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A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě pro stavbu „Přípojka Resi-
dence T.G. Masaryka, Týniště 
nad Orlicí“ mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná PODA 
a.s., 28.  října  1168/102, 702 00 
Ostrava a budoucí povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

2. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900097686/1/2020 
plynárenské zařízení „STL ply-
novodní přípojka pro RD čp. 76 
v ul. Turkova, Týniště nad Orlicí, 
číslo stavby: 9900097686“ 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 Kriebel 
Radek, Turkova 76, 517 21 Tý-
niště nad Orlicí a povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení služebnosti č. E617-
-S-1468/2020 název stavby 
„Modernizace TNS Týniště nad 
Orlicí (Voklik) mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
Správa železnic, státní organiza-
ce, Dlážděná 1003/7, 110 00 Pra-
ha 1 a  vlastník pozemku Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

4. Smlouvu číslo Z_
S24_12_8120067288 o  realizaci 
přeložky distribučního zařízení 
určeného k  dodávce elektrické 
energie na stavbu: Týniště nad 
Orlicí, Tyršovo nám. –knn, č. 
projektu IZ-12-2001162, před-
pokládaná výše nákladů 252 956 
Kč bez DPH mezi smluvními 
stranami: provozovatel ČEZ Dis-
tribuce a.s., Teplická 874/8, 402 
02 Děčín a žadatel Město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
Ing. T. H., bytem ***, na období 
od 1. 5. 2020 do uskutečnění pře-
vodu bytové jednotky do osobní-
ho vlastnictví.

6. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. M., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. T. P., bytem ***, na období od 

1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. S. B., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. P., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. U. D., bytem ***, na období 
od 1.  5.  2020 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. Z., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. M. M., bytem ***, na období 
od 1.  5.  2020 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

13. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. Z., bytem ***, na období 
od 1.  5.  2020 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

14. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. V., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

15. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. P., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

16. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. S. J., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

17. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. J., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do uskutečnění převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

18. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Č. P., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do 30. 4. 2021.

19. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období od 
1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 za pod-
mínky úhrady splátek dlužného 
nájemného.

20. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. N., bytem ***, na období 
od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 za 
podmínky úhrady splátek dluž-
ného nájemného.

21. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Z. M., bytem ***, na období 
od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023.

22. Snížení nájemného o  50 % od 
1. 4. 2020 z nebytových prostor 
na adrese Mírové náměstí 234, 

Týniště nad Orlicí, pro firmu 
HRADECKÁ PEKÁRNA, s.r.o., 
Bieblova ul. 849, 500 03 Hradec 
Králové, až do ukončení nouzo-
vého stavu a  omezení stanove-
ného vládou České republiky.

23. Pravidla prodeje na tržišti v ob-
dobí od 27. 4. 2020 do odvolání 
ve střední části Mírového ná-
městí v Týništi nad Orlicí – pro-
stor tržiště A.

24. Přijetí účelového daru – tabletu 
pro seniory od Nadace Charta 
77  – pro Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Kritéria pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání od 
školního roku 2020/2021, včetně 
informací o  zápisu do Mateřské 
školy – Město Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:
 

1. Projednat v ZM využití předkup-
ního práva při prodeji chaty ev. č. 
25 postavené na pozemku parc. 
č. 392/6 v k.ú. Štěpánovsko v po-
dílovém spoluvlastnictví Lesního 
družstva Vysoké Chvojno.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje:
 

1. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 31. 12. 2019.

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
3. Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a následný pře-
vod majetku – chladničky Zanu-
ssi – z důvodu nevyužitelnosti ve 
vlastní  organizaci, na příspěv-
kovou organizaci Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), dle specifikace v žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci ne-
potřebného majetku z  důvodu 
nefunkčnosti, zastaralosti a opo-
třebovanosti dle specifikace v žá-
dosti.

5. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souladu s  ustano-
vením § 30 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 250 000 Kč na  úhradu 
nákladů na pořízení nastavitel-

ného nábytku, drobného ma-
jetku a  počítačové techniky dle 
specifikace v žádosti.

6. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v  souladu s  ustanove-
ním § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 250 000 Kč na fi-
nancování údržby a oprav majet-
ku sloužícího k  hlavní činnosti 
dle specifikace v žádosti.

7. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orli-
cí (IČ 750 15 048) v  souladu se 
Zřizovací listinou vyřazení a  li-
kvidaci skartovačky z  důvodu 
nefunkčnosti.

8. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orli-
cí (IČ 750 15 048) v  souladu se 
Zřizovací listinou prodej 2 ks 
dětských kuchyněk dle specifi-
kace v  žádosti. Částka z  proda-
ného majetku bude výnosem 
organizace. V případě, že o tento 
majetek nebude zájem, bude ne-
potřebný majetek vyřazen a zlik-
vidován.

9. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2020543/VB/01 název stavby: 
Týniště n/Orlicí, Rašovice, p.č. 
202/3-knn mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o., Arnošta z  Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice a budoucí po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

10. Cenovou nabídku společ-
nosti Centrum evropského 
projektování a.s., Švendova 
1282, 500 03 Hradec Králové 
na akci: „Cyklostezka Týniště 
nad Orlicí  – Křivice“ ČJ.:5805/
SFDI/222202/6331/2019 a uklá-
dá starostovi města podepsat 
příkazní smlouvu na administ-
raci veřejné zakázky na stavební 
práce.

11. Záměr prodeje pozemku p.č. 
816/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

12. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 2036 o výměře cca 159 m2 

v k. ú. Týniště nad Orlicí.
13. Zařazení území města Týniště 

nad Orlicí do územní působ-
nosti MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. 
na programové období 2021  – 
2027.

14. Žádost firmy VESNA LIBEREC, 
spol. s  r.o., Husova 5/25, Libe-
rec, o  odpuštění nájmu v  době 
SARS-CoV-2 po dobu 3 měsí-
ců v roce 2020 od 1. 3. 2020 do 

Usnesení č. 34
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 20. 04. 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 35
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 11. 05. 2020
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31. 5. 2020.
15. Žádost firmy DIMATEX CS, 

spol. s  r.o., Stará 24, Stráž nad 
Nisou, o  částečné prominutí 
nájemného za umístění kon-
tejnerů na textil v  době SARS-
-CoV-2 po dobu 3 měsíců, a to 
od 12. 3. 2020 do 12. 6. 2020.

16. Na základě žádosti příspěvkové 
organizace Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 198) vyčlenění prostoru - zří-
zení izolace - pro klienty centra. 
Úpravou prostor v  budově GC 
bude:

17. snížena kapacita domova s  pe-
čovatelskou službou o jeden byt 
(z  20 bytových jednotek na 19 
bytových jednotek) a

18. snížena kapacita v  domově pro 

seniory o jedno místo (ze 42 kli-
entů na 41 klientů).

19. Podrobná specifikace viz žádost.

B) Bere na vědomí:

1. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola  – Město, 
Týniště nad Orlicí k  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

2. Nápravná opatření příspěvkové 
organizace Základní škola, Týni-
ště nad Orlicí k provedené veřej-
nosprávní kontrole.

3. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí k  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

4. Žádost o  rozvázání pracovního 
poměru a  vzdání se pracovního 

místa ředitelky Mgr. Aleny Ull-
richové, na základě § 73 odst. 1 
zákona č. 262/2006 příspěvkové 
organizace vykonávající činnost 
Mateřské školy – U Dubu, Týniš-
tě nad Orlicí, Družstevní 938.

5. Informaci ředitelky příspěvkové 
organizace Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí (IČ 712 
37 879) o zahájení provozu a čin-
nosti vybraných zájmových útva-
rů pro děti a mládež.

C) Ukládá:
 

1. Provést veřejnosprávní kontroly 
dle Plánu veřejnosprávních kon-
trol u  příspěvkových organizací 
na rok 2020.

T: rok 2020, dle plánu

Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechto-
vá

2. Projednat v zastupitelstvu města 
odkup pozemku p.č. 816/1 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

Termín: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta 
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Jen obyčejná náhoda pomoh-
la odhalit vyhnilý a  nebezpečný 
smrk. Návštěvníci lesoparku byli 
v  přímém přenosu svědky na-
prasknutí cca 140letého smrku, 
díky silnějšímu poryvu větru. Na 
první pohled zdravý vitální strom, 
bez náznaků hniloby nebo dalších 
doprovodných příznaků, za silné 
rány naprasknul do výše 10 metrů. 
Vzhledem k velikosti stromu a jeho 
koruny nebylo možno provést po-
kácení běžnou metodou, došlo by 
k likvidaci okolních stromů a k vel-
kým škodám. Jedinou cestou bylo 

použití horolezeckých technik při 
kácení stromu. Strom se odspodu 
odvětví až téměř do koruny, poté se 
odřízne koruna a odvětvený smrk, 
vlastně takové obrovské párátko, 
se již bezeškodně pokácí klasic-
kou metodou. Takto na papíře je to 
krásně jednoduché, ale v reálu je to 
adrenalin i pro ty, kteří stojí pevně 
na zemi. Smrk je odstraněn a na to, 
co dokáže hniloba a  mravenci, se 
můžete přijít podívat při návštěvě 
parku Voklik.

Pavel Nadrchal
místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉHO STROMU V LESOPARKU

Dne 16.  června  2020 uplynou čtyři smutné roky od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka pana Ladislava Brože a 1. července 
vzpomeneme výročí jeho nedožitých 75 let. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina

Dne 10. června 2020 uplyne 10 let od smrti pana Karla Bohatého ze 
Štěpánovska.

Stále vzpomíná rodina.

„ZHASLY OČI, KTERÉ VŽDY S LÁSKOU NA NÁS HLEDÍVALY…“
4. června uplyne už 16 let, co nás navždy opustil milovaný tatínek, 

dědeček pan Jiří Burkoň a 14. června uplyne 14 let, co nám navždy ode-
šla milovaná maminka, babička paní Věra Burkoňová.

S velkou úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera 
Renata a vnoučata Honza a Lea.

VZPOMÍNKA
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ROUŠKY
Během března jsme v  DDM 

nebo pod jeho hlavičkou uši-
li spolu s  dobrovolníky cca 650 
roušek. Rozdali jsme je do Geri-
atrického centra, DD Albrechti-
ce, sociální odbor města Týniště, 
a odeslali jsme 2x do rychnovské 
nemocnice, DÍKY VŠEM, co se 
v  naší „manufaktuře“ zapojili: 
Lenka Jandová, Věra Štěpánová, 
Simona Plesková, Veronika Chyt-
rá, Eva Jenčíková, Eva Jenčíková 
st., Anna Jenčíková, Svatava Fi-
nová, Jaroslava Ullwerová, Petra 
Ficencová, Helena Pavlínková, 
Marcela Kubínová, rodina Kul-
štejnova a anonymní dárci látek či 
ušitých roušek odkudkoliv.

Pomocí naší 3D tiskárny jsme 
také natiskli a  rozdali tzv. zakla-
dače šikmých proužků, které byly 
ve své době velmi potřebným po-
mocníkem všem švadlenám. Díky 
Tomášovi Hauptovi za spolupráci.

Další aktivity jsme sdíleli bě-
hem března a dubna na portále SP 
DDM https://mitkamjit.cz/, podí-
vejte se nejen na naše náměty, ale 
i  na náměty z  dalších domů dětí 
a mládeže.

Čarodějnické aktivity DDM 
v době koronavirové

Všechny velké akce zrušené, 
omezení pohybu a počtu lidí nás 
inspirovalo k  tomu udělat nějaké 
akce bezkontaktně individuální. 
V polovině dubna jsme rozjeli dvě 
akce čarodějnické.

ČARODĚJNICKÉ VÝZVY 
byly pro malé i  velké zájemce 
a  celkem 9 dní jsme zveřejňova-

li každý den jednu. Výzvy byly 
pohybové, tvořivé i  pohybové 
a záleželo na každé rodině, jak to 
pojme. Celkem se zúčastnilo oko-
lo 25 dětí, děkujeme všem, kteří 
občas poslali nějakou zpětnou 
zprávu nebo fotografii.

ČARODĚJNICKÁ VÝPRAVA 
byla trochu technická. K  jejímu 
úspěšnému splnění byla potřeba 
technika v  podobě chytrého te-
lefonu nebo práce v  PC předem 
doma. Díky tomu zase mohly 
rodinky vyrazit podle vlastních 
potřeb a  tak, aby se nepotkávaly 
s  dalšími zájemci. Nejdříve pro-
běhla čarodějnická kvízová část 
a  po zodpovězení otázek získa-
li účastníci souřadnice, které je 
dovedly do lesoparku v  Olšině. 
Tam bylo potřeba zjistit správné 
odpovědi na záludné číselné otáz-
ky a doplnit si cílové souřadnice. 
Díky nim, a  díky mapě, která se 
poté v aplikaci objevila, se mohli 
vydat hledat čarodějnický poklad. 
A  že šlo fakt o  hledání, dokládá 
mnoho poznámek v sešitku v cíli 
a  také některé nedokončené po-
kusy o  najití pokladu. Inu, najít 
čarodějnický poklad není prostě 
jednoduché. Každopádně vyzdo-
bené čarodějnické místo, kde ve 
staré polévkové míse byly ukryty 
čarodějnické kamínky (jistě kou-
zelné) našlo podle našich odhadů 
a  výpočtů téměř 60 dětí, dospělé 
ani nepočítaje. Děkujeme všem za 
aktivitu a vzorné chování cestou, 
poklad vydržel až do posledního 
dne úplně v pořádku, jen posled-
ní den zmizela polévková mísa, 
doufám, že někde zdobí nějakou 
zahradu, přestože byla už puklá 

a slepená čarodějnou izolepou.

Tady je pár pozdravů z  Face-
booku nebo ze sešitku:

Děkujeme DDM Sluníčko za 
super Čarodějnickou výpravu, 
skvělý nápad, trochu jsme bloudi-
li, ale nakonec našli.

Děkujeme za čarodějnickou 
výpravu. V  těchto místech jsme 
na procházce ještě nebyli. Krásná 
procházka přírodou. A dneska se 
šlo spát brzo.

Děkujeme DDM  za skvělý ná-
pad s  Čarodějnickou výzvou. 
Krásná procházka přírodou a po-
zorování jejich jarních krás, nau-
čili jsme se spoustu nových věcí. 
A nakonec super odměna.

Hurá, našli jsme poklad. Už 
jsme to chtěli vzdát, ale vytrvali 
jsme a našli. Děkujeme.

Otevřeli jsme
Od 11. 5. jsme nastudovali me-

todický pokyn k  otevření SVČ 
a  opět otevřeli, podle možností, 
zájmové kroužky a  zrealizovali 
některé akce.

Pohádkový les 2020 – virtuál-
ně-lesní verze

Protože situace se vyvíjí ka-
ždým dnem, připravili jsme na 
přelom května a  června náš tra-
diční Pohádkový les v  jiné podo-
bě. Vydat se do něj můžete podle 

svých potřeb a  najít ho můžete 
v podstatě kdekoliv.

Napište si na email ddmslunic-
ko@seznam.cz a  dostanete od-
kaz ke stažení, kde najdete mapu 
i  videa jednotlivých postaviček 
s  drobnými úkoly. Vydat se do 
Pohádkového lesa můžete několi-
ka způsoby:

• Podle naší mapy s vyznače-
nou trasou

• 
• Podle naší mapy, ale úplně 

jinou cestou
• 
• V kterémkoli jiném lese
• 
• Doma na zahradě
• 
• Stihnout vše za jednu vý-

pravu nebo si to rozdělit na 
několikrát

• 
• Něco splnit na místě a něco 

si nechat na doma
• 
• Zkrátka záleží na vašich 

možnostech a chuti. Těšíme 
se na reakce od vás.

Na léto se připravujeme a dou-
fáme, že letní akce dopadnou. 
Sledujte naše webové stránky, kde 
najdete aktuální informace.

Eva Jenčíková

JARO V DDM



soudem uznán vinným a  odsouzen 
k  trestu těžkého žaláře na 4 roky, 
zostřeného každého čtvrt roku půs-
tem a  ve výroční den činu tmavou 
komůrkou.

Motocyklista ztratil svou choť
V  Týništi nad Orlicí byl se svou 
manželkou na letním pobytu pan 
dr. Leopold Drahorád, c. k. poštovní 
komisař z Prahy, a samozřejmě jak již 
to při letní dovolené bývá, podnikali 
různé výlety po okolí. 27.  červen-
ce 1904 se dr. Drahorád rozhodl, že 
pojede společně se svou manželkou 
na výlet do nedalekých Petrovic, a to 
tím způsobem, že ke svému moto-
cyklu připevnil kočárek, do kterého 
posadil svou manželku a  poté od-
jeli „údajně šťastně“ až do Petrovic. 
Avšak při zpáteční cestě do Týniště 
se následkem prudké jízdy kočárek 
připevněný k  motocyklu i  s  paní 
Drahorádovou v  zatáčce utrhl. Paní 
Drahorádová byla prudce vymrštěna 
na cestu, přičemž si zlomila ruku. Dr. 
Drahorád však o této nehodě nic ne-
věděl a dále pokračoval v jízdě až do 
Týniště nad Orlicí. Když dojel a vy-
pnul motocykl, zjistil, že postrádá 
kočárek se svou chotí. Ihned sedl na 
svůj motocykl a jel zpět k Petrovicím, 
kde v polovině cesty našel svou man-
želku sedět na zemi s  bolestmi. Při 
návratu do Týniště nad Orlicí oka-
mžitě vyhledali lékařskou pomoc. 
Naši četníci případ této dopravní 
nehody neřešili, pouze se informo-
vali, k  čemu došlo. Na počátku 20. 
století se dopravní nehoda většinou 
uznávala jako nešťastná náhoda, ale 
dr. Leopold Drahorád byl potrestán 
„hlavně slovy“ paní Drahorádové, 
kterou nalezl sedět na cestě a násled-
ně z důvodu zlomeniny ruky musel 
o paní Drahorádovou pečovat.

Jak obecní strážník Michálek o re-
volver přišel
V  noci 22.  června  1926 měl obecní 
strážník Michálek noční obchůzku, 
při které o  2. hodině v  noci zpozo-
roval dva muže v  blízkosti Jelínko-
vy továrny, kteří se pokoušeli ukrýt 
v křoví. Šel k nim a ptal se jich, od-
kud jsou. Jeden z  nich odpověděl, 
že jsou z  Třebechovic, ale on jako 
rodák z  Třebechovic muže vůbec 
neznal. Protože měl tušení, že mu 
lžou, rozhodl se je oba odvést na 
strážnici za účelem zjištění jejich to-
tožnosti. Když vztáhl ruku po tmavě 
oblečeném muži, přiskočil k  němu 
šedě oblečený muž a  z  pravé kapsy 
mu vytrhl revolver tak silně, až mu 
utrhl kapsu. Když se na něj strážník 
Michálek otočil, šedě oděný muž 
na něj již mířil revolverem a  křičel: 
„Stůj, nebo seš synem smrti!“ Tma-
vě oděný muž začal z  místa prchat, 
přičemž mu z náprsní kapsy vypadla 
tobolka. Muž v šedém oděvu na něho 

Týnišťské četnické (ne)humoresky

Již v  minulých článcích jsme se vě-
novali vraždám a padělatelství, které 
naše četnictvo v  Týništi nad Orlicí 
muselo šetřit. Samozřejmě to nejsou 
jediné případy, které naši četníci vy-
šetřovali, těch případů byly desítky, 
spíše stovky. Většinou to byly činy 
závažné, tragické, zajímavé, ale i hu-
morné. Naši četníci toho tedy prožili 
mnoho a tímto článkem si připome-
neme jejich další případy, které se tý-
kaly našeho města a jeho okolí.

Dopadený pytlák
15. srpna 1878 okolo 3. hodiny odpo-
lední přistihl hajný Kolář z bědovic-
kého velkostatku, jehož majitelem byl 
hrabě Leopold ze Šternberga, u  Tý-
niště nad Orlicí pověstného pytláka 
Štěcha z  Třebechovic pod Orebem. 
Zadržel ho a chtěl mu vzít pilu, kte-
rou Štěch držel v ruce. Pytlák si ji ne-
chtěl nechat odejmout a došlo mezi 
ním a  hajným k  zápasu, při kterém 
pytláku Štěchovi upadla z  provázku 
na krku uschovaná rozebraná puš-
ka a  hajný se ji snažil získat. Pytlák 
udeřil hajného pilkou do hlavy, ten 
upadl omráčen k  zemi, avšak hajný 
se rychle vzpamatoval a  opakovaně 
se s pytlákem pustil do křížku. Haj-
ný Kolář byl i  tak pytlákem přemo-
žen a  ten z místa utekl pryč. Pytlák 
zde zanechal rozebranou pušku, pilu, 
boty a  čepici. Protože hajný pytláka 
Štěcha znal, identifikoval jeho osobní 
věci. Ještě téhož dne byl Štěch čet-
níky dopaden a  předán krajskému 
soudu v Hradci Králové, kde byl dán 
do vyšetřovací vazby. Pytláctví v naší 
oblasti bylo celkem obvyklé a velmi 
časté a  takových případů, kdy do-
šlo k zápasu hajného s pytlákem, se 
u nás stalo více. Ovšem z pytláckých 
příběhů je nejzajímavější následující 
případ.

Muž v ženských šatech a jeho msta
Hrabě Leopold Šternberg, majitel 
panství Častolovice, zapověděl chu-
dým lidem sběr roští ve svém lese. 
Tohoto zákazu některé ženy z Týniš-
tě nedbaly, jako například manželka 
obuvníka Špačka. Vypravila se s dal-
šími ženami na roští do panského 
lesa. Když byly ženy plně zabrány 
do práce ve sběru roští, znenadání se 
u nich objevil panský hajný Charvát. 
Byl to bývalý pytlák, který byl přijat 
do panské služby, aby se stal neškod-
ným, což se hraběti Leopoldu Štern-
bergovi podařilo. Z Charváta se stal 
poctivý hajný a zuřivý nepřítel všech 
pytláků. Všem ženám při sběru roš-
tí vynadal, veškerý sběr jim sebral 
a na hromádce jej zapálil. Za to měla 
hajného Charváta postihnout velká 
pomsta, kterou mu obuvník Špaček 
přísahal. Špaček dovedl i dobře pyt-
lačit a  v  minulosti jako pytlák po-

střelil mysliveckého příručího, za což 
byl souzen a na půl roku zavřen do 
kriminálu.
Následující den 7.  dubna  1885 šel 
hajný Charvát do lesa, narazil tam 
na nějakou ženu, která hákem sta-
hovala a lámala suché větve. Charvát 
k  ní okamžitě přistoupil, hák ženě 
vytrhl z  ruky a  o  své koleno chtěl 
hůl, na které byl hák připevněn, zlo-
mit. V  tom samém okamžiku se na 
něho žena vrhla, strhla mu pušku 
z  ramene a  odhodila ji do vzdále-
nosti asi 30 kroků. Následně vytáhla 
obušek, který měla připravený, a do 
hajného Charváta začala prudce 
a  nemilosrdně mlátit. Char-
vát se zpočátku bránil stateč-
ně, dokonce svou útočnici kousl 
do prstu, ale byl přemožen a  s  těž-
kým poraněním hlavy klesl v bezvě-
domí k zemi. Po nějaké době se hajný 
vzpamatoval a  dovlekl se pomalu 
domů. Věc byla oznámena četnictvu 
v  Týništi nad Orlicí a  dle výpovědi 
hajného padlo podezření na Špačka, 
o němž se přepokládalo, že byl pře-
vlečený v ženských šatech proto, aby 
nebyl poznán. Špaček sice při výsle-
chu zapíral, avšak jeho prst, do které-
ho jej kousl bránící se hajný Charvát, 
jej prozradil. Poté byl Špaček zatčen 
a  dopraven k  soudu. Při badatelské 
činnosti ve státním archivu v Rych-
nově nad Kněžnou jsem narazil na 
zápisek, že Špaček byl od soudu pro-
puštěn z důvodu nedostatku důkazů.

Loupežné přepadení
Šestašedesátiletý František Von-
dráček se v  pondělí 1.  červ-
na  1896 vracel z  trhu v  Týni-
šti nad Orlicí do Žďáru. Bylo 
kolem jedné hodiny, když přicházel 
k přelovu, který se nacházel mezi Tý-
ništěm a Žďárem v  lukách. Přistou-
pil k němu mladý muž a požádal ho 
o sdělení, kolik je hodin. Poté co Fran-
tišek Vondráček vyndal z  kapsy své 
hodinky, mladík mu je vytrhl a vzá-

pětí mu při potyčce sebral i jeho pe-
něženku, ve které se nacházelo kolem 
4 zlatých. Následně ho mladý muž 
srazil k zemi. Když se Vondráček po-
koušel vstát, muž ho chytil za nohu 
a shodil ho do vody. Potom se lupič 
svlékl a skočil za ním. Při dalším zá-
pase ve vodě udeřil mladík Františka 
Vondráčka do hlavy zřejmě zavře-
ným nožem.
Vondráček by byl umřel, ale náho-
dou přicházely dvě ženy. Násilnický 
lupič okamžitě vyběhl z  vody ven, 
oblékl se a  utíkal pryč. Vondráček, 
kterému z hlavy tekla krev, s velkou 
námahou vylézal z vody a spatřil, jak 
se k němu přibližují dvě ženy. Byly to 
Josefa Šrámková z Borohrádku a Ma-
rie Plachatková ze Žďáru. Jakmile si 
žen všiml, začal křičet, aby zavola-
ly pomoc a  aby mladíka sledovaly. 
Přepadený František Vondráček se 
vydal do Týniště nad Orlicí, aby vše 
nahlásil četnictvu. Započala divoká 
honička za lupičem. Ženy se za ním 
rozběhly a snažily se ho zastavit. Mla-
dý muž při útěku zahodil uzlík s věc-
mi a utíkal k železnici v lukách. Ženy 
upozornily železničního hlídače Jo-
sefa Šprince z Týniště, který se k nim 
připojil. Když mladý lupič viděl, že za 
ním přibývá počet osob, které ho na-
hánějí, běžel směrem k Albrechticím. 
Podařilo se mu přebrodit řeku, za 
kterou byl polapen Josefem Sýkorou 
a cihláři. Vítězoslavně chycený lupič 
byl odveden na četnickou stanici 
v Týništi nad Orlicí, kde byl ztotož-
něn. Lupičem byl devětadvacetiletý 
Jan Sedláček, narozený v  Albrech-
ticích, příslušný tamtéž, ženatý děl-
ník, otec dvou dětí, nyní žijící v Malé 
Ledské. Již v minulosti byl trestán pro 
krádež. Sedláček se ke všemu doznal 
a  při soudním líčení se vymlouval, 
že vše učinil z  hladu. Přepadeného 
prý nechtěl zabít, ale potápěl ho pod 
vodu pouze z toho důvodu, aby pře-
padený na vše zapomněl a neudal ho 
četnictvu a  soudu. Jan Sedláček byl 
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 � Příslušníci četnické pátrací stanice Hradec Králové z roku 1937 
(sedící zleva: prap. V. Jaroš, vrch. strážm. J. Šiktanc a štáb. strážm. J. Ně-

mec; stojící zleva: štáb. strážm. B. Pomezný, štáb. strážm. J. Turko, strážm. 
J. Jiroušek, strážm. V. R. Jarý a štáb. strážm. J. Ambrož)
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volal: „Neutíkej, já ho oddělám!“ 
Ale sám začal utíkat i  s  revolverem. 
Strážník Michálek ihned poté běžel 
za známým krejčím a půjčil si od něj 
pistoli Browning, aby zloděje proná-
sledoval, ale ti už zmizeli. V tobolce, 
která spadla černě oděnému muži, 
byla nalezena hotovost 480 korun 
a papírek s adresou: František Dalík 
p. p. Hořenice.
Téhož dne ráno se strážník Michá-
lek dozvěděl o  vloupání k  řezníku 
Pelikánovi, kde zloději odcizili 3 000 
korun. Souvislost mezi nočním 
strážníkovým dobrodružstvím a krá-
deží byla patrná. S  pomocí adresy 
byl nalezen Dalík a  následně i  jeho 
kolega Rousek. Oba dva se nepřiznali 
k činu a ani k tomu, že by se vůbec 
v uvedenou dobu v Týništi nacháze-
li. Když v  Hradci Králové probíhal 
soud, byl Rousek usvědčen manžely 
Pelikánovými a obecním strážníkem 
Michálkem. Soud Rouska odsoudil 
pro zločin krádeže a veřejného nási-
lí k těžkému žaláři v trvání patnácti 
měsíců. Dalík byl pro nedostatek 
důkazů osvobozen, ale náhrada za 
vazbu mu nebyla přiznána, poněvadž 
byl nadále v  podezření. Revolver 
obecního strážníka Michálka nebyl 
nikdy nalezen.

Pochoutka cikánská
O  tom, jak se stravovali cikáni, by 
nám mohli nejlépe povědět četní-
ci, kteří byli častými návštěvníky 
cikánských táborů v  našich lesích. 
Stávalo se, že když četníci přišli 
na kontrolu do cikánského tábora, 
byli většinou svědky hodování nad 
pochoutkami ze slepic, hus či ka-
chen. Ale čemu byli přítomni naši 
četníci z Týniště nad Orlicí společně 
s  četníky z  četnické pátrací stanice 
Hradec Králové, se dostalo i 10.  lis-
topadu  1939 do novin. Obvyklou 
praxí bývalo, že cikánské tábory měly 
povinnost při táboření zažádat o po-
volení a na místní četnickou stanici 
se musely nahlásit. Z toho důvodu, že 
se tábor nacházel v lese blízko Týniš-
tě nad Orlicí, přijela na zdejší četnic-
kou stanici hlídka z četnické pátrací 
stanice Hradec Králové a  společně 
s našimi četníky šli provést kontrolu 
v  táboře. Jednalo se hlavně o  kont-
rolu dokladů a cikánských vozů. Při 
příchodu k  táboru byli naši četníci 
zděšeni, protože na roštu nad oh-
něm měli cikáni vyrovnáno okolo 
20 ježků a  těšili se na „ježčí hody“. 
Od hodování museli ovšem na 
chvilku upustit, jelikož nastala čet-
nická prohlídka cikánských vozů. 

Po prohlídce hodování opět pokra-
čovalo a  četníci z  tábora okamžitě 
rychle utekli.

Nezvyklí zachránci: pneumatiky 
a holínky
Občas se u  našich četníků v  Týni-
šti nad Orlicí objevila i  kuriózní 
nehoda. 15.  února  1942 devěta-
třicetiletý dělník Josef Horák ze 
Žďáru nad Orlicí svážel klády na 
pile v  Týništi nad Orlicí. Když krá-
čel podél těžkého vozu s  kládami, 
náhle mu uklouzly nohy a  upadl 
na zem přímo pod zadní kolo. Než 

mohl vykřiknout, aby kočí zastavil, 
přejel mu těžký náklad obě nohy. Na 
voze byly naštěstí pneumatiky a Josef 
Horák měl silné holínky, takže mu 
náklad nohy nerozdrtil. Obě nohy 
Josefa Horáka byly těžce pohmož-
děné.

(Zdroje: Státní archiv Rychnov nad 
Kněžnou, Památník četnické stanice 
Týniště nad Orlicí, tiskoviny Národ-
ní politika, Národní listy a  Michal 
Dlouhý - Století četnické krimina-
listiky)

Martin Urban
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 � Leopold ze Šternberka (22. 12. 1811 - 21. 09. 1899)

�Pytláctví

�František Zich, první velitel 
c. k. četnické stanice v Týništi 
nad Orlicí
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 � Motocykl Laurin a Klement z roku 1904
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Již v  „rouškovém čase“ (viz. 
foto) jsme začali oprašovat tex-
ty našich současných her, které 
máme na repertoáru (Koule, Ša-
šek nebo politik a Duchařina). Po 
jarním půstu se už moc těšíme na 
naše kamarády v Dětském domo-
vě v Potštejně, kde sehrajeme prá-
vě Šaška. Po tradičním srpnovém 
víkendovém zájezdu na Plumlov 

(předvedeme Duchařinu) nás 
čeká doslova nabitý podzim. Stří-
dání všech tří her je sice nápor na 
paměť, ale podpořeni naším opti-
málním věkem, správnou životo-
správou, dostatečným pohybem, 
zdravou výživou a  v  neposlední 
řadě radostí z našich diváků – to 
dáme!

Eva Drábková

TEMNO OPĚT JEDE!
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Vážení přihlášení (i vy, co jste se 
zatím z různých důvodů přihlásit 
nestihli nebo zapomněli), dovolte 
pár řádků k letošnímu podzimní-
mu tanečnímu kurzu.

Po zkušenostech z roku loňské-
ho, kdy se poprvé po dlouhé době 
přihlásilo tolik zájemců, že jsme 
museli ve finále kurz rozdělit na 
dva (a rozdělení nebylo vůbec jed-
noduché – na jedné straně zájmy 
kurzistů, na straně druhé jejich 
rodičů…), jsme se letos rozhodli 
rovnou otevřít kurzy dva (spojit 
je v  případě menšího zájmu je to 
nejjednodušší), tzn., že na při-
hlášce je k zakliknutí kurz A nebo 
kurz B. Když byl početně naplněn 
kurz A, je možné se přihlásit už 
jen do kurzu B. Podle informace 
mých kolegů z jiných měst (včetně 
těch nejbližších), je to běžná pra-
xe, naprosto bez problémů, systém 
„kdo první přijde, ten první mele“ 
je pro dnešní dobu jednoduše po-
chopitelný a  funguje. Bohužel, ne 
tak v  případě Týniště. Ačkoliv je 
kurz A  již plný, ti, co se hlásí do 
kurzu B, volají, že ale musí (z růz-
ných důvodů) do kurzu A, atd…

Takže…

V  současné době nikdo neví, 
co bude v  září (COVID-19 a  ne-
předvídatelná opatření vlády), dá 
se ale předpokládat, že povolený 
počet osob v uzavřeném prostoru 
nebude neomezený. Momentálně 
je přihlášených cca 60 kurzistů, 
tzn. 30 párů. Aktuálně je povo-
leno 100 osob ve společenských 
uzavřených prostorách, ale vůbec 
to neznamená, že by teď v sále kul-
turního domu mohla být akce pro 
100 osob, protože mezi nimi musí 
být předepsané „mezery“ - např. 
může být obsazena každá druhá 
řada a  mezi jednotlivými diváky 
(nebo dvojicemi) musí být jedno 
sedadlo volné. Proto např. Klicpe-
rovo divadlo v  Hradci králové, 
které chtělo obnovit provoz ales-
poň na malé scéně (Beseda), toto 
své rozhodnutí zrušilo, protože 
při kapacitě 100 míst by v hlediš-
ti mohlo být (s dodržením oněch 
výše zmíněných mezer) pouze cca 
30 diváků. Tím chci jenom říct 
a  dovolím si prorokovat, že jisté 
odstupy mezi lidmi (hlavně v uza-
vřených prostorách) budou ještě 
nějakou dobu „určovány“ (a  tím 
pádem zřejmě i  kontrolovány). 

Zpět k  našemu kurzu. Předpo-
kládám, že pokud bude v každém 
kurzu cca 15 párů  – je to vzhle-
dem k  velikosti prostoru obhaji-
telné. Pokud budete všichni chtít 
být v  kurzu A, pak budeme asi 
nuceni letošní kurz zrušit, lépe ře-
čeno zrušit kurz A a ponechat jen 
kurz B, kde je momentálně asi 10 
necelých párů. Anebo se zkusíme 
chovat jako dospělí a  přizpůsobit 
se aktuálním podmínkám a počet 
párů v  jednotlivých kurzech vy-
rovnat. Toto je jen úvaha, proto-
že opravdu dopředu nevíme, jaký 
bude rozsah opatření na podzim 
(ale pokud bychom dali všechny, 
kdo chtějí, do kurzu A, stejně se 
nevejdou), jen jsem vás chtěla 
připravit na to, že to letos může 
být jiné. Nicméně, pokud bude 
jakákoliv, byť malá šance, kurz 
uskutečnit, budu dělat všechno 
pro to, abych jeho konání obhá-
jila, a  doufám, že se přizpůsobíte 
a vynecháte „důvody – nedůvody“ 
proč A  jo, B ne, apod., jednodu-
še  – že všichni zkusíme udělat 
všechno pro to, aby se letošní kurz 
společenského tance pro mládež 
uskutečnil.

Příjem přihlášek do podzim-
ního kurzu stále probíhá - v  tuto 
chvíli máme (jako každoročně) 
více děvčat než chlapců. Předpo-
kládám, že se to vyrovná (jako 
obvykle), neb chlapci to buď ne-
chávají na poslední chvíli, nebo 
spíš zapomenou nebo to neřeší… 
Bývá zvykem v  polovině června 
uspořádat v  kulturním domě in-
formační schůzku, ale obávám 
se, že to vzhledem k  bezpečnost-
ním zdravotním opatřením ješ-
tě nebude možné. Počkáme, jak 
se situace bude vyvíjet a  podle 
toho schůzka proběhne nebo bu-
deme komunikovat po mailech. 
Každopádně - chlapci, hlaste se, 
děvčata, pokud jste se nepřihlá-
sila doteď, hlaste se s partnery (ať 
nezvyšujeme početní rozdíl mezi 
chlapci a děvčaty).

Ohledně vývoje sledujte naše 
webové stránky  – pokud se na 
nich zaregistrujete, veškeré nové 
informace, které na stránky dáme, 
vám budou automaticky chodit na 
váš e-mail a  nemůžete je tak mi-
nout.

Dana Dobešová

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ 2020



 ■ Dne 2.  4.  2020 
v  17:00 hod. 
bylo přijato 
oznámení oby-
vatelky ulice 
Smetanova, že 
jsou ve svém 
domě již po-

několikáté obtěžováni kouřem 
z  otevřeného ohniště na soused-
ním pozemku. Strážníky bylo na 
místě zjištěno, že příčinou je spa-
lování „mokrých“ větví jehlična-
nů. Řešeno domluvou s apelací na 
zachování dobrých sousedských 
vztahů.

 ■ Dne 3. 4. 2020 v 15:25 hod. tele-
fonicky oznámila obyvatelka obce 
Rašovice, že na průjezdní komu-
nikaci odchytla volně pobíhající-
ho psa plemene německý ovčák. 
Bezprostředně po převzetí psa 
od oznamovatelky se strážníkům 
podařilo zjistit jeho majitele a pes 
byl předán. Řešeno domluvou.

 ■ Dne 3. 4. 2020 v 19:16 hod. byla 
městská policie telefonicky infor-
mována, že v  ulici Dr.E. Beneše 
prochází větší skupina mládeže 
a někteří nemají roušky. Uvedená 
skupinka byla strážníky zastižena, 
když vcházela do lesa. Osoby byly 
upozorněny na povinnost dodr-
žování opatření v souvislosti s ná-
kazou COVID-19.

 ■ Dne 9. 4. 2020 v 09:20 hod. byla 
na základě telefonického ozná-
mení obyvatele ulice Nádražní 
byla provedena likvidace dvou 
kadáverů uhynulých ptáků.

 ■ Dne 14.  4.  2020 v  15:00 hod. se 
na služebnu MP dostavila poctivá 
nálezkyně s  nalezeným přenos-
ným PC – notebookem zn. Asus, 
který nalezla nedaleko prodejny 

Planeo elektro. Následně prove-
denými opatřeními se podařilo 
zjistit jeho majitele a  notebook 
byl vrácen.

 ■ Dne 16.  4.  2020 v  16:40 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní o  porušení dopravní značky 
Zákaz stání v  ulici Havlíčkova. 
Jelikož řidič s přestupkem nesou-
hlasil, věc byla řešena oznámením 
o přestupku, které bylo zasláno na 
odbor dopravy při MěÚ Kostelec 
nad Orlicí.

 ■ Dne 21.  4.  2020 v  16:30 hod. 
obdržela městská policie telefo-
nické oznámení o  sousedských 
neshodách v  obci Štěpánovsko. 
Po příjezdu hlídky MP na místo 
jeden z aktérů utekl oknem domu 
do lesa. Na toto počínání pode-
zřelého z  přestupku navazovalo 
oznámení dalšího obyvatele obce 
Štěpánovsko, který v  18:00 hod. 
oznámil, že mu zřejmě pomate-
ný muž chtěl skočit před osobní 
vozidlo. Ve spolupráci s  hlídkou 
Policie ČR byl muž následně do-
paden a  policisté si jej převzali 
k dalším opatřením.

 ■ Dne 22. 4. 2020 v 16:40 hod. byla 
městská policie kontaktována 
nálezcem peněženky s  menší fi-
nanční hotovostí. Nález byl při-
jat a  na základě v  peněžence se 
nacházející zákaznické karty byla 
ustanovena osoby majitele. Násle-
dující den byla peněženka s obsa-
hem vrácena.

 ■ Dne 30. 4. 2020 v 23:00 hod. bylo 
přijato oznámení o  skupince 6 
osob, které hlučí na Mírovém 
náměstí. Osoby byly strážníky 
umravněny, vyřešeno domluvou.

Jaroslav Forman
strážník MP

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
MĚSTSKÉ POLICIE

DUBEN 2020
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Zveme milovníky folkových 
a  trempských  písniček v  sobotu 
13.  6. na 5. Petrovické folkování. 
Věříme, že se podaří v rámci nasto-
leného trendu zmírňování opatření 
v  boji s  koronavirem akci v  ná-
hradním termínu uskutečnit. Účast 
přislíbili všichni původně inzero-
vaní účinkující(!)  Jsme optimisté 
a  věříme, že se situace bude dále 
jen zlepšovat. Přesto musíme být 
obezřetní.  Vynasnažíme se naplnit 

požadavky, které na pořádání akcí 
budou legislativou kladené, a zajis-
tíme bezpečné prostředí. Naší sna-
hou je přinést zpět atmosféru, která 
nám pomůže se vrátit do normál-
ního života.

Předpokládáme, že počet diváků 
bude limitován velikostí prostoru, 
proto si v případě zájmu rezervuj-
te vstupenky na telefonním čísle 
605 759 101.

Za pořadatele Pavel Blažek

5. PETROVICKÉ FOLKOVÁNÍ

25. týnišťský swingový 
festival Jardy Marčíka se 
přesouvá na rok 2021. 



Veselím se z cesty tvých svědec-
tví více než ze všeho jmění.

Žalm 119,14

Těžko řekneme, že se z  něčeho 
veselíme. Používáme slova jako 
bezva, paráda nebo ještě tak „mám 
radost“. Ale „veselím se“  – to zní 
obstarožně, takže si pod tím spí-
še představujeme radost „jen tak 
trochu“, takovou částečnou, umě-
řenou. Ovšem ono je to naopak. 
Veselit se znamená být rozjařený, 
jásat, plesat, možná i  poskakovat 
(jako král David). U toho se tančí, 
zpívá, pozvou se přátelé jako v po-
dobenství o  ztracené ovci nebo 
jiných věcech (Lukáš 15). Nebo 
se konají nadšené telefonáty, volá 
se „jupí“ nebo nějaké adekvátní 

výrazy v  češtině. V  tom slově je 
obrovská radost, žádná uměřená, 
viktoriánská. Je to radost od podla-
hy. Z druhé strany, radost od nebe 
může být úplně stejná, je tam totéž 
slovo: „Hospodin se bude opět nad 
tebou veselit k  tvému dobru, jako 
se veselil nad tvými otci, budeš-
-li poslouchat Hospodina, svého 
Boha, a  dbát jeho přikázání a  na-
řízení, zapsaná v  knize tohoto zá-
kona, a navrátíš-li se k Hospodinu, 
Bohu svému, celým svým srdcem 
a  celou svou duší.“ (5. Mojžíšova, 
30, 9-10). Je to o tomtéž, o naříze-
ních, ale z opačné, nebeské strany, 
a i tam nad tím probíhá jásot, roz-
jařilé plesaní, zkrátka řádné veselí.

Hospodine, stvořil jsi nás k obra-

zu svému, můžeme se ti podobat, 
když milujeme, možná se ti může-
me podobat, i  když máme radost. 
Rádi bychom ti působili radost 
a veselí. Amen.

Píseň:
1. Chval Pána svého písní a jásej 

s  radostí, že z  trápení a z  tísní své 
stádce vyprostí. Když voláš k němu 
v  bídě a  v  protivenství čas, on na 
pomoc ti přijde a sílu dá ti zas.

2. Svým Písmem vzdělává si Pán 
věrnou hrstku svou a vždycky své-
mu stádci je mocnou ochranou. Své 
zaslíbení dávné se splnit hotoví, že 
ve zlých časech slavně svou církev 
obnoví.

3. Ať zní mu žalmy vděčné, ať zní 
mu píseň chval. Že z  lásky neko-

nečné i nám se zvěstoval, že v církvi 
jeho všude má platit jeho řád a že 
nás také bude svým slovem spra-
vovat.

 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 406 Chval Pána svého písní (ná-
pěv 15. stol.; text Německý bratský 
kancionál 1544 / P. Šoltész).

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

14.  6.–10:30 h bohoslužby s  ne-
dělní školou

Bohoslužby 28.  6. v  Týništi ne-
budou. Jsme zváni ke společným 
bohoslužbám v Táboře JAK v Bělči 
n. O. od 10 h.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

HERNA i KROUŽKY se budou konat na zahradě nebo ve stodole.

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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PLÁNUJEME DALŠÍ AKCE V ČERVNU

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVEN 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
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

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

16:15-17:00

ČT

SCUK (příjem) ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
SCUK (výdej)

15:00-16:00

16:00-18:30

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

 ■ Večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ

 ■ ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro rodiny, téma: KERAMIKA (léto, 
otisky, označení domů, skřítci…) s lektorkou - pí. S. Toucovou.

 ■ VEČERNÍČKOVÁ ZAHRADNÍ slavnost všech kroužků – představení 

Večerníčků  – zpívání, hraní, tvoření, pohoštění, opékání, podvečerní 
letní kino… na zahradě a ve stodole MC.

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



V  době uzavření základní školy 
pro všechny žáky by se mohlo zdát, 
že zdejší budova osiřela. Mohl by 
tu být naprostý klid a  ticho jako 
v  kostele. Opak je však pravdou. 
Této nečekané situace jsme využi-
li k  pracovním aktivitám, které se 
běžně provádějí o  letních prázd-
ninách. Posuďte sami, že pracovní 
ruch tu byl opravdu čilý:
• výmalba učeben číslo 36 a  39, 

družiny č. 87 a kabinetu TV
• nový vestavěný nábytek do dru-

žiny č. 87
• nové čáry a montáž elektrických 

informačních tabulí ve velké tě-
locvičně ZŠ

• nové regály do kabinetu TV
• výměna a  oprava sociálních za-

řízení
• revize kotelny, hasicích zařízení 

a zabezpečení školy
• bourání, řezání a následné nové 

obložení šaten I. stupně
• broušení a  lakování podlah 

v učebnách č. 69 a 70
• oprava a  výmalba šatny kucha-

řek, včetně pořízení nových skří-
ní

• čištění a dezinfekce školy.

Naším přáním je, aby interiér 
školy po svém znovuotevření pů-
sobil na nás všechny příjemnějším 
dojmem. Pevně věřím, že tuto po-
zitivní změnu všichni ocení.

Mgr. Marian Janko, ředitel ZŠ
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Dějepis od žáků, pro žáky, aneb 
i děti můžou učit

Jak udělat výuku dějepisu jinak? 
Je mnoho způsobů, ale jedním 
z  nejlepších je do procesu výuky 
zatáhnout samotné žáky. A není nic 
jednoduššího než jim dát prostor 
předat svým spolužákům informa-
ce, které mají pouze oni. A  proto 
bych zde rád představil několik 
odvážných dětí, které vyhověly mé 
prosbě a udělaly vyučovací hodinu 
pro své spolužáky. Touto cestou vás 
chci seznámit s jejich prací a záro-
veň jim poděkovat za odvahu po-
stavit se před katedru a mluvit. Za 
jejich pečlivou přípravu při tvorbě 
vlastní hodiny a za obrovský přínos 
do hodin dějepisu. Pevně věřím, že 
se jim podařilo spoustu dětí moti-
vovat a přitáhnout k historii. 😊

„Tchýně Evropy“ - precizní 
přednáška o Marii Terezii

Není našince, který by neslyšel 
o  Marii Terezii. Císařovně, která 
porodila 16 dětí, vládla celému 
habsburskému soustátí, čelila prus-
kému králi, zavedla mnoho refo-
rem a patřila mezi několik výjimeč-
ných žen, které se zapsaly do naší 
historie. V říjnu dvě slečny, Anička 
Burdová (9.A) a Terezka Richtero-
vá (9.D) pořádaly přednášku o této 
dámě pro žáky osmého ročníku. 
Nicméně nezůstalo jen u obecných 
informací. Žáci se dozvěděli, jaká 
byla Marie Terezie jako člověk, jaké 
byly její záliby a zlozvyky. Jaký byl 
její vztah s  manželem Františkem 
Štěpánem  I. Lotrinským. Nezapo-

mněly na osudy dětí Marie Terezie, 
její konflikty a války a samozřejmě 
již zmíněné reformy. Žáci tak po-
znali, že panovníci byli také jenom 
lidé, řešili běžné problémy života, 
starosti a  radosti, tak jako každý 
jiný. V  tom je práce dívek přínos-
ná, podařilo se jim historii opět 
o trochu přiblížit dnešním žákům. 
To a  mnoho dalšího. Každá hodi-
na utekla jako voda, osmáci bed-
livě poslouchali, kladli otázky a za 
správné odpovědi získávali drob-
nou odměnu. Jako učitel dějepisu 
musím děvčata pochválit za pečli-
vou přípravu, perfektní prezentaci, 
vyspělé vyjadřování a přednes. Ale 
také za práci s  písemnými prame-
ny, prostudováním historických 
materiálů a knížek a za touhu a píli 
z  toho všeho udělat smysluplný 
a zajímavý výklad. Myslím, že obě 
jsou už teď skoro hotové učitelky se 
srdcem historiček.

Detekování – každý si může na-
jít kousek historie

Asi to všichni znáte. Jedete au-
tem a můžete potkat na poli člově-
ka, který s detektorem kovů zkouší 
najít poklad. Někdo je úspěšnější, 
jiný méně. Ale jsem rád, že dva 
nadšenci jsou v  jedné mé třídě. 
Lukáš Tichý a  Josef Poslušný, oba 
žáci 9. B, se do detekování pustili 
před dvěma lety. A za tu dobu ura-
zili pořádný kus cesty, pronikli do 
oblasti detekování, získali spoustu 
poznatků z této oblasti a legislativy, 
navázali kontakty s dalšími hledači 
a  samozřejmě našli spoustu „po-

kladů“. S  nimi se rozhodli podělit 
v  hodinách dějepisu a  stejně jako 
v předchozím případě i oni si při-
pravili vlastní hodiny. Tyto před-
nášky měli chlapci v  lednu v  šes-
tých třídách. Žáci se dozvěděli, jak 
takový detektor kovů vypadá, jak 
se s ním pracuje, kolik stojí peněz. 
Dozvěděli se zajímavé historky, do 
kterých se oba kluci při svém hle-
dání dostali. Především ukázali 
dětem, jaké poklady objevili. Můžu 
zmínit například: Pražský groš 
z doby krále Vladislava II. Jagellon-
ského; 6 Krejcar z roku 1687 nebo 
30 Krejcar s  podobiznou Františ-
ka I. a mnoho dalších.

Přinos chlapců do hodin děje-
pisu vidím v tom, že žákům mohli 
ukázat, jak se tvoří historie od sa-
motného začátku. Od okamžiku 
nalezení historického pramene, 
přes jeho zkoumání, čištění, zjiš-
ťování informací a  zařazení do 
známých poznatků. Ukázali dětem, 
že to není jednoduché, že to vyža-
duje vůli, trpělivost, chtít poznávat 
a podílet se vlastním přičiněním na 
tvorbě historie.

Indie-vzdálená země s bohatou 
historií a ještě krásnější kulturou

Možná vás napadne, že tohle pa-
tří spíše do zeměpisu. Ano, jenže 
historie pracuje s  fakty, letopočty 
a minulostí lidí a ta se vyvíjí v ur-
čitém prostoru, který musíme znát, 
orientovat se v  něm. Jenže jak to 
udělat, když je to vzdálená země? 
Jak učit o  historii státu, který nej-
spíše navštíví jen někdo z  nás? 

A jak trochu Indie přinést k žákům 
do lavic? Měl jsem štěstí a  potkal 
Natálku Grünwaldovou, která je 
mou žákyní osmého ročníku. Její 
otec pochází z  Indie, a  proto jsou 
oba pro žáky cennou studnicí po-
znatků. Natka v  únoru realizovala 
poutavou přednášku pro žáky šes-
tého ročníku. Nezapomněla přinést 
celou řadu typických předmětů 
a  symbolů hinduistů, typické ob-
lečení, dokonce i  koření. Podrob-
ně představila indická náboženství 
hinduismus a buddhismus. Sezná-
mila nás s  kulturou, která je pro 
nás v  mnohem naprosto jiná. Se-
známila děti s pojmy jako jsou sárí 
(oděv), bindi (typická červená teč-
ka na čele), kasty (rozdělení lidí ve 
společnosti) a  další. Podařilo se jí 
vzbudit v dětech zájem, které samy 
jí zasypaly otázkami. Své povídání 
doplnila velice pestrou a poutavou 
prezentací. Z  mého pohledu nám 
ukázala, jak může žák předávat 
zajímavé informace svým spolužá-
kům. Dokázala do hodiny přinést 
„pořádný kus Indie“. Díky tomu lze 
učit i o vzdálených státech úplně ji-
nou a hlavně poutavou formou.

Ještě jednou všem zmíněným 
žákům děkuji a  jsem na vás hrdý. 
Doufám, že se najde mnoho dal-
ších, kteří tímto článkem dostanou 
odvahu zkusit učit. Může se vám to 
hodit nejen jako zkušenost do živo-
ta, ale také možná v  sobě objevíte 
zájem o  historii, nebo naleznete 
nový koníček, tak jako chlapci s de-
tektorem.

Mgr. Tomáš Haupt

DĚJEPIS OD ŽÁKŮ, PRO ŽÁKY, ANEB I DĚTI MŮŽOU UČIT
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Z  nařízení vlády byla knihov-
na uzavřena od 13.  března až do 
26. dubna. Proto jsme všem našim 
čtenářům prodloužili výpůjčky 
a  knihy bylo možné vrátit do bib-
lioboxu před knihovnou. Ten byl 
opravdu hojně využíván. Knihy 
vrácené do biblioboxu jsme po 
jejich vyzvednutí pečlivě dezin-
fikovali. Sháněli jsme dezinfekci, 
rukavice, štíty na obličej, což byl 
na počátku karantény doslova nad-
lidský výkon. Naštěstí nám vyšla 
vstříc lékárna na náměstí. Co se 
týká roušek, děkujeme p. Doleža-
lové, která nám všem našila krásné 
květinové roušky.

V  této nelehké době jsme se 
s uzavřením vypořádali tak, že jsme 
tento čas využili k různým činnos-
tem, na které při normálním pro-
vozu není moc času - rozvolňování 
volného výběru, aby se knihy do 
regálů lépe vešly. Věnovali jsme se 
také vyřazování starých, rozpad-
lých knih a  časopisů pro uvolnění 
místa. Dále jsme opravovali knihy, 
nově je obalovali. Prováděli jsme 
kontrolu CD, DVD, her. Kontrolo-
vali a opravovali jsme staré zázna-
my v  počítači, zejména těch knih, 
které mají hodně dílů a  záznamy 
zde musí navazovat. Katalogizova-

li jsme dary, knihy z  pozůstalosti, 
které jsme dostali ještě před uzavře-
ním knihovny.

Nyní máme kompletně zpraco-
vaný Týnišťský zpravodaj, do které-
ho je možné kdykoliv nahlédnout, 
a to i do těch nejstarších čísel. Pro-
vedli jsme kontrolu stavění knih. 
Chystali jsme si dopředu témata 
i obsah besed, výstavy, jak pro do-
spělé, tak pro děti. Akce, které byly 
naplánovány na období, kdy jsme 
museli mít uzavřenou knihovnu, 
jsme po domluvě s  účinkujícími 
přesunuli na pozdějsí termíny.

Pracovali jsme na webových 
stránkách, kde jsme také doplnili 
fotografie z našich akcí. Knihovni-
ce si samy prováděly i úklid za ne-
přítomnou uklízečku, která využila 
možnost být s dětmi doma.

Vyšli jsme vstříc Dětskému do-
movu se školou v Kostelci nad Orli-
cí, kteří nás požádali o vyřazené ča-
sopisy pro děti. Pro dětské domovy 
v Nechanicích, Broumově, Jaromě-
ři, Sedloňově, Potštejně, Vrchlabí 
a  Dolním Lánově jsme připravili 
soutěž, které se mohli zúčastnit. 
Vyplněné soutěžní lístky nám moh-
li zasílat elektronicky nebo poštou. 
Samozřejmě jsme dále nakupovali 
a zpracovávali pro vás nové knihy, 

psali články do místního Zpravoda-
je, prováděli skartaci. Každý týden 
jsme se radili, jak a  co zvládnout. 
Kolegyně pro vás připravovaly 
nové nástěnky. Došlo i na výzdobu, 
v truhlíkách před knihovnou máme 
nové macešky.

Ve zprávách, ať už v  médiích 
nebo z  Národní knihovny přichá-
zely neustále zprávy, že knihovny 
mají otevírat 8.  června spolu s  ga-
leriemi, památkovými objekty a di-
vadly. Ve čtvrtek 23.  dubna však 
ve večerních televizních zprávách 
zaznělo, že knihovny mohou ote-
vřít 27.  dubna. Většina knihoven 
tuto možnost nevyužila, ale my 
jsme chtěli vyjít vstříc našim čtená-
řům, a proto jsme udělali všechno 
proto, abychom mohli hned první 
možný den otevřít, i když jsme na 
přípravu měli jen jeden pracovní 
den. Sehnali jsme brigádníky, ze-
jména z  řad studentů k  zajištění 
organizace vstupu do budovy, ma-
nipulace s  vrácenými dokumenty, 
kontrolu roušek, dezinfekci rukou 
apod. Nějaké dezinfekční prostřed-
ky, ochranné rukavice a  štíty jsme 
už měli koupené, ale bylo potřeba 
sehnat další.

Neumím si představit, kdyby-
chom to nestihli a  neotevřeli, jak 

bych to vysvětlila místním lidem, 
každý den jsme měli telefonáty, 
jak se k  nám těší a  kdy už otevře-
me. Takže to, že bychom neotevřeli, 
nepřipadalo vůbec v úvahu. Většina 
knihoven zkrátila i otevírací dobu, 
ale my ne.

V půjčovně se vám kolegyně vě-
nuje a půjčíte si vše, co potřebuje-
te. Vrácené knihy jsou uloženy ve 
větratelném skladu minimálně dva 
dny, poté se ještě vydezinfikují li-
hovým přípravkem. Následně se 
teprve vrátí zpět do regálů a  jsou 
opět připraveny k  vypůjčení. Žád-
né upomínky až do konce června 
vymáhat nebudeme a  chápeme, že 
pokud se necítíte dobře, návštěvu 
do knihovny odložíte.

V  den otevření po tak dlou-
hé prodlevě, čekal první čtenář 
u  vchodu už půl hodiny před ote-
vřením. Fronty se netvořily, provoz 
byl víceméně plynulý. Všichni byli 
milí a trpěliví. První den přišlo do 
knihovny 71 lidí a vypůjčilo se cel-
kem 375 výpůjček. V  tomto čísle 
nejsou započítani čtenáři, kteří při-
šli knihy pouze vracet a těch nebylo 
také málo. Když k tomu připočteme 
ještě virtuální návštěvy, tak ten den 
služby knihovny využilo nějakých 
cca 130 lidí, včetně biblioboxu.

KNIHOVNA V DOBĚ KORONAVIROVÉ – UZAVŘENÍ A ZNOVUOTEVŘENÍ



Nesmím zapomenout i  na naše 
pobočky v Rašovicích, Petrovicích, 
Štěpánovsku a  Křivicích, kde jsme 
také museli zajistit potřebné k  je-
jich znovuotevření. Knihovníci byli 
skvělí.

Donášková služba je také opět 
v provozu. Vrácené knihy jdou rov-
něž do karantény.

S akcemi začínáme pomalu a po-
stupně, takže se můžete v  červnu 

těšit na Botanickou vycházku, kte-
rá se koná 12. června od 15 hodin. 
Mgr. Jan Doležal nabízí zájemcům 
i  více vycházek v  menším počtu 
účastníků, tzn., že kdo by měl zájem 
jít třeba jen s  rodinou, nahlašte se 
jemu, nebo v  knihovně a  vyjdeme 
vám vstříc. Vycházka se dá uzpůso-
bit třeba i pro děti. Dále 9. července 
od 17 hodin přijede do knihovny 
na besedu Valerie Zawadská, takže 

se máte na co těšit. Rezervace žád-
né dopředu dělat nebudeme, takže 
přijďte včas, ať na vás zbude místo.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
nejen vám, našim čtenářům, že jste 
to zvládli chvíli bez knížek a kultur-
ních akcí, i  za vaši zodpovědnost, 
trpělivost a milá slova po znovuote-
vření. Velké díky patří i všem našim 
zaměstnancům, kteří dokázali být 
semknutí, pracovali a  stále pracují 

s  plným nasazením a  také brigád-
níkům, bez kterých by to nyní ne-
šlo. Zkuste vydržet v roušce a štítu 
9 hodin v kuse, to je obdivuhodný 
výkon a já jim za to ještě jednou dě-
kuji a tleskám.

Mějte se moc hezky, přeji vám 
krásné léto – doufám, že s knihami 
a  nebo nějakým zážitkem od nás 
a buďte zdrávi.

Bc. Bohdana Pokorná

KNIHOVNA V DOBĚ KORONAVIROVÉ – UZAVŘENÍ A ZNOVUOTEVŘENÍ
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Slevy nehledám,
ale když je nabízejí

Loni jsme se poprvé připojili 
ke Světovému dni pro Fair trade 
uspořádáním dopoledního pikni-
ku v parku Na Obci v Třebechovi-
cích pod Orebem. Letošní Férová 
snídaně se z  kvůli dosud platícím 
shlukovacím omezením z  parků 
a kaváren přesunula domů. Domů 
k  lidem, kterým není lhostejné, za 
jakých podmínek se pěstují v  tzv. 
zemích globálního Jihu (Afrika, 
Asie a  Latinská Amerika) třeba 
banány, káva, kakao, rýže, bavlna 
nebo čaj.

I  v  21. století se totiž na Zemi 
dějí věci, které mají návaznost 
na původní kolonizaci světa, kdy 
ekonomický rozvoj a  prosperita 
světa na Západě jsou postavené na 

zneužívání chudých lidí v  zemích 
globálního Jihu. Tlak na snižování 
nákladů jak ze strany spotřebitelů, 
kteří chtějí nakupovat za co nejniž-
ší ceny, tak ze strany obchodníků, 
kteří chtějí maximalizovat své zis-
ky, způsobuje, že těm, kteří mají 
s  pěstováním nejvíc práce, zůstá-
vá nejmíň peněz. A  proto vznikl 
systém certifikace fair trade, který 
dává drobným pěstitelům možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Tito pěstitelé dostávají 
za svou kávu, banány nebo kakao 
spravedlivě zaplaceno, plodiny pěs-
tují s ohledem na životní prostředí 
a jejich děti můžou místo na plan-
táž jít do školy :)

Jak férové výrobky poznat? Buď 

podle značky FAIRTRADE©, kdy 
pěstitel, dovozce i  zpracovatel pod 
touto značkou pravidelně prochá-
zí nezávislým auditem ověřujícím 
shodu se standardy Faitrade Inter-
national, nebo GEPA, EZA, Libe-
ro Mondo či Traudcraft, což jsou 
členové organizace WFTO (World 
Fair Trade Organization), kteří 
procházejí audity jen náhodnými 
a jejich práce je založena hlavně na 
důvěře.

Smysl má nakupovat nejen féro-
vě zaplacené výrobky ze světa, ale 
taky dávat před velkými potravi-
nářskými firmami přednost malým 
českým farmářům a  pěstitelům. 
A to nejen jednou za rok, ale každý 
den :)

Průvodci, rodiče a  děti z  Leso-
kruhu doma snídali např. domácí 
termix z  bio tvarohu z  Farmy Dr-
žovice, farmářské smetany od volně 
pasoucích se krav z Rodinné farmy 
Mikoláš (Krhanice) a fair trade čo-
kolády, nebo ovesné lívance, bílý 
jogurt, rozvar z  piletických jahod, 
domácí nutelu z  lískových ořechů, 
domácí ghí a fair trade čokoládu, či 
bábovku z máku a mléka od krávy 
z Ledců, domácích vajíček, mouky 
ze mlýna v Korunce u Číčové a ole-
je z Českého Ráje a k ní fair trade 
maté z Brazílie a „kakavíčko“ z fair 
trade kakaa.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“
• Svoz a likvidace separovaných odpadů:   plast, sklo, papír
• Svoz a likvidace biologického odpadu:   tráva, listí apod.
• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, 

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů 
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Přeprava nákladů, osob (až 8)
• Práce drobnou mechanizací:   

  křovinořezy, motorová pila, kalové 
   čerpadlo, bubnová sekačka, 
   elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

Smetanova 395
517 21 Týniště nad Orlicí

494 371 003
www.odeko.cz
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