny v MC
Herna na zahradě

09:00-11:00
09:00-11:00 Otevřená zahrada 15-17h. 15:00-17:00

Sledujte www stránky MC Ratolest a aktuální informace na vývěskách!
Program na měsíc KVĚTEN budeme nabízet a měnit, dle NOUZOVÉHO STAVU.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
PRO NOVÉ ZÁJEMCE 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, 
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 235 

 

Možnost přihlášení nového žáka: 

I. krok 

Stáhnutí přihlášky, vyplnění a následné zaslání emailem  
či donesení do ZUŠ. Přihlášky nutné zaslat či donést  
do 15. května 2020! 
Přihláška dostupná na www.zustyniste.cz nebo k vyzvednutí 
v kanceláři ZUŠ.  
 

II. krok 

Uchazeči o hudební, taneční a literárně-dramatický obor: 

Po obdržení vašich přihlášek vás kontaktujeme a sdělíme datum  
a čas příchodu jednoho zákonného zástupce a dítěte k vykonání 
talentové a přijímací zkoušky v týdnu od 18. – 22. 5. 2020. 

Uchazeči o výtvarný obor: 
Postačí vyplněná přihláška a 2 libovolné obrázky. 
 

Jakékoli informace vzhledem k výše napsanému zodpovíme  
na emailu zustyniste@seznam.cz nebo na tel. čísle 494 371 513  
a 775 188 450 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
• HUDEBNÍ OBOR  

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

DECHOVÉ DŘEVĚNÉ – ZOB. FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON 

DECHOVÉ ŽESŤOVÉ – TRUMPETA, TUBA, BASKŘÍDLOVKA, POZOUN 

SMYČCOVÉ – HOUSLE, VIOLONCELLO 

KLÁVESOVÉ – KLAVÍR 

BICÍ 

SÓLOVÝ ZPĚV 

KOLEKTIVNÍ VÝUKA HUDEBNÍHO OBORU 

SBOROVÝ ZPĚV 

NOVINKA OTEVÍRÁME 
TANEČNĚ-POHYBOVĚ-RYTMICKÁ VÝUKA PRO DĚTI Z MŠ 

 

• VÝTVARNÝ OBOR  

NOVINKA OTEVÍRÁME 
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 

BĚŽNÝ NÁBOR ŽÁKŮ DO SKUPIN 
 

• TANEČNÍ OBOR  

NOVINKA OTEVÍRÁME 
TANEČNĚ-POHYBOVĚ-RYTMICKÁ VÝUKA PRO DĚTI Z MŠ 

BĚŽNÝ NÁBOR ŽÁKŮ DO SKUPIN 
 

• LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR  

NOVINKA OTEVÍRÁME 
SAMOSTATNÉ PŘÍPRAVNÉ ODDĚLENÍ PRO 1. TŘÍDU ZŠ či TALENTOVANÉ DĚTI Z MŠ 

BĚŽNÝ NÁBOR ŽÁKŮ DO SKUPIN 



Co svým vzhledem sdělujeme 
světu, aneb proč vypadáme, jak vy-
padáme – dne 12. 3. k nám přijela 
celostní intuitivní vizážistka Světla-
na Čiberová. Přestože se už na nás 
valily informace o zákeřném koro-
naviru a  situace začínala být čím 
dál komplikovanější, přišli zájemci, 
dokonce i z řad mužů, a nelitovali. 
Dodrželi jsme veškerá hygienická 
opatření, židle byly dál od sebe, 
vzduch byl čištěn ionizací a éteric-
kými oleji, ruce jsme si nepodávali. 
A o čem jsme si povídali? Co mů-
žeme přečíst z  celkového vzhledu 
člověka: z držení těla („ta když jde, 
tak něco jde“), postavy, výběru 

oblečení  – proč by ženy měly no-
sit sukně, doplňků  – proč mužům 
nedělá dobře kravata, výběr barev, 
co nám může prozradit obličej a jak 
je zdravé ho masírovat. Proč máme 
konkrétní účes – už víme, jak je to 
s  barvou a  tvarováním vlasů, co 
nám na sebe nevědomky prozradí 
odbarvený blonďák, nebo člověk 
s  rudými vlasy. Je nám známo, že 
na černo obarvené vlasy nejsou 
zdravé, ba přímo toxické. Ten, kdo 
nosí své šediny, přijal sám sebe a je 
to vrchol sebeúcty. Dozvěděli jsme 
se, jak zlepšit růst vlasů. Zajímavé 
bylo i to, proč si například nemáme 
před zkouškou stříhat vlasy. Dále 

jsme se dotkli vztahů mezi muži 
a  ženami – žena je vlnobití a muž 
se musí na vlnách naučit surfovat, 
proč je nejlepší spát na zádech, co 
bychom měli dělat den před svými 
narozeninami, když jsou si part-
neři vzhledově podobní, že jim to 
víc ladí v  páru, jak je zdravé spát 
venku, proč na muže po příchodu 
domů z  práce hodinu nemluvit. 
Obohatili jsme se novými zážitky 
a dostali jsme spoustu praktických 
návodů, jak udělat změny v životě. 
Často jsme se zasmáli, třeba když 
jsme se dozvěděli, že nejsme tlustí, 
ale načechraní. Dokonce nám paní 
Čiberová prozradila, že líčila hla-

satelky v televizi a která z nich má 
krásnou pleť. Bylo to příjemné za-
stavení se v nelehkém čase a děkuji 
všem přítomným, že přišli, užili si 
povídání, kladli zajímavé dotazy 
a já doufám, že se s paní Čiberovou 
ještě setkáme.

Přeji vám všem pevné zdraví 
a  těším se, až se po uvolnění ka-
rantény budeme moci zase setká-
vat. V  květnu jsme měli napláno-
vané krásné akce, měla k  nám do 
knihovny přijet herečka Valerie 
Zawadská a zpěvák Miroslav Pale-
ček. Budu se snažit přeložit termín 
na pozdější dobu.

Bc. Bohdana Pokorná
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Nacházíme se v době, kdy se nám 
tak trochu zastavil čas. A všichni věří-
me, že vše dobře dopadne a budeme 
se zase pravidelně vídat. Věřte mi, být 
v  knihovně bez čtenářů, je smutné. 
My však nezahálíme, doháníme resty 
a snažíme se vám připravit bohatou 
nabídku pro čas, až se zase knihovna 
otevře. Tu je malá nabídka:

Zuzana MALÉŘOVÁ: Houslo-
vý klíč. Kniha úvah, portrétů, hu-
debních textů, básní a  setkání lidí 
známých i  méně známých, zážitky 
s  uměleckými i  sportovními výko-
ny. Milé čtení úžasné ženy a autorky 
Zuzany Maléřové. Kniha je doplněna 
ilustracemi syna Jeronýma. Volně 
navazuje na předešlou knihu O kvě-
tině, která vám zprostředkovala svá-
teční nedělní rána s posluchači Čes-
kého rozhlasu Dvojka, pořadu, který 
má již tradici třicet let.

Jiří ANDERLE: Na Hradčanech. 
„Když se lidé znají, jsou na sebe hod-
ní“. To je název jedné kapitoly v knize 
a mohlo by být mottem celé knížky. 
Překrásné vyprávění o  zákoutích 
Pražského hradu. Nový Svět byla 

adresa, kde malíř pětadvacet let žil. 
Nasajete atmosféru místa odlehlého 
od silného turistického ruchu a prá-
vem vám jeho vyprávění mohou při-
pomínat Malostranské povídky Jana 
Nerudy. Kniha je doplněna autoro-
vými ilustracemi. Jedná se převážně 
o portréty místních obyvatel.

Jsou knihy, které ve vás zanecha-
jí stopu. Mnohdy si o  tom se svý-
mi čtenáři povídám a  souhlasně si 
notujeme, že to není jen fráze. Je to 
takový zvláštní pocit, který vás neu-
stále v myšlenkách k  té knize vrací. 
A  někdy musíte překlenout určitou 
dobu, kdy je těžké se do další začíst. 
Ale naštěstí se objevují knihy nové, 
které tu stopu vytvoří…

Pro mě takovou knihou v posled-
ní době byla kniha Josepha JOFFO: 
Z  Paříže do Paříže. Vyšla znovu, 
protože se dočkala po letech filmo-
vé adaptace. Je trochu smutné, že 
až s  filmem a  novým vydáním nás 
kniha zaujme. První vydání bylo 
v  roce 1973. Původní výtisk jsem 
našla v knihovně ve skladu a přečetli 
ji pouze dva čtenáři. Tak se to snad 

změní.
Z  autorů, kteří v  knihovně „frčí“ 

nabízíme: Vlastimil VONDRUŠ-
KA: Kronika zániku Evropy. Opět 
se jedná o kroniku, tentokrát rodiny 
Wágnerů v  rozmezí let 1984-2054. 
Autor nám trochu zabředl do fantasy 
žánru…

Jan BAUER: Kdo zradil krále, 
šestý případ královského soudce 
Melichara. A  jeden thriller zakou-
pený na přání čtenářů o tom, co roz-
poutá pouhá pomluva Lesley KARA: 
Fáma.

A  také trochu romantiky od ně-
mecké spisovatelky Marie LAM-
BALLE: Hluboká modř moře. Ně-
které čtenářky již přečetly její knihu 
Hortenziová zahrada.

Anna STRNADOVÁ: Prodlou-
žená sonáta života Boženy Němco-
vé. Románové zamyšlení nad tím, jak 
by vypadal život české spisovatelky, 
kdyby žila o sedm let déle?

A ještě čtyři tituly z naučné litera-
tury: Radkin HONZÁK: Holky to 
někdy nemaj lehký. Klára Manda-
usová zpovídá známého psychiatra, 

který představuje příběhy deseti žen. 
Odborným výkladem přispěla psy-
chiatrička Alena Večeřová Procház-
ková.

Radkin HONZÁK: Vyhořet 
může každý. Druhý titul je z  pořa-
du Aleše Cibulky. Mezzosopranistka 
Dagmar Pecková a  sportovní repre-
zentantka Olga Šípková otevřeně 
přiznávají, jak je maximální nasazení 
přivedlo do pekel. Téma po odborné 
stránce zpracovali MUDr. Radkin 
Honzák a publicistka Agáta Pilátová.

Josef MARŠÁLEK: Péct, milovat 
a  žít. Upřímný životopis jednoho 
z porotců soutěže Peče celá země.

Kdo jste propadli touze získat ro-
dinný rodokmen, určitě si půjčíte 
knihu Karla MACHALY: Kdo jsme 
a odkud přicházíme? Netušené sou-
vislosti hledání předků.

Už se těšíme, až tyto knihy vám 
budeme moci půjčit. Mějte pevné 
nervy a  dobrou náladu a  věřme, že 
bude lépe…

Věra Bouzková,
vaše knihovnice

V  pondělí 2.  března  2020 dora-
zili do knihovny prvňáčci z místní 
základní školy na každoroční akci 
Pasování na čtenáře.

Městská knihovna si pro ně při-
pravila hudební program Zpívací 
písničky od Jany Rychterové. Děti 
nadšeně zpívaly, tančily a  také si 

i  zacvičily se švihadlem. Po krás-
ném a  zábavném představení če-
kalo na prvňáčky pasování na čte-
náře, při kterém slíbili, že budou 
pravidelně číst. Děti dostaly medai-
li a malou odměnu a s úsměvem na 
tváři se vracely do školních lavic.

Jana Novotná

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

NABÍDKA KNÍŽEK
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