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A) Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 11/2020.
2. Vyplacení odměny za II. pololetí 

2020 pro ředitelky městských pří-
spěvkových organizací Mateřská 
škola  – Město, Dům dětí a  mlá-
deže, Městská knihovna, Kulturní 
centrum, Geriatrické centrum, 
Služby města, Základní škola Tý-
niště nad Orlicí.

3. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) na základě žádosti změnu 
závazného ukazatele, která spočí-
vá v  navýšení odpisového plánu 
o 4 000 Kč. Po úpravě bude odpi-
sový plán Základní školy pro rok 
2020 ve výši 599 956 Kč.

4. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) na základě žádosti 

v souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
55 000  Kč na  zakoupení systému 
na značení prádla, pracovních 
a osobních oděvů klientů.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 26 000 Kč na zakoupení 
doplňujících komponentů k systé-
mu na značení prádla, pracovních 
a osobních oděvů klientů.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 

znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 20 000 Kč na zakoupení 
vánočních dárků.

7. Příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) Plán zimní údržby 
komunikací a  chodníků pro ob-
last Týniště nad Orlicí a  přilehlé 
obce – Petrovice, Rašovice, Křivice 
a  Štěpánovsko na zimní období 
2020/2021.

8. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí ceník 
pronájmů platný od 1. 1. 2021.

9. Dodatek č. 4. ke Smlouvě o veřej-
ných službách v  přepravě cestují-
cích ve veřejné linkové osobní do-
pravě s firmou AUDIS BUS, s.r.o., 
Soukenická 242, Rychnov nad 
Kněžnou (IČ 15040500), k  zajiš-
tění městské autobusové dopravy 
v Týništi nad Orlicí uzavřené dne 
28. 11. 2017.

10. Záměr směny pozemků par. č. 
2211/17, par. č. 2211/9, par. č. 
2210/1, par. č. 2211/18, par. č. 
2205/3, par. č. 2202/4, par. č. 

2211/10, par. č. 2218/65, par. 
č. 2210/2, par. č. 2209/1, par. č. 
2205/4, par. č. 2205/5, par. č. 
2292/1, par. č. 1867/1, par. č. 
803/3, par. č. 2291/1, část pozem-
ku par. č. 2290/2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí, které tvoří koryto 
odlehčovací větve náhonu Alba 
v Týništi nad Orlicí, za pozemky 
par. č. 1706/4, par. č. 2210/2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí, pozemky 
par. č. 560/12, par. č. 560/6, par. 
č. 375/19, par. č. 375/29, par. 
č. 471/72, par. č. 471/66, par. č. 
471/65 v k. ú. Petrovice nad Orlicí 
a pozemek par. č. 483/2 v k. ú. Ště-
pánovsko, které tvoří koryta vod-
ních toků ve správě Povodí Labe.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o výsledku veřejnospráv-
ní kontroly provedené v  příspěv-
kové organizaci Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí.

2. Odpověď paní K. Z. na dopis ře-
ditele Základní školy Týniště nad 

Vážení spoluobčané,
skončil symetrický letopočet 2020, 

který zhodnotím jednoduše tak, 
že byl jiný. Bez rozdílu byl jiný pro 
všechny z  nás a  každého nějak po-
znamenal. Někoho bohužel zdravot-
ně, někoho pracovně, ale rozhodně 
všechny emotivně. Ukryli jsme se za 
roušky a  čelili čemusi neznámému. 
Vytratil se běžný rytmus i  kvalita 
života, což nás všechny více či méně 
ovlivnilo a ovlivňuje dodnes. U mno-
hých zavládl strach. Jinými slovy se 
výraz covid dostal do základní mluvy 
jazyka českého a je společností pou-
žíván ve všech možných souvislos-
tech od rána do večera. Dovolím si 
říci, že jak se říká, všeho moc škodí, 
že je v  tom velký kus pravdy. Život 
je myslím i  o  jiných věcech, čímž 
pochopitelně nic nebagatelizuji a ne-
zlehčuji důležitost zdraví.

Každým rokem k vám osobně pro-

mlouvám při Novoročním přípitku 
na Mírovém náměstí a  přeji všem, 
aby v roce následujícím nikoho blíz-
kého neztratili. Ani tato akce se ze 
známých důvodů nemohla připravo-
vat a uskutečnit a mě konkrétně se, 
bohužel, přání nevyplnilo. Jsem ale 
určitě rád, že nejen náměstí, ale i uli-
ce města byly svátečně vyzdobeny, 
za což patří moje poděkování týmu 
Služeb města. Vlastně nakonec celý 
advent byl odlišný od jakési tradiční 
každoroční běžnosti a zvyklosti, kdy 
akce konané mateřskými školkami 
i domem dětí a mládeže neproběhly 
ve známém režimu. Velmi mě mrzí, 
že jsme se nemohli společně po-
tkat na mnoha dalších akcích, které 
byly plánovány, a  zažít tu správnou 
pohodu a zábavu, která z nich vždy 
vyzařovala a  na kterou jste se těšili. 
Mě samotnému kultura hodně chybí. 
Přesto se v této nelehké době může-
me podívat na věci i z té lepší stránky. 
Zpomalili jsme své uspěchané životy, 
více se obracíme k  rodině, blízkým 
lidem a  snažíme si uchovat život 
takový, jaký býval. Věřím, že jste si 
právě proto v rodinném kruhu atmo-
sféru Vánoc nenechali ničím pokazit 
a svátky prožili spokojeně.

Pokud sledujete pravidelně mé 
úvodníky, tak jistě vnímáte, že se 
snažím zde na stránkách Zpravodaje, 
ale i  prostřednictvím sociálních sítí 
informovat o  všem, co se v  Týništi 
událo, anebo co pro vás chystáme. 
Těší mě pak vaše slova poděkování 
a  uznání za naši práci. Všem vám 

za to děkuji nejen jménem svým, ale 
i jménem zastupitelů a celého měst-
ského úřadu, který se snaží pro vás 
být v  rámci možností maximálně 
vstřícný, i když samozřejmě ne vždy 
lze vše vyřídit k plné spokojenosti vás 
všech. Nyní stojíme na prahu roku 
nového, kdy prosincové zastupitel-
stvo schválilo rozpočet na rok letoš-
ní a  čeká nás realizace dvou vcelku 
významných investičních akcí, které 
jsem ve svých úvodnících již zmi-
ňoval. Pokračuje přístavba základní 
umělecké školy a rozjíždí se výstavba 
cyklostezky do Křivic. Obě budou 
dokončeny v  průběhu letošního 
roku. Jako předseda vodohospodář-
ského svazku obcí Křivina musím 
také zmínit, že na jaře začnou práce 
na další velké liniové stavbě, kterou 
je podtlaková kanalizace do Petrovic 
a  Petroviček s  dokončením v  roce 
následujícím. Investičně a  finančně 
to tedy bude rok skutečně nabitý.

Jsem vcelku rád, že všechny jme-
nované akce proběhnou právě letos, 
jelikož je asi každému z nás jasné, že 
další roky z pohledu příjmů ze sdíle-
ných daní do obecních rozpočtů tak 
štědré nebudou. Všichni víme, jaký 
loňský rok byl a jak mlhavé jsou vý-
hledy do roku letošního. Přicházející 
daňové změny, nejistá ekonomická 
situace, rozdělená společnost, balan-
cování střední podnikatelské vrstvy 
na hranici přežití, není mi lehko, 
když o tom v souvislostech přemýš-
lím. Společnost si už musí, bez emocí 
a  se zapojením zdravého rozumu, 

ve větším rozsahu uvědomit, že ani 
ekonomika, která dostává těžké rány, 
nemůže být perpetum mobile a stát 
nemůže donekonečna bez nemilých 
následků pro své současné i budou-
cí obyvatele žít na závratný dluh. 
Rozpočtová odpovědnost je nutná 
na všech úrovních řízení. Já lidem 
v tomto věřím.

Přesto mi ještě dovolte osobní úva-
hu na závěr. Kdo by si před rokem 
v  tuto dobu pomyslel, že to někdy 
může být úplně jinak a  věci, které 
nám připadaly tak běžné a přirozené, 
se stanou vzácnými? Svět kolem nás 
se postupně skoro zastavil kvůli pan-
demii, která nám však kromě mno-
ha nepříjemných omezení a negativ 
přinesla přeci jen něco pozitivního. 
Dala nám určitě schopnost operativ-
ně reagovat a přizpůsobovat se nena-
dálým situacím, mnohdy nesmyslné-
mu vládnímu chaosu. Začali jsme si 
také více vážit všeho, co nám dříve 
přišlo zcela samozřejmé. A  na tom 
je myslím třeba stavět do budoucna. 
Jsem přesvědčený, že právě z  těch 
samozřejmých drobností je slepen 
kvalitní život a vytvářeno příjemněj-
ší prostředí a  atmosféra mezi námi. 
Proto bych rád poděkoval všem, kteří 
se společně s námi snaží dělat z naše-
ho města co nejlepší místo pro život. 
Za sebe i zastupitele města vám přeji 
především hodně zdraví, špetku op-
timismu a co nejpříjemnější průběh 
roku 2021. Ono zase bude v  české 
kotlině více fajn.

Libor Koldinský – starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO STAROSTY

Usnesení č. 46
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 23. 11. 2020
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Orlicí adresovaný rodičům žáků 
ze dne 13. 11. 2020.

A) Schvaluje:

1. Pronájem části pozemku p. č. 
555/2 o výměře 71 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí a  část pozemku 
par. č. 617 o  výměře 37 m2 v  k. 
ú. Týniště na Orlicí  pro  J. V.,  trv. 
pob. *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 01. 2021 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti „16010-059665, 
RVDSL1927_C_H_TYNO33-
-TYNO1HR_MUP“ mezi smluv-
ními stranami: CETIN a.s., Česko-
moravská 2510/19, 1900 00 Praha 
9 zastoupena společností TEMO – 
TELEKOMUNIKACE, a.s. U Zá-
běhlického zámku 233/15, 106 
00 Praha 10 a Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  právu k  provedení 
stavby na pozemku p.č. 1765/6 
v k.ú. Týniště nad Orlicí s názvem 
stavby: „16010-059665-RVD-
SL1927_C_H_TYNO33-TY-
NO1HR_MUP“  – úprava teleko-
munikační sítě, pokládka kabelu 
TCEPKPFLE 100XN0,4, poklád-
ka vrapované chráničky DN 50 
mezi smluvními stranami: staveb-
ník CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, 1900 00 Praha 9 zastou-
pena společností TEMO – TELE-
KOMUNIKACE, a.s. U Záběhlic-
kého zámku 233/15, 106 00 Praha 
10 a  vlastník nemovitosti Město 
Týniště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 8800093572_1/VB/P 
plynárenské zařízení „PREL, Tý-
niště nad Orlicí, V. Opatrného, 
Plynovodní přípojka, číslo stav-
by: 8800093572“ mezi smluvní-
mi stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem zastoupena 
na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

5. Rozpočtové opatření č. 12/2020.
6. Vyplacení odměny za II. pololetí 

2020 pro ředitelku příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola – U Dubu 
Týniště nad Orlicí.

7. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
v souladu se Zřizovací listinou vy-

řazení a  likvidaci nepoužitelného 
majetku dle žádosti v celkové výši 
7 859 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola  – Město, Týniště nad Orli-
cí v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a likvidaci nepotřebného 
majetku dle žádosti v celkové výši 
24 845,50 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086) na základě žádosti změnu 
závazného ukazatele, která spo-
čívá ve zvýšení odpisového plánu 
o  85 683 Kč. Po úpravě bude od-
pisový plán Služeb města pro rok 
2020 ve výši 1 433 983 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 4 a  § 31 odst. 2 písm. d) 
zákona č.  250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, po-
sílení investičního fondu ve výši 
18 000 Kč a  následné čerpání 
fondu investic do výše 18 000 Kč 
na financování údržby a  oprav 
mechanismů.

11. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086) na základě žádosti změnu 
závazného ukazatele, která spo-
čívá ve snížení limitu mzdových 
prostředků o 595 000 Kč. Po úpra-
vě bude limit mzdových prostřed-
ků Služeb města pro rok 2020 ve 
výši 8 164 000 Kč.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 za pod-
mínek úhrady veškerých pohle-
dávek, které má vůči pronajíma-
teli.

13. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

14. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. E., bytem ***, na období od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

15. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. N., bytem ***, na období od 
1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 za pod-
mínek úhrady veškerých pohle-
dávek, které má vůči pronajíma-
teli.

16. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí podání žádosti o dotaci na 
rok 2021, 2022 v  rámci dotační-
ho programu v  projektu rozvoje 
venkova na získání prostředků na 
obnovu a doplnění herních prvků 
na školní zahradě.

17. Rozpočet pro rok 2021 příspěv-
kové organizaci: Mateřská škola 
Město Týniště nad Orlicí, Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 

dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

18. Střednědobý výhled rozpočtu 
pro rok 2022 a 2023 příspěvkové 
organizaci: Mateřská škola Měs-
to Týniště nad Orlicí, Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Orlicí, 
Základní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, Kul-
turní centrum Týniště nad Orlicí, 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o  výsledku veřejno-
správní kontroly provedené v pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
Vyjádření organizace k  výsledku 
veřejnosprávní kontroly.

2. Vyjádření k  veřejnosprávní kont-
role provedené v  příspěvkové or-
ganizaci Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí.

3. Informace příspěvkové organizace 
Městská knihovna Týniště nad Or-
licí o přijetí opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při veřejno-
správní kontrole.

4. Vyjádření k  veřejno právní kont-
role provedené v  příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí.

5. Výroční zprávu o činnosti příspěv-
kové organizace Základní umělec-
ká škola Týniště nad Orlicí ve škol-
ním roce 2019/2020.

6. Protokol o  kontrole o  výsledku 
veřejnosprávní kontroly na místě 
provedené v  příspěvkové organi-
zaci Mateřská škola – Město Týni-
ště nad Orlicí.

7. Protokol o  kontrole o  výsledku 
veřejnosprávní kontroly na místě 
provedené v  příspěvkové organi-
zaci DDM Týniště nad Orlicí.

8. Informaci ředitelky DDM Týniště 
nad Orlicí o  činnosti příspěvko-
vé organizace v  období od 7. do 
31. prosince 2020.

9. Stížnost rodičů žáků Základní 
školy Týniště nad Orlicí na nedo-
statečné nastavení jasných pravi-
del a  komunikace pro vzdělávání 
distančním způsobem, která je 
radou města komunikována se 
školskou radou.

10. Žádost L. T. o peněžitý dar.
11. Námitky do protokolu o kontrole 

příspěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM prodej pozemku 
parc. č. 2031/5 o  výměře 445 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Projednat v  ZM založení Spole-
čenství vlastníků jednotek v domě 
č. p. 723, V Sítinách, Týniště nad 
Orlicí SVJ v  souladu s  ust. § 84 
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovy Společenství 
vlastníků jednotek v  domě č. p. 
723, V Sítinách, Týniště nad Orli-
cí, se sídlem V Sítinách 723, 517 21 
Týniště nad Orlicí, v předloženém 
znění.

3. Projednat v  ZM založení Spole-
čenství vlastníků jednotek v domě 
č. p. 757, V Sítinách, Týniště nad 
Orlicí v  souladu s  ust. § 84 odst. 
2 písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovy Společenství 
vlastníků jednotek v  domě č. p. 
757, V Sítinách, Týniště nad Orli-
cí, se sídlem V Sítinách 757, 517 21 
Týniště nad Orlicí, v předloženém 
znění.

4. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město, Týniště nad Orlicí 
odstranit nedostatky zjištěné při 
veřejnosprávní kontrole a  posu-
povat dle doporučení uvedených 
v protokole o kontrole.

5. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí od-
stranit nedostatky zjištěné při ve-
řejnosprávní kontrole a posupovat 
dle doporučení uvedených v pro-
tokole o kontrole.

6. Projednat žádost L. T. spolu 
s ostatními žádostmi o veřejnou fi-
nanční podporu z rozpočtu města 
v roce 2021 v komisích a připravit 
pro jednání ZM v roce 2021.

7. Zařadit do rozpočtu na rok 2021 
částku ve výši 60 000 Kč pro pří-
padnou spoluúčast k dotaci na ob-
novu a doplnění herních prvků na 
školní zahradě v Mateřské škole – 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

8. Finančnímu odboru zanalyzovat 
software firmy za účelem sjedno-
cení software pro všechny příspěv-
kové organizace města Týniště nad 
Orlicí.

9. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí po-
stupovat dle doporučení uvede-
ných v Protokolu o výsledku veřej-
nosprávní kontroly na místě.

A) Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2020 o místním poplatku ze psů.

2. Převod pozemku KN 3151/2 z k.ú. 
Veliny do k.ú. Horní Jelení, který 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 47
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 7. 12. 2020

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva

města Týniště n. O.
konaného dne 14. 12. 2020
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je v  podílovém vlastnictví Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno.

3. Koupi části pozemku parc. č. 
106/2 v  k. ú. Štěpánovsko od L. 
B., trv. byt. ***, za cenu 200 Kč/
m2 a poplatky s tím spojené. Nový 
pozemek parc. č. 106/22 o výměře 
32 m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 438-132/2020 z pozem-
ku parc. č. 106/2 v k. ú. Štěpánov-
sko a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

4. Koupi části pozemku parc. č. 
106/20 v  k. ú. Štěpánovsko od B. 
D. a H. D., oba trv. byt. ***, za cenu 
200 Kč/m2 a poplatky s tím spoje-
né. Nový pozemek parc. č. 106/23 
o výměře 5 m2 byl oddělen geome-
trickým plánem č. 438-132/2020 
z pozemku parc. č. 106/20 v k. ú. 
Štěpánovsko a  pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.

5. Prodej pozemku parc. č. 2031/5 
o  výměře 445 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro Lidl Česká republi-
ka v.o.s., IČ: 261 78 541, se sídlem 
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 
5 za cenu 1000 Kč/m2 bez DPH 
a  poplatky s  tím spojené a  pově-
řuje starostu podpisem smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní.

6. Založení Společenství vlastníků 
jednotek v  domě čp. 757, V  Síti-
nách, Týniště nad Orlicí v souladu 
s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, stanovy 
Společenství vlastníků jednotek 
v domě č. p. 757, V Sítinách, Týni-
ště nad Orlicí, se sídlem V Sítinách 
757, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
v předloženém znění.

7. Založení Společenství vlastníků 
jednotek v  domě čp. 723, V  Síti-
nách, Týniště nad Orlicí v souladu 
s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, stanovy 
Společenství vlastníků jednotek 
v domě č. p. 723, V Sítinách, Týni-
ště nad Orlicí, se sídlem V Sítinách 
723, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
v předloženém znění.

8. Změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí (IČ 608 84 541), 
která spočívá ve zrušení účelového 

neinvestičního příspěvku na akci 
Vánoční ulička ve výši 10 000 Kč.

9. Na základě žádosti ředitelky KC 
změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí (IČ 428 86 139), která 
spočívá ve zrušení účelového ne-
investičního příspěvku na  dovy-
bavení budovy ve výši 100 000 Kč.

10. Na základě žádosti ředitelky GC 
změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou 
organizací Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 198), která spočívá ve zvýšení 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz o částku 95 420 Kč z důvodu 
nepřiznané dotace pro pečovatel-
skou službu od MPSV ČR. Celko-
vá výše neinvestičního příspěvku 
na provoz pro rok 2020 bude po 
úpravě 5 748 420 Kč.

11. Na základě žádosti ředitelky SM 
změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště 
nad Orlicí (IČ 428 85 086), která 
spočívá ve snížení neinvestiční-
ho příspěvku na provoz o částku 
325 000 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
pro rok 2020 bude po úpravě 
16 000 000 Kč.

12. Rozpočtové opatření č. 13/2020.
13. ZM v  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zmocňuje Radu města 
Týniště nad Orlicí k  provádění 
rozpočtových opatření pro ope-
race, které vzniknou v období od 
15. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez 
určení konkrétní výše pro tyto 
rozpočtové změny:
- pro upřesnění výše transferů 
v případě jejich vypořádání nebo 
z  jiných důvodů (změny v  pří-
jmech i výdajích rozpočtu),
- pro výdaje, které bude nezbyt-
né realizovat k  odvrácení škod, 
prevenci havárií, řešení havárií 
a  živelních pohrom, výdaje ve 
stavu nouze, výdaje na vyměřené 
pokuty, výdaje dle pravomocného 
rozhodnutí soudu a další výdaje, 
kde může dojít ke škodám z dů-
vodu časového prodlení,

- při potřebě neočekávaných pře-
sunů finančních prostředků ve 
výdajích mezi jednotlivými pa-
ragrafy při péči o majetek města.
Provedené rozpočtové změny 
budou předloženy k informování 
zastupitelstvu na prvním zasedá-
ní roku 2021.

14. ZM schvaluje rozpočet města 
pro rok 2021 v  tomto členění: 
celkové příjmy (třída 1 – 4)

97 725 275,63 Kč
financování (třída 8) 

39 832 204,37 Kč
celkové zdroje rozpočtu 

137 557 480,00 Kč
běžné a kapitálové výdaje celkem 
(třída 5 – 6) 137 557 480,00 Kč.
Rozpočet města Týniště nad Or-
licí je rozpočtem schodkovým, 
schodek je kryt finančními pro-
středky z minulých let.
Závazné ukazatele rozpočtu jsou 
v  dokumentu Rozpočet na rok 
2021 označeny textem Příloha č. 
1 a Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 
2021.
Rozpis schváleného rozpočtu do 
plného třídění rozpočtové sklad-
by a  změny rozpisu rozpočtu 
včetně potřebných korekcí mezi 
kapitálovými a  běžnými výda-
ji, resp. běžnými a  kapitálový-
mi výdaji rozpočtu, pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky 
na finanční prostředky města, 
v průběhu roku 2021 dle vyhláš-
ky č. 323/2003 Sb., o rozpočtové 
skladbě, v  platném znění, jsou 
v kompetenci vedoucí finančního 
odboru, která je realizací těchto 
operací pověřena.

15. ZM v  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zmocňuje pro rok 2021 
Radu města Týniště nad Orlicí 
k  provádění rozpočtových opat-
ření bez určení konkrétní výše:
- pro změny vyvolané korekcemi 
a novelami vyhlášky o rozpočtové 
skladbě ve znění změn v průběhu 
roku 2021,
- pro změny vyvolané přijetím 
a realizací výdajů účelově poskyt-
nutých plnění a transferů.
Uvedená rozpočtová opatření 
budou předložena k  informová-

ní zastupitelstvu na zasedáních 
v roce 2021.

16. ZM schvaluje dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, poskytnutí příspěvků svým 
příspěvkovým organizacím v  té 
výši a za tím účelem, jak je uvede-
no v Příloze č. 1 k rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí na rok 2021.

17. ZM schvaluje dle svých kompe-
tencí vyhrazených zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, poskytnutí dotací násle-
dujícím fyzickým a  právnickým 
osobám: viz tabulka níže…
Veškeré transfery, mimo investič-
ní dotace na pořízení dopravního 
prostředku MHD pro společnost 
AUDIS BUS, s. r. o., jsou určeny 
k  čerpání do konce rozpočtové-
ho roku 2021, pokud není nebo 
nebude v  průběhu běžného roz-
počtového roku usnesením za-
stupitelstva stanoveno jinak. ZM 
současně s  poskytnutím dotací 
schvaluje veřejnoprávní smlou-
vy na schválené individuální 
neinvestiční a  investiční dotace 
z rozpočtu města Týniště nad Or-
licí. ZM pověřuje starostu města 
podpisem těchto veřejnoprávních 
smluv.

18. ZM schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu města Týniště nad Orli-
cí na období 2022 – 2024.

19. Odměnu pro starostu města ve 
výši dvou měsíčních odměn 
dle přílohy k  nařízení vlády č. 
318/2017.

20. ZM schvaluje zastupiteli Ing. Lu-
káši Drozdíkovi uzavření Doho-
dy o pracovní činnosti na období 
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 
Zaměstnavatelem je město Tý-
niště nad Orlicí, vykonávanou 
činností jsou administrativní čin-
nosti související s  vedením JPO 
Týniště nad Orlicí.

21. ZM schvaluje zastupiteli Ing. Lu-
káši Drozdíkovi uzavření Doho-
dy o  provedení práce na období 
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 
Zaměstnavatelem je město Tý-
niště nad Orlicí, vykonávanou 
prací je správa webových stránek 
města.

ZPRÁVY Z RADNICE

Audis bus Rychnov nad Kněžnou (IČ 150 40 500) 1034 6312 investiční dotace na pořízení dopravního prostředku 
MHD (do 2024 Σ 1 550 000 Kč) 310 000 Kč

Mateřské centrum Ratolest Týniště n. O. (IČ 265 86 746) 1018 5222 dotace na mzdové náklady 158 952 Kč

OS SK Ontario Týniště n. O. (IČ 228 25 037) 1040 5222 dotace na provoz 7 500 Kč

TJ Sokol Křivice (IČ 486 16 982) 1004 5222 dotace na provoz 45 000 Kč

TJ Sportovní klub Petrovice (IČ 486 17 024) 1003 5222 dotace na provoz 40 000 Kč

Sportovní klub Týniště n. O. (IČ 428 85 001) 1001 5222 dotace na provoz (energie, mzdy, údržba, činnost oddílů) 1 250 000 Kč

Sportovní klub Týniště n. O. (IČ 428 85 001) 1001 5222 dotace fotbalové hřiště: likvidace stromů na hřišti 175 000 Kč

TJ Sokol Týniště n. O. (IČ 464 57 895) 1002 5222 dotace na provoz, kulturní a sportovní činnost, nákup VT 30 000 Kč
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

B) Bere na vědomí:

1. Kontrolu plnění úkolů z minu-
lých jednání zastupitelstev.

2. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 8  – 

12/2020.
5. Informaci o proběhlém jednání 

ohledně pozemků  v  Mostecké 
ulici s  p. V. a  navrhuje uzavřít 
směnnou smlouvu.

C) Ukládá:

1. Vedoucímu odboru správy ma-
jetku města Týniště nad Orlicí 
a  starostovi města připravit 
směnnou smlouvu dotčených 
pozemků mezi městem Týniště 
nad Orlicí a manžely V.

T: jednání ZM
Odpovídá: starosta města, vedou-
cí odboru správy majetku

D) Zamítá:

1. Odkup chaty ev. č. 61 v  k.ú. 
Holice v Čechách postavené na 
pozemku parc.č. 4700/4 v  po-
dílovém vlastnictví měst a obcí 
spravovaném Lesním druž-

stvem Vysoké Chvojno.
2. Žádost o  odkoupení pozemků 

parc. č. 395/2, 395/3 a 395/4, je-
jichž součástí jsou garáže v kat. 
území Týniště nad Orlicí.

E) Revokuje:

1. Usnesení Zastupitelstva měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 9 
z  15.  06.  2020 bod C/1: Pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souladu s  usta-
noveními § 28, odst. 9, písm. b) 
a  § 31 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, odvod z fondu 

investic do rozpočtu zřizovate-
le ve výši 650 000 Kč (odvod 
bude uskutečněn v  okamžiku, 
kdy fond investic bude těmito 
finančními prostředky napl-
něn).

Termín: 15. 08. 2020
Odpovídá: Mgr. Marian Janko

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.

Vážení čtenáři zpravodaje,
dovolte nám vám skromně po-

přát - Do Nového roku přejeme 
vám hlavě zdraví, štěstí, ať vás vůle 
zlá nesvede na scestí. Až se s rokem 
sejde rok, takový je plán, zas písnič-
ky ze ZUŠky přineseme vám.

Upravili jsme drobně text z  po-
slední koledy nového vánočního 
CD mTbb, ale myslíme si, že text je 
pro tuto dobu více než výstižný.

Od března do prosince  2020 se 
i ZUŠ přenesla do „pandemického“ 

období, střídala se výuka distanč-
ní s výukou prezenční dle nařízení 
vlády. Pro všechny to byla situace 
nová a  nečekaná. Jsme vděčni žá-
kům a  zákonným zástupcům, že 
i  pro tuto výuku našli pochopení 
a  zůstali uměleckému vzdělávání 
v  přízni. Pedagogům děkujeme za 
snahu a nasazení, kterou do výuky 
vkládali.

I když by se dalo říci, že v těchto 
měsících hovoříme o  uměleckém 
temnu, snažili jsme se přes sociál-
ní sítě a  média najít k  vám cestu. 
Vzniklo mnoho školních projek-
tů, na které by v  běžném provozu 
nezbývalo mnoho času. Podařilo 
se uspořádat na 1.  května pochod 
městem, v  červnu rozezněla Tyr-
šovo náměstí zkouška kapel pod 
širým nebem, v listopadu a prosin-
ci jsme pokřtili dvě nová CD – Bi-
gbanďat a Mladého týnišťského big 
bandu a od 1. – 24. prosince jsme 
každý den pootevřeli jedno okén-
ko z adventního kalendáře, který je 

i nadále možné zhlédnout na webu 
zustyniste.cz.

Tradiční novoroční koncerty big 
bandu se v lednu z pochopitelných 
důvodů neuskuteční, ale nemusí-
te mít obavy, jakmile situace bude 
kultuře nakloněna, všechny obory 

ZUŠ i kapely o sobě dají vědět.
Vydržme a věřme, že se brzy vše 

vrátí, alespoň z  části, do zajetých 
kolejí.

A jak by popřála naše Bigbanďa-
ta  - Čágo ságo, díky fíky!

Pavel Plašil, ředitel ZUŠ

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva

města Týniště n. O.
konaného dne 14. 12. 2020
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Provoz Tékáčka pro školní rok 
2020-21 jsme zahájili již první tý-
den v  září pro neuvěřitelných 30 
dětí! Naše působnost se rozšířila 
o další obce, takže nyní máme své 
členy nejen v  Týništi nad Orlicí 
a Albrechticích nad Orlicí, ale např. 
i  v  Třebechovicích pod Orebem, 
Lhotách u  Potštejna, Kostelci nad 
Orlicí, Častolovicích, Borohrádku, 
Nové Vsi, Lípě nad Orlicí atd. Roz-
šířili jsme i naše prostory pro rea-
lizaci projektu „Jan Perner  – kon-
strukce a programování železnice“, 
a to v budově Na Drahách 141 v Al-
brechticích nad Orlicí.

Již od počátku září jsme však 
museli upravovat organizaci našich 

hodin a  děti rozdělovat do men-
ších skupin tak, abychom dodrželi 
všechna vládní opatření.

I přes vládní nařízení a následné 
uzavření klubu jsme se rozhodli 
v  činnosti pokračovat on-line for-
mou. Připravili jsme pro děti růz-
né „projekty“ - úkoly/cvičení, na 
kterých mohou pracovat buď samy 
nebo s on-line pomocí našich lek-
torů, a k jejichž řešení není potřeba 
konkrétní vybavení Tékáčka. Děti 
si mohou zkusit samy něco napro-
gramovat, připravit si různé pod-
klady, a po návratu do Tékáčka tak 
urychlit realizaci svých vlastních 
projektů.

Každý člen má možnost vzdá-
leného přístupu k disku s projekty 
a lektoři jsou jim on-line k dispozi-
ci ve standardních hodinách. Víme, 
že žádná on-line forma nemůže 
nahradit atmosféru při práci přímo 
v  klubu, partu kamarádů a  sdílení 
úspěchů. Také respektujeme, že na 
prvním místě jsou školní povin-
nosti. Proto jsme velmi rádi, že se 
děti ke vzdálenému serveru hlásí 
a na projektech, dle svých možnos-
tí, pracují.

Přesto, že jsou brány Tékáčka 
dětem uzavřeny, naši lektoři neza-
háleli a pokračovali také ve vybavo-
vání „Pernerky“. Vytvořili podklad 
pro modelové kolejiště z Lega a po-

stavili nový okruh pro vláčky, aby 
po otevření mohli s dětmi začít co 
nejdříve pokračovat v  projektech 
s  vláčky. Postup prací je vidět na 
několika přiložených fotografiích.

Současně nám dovolte, abychom 
všem dětem, rodičům, podporo-
vatelům i  sympatizantům popřáli 
hlavně pevné zdraví, pokud mož-
no klidné prožití vánočních svátků 
a do roku 2021 pevné nervy a opti-
mistickou mysl.

Moc se už na všechny děti těší-
me!

Yvonna Ronzová
Za celý tým Tékáčka

TÉKÁČKO NEZAHÁLÍ ANI V NOUZOVÉM STAVU

Šťastný nový rok 2021
vám přeje tÉkáČko
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Mikulášské překvapení u GC

Ve čtvrtek 3.  12. se na zahradě 
GC sešel Mikuláš, andělé a čertíci, 
aby jednak trochu potrénovali, ale 
hlavně aby potěšili nejen klienty 
GC, ale také kolemjdoucí či cíleně 
příchozí. Mikulášská družina si na 
zahradě trošku zaskotačila, zatan-
covala a zapózovala, ale hlavně byla 
nadšená ze sněhové nadílky, která 
se ten den snesla. Jako kulisa to 
bylo dokonalé. Čas od času všich-
ni odběhli do zadní části zahrady 
zamávat klientům do oken a  na 
balkóny, odkud byli pozorně sle-
dováni. Letos jsme nadílku trochu 
otočili a  vyzvali veřejnost k  malé 
nadílce do mikulášské nůše. A pro-
tože v Týništi žije spousta dobrých 
lidí, nadílky se sešlo tolik, že po 
lehkém přeskladnění jsme v  pá-
tek dovezli balíčky nejen do GC 
v Týništi, ale ještě 2 krabice balíč-
ků do DD Albrechtice. Děkujeme 
moc dětem i  dospělým především 
za krásné obrázky a  dopisy a  celé 

mikulášské družině za návštěvu. 
(foto na str. 2)

Žerty s čerty

Protože situace nedovolovala 
žádné společné aktivity, chtěli jsme 
alespoň čertovsky podpořit nějaké 
rodinné aktivity doma nebo ven-
ku. Náš čertovský formulář si mohl 
každý vytisknout nebo vyzvednout 
v  naší schránce na DDM a  pustit 
se do plnění úkolů. Najít v přírodě 
vhodné místo pro vstup do pekla, 
zaskákat pekelného panáka, na-
zdobit si čertovskou večeři nebo 
zkusit poznat čertovské pohádky 
na vývěsních plochách v Týništi. To 
jsou jen některé z úkolů, do kterých 
se někteří pustili opravdu s vervou 
a  nadšením. První vyplněné for-
muláře přišly zpět do DDM už dva 
dny po zahájení akce. Děkujeme 
všem, co sdíleli své zážitky. A dou-
fáme, že těch, co něco zkusili, bylo 
víc, i když jsme o nich nevěděli 12

Další adventní aktivity
Celý advent byl DDM zavřený, 

tak jsme alespoň připravovali různé 
aktivity pro děti či rodiny, většinou 
venkovní. U  DDM jsme instalovali 
stromeček a poprosili děti o jeho oz-
dobení, téměř každý den přibývaly 
ozdobičky, které nám dělaly velikou 
radost. Děkujeme všem, co na nás 
mysleli.

Na vývěsních plochách v  Týništi, 
které zely téměř prázdnotou, se po-
stupně objevovaly zvyky a  tradice, 
které patří k  Vánocům, a  poté také 
pohádkové hádanky. Moc nás těšilo, 
když jsme viděli, jak se lidé cestou za-
stavují a čtou nebo dokonce přemýš-
lejí, co je to za pohádku.

V  prosincovém zpravodaji jsme 
zveřejnili první díl PROSINCOVÉ 
ŠIFROVAČKY a dali tak možnost si 
s námi hrát na dálku pomocí jedno-
duchých šifer a luštěnek. A zapojily se 
i celé rodiny, daly hlavy dohromady 
a diplom si někteří vysloužili dávno 
před Vánocemi. Někteří se sice někde 
zasekli, ale věřím, že to třeba ještě 

doladí. Mimochodem, start lednové 
šifrovačky najdete v tomto čísle zpra-
vodaje nebo na našich webovkách.

Vymysleli jsme letos úplně jinou 
variantu ANDĚLSKÉHO ZVONĚ-
NÍ. A  do třetice pozvali obyvatele 
Týniště ke GC, kam mohli přinést 
jako andělé pozdravy klientům do 
GC. Podrobnější zprávu uveřejníme 
až v příštím zpravodaji, akce se koná 
až po uzávěrce.

Na krajích města, na oblíbených 
cestách v lese, bylo možné postupně 
objevovat karty z VELKÉ VÁNOČ-
NÍ HRY. Na nich byly obrázky od 
dětí, koledy nebo básničky, tipy na 
rodinnou činnost, tajné vzkazy a také 
jedna velká tajenka. U ní stačilo po-
skládat všechna velká písmena podle 
čísel a  vyšla tajenka ze 24 písmen 
a znaků: BUĎTE HRAVÍ A HLAV-
NĚ ZDRAVÍ!

To vám přejeme i  nadcházejícím 
roce, který asi nebude mít jednodu-
chý začátek, ale doufáme v jeho po-
stupné vylepšování.

Všichni z DDM.

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

LEDNOVÁ LUŠTÍCÍ HRA  
PRO ŠKOLÁKY I DOSPĚLÁKY. 

 

Kam vás zveme tentokrát? 
 

 

 

 
 
 

Správnou odpověď na otázku pošlete na 
email ddmslunicko@seznam.cz                    

a do 24 hodin vám přijde další informace 
zpět na email.   

ukcisem21izem  

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

LEDNOVÉ AKCE PŘIPRAVUJEME  
A PROBĚHNOU V ZÁVISLOSTI 

NA AKTUÁLNÍ  
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI. 

 
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY  
Web: www.ddmtyniste.cz 

FB: Ddm Sluníčko 
Instagram: Ddm Slunicko 

Pravidelně vás informujeme 
emailem.  

Pokud vám od nás novinky 
nechodí a vy o ně máte  

zájem, napište nám,  
dáme si vás do databáze.  

Děkujeme celému týmu 
z DDM Sluníčko 

za vynalézavé zpestření
podzimního a předvánočního
času, který jsme si díky Vám

užili s našimi dětmi.

Nadšení rodiče

27.  ledna  2021 vzpomínáme na úmrtí pana Miroslava 
Šponara.

Rodina Šponarova

23. září 2020 mě odešel, odkud se již nikdy nevrátí, můj 
syn Václav. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Jaroslava Tejnarová

VZPOMÍNKA
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Divadelníci ze skupiny „TEMNO“ vám vinšují spokojené Vánoce a do r. 2021 přehršli zdraví, elánu a pohody. A hned jak budeme moci, tak vás 
přivítáme s otevřenou náručí v našem kulturním domě.
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V této nejisté době jsem se roz-
hodla, že změním strategii anon-
cování akcí Kulturního centra ve 
Zpravodaji. Moje původní myšlen-
ka byla alespoň vzbudit dojem, že 
svět je v pořádku a dávat do Zpra-
vodaje plakátky, jako by se nechu-
melilo a  dle aktuálních opatření 
(která jsou vám překotně sdělová-
na bez nadsázky 24 hodin denně 
na všech oficiálních médiích, kte-
rá existují), akce buď bude nebo 
nebude. Ale… dle vašich reakcí 
jsem vás spíše zmátla. Navíc záka-
zy (promiňte, slovo „opatření“ už 
podle mě současnou situaci vůbec 
nevystihuje) všeho možného i  ne-
možného (roušky při amatérském 
sportu apod.) se mění doslova ze 
dne na den.

A  tak jsem se rozhodla změnit 
taktiku  – plakátky dávat budu, ať 
je Zpravodaj veselý, ale vždy napíšu 
článek – „ZPRÁVY Z KULTURNÍ-

HO CENTRA“, kde upozorním na 
možnost či nemožnost konání akcí 
(a  zkusím někde sehnat věšteckou 
kouli). Takže jdeme na to.

Na leden 2021 jsou naplánované 
následující akce + můj komentář 
k nim:

3.  1.  2021  – Novoroční koncert 
ZUŠ – z pochopitelných důvodů se 
konat v  tento termín v  kulturním 
domě nebude. Pokud by se náho-
dou zákazy uvolnily na teoreticky 
realistický počet lidí venku, mohl 
by koncert proběhnout venku. 
Druhá možnost je změna termínu. 
Budeme vás operativně informo-
vat.

23. 1. 2021 – Divadelní ples – jis-
tě chápete, že v rouškách a v pár li-
dech to opravdu nemá cenu (a ven-
ku by to asi ani vám, ani nám, moc 
nevyhovovalo), takže se konat v  r. 
2021 nebude.

29. 1. 2021 – Další roky ve stej-

nou dobu (Divadlo bez zábradlí 
- Veronika Freimanová a  Zdeněk 
Žák) – plakátek na toto představení 
ve Zpravodaji je a  pevně doufám, 
že toto představení by se mohlo 
uskutečnit (je to za cca 1,5 měsí-
ce, ta možnost by tu mohla být). 
Předprodej a  rezervace vstupenek 
bude spuštěna začátkem ledna dle 
situace. Ať tak nebo tak – v těchto 
nejistých dobách bych vás požáda-
la, abyste vstupenky nenakupovali, 
ale jenom si je rezervovali, ať už na 
internetu nebo telefonicky nebo 
osobně v kanceláři KD. Nastavíme 
systém tak, aby rezervace po 21 
dnech nepadaly, ale aby byly plat-
né až do data konání představení. 
V  souvislosti s  nejistým vývojem 
situace vám oznamuji, že z  prak-
tických důvodů jsme se rozhodli, 
že na jaro 2021 nebudeme dělat 
divadelní abonentky. V  roce 2021 
si výjimečně budete moct koupit 

vstupenky jen na jednotlivá před-
stavení. Děkujeme za pochopení.

Souhrnný plakát na divadla na 
jaro 2021 je součástí Zpravodaje.

Na leden 2021 jsem měla v plánu 
uspořádat pro MŠ a ZŠ dopolední 
pohádku, ale i ta bude přesunuta na 
lepší časy.

Ještě si z  roku 2020 neseme je-
den „restík“ – Kurz společenského 
tance pro mládež  – nezapomněli 
jsme, hned, jak to zákazy-nezákazy 
umožní, budeme pokračovat tam, 
kde jsme kurz přerušili (jak už jsem 
avizovala v  prosincovém zpravo-
daji – i kdyby to mělo být na úkor 
Taneční polepšovny).

Děkujeme za vaši přízeň, pilně 
chystáme akce na rok 2021 v  roz-
sahu, na který jste zvyklí, a věřme, 
že nový rok bude v  oblasti nejen 
kultury úplně jiný (LEPŠÍ) než rok 
2020.

- Dana Dobešová -

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

Chtěl bych vyjádřit podporu a své 
osobní poděkování celému týmu 
Geriatrického centra v  Týništi nad 
Orlicí. Nesmírně si vážím jejich 
náročné práce, která je v  současné 
době umocněna složitostí vzhledem 
k  přítomnosti koronavirové náka-
zy a  vyžaduje plné nasazení všech 
osobních sil i vlastního soukromého 

času.
Celý kolektiv plnil a plní nadstan-

dardně své úkoly často nad rámec 
svých povinností. Již dávno svoji ka-
ždodenní namáhavou práci vnímají 
jako lidské poslání. Toto období je 
velice složité nejen pro personál, ale 
samozřejmě i pro všechny obyvate-
le centra, kteří nemají již dlouhou 

dobu možnost přímého kontaktu 
se svými nejbližšími. Duševní zdra-
ví u  klientů i  celého personálu je 
nyní vzhledem ke stresové situaci 
ohroženo velkou měrou a  je nutné 
o  něj dbát. Tady se projevuje prá-
vě starostlivost, trpělivost, empatie 
a  laskavý přístup všech, kteří o  se-
niory pečují a pomáhají jim se i po 

psychické stránce s  tímto obdobím 
vyrovnávat.

Ještě jednou celému personálu, 
rodinám klientů i  zaměstnancům 
našeho Geriatrického centra děkuji 
za obětavost i  porozumění a  přeji 
všem více poklidný vstup do roku 
2021.

Libor Koldinský - starosta města

PODĚKOVÁNÍ GERIATRICKÉMU CENTRU TÝNIŠTĚ N.O.

OD 1 KUSUJI
Ž.

.. 

VYBRANÉ REKLAMNÍ 
A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí | tel.: +420 491 200 471 | gsm: +420 604 791 591 
e-mail: info@mega-cz.com | objednavky@mega-cz.com

POLEP 
VOZIDEL

REKLAMNÍ 
TEXTIL

DÁRKOVÉ
PŘEDMĚTY

RAZÍTKA PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY
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Loučíme se s kalendářním rokem 
2020, který nám změnil pohled na 
běžné věci kolem nás. Objevilo se 
nové slovo COVID, které skloňu-
jeme ve všech pádech. Doprovází 
nás na každém kroku, dýchá nám 
do obličeje, slídí a čeká na naši ne-
opatrnost, na naše slabé místo, aby 
mohlo nečekaně zaútočit. Bráníme 
se rouškou, kterou nosíme a stala se 
už nezbytnou součástí našeho šatní-

ku. Ladíme ji ke své halence, šatům 
nebo kalhotám. Dezinfekce se stala 
věrnou kamarádkou naší roušky, 
většinou je potkáváme spolu. Ale 
COVID se nechce vzdát. A  útočí 
hlavně na slabé a  nemocné. Nejví-
ce ubližuje našim seniorům, kteří 
zůstávají sami v zavřených domech 
a  bytech. Zmocňuje se jich smutek 
a stesk, chybí jim vlídné slovo a po-
hlazení jejich nejbližších.

Rozhodli jsme se s mými žáky za-
pojit se do krásné akce DDM, která 
má symbolický název Andělské zvo-
nění. Staneme se na chvíli anděly, 
kteří budou rozdávat úsměv a  ra-
dost v  těchto těžkých chvílích. Vy-
robili jsme přáníčka, napsali dopisy, 
zabalili cukroví a vánoční světýlka. 
V naší třídě zavládla vánoční atmo-
sféra, nadšení udělat někomu ra-
dost. Uvědomili jsme si, že tím nej-

důležitějším v životě je láska, kterou 
dostáváme a ta, kterou darujeme…

Chtěla bych všem rodičům a žá-
kům popřát hlavně hodně lásky, 
protože bez ní nemůže člověk žít.

A COVID JI OPRAVDU NEMÁ 
RÁD.

Přejeme krásné Vánoce s  vašimi 
nebližšími.

Mgr. Edita Burešová a žáci 8.A

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U GERIATRICKÉHO CENTRA

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Mikulášská nadílka u Geriatrického centra byla úžasná akce, kterou pořádalo DDM Sluníčko. Třída 6.D byla při tom. Byla zima, foukal vítr, čerti nás 
do pekla neodnesli, bylo to fajn. Když můžeš udělat někomu radost, tak není o čem přemýšlet.

Mgr. Hana Šimánová
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LEDNU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LEDEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky
- pro děti od 2 roku 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 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření hry…

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

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců, 
cvičení na balónech, básničky, rehabilitace…

09:00-12:00
09:15-09:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
FLÉTNA – pokročilí školka

Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů
SCUK (výdej)

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

od 17:00
16:00-17:00

ST

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců do 
2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání, tanečky, 
nástroje… tunel, balóny, čepičky…

09:00-12:00
10:00-10:30

HERNA
VČELIČKA II. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-předškoláci, téma, grafomotorika, tvoření…
ANGLIČTINA pro dospělé

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

16:00-16:45

17:00-18:00

ČT
Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina soukr.
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ
SCUK (výdej)

12:30-18:00
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

14:00-17:00
od 15:00

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

 ■ Tříkrálová sbírka - 9.  1. dle aktuální epidemiologické situace, až do 
24. 1. 2021

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

ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., přímý 
dodavatel zámkových sad a klik dveří pro automobilky svě-
tových značek, zaměstnává v Týništi nad Orlicí několik set 
zaměstnanců nejrůznějších profesí.

Naši zaměstnanci finišují před Vánocemi, aby se stih-
lo vyrobit a  vyexpedovat co nejvíce objednávek. V  pátek 
4. 12. 2020 se naší výrobní halou rozezněl zvuk andělského 
zvonění. To přišel Mikuláš s andělem, aby naše zaměstnan-
ce pochválili, podpořili a darovali jim vánoční čokoládovou 
kolekci. Přišel i čert s knihou hříchů, kdyby snad bylo potře-
ba někoho strčit do pytle. Ale nakonec si nikoho neodnesl…

MIKULÁŠ V ALPHA VEHICLE SECURITY SOLUTIONS CZECH s.r.o
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Nejkrásnější čas v  roce, to jsou 
Vánoce. Vše začíná už koncem lis-
topadu, kdy se připravujeme na 
příchod Mikuláše, anděla a  čerta. 
Učitelky s  dětmi se snaží své tří-
dy vyzdobit  – někde nakreslenými 
čerty, někde čertími řetězy, někde 

se děti převlékaly dokonce do oble-
ků čertů i andělů. Letos jsme se ale 
dozvěděli, že Mikuláš, anděl a  čert 
nepřijde. Poradili jsme se a našlo se 
řešení. Dlouho jsme pak dětem vy-
světlovali, že čert opravdu není paní 
školnice, Mikuláš paní asistentka 
pedagoga a anděl paní uklízečka. Ve 
školce ten den zůstaly všechny děti, 
nikoho si čert s sebou nevzal.

V  ten samý čas se snad venku 
všichni čerti ženili. Za okny fičela 
a rušila nás meluzína. Poprosili jsme 
paní kuchařku o  trochu mouky, na 
zahradě jsme ji hodili do větru a tím 

nakrmili její děti.
Čertí výzdobu jsme vyměnili za 

vánoční - vystřihané zvonky, hvěz-
dy, stromečky, vločky a jiné ozdoby. 
Čteme si vánoční pohádky a příbě-
hy, posloucháme a zpíváme koledy. 
Čeká nás i  pouštění lodiček z  oře-
chových skořápek a házení střevíce. 
Na řadu přišla i keramika, i když bez 
rodičů. V  každé třídě modelujeme 
z keramické hlíny – někde vánoční 
ozdoby, někde andělíčky, jinde vá-
noční hvězdy a  keramické výtvory 
našich dětí pak zdobí štědrovečerní 
stoly v rodinách. Děláme radost i ji-

ným lidem – udělali jsme k Mikuláši 
přáníčka babičkám a dědečkům do 
geriatrického centra a zapojili jsme 
se také do akce „vánoční nadílka“. 
Máme všichni radost, že můžeme 
někoho potěšit a  každým dnem se 
přesvědčujeme o  tom, že naše děti 
jsou milé, šikovné, prostě báječné. 
A protože víme, že tento článek vy-
jde v lednovém zpravodaji, přejeme 
vám všem do nového roku hlavně 
hodně zdraví.

Za kolektiv zpracovala 
Bc. Zdeňka Veselková 

a Jitka Šmídová Dis.

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Předvánoční čas v MŠ U Dubu

Přišel k nám bílý kůň zalehl nám 
celý dvůr - co to je?

Touto hádankou jsme přivítali 
v  naší mateřské škole příjezd sva-
tého Martina. Učitelky seznámily 

děti s  pověstí o  svatém Martinovi, 
vztahující se k  tomuto svátku a co 
to znamená, když Martin přijede 
na bílém koni.

Očekávanou návštěvou v  době 
adventu byl Mikuláš, čert a  anděl. 

Z důvodů epidemiologických opat-
ření do MŠ bohužel nepřišli. Proto 
jsme si je sami vyrobili z papíru.

Abychom si navodili správnou 
vánoční atmosféru, šli jsme si za-
zpívat koledy k vánočnímu stromu 

na náměstí.

A potom jsme se už všichni těšili 
na Vánoce…

Za kolektiv MŠ U Dubu 
Pavla Vlčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU



strana 16

Ve sportu a  fotbalu zvlášť bývá 
zvykem, že tam, kde úspěšní spor-
tovci prožili své začátky, nebo si 
vypěstovali silný vztah ke klubu 
samotnému, lidem v něm pracují-
cím, fanouškům, kteří jim pomoh-
li v  jejich kariéře a  k  dosahování 
úspěchů, se na sklonku své kariéry 
vracejí zpět na místo činu, aby vrá-
tili to, co do nich bylo investováno, 
ať již jako vyzrálí hráči, ikony dě-
lající radost fanouškům na hřišti, 
nebo členové vedení podílející se 
na rozvoji a  budoucnosti daného 
klubu. Alespoň toto platí v profesi-
onálním fotbale za běžné.

V  klubech s  amatérským sta-
tutem jako je náš, toto platí také, 

avšak k  takzvanému “vrátit zpět” 
nahlížíme v  jiném kontextu, než 
je samotná akce na zeleném tráv-
níku, nebo reprezentování klubu 
svou tváří. V našich podmínkách, 
pokud máme rádi klub, fotbal, fa-
noušky, prostě abychom v  našem 
městě měli příjemnou sportovně 
společenskou zábavu, můžeme 
jednoduše přiložit ruce k dílu a po-
moci např. s vybudováním lepšího 
zázemí pro nás všechny v  našem 
fotbalovém svatostánku v Olšině.

A tak se i stalo. Parta dobrovol-
níků z řad současných i minulých 
fotbalových nadšenců a  funkcio-
nářů se chopila aktivity a během 6 
týdnů společně investovali více jak 

300 hodin svého volného času do 
přetvoření staré pergoly u  stánku 
s  občerstvením do nového kabátu 
a vybudovali i novou část pergoly, 
která dosud chyběla. Byla radost 
sledovat spolupráci generací, kdy 
se zapojili i špunti, kterým je sotva 
10 let a proti tomu matadoři, zralí 
sedmdesátníci i starší. Ja k se říká, 
každý něco umí, nebo se naučí 
a pokud máš zdravé jádro v týmu, 
který táhne za jeden provaz, uká-
žeš vzor a získáš tím důvěru a pod-
poru ostatních. Výsledek se do-
stavil, což dokumentují přiložené 
fotografie.

Pokud chcete něco stavět mu-
síte mít z čeho a musíte vědět jak. 

V tomto směru mně dovolte podě-
kovat Městu Týništi nad Orlicí, kte-
ré uvolnilo prostředky pro nákup 
materiálu a  panu Liborovi Kašpa-
rovi z  firmy Stavitelství Kašpar, 
s.r.o., který se bezplatně s námi po-
dělil o své know-how a konzultoval 
s námi průběh stavby.

To není vše, na jaře nás čekají 
další brigádnické práce, natažení 
nových sítí, nátěry zábradlí lemují-
cí hřiště a tak dále a tak dále, prostě 
nekončící koloběh, ale my to zvlád-
neme, protože máme rádi fotbal, 
děláme to pro naše fanoušky, pro 
nás a máme z toho radost.

Fotbalový a sportovní fanda
Láďa Gavula, ml.

MÁME Z TOHO RADOST



strana 17



strana 18

Z nařízení vlády byla knihovna 
uzavřena od 22. října, ale výpůjčky 
byly všem čtenářům automaticky 
prodlouženy. Knihy bylo možné 
vracet do biblioboxu před knihov-
nou. Během listopadu jsme pro 
vás připravovali hlavně nové kníž-
ky, vyřazovali jsme staré a opotře-
bované knihy.

Na facebooku jste si mohli zdar-
ma stáhnout e-povídku od spiso-
vatelky Hany Hindrákové, která 
u nás také kdysi byla na besedě.

Své vlastní knihy (nejnovější 
Veroničiny verše a  jiné texty pro 

potěchu duše, dále pak Stáří v Bib-
li a třetí Stáří jako inspirace k ak-
tivitě) nám věnovala i zastupitelka 
města PhDr. Veronika Čepelková.

Dále jsme informovali, že v ča-
sopise Zdraví vyšel zajímavý člá-
nek o  zpěvačce a  skladatelce Janě 
Rychterové, která u nás letos v led-
nu vystupovala s  hudebním pás-
mem pro děti a pasovala naše prv-
ňáčky na čtenáře. Její vystoupení 
mezi dětmi mělo velký úspěch.

Od 23.  listopadu začalo fun-
govat výdejní okénko na předem 
objednané knihy. Zájemci z  řad 

čtenářů si buď telefonovali, nebo 
psali e-mail, kdy jsme jim knihy 
i  časopisy během dne připravili 
a ty si v odpoledních hodinách po 
domluvě vyzvedli. Okénko fungo-
valo vždy v pondělí, ve středu a ve 
čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin, 
ale vyšli jsme lidem vstříc i v jinou 
hodinu.

Letošní celostátní akce Den pro 
dětskou knihou musela být zru-
šena, ale na webových stránkách 
www.knihovnatyniste.cz v záložce 
Pro děti  – 28.  11.  2020 Den pro 
dětskou knihu  – najdete odkaz 

na pohádku, kterou pro nás měli 
přichystanou žáci literárně dra-
matického oboru ZUŠ Týniště nad 
Orlicí pod vedením Mgr. Veroniky 
Půlpánové. Odkaz naleznete i  na 
facebookovém profilu.

Knihovna byla opět otevřena 
od 3.  prosince, kdy napadl sníh 
a  knihovna tak dostala bílý háv. 
Přesto zájem byl obrovský. Dě-
kujeme tímto za vaši přízeň a  tr-
pělivost, kterou jste při všech 
nařízeních projevili a  dodržovali 
bezpečnostní pokyny.

Bc. Bohdana Pokorná

Ve 24. ročníku celostátní akce 
Týden knihoven, kterou každo-
ročně vyhlašuje Svaz knihovní-
ků a  informačních pracovníků 
(SKIP), byla vyhlášena výtvarná 
soutěž „Příroda kolem nás“.

Soutěž probíhala od 5. října do 

30.  listopadu  2020 a  byla rozdě-
lena do tří soutěžních kategorií 
(2-6 let, první stupeň ZŠ a druhý 
stupeň ZŠ). Zadání znělo: Na-
maluj jakýkoliv obrázek na téma 
„příroda“. Na začátku prosince 
proběhlo vyhodnocení a  nebylo 

jednoduché vybrat vítěze, protože 
všechny obrázky byly krásné a my 
za ně moc děkujeme.

Vítězi se stali Matěj Vognar, 
Kája Vaněk, třída Ptáčci MŠ  – 
U Dubu, František Vaněk a Tereza 
Kolářová. Každý z  nich si odnesl 

cenu v  podobě knihy a  malých 
drobností. Ještě jednou gratuluje-
me a zveme vás do knihovny, kde 
jsou díla malých i větších výtvar-
níků vystavena.

Jana Novotná

LISTOPAD V KNIHOVNĚ

SOUTĚŽ „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ MÁ SVÉ VÍTĚZE
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Vlčí máky, hlavní symbol Dne 
válečných veteránů, rozkvetly na 
mnoha místech po celé republice 
11. listopadu. Památný den symbo-
licky připadá na den výročí oficiál-

ního ukončení první světové války. 
Statečnost všech těch, kteří bojovali 
za svobodu, jsme si v menším po-
čtu, ale s velkou úctou připomněli 
v  Petrovicích. Během celého dne 

jednotlivci, maminky s  kočárky 
a všichni, kteří s vědomím určitého 
poděkováni se u pomníku na chvíli 
zastavili a zapálili svíčku. Večer byl 
na svíčkami osvětlený pomník po-

ložen zástupci vesnice věnec. Je na 
každém z  nás si statečnost našich 
spoluobčanů připomenout a podě-
kovat za vznik Československa.

Jaroslav Kumpošt

PETROVICKÉ VZPOMÍNÁNÍ

Tak jako každý rok proběhla 
v  Petrovicích a  Petrovičkách tra-
diční mikulášská nadílka. Díky 
rozvolněným vládním opatřením 
bylo možné tuto tradici dodr-
žet a  zorganizovat. Vyzpovídání 
hříšníků probíhalo venku tak, 
aby bylo možné dostát hygienic-
kým opatřením. Díky karanténě 
některých dětí byly uskutečněny 
i  dvě online „návštěvy“. I  když 
to bylo pro Mikulášskou druži-
nu něco nového, zhostila se nové 
výzvy svědomitě. O tom následně 
vypovídaly reference od rodičů, 
že i  návštěva na dálku kýžený 
efekt přinesla. Čerti si nikoho 
neodnesli, takže můžeme hlásit 
setrvalý stav omladiny ve vsích. 
Všechny děti slíbily, že své hříchy 
napraví, takže můžeme potkávat 
v okolí Petrovic pouze hodné děti. 
Doufejme, že jim to vydrží aspoň 
do Vánoc.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V PETROVICÍCH
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Kdo na něho budou hledět, 
rozzáří se, rdít se nemusejí.

Žalm 34,6

Tento žalm se připisuje Da-
vidovi  – měl ho napsat poté, co 
unikl ohrožení. Takže zachycuje 
zkušenost, která zbavuje rozpaků: 
věrný Boží se ani v nebezpečí ne-
musí chovat nejistě nebo ustraše-
ně, nemá důvod ke studu za svou 
víru, nemusí se rdít, nýbrž směle 
hledět do očí těch, kteří nechápou 
a mohou být nepřáteli. Je to stej-
né, jako když Ježíš říká: napřimte 
se a zvedněte hlavy.

A  tak je to zkušeností ověřené 
doporučení a povzbuzení. Žalmi-
sta ví, že věci nejsou tak jednodu-
ché, že by věrný byl automaticky 

uchráněn před vším nebezpečím. 
Ke konci žalmu čteme: Mnoho zla 
doléhá na spravedlivého, Hospo-
din ho však ze všeho vysvobo-
dí. Tak berme tato slova i  dnes 
jako výzbroj do nepříjemných 
nebo i  nebezpečných chvil, které 
nás mohou potkat v  tomto roce. 
Vždyť nás Bůh naděje na to může 
připravit, totiž naplnit nás rados-
tí a pokojem ve víře a skrze ně se 
může rozhojnit naše naděje mocí 
Ducha svatého. Inspirací a příkla-
dem nám může být řada svědků 
víry, kteří nás do nebeského krá-
lovství předešli, ať v době těsně po 
Kristu nebo v době docela nedáv-
né, kterou pamatujeme i my.

Svatý Bože, dej ať obstojíme 

v  drobných i  větších zkouškách 
našich dní i  v  nadcházejícím 
roce. Odpouštěj nám naše selhání 
a smiluj se nad námi. Amen

Píseň:
1. Jak vznešené tvé jméno po 

vší zemi, svou velebností nad 
vším vyvýšený jsi, Hospodine, 
mocný Pane náš. Vše, co jsi stvo-
řil, stále v péči máš.

2. Znám mocné skutky, jež tvá 
ruka činí, v  úžasu hledím na tvá 
dobrodiní. Hlas bezmocných jsi 
v  sílu obrátil, nepřátel zlostných 
pomstu odvrátil.

3. Však co je člověk, že naň 
pamatuješ, úctou i  slávou že ho 
korunuješ? Dáváš mu vládnout 
vším, cos učinil, v tobě smí nalézt 

nový pramen sil.

Píseň z Dodatku k Evangelické-
mu zpěvníku č. 626 Jak vznešené 
tvé jméno (nápěv Ženeva 1542, 
text podle Ž 8 M. Esterle).

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

10.  1.–10:30 h, bohoslužby 
s nedělní školou

24.  1.–10:30 h, bohoslužby 
s nedělní školou.

Bohoslužby se budou konat 
podle aktuální epidemiologické 
situace. Další informace sledujte 
na vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

Letos nebude znít ulicemi jako 
obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá 
léta, a  především požehnání do 
roku 2021 chtějí koledníci přinést 
do vašich domovů i  navzdory ko-
ronavirovým opatřením. Nemusíte 
se bát – zdraví vás, jakožto našich 
příznivců i koledníků, je pro Cha-
ritu na prvním místě. Kdo by se bál 
otevřít, může přispět i  jiným způ-

sobem.
Jsme připraveni koledovat 

s omezeným počtem skupinek po-
dle aktuálně ochotných dobrovol-
níků, kteří se nám přihlásili. Koleda 
proběhne pouze v  bezpečném od-
stupu a při dodržení pravidel.

Hlavní koledovací den bude 
v Dobrušce a všude, kde se koledu-

je v okolí sobota 9. ledna 2021. Le-
tos poprvé ale neproběhne koleda 
pouze v  jednom dni, on-line kole-
dování bude trvat až do 24. ledna!

Č. účtu 66008822/0800 VS 
77705024

Věřte, že jen velmi neradi by-
chom koledovali pouze virtuálně, 
protože osobní setkávání je jedním 

z nejdůležitějších momentů sbírky. 
Pokud to jen trochu půjde, budeme 
se snažit nepřipravit dárce o zážitek 
z koledy ani z požehnání, které ko-
ledníci do domů přinášejí.

Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, 

 Farní charita Dobruška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 - NA DOBRUŠSKU PODVACÁTÉ!!!

  

 

 

 

 

 

FCH Dobruška organizuje TKS 2021 

několika způsoby: 
Koledování skupinek omezeně 

sobota 9. ledna 2021 
nebo  

do pokladniček umístěných v obci  
(úřady, kostely, obchody, ....) 

nebo  
ONLINE na www.trikralovasbirka.cz 

od 1. do 24. ledna 2021 
na účet č.: 66008822/0800  VS  77705024 

  

 

 

 

 

 

FCH Dobruška organizuje TKS 2021 

několika způsoby: 
Koledování skupinek omezeně 

sobota 9. ledna 2021 
nebo  

do pokladniček umístěných v obci  
(úřady, kostely, obchody, ....) 

nebo  
ONLINE na www.trikralovasbirka.cz 

od 1. do 24. ledna 2021 
na účet č.: 66008822/0800  VS  77705024 

  

 
Výtěžek bude použit na 

pomoc seniorům, lidem v nouzi a zdravotně postiženým. 
 

DĚKUJEME za Vaši podporu ! 
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Ing. Ladislav Buchtl
1. 6. 1935 - 8. 12. 2020

V  úterý 8.  12.  2020 zemřel, po 
dlouhé a těžké nemoci, jeden z his-
toricky nevýznamnějších činovníků 
týnišťského fotbalu  – pan Ladislav 
Buchtl. Jako hráč vstoupil do fotba-
lového dění v 50. letech a na hřišti 
hrál až do poloviny 60. let, kdy jeho 
kariéru ukončila těžká dopravní 
nehoda. Do fotbalu se vrátil v roce 
1969, kdy začínal jako vedoucí 
A mužstva dospělých. Později se stal 
členem fotbalového výboru a  byl 
hlavním organizátorem, na tehdejší 
dobu, mimořádné fotbalové spo-

lupráce s  francouzským mužstvem 
Mirepoix. Tato spolupráce s  řadou 
vzájemných návštěv a  fotbalových 
zápasů trvala od roku 1970 až do 
roku 1986! V  roce 1981 se Láďa 
Buchtl stal předsedou fotbalového 
výboru a  v  této funkci působil až 
do roku 1993, kdy odešel, dle svých 
slov „do důchodu“. V  době jeho 
předsednictví se stabilizovala pozi-
ce fotbalového oddílu v  krajských 
soutěžích, a hlavně se nebývale roz-
rostla mládežnická základna, která 
zaznamenala i  nemalé úspěchy! 
Mimo fotbalové dění ovšem Láďa 
dlouho nevydržel a v roce 2001 opět 
aktivně vstoupil do fotbalového 
výboru, kde zastával řadu funkcí, 
především však pokladníka oddílu. 
Z výboru dobrovolně odešel v roce 

2011. Ovšem i nadále se věnoval své 
nejoblíbenější činnosti - práci kro-
nikáře. Za svoje působení ve fotba-
lovém oddílu získal velké množství 
archivních materiálů, které následně 
použil k vytvoření unikátní Kroniky 
fotbalu v  Týništi na Orlicí. Velmi 
aktivní byl i loňském roce, kdy fot-
bal v  Týništi slavil 100. výročí své 
existence a  Láďa Buchtl připravil 
pro týnišťský Zpravodaj pásmo 10 
Desetiletí týnišťského fotbalu a roz-
hodujícím způsobem se zasloužil 
o  Almanach, vydaný k  tomuto vý-
znamnému výročí. Při této příleži-
tosti se pokusil popsat, jak sám sebe 
vidí. Bohužel, tento příspěvek z léta 
2019 byl i jeho posledním:

„Láďa Buchtl je třetím nejstarším 
žijícím týnišťským fotbalistou. S fot-

balem začínal v 50. letech minulého 
století. Jelikož to s  balonem, jako 
basketbalista, uměl rukama lépe než 
nohama, byl nasazován do branky, 
ač on se cítil být vynikajícím útoč-
níkem. Prošel všemi kategoriemi 
týnišťského fotbalu a  jeho aktivní 
činnost ukončila až těžká moto-
cyklová havárie. V  70. letech začal 
funkcionařit a  v  letech 1981-1993 
byl předsedou výboru fotbalového 
oddílu. Jeho činnost byla limitována 
zaměstnáním v Pardubicích a horší-
cí se funkcí dolních končetin. S pra-
cí ve výboru skončil v  roce 2010 
a  dál se věnuje sepisování kroniky 
týnišťského fotbalu.“

Čest jeho památce!
Ing. Šrajer Jan 

sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

LADISLAV BUCHTL - NEKROLOG



strana 22

Milí čtenáři týnišťského Zpra-
vodaje,

rádi bychom vás za lesní klub 
Lesokruh v sérii článků seznámili 
s tím, jak fungují lesní školky, jaká 
je jejich historie a  v  čem dětem 
prospívají. Vítejte u prvního dílu.

Co je lesní školka
Lesní školka nejsou stromy 

v lese, ale děti v lese :) Lesní škol-
ky jsou alternativou ke klasickému 
předškolnímu vzdělávání s  důra-
zem na pobyt v  přírodě a  vzdě-
lávání mimo uzavřené prostory. 

V  České republice se děti takto 
vzdělávají v  lesních mateřských 
školách, které jsou státem uzná-
vané a kontrolované Českou škol-
ní inspekcí, a  v  lesních klubech. 
Spojuje nás zájem o  vzdělávání 
předškolních dětí v  bezprostřed-
ním kontaktu s  přírodou, každý 
den, celý rok, bez ohledu na po-
časí. Nechceme děti učit jen barvy 
a  počítání, chceme, aby poznaly 
základní podmínky k  životu na 
Zemi díky přímé a  reálné zkuše-
nosti s nimi. Například že v dešti 

si těžko rozděláš oheň a když ne-
jsi pořádně oblečený, zmokneš, že 
sluníčko dokáže vysušit louže, že 
voda v potoce je příjemně teplá jen 
v  létě, že každé jaro na stromech 
vypučí listy, aby zase na podzim 
opadaly, že když přehradíš tekou-
cí proud vody kameny či blátem, 
voda si svou cestu stejně najde, 
a tak všelijak podobně.

Venku v  lese se s  dětmi učíme, 
hrajeme si, poznáváme, tvoříme 
a  stavíme, šplháme a  zdoláváme, 
zpíváme a  povídáme, putujeme 

a  sedíme, radujeme se a  smějeme 
- v  dešti, ve větru, na sněhu i  na 
slunci. Příroda je místem, kde děti 
mohou zcela přirozeně rozvíjet 
hrubou i  jemnou motoriku, na-
cházet podněty pro tvořivou hru, 
získat spoustu znalostí o  přírodě, 
stát se odolnými i  připravit se na 
školu.

V dalším Zpravodaji vám před-
stavíme historii lesních mateř-
ských školek u nás i ve světě.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

Zpráva o patníku č. „1“

Rozměry:
rozšířený základ 0,30 x 0,27 m, výš-
ka 0,3 m
nadzemní tělo 0,20 x 0,20 m výška 
0,6 m
celková výška 0,9 m

Umístění: náves na křižovatce 
čtyř cest, u pomníku Panny Marie, 
datum umístění zatím neznámé.

Zatím nevíme, kdo a  proč ten-
to patníček s  krásným číslem zde 
umístil, i když jsme se snažili jeho 
význam zjistit. Kolem něho šly 
věky. My jsme si všimli té památ-
ky už téměř zapadlé v  zemi. Pře-
devším myslíme na ty, kteří kolem 
chodili s láskou, nebo na ty, kteří ji 

hledali a nenacházeli.
Byly zde časy dobré i zlé. Při li-

kvidaci soukromých zemědělců 
a  křesťanské víry, v  době kolek-
tivizace zemědělství, kolem roku 
1953 byla mezi pomníčkem Panny 
Marie a  výše uvedeným patníkem 
postavena, snad schválně, ohyzdná 
sběrna mléka, která navíc časem 
chátrala. A přitom na tak krásném 
místě!

Když konečně přišel den její lik-
vidace (pátek 3. ledna 2020), byl na 
skládku odpadů neúmyslně odve-
zen i náš patník.

Štěstí člověka začíná v  domově 
u rodičů, kteří vedou své děti zod-
povědně, aby milovaly svoji vlast, 
místo narození a domov. Také aby 
udržovaly dobré vztahy se souse-

dy a  vážily si všech slušných lidí, 
kteří rádi pomohou druhým v ne-
snázích. Všechno, konání i osobní 
pocity, mají ozvěnu, co se každé-
mu zpátky navrací. Štěstím je také, 
když si pamatujeme naši historii 
a  vážíme si památek, které nám ji 
připomínají. Proto proběhla zá-
chrana kdysi určitě důležité památ-
ky.

Požádal jsem pana Pavla Bašeho, 
který se zúčastnil likvidace bývalé 
sběrny mléka, zda by nebylo mož-
né patník vyhledat, kvůli navrácení 
na původní místo. Za několik dnů 
mi oznámil, že pro něho mohu při-
jet. Také mi pomohl se svými spo-
lupracovníky těžký poklad naložit. 
Velké díky!

Veliký dík patří panu Bohumilu 
Ptáčkovi. Spolu jsme umístili pat-
níček č. „1“ v  neděli 1.  11.  2020 
na jeho místo. Bylo to náhodou 
několik dnů po 110.výročí naroze-
ní mého tatínka Josefa Šotoly, a to 
mi připadalo velmi symbolické. 
Tatínek totiž Křivice miloval. Po-
dle dřívějších fotografií a  linií na 
nich zaznamenaných, jsme patník 
„zasadili“ s možnou minimální od-
chylkou.

Každému, kdo půjde okolo, ze 
srdce přejeme, aby ho pohled na 
nově upravené prostranství potěšil 
a  přinesl mu stejnou radost jako 
nám.

Josef Šotola
... fotografie na vedlejší straně

LESNÍ KLUB LESOKRUH

POZDRAV Z KŘIVIC A PATNÍK ČÍSLO „1“



 Galavečer krajského fotbalu 2020.
 Den fotbalu - fotbalový areál v Olšině.

Pokud nám to situace dovolí, 
společně si zaběháme v sobotu 3. 4. 2021

https://pomahejpohybem.cz/

Věnovat nasbírané body Popálkám můžete ve chvíli, 
jakmile se v nabídce objeví projekt POPÁLKY.

Stáhněte aplikaci a body můžeme 
začít sbírat již dnes, nadace ČEZ je promění na peníze.

Společně běhat pro dobrou věc jsme bohužel nemohli, 
ale nezoufejte, i tak můžeme pomáhat. 

Tentokrát jsme se rozhodli podpořit obecně prospěšnou společnost 
pomáhající popáleným a jejich rodinám.

https://www.popalky.cz

P o m á h e j t e   s   H A S I Č I

PODPOŘTE S NÁMI POPÁLKY, POMÁHEJTE POHYBEM.
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