ZPRAV ODAJ
MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

KVĚTEN 2010

Z městského úřadu
U S N E S E N Í č. 76
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí
konané dne 22.3.2010
A) Schvaluje
1. Záměr pronájmu pozemku p.č. 2252/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 3770 m2.
2. Zavedení registrované sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
poskytované na území města Týniště nad Orlicí.
3. Zajištění prodeje domu čp. 43 v k.ú. Rašovice za podmínek stanovených
usnesením zastupitelstva města dne 16.3.2009, prostřednictvím realitní kanceláře
Ideal - Reality Rychnovsko.
4. Poskytnutí finančního příspěvku 7.000 Kč pro Klub dětí a mládeže Hradec Králové
na 3. ročník čištění koryta a přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice od
civilizačního odpadu.
Bere na vědomí
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.3.2010.
6. Zápis z jednání školské a kulturní komise 23.2.2010
7. Žádost o rozšíření prostorů pro zájmovou činnost v DDM Týniště nad Orlicí.
8. Zápis kontrolního výboru ze dne 8.3.2010.
9. Zápis komise zdravotní a sociální ze dne 17.3.2010.
Ukládá
76/10
10. Projednat v zastupitelstvu města:
a) zařazení objektu vodárenská věž mezi památky místního významu“
“
b) dodatek č. 1 ke smlouvě se společností FATO, a.s., Hradec Králové
c) smlouvu o záměru provést stavbu se společností FATO, a.s., Hradec Králové
d) prodej ultrazvukového diagnostického přístroje TOSHIBA CAPASEE
e) prodej bytu 1+1 v čp. 883
f) kupní smlouva s ÚPSVM
g) rozpočet DSO Poorlicko na rok 2010
T: 22.3.2010
Odpovídá: Ing. Matička J.
Ing. Jaroslav Matička
starosta

Pavel Nadrchal
místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
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U S N E S E N Í č. 77
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 29.3.2010
A) Schvaluje
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
Děčín, spočívajícího v provozu zařízení distribuční soustavy energetického
zařízení č. N-12-2004079/VB/01 Týniště nad Orlicí, U Dubu, 37 x RD - Kvn,
DTS, Knn, s finanční náhradou 1.000 Kč.
2. Pronájem části pozemku p.č. 505 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 380 m2 za cenu 2
Kč/m2 a rok pro …… (zahrádka).
3. Poskytnutí finanční částky 2.000 Kč pro Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí
na úhradu nákladů spojených s činností organizace.
4. Pronájem části pozemku p.č. 1982 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 226 m2 za cenu 2
Kč/m2 a rok pro …… (zahrádka).
5. Rozpočtová opatření č. 4/2010 k 29.3.2010.
6. Změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí.
7. Čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí z
rezervního fondu v částce 64.500 Kč (kompletní údržba vzduchotechniky).
8. Čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí z
investičního fondu a rezervního fondu (vybavení zahrady novými prvky, nákup travní
sekačky a zahradního nábytku).
9. Čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí z
investičního fondu v částce do 130 tis. Kč (nákup nápojového automatu).
10. Prodloužení termínu splátky nájemného pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o., za
1. čtvrtletí do 10.5.2010.
B) Zamítá
1. Poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady pro ZŠ MOZAIKA,
o.p.s., Tutleky.
C) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se problematiky ZŠ Týniště nad Orlicí.
2. Záležitosti pravidelných trhů na náměstí.
3. Zprávu o bezpečnostní situaci předloženou Policií ČR - Obvodního oddělení Týniště
nad Orlicí.
4. Sdělení o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2010 - 2011.
5. Inspekční zprávu o hodnocení MŠ - Město Týniště nad Orlicí.
D) Ukládá
77/10
1. Projednat v zastupitelstvu města prodej pozemků pro SBD Průkopník Rychnov nad
Kněžnou
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Matička J.
Ing. Jaroslav Matička
starosta

Pavel Nadrchal
místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010
(údaje v tis. Kč)
návrh R2010
1.

Daňové příjmy
daň z příjmu právnických osob placená obcí
2.
Nedaňové příjmy
3.
Kapitálové příjmy
4.
Přijaté transfery
PŘÍJMY C E L K E M
5.
Běžné výdaje
6.
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
6171

Rozpočtová rezerva

48 250,00
1 000,00
6 553,89
1 000,00
7 910,52
64 714,41
59 427,24
27 297,53
86 724,77
2 211,30

SALDO

-24 221,66

8115
8123
8124

Zůstatky na účtech - změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
29 802,66
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr)
0,00
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -181,00
úvěr u ČSOB -5 400,00
FINANCOVÁNÍ C E L K E M
24 221,66

1.
1111

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet 2010
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená)
8 800,00
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců)550,00
1112
Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %)
480,00
Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 800,00
1113
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 820,00
1121
Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi
8 950,00
1211
Daň z přidané hodnoty
19 000,00
1511
Daň z nemovitostí
4 600,00
Daňové příjmy od FÚ
44 000,00
1122
Daň z příjmu právnických osob placená obcí
1 000,00
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 000,00
1341
Poplatek ze psů
150,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
250,00
1347
Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje
315,00
1361
Správní poplatky
535,00
Daňové příjmy ostatní celkem
4 250,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
49 250,00
2.
2460
1012
1032
1036
3399
3419
3429
3511

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Splátky půjček (zaměstnanci, občané)
Zahrádky: pronájem
Lesní hospodářství
Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno)
Ostatní záležitosti kultury (prodej knih)
Juráška: startovné
Koupaliště: pronájem + chatky
Poliklinika (nájemné, Telefonica )
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Rozpočet 2010
203,90
50,00
640,00
57,00
1,30
9,00
70,00
890,00

3612
Bytové hospodářství (nájemné, žádosti o byt, ...)
3612
Městský bytový podnik: nájemné byty
3613
Nebytové hospodářství (pronájem, ...)
3639
Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…)
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby
3725
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM)
3745
Veřejná zeleň: pojistná událost
4341
Sociální pomoc: nájemné ubytovna
5311
Městská policie: přijaté sankční platby
6171
činnost místní správy
6310
Obecné příjmy z finančních operací
6402
Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby EP 2009
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612
Byty: prodej realitní kanceláří
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M

17,50
2 000,00
465,00
27,00
550,00
600,00
17,90
470,00
70,00
64,00
319,64
31,65
6 553,89

Rozpočet 2010
1 000,00
1 000,00

4.
PŘIJATÉ TRANSFERY
Rozpočet 2010
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 7 656,94
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
72,58
4132
Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)
181,00
PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M
7 910,52
5.
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3231
3231
3421
3421
3314
3314
3319
3319
4357
4357
3639
3639
3612
3612
3612
3612
4359
4359
5311

BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet 2010
Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR
940,00
oprava a údržba objektu
30,00
Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR
560,00
oprava a údržba objektu
20,00
Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR
2 974,00
příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu
200,00
oprava malé tělocvičny
226,00
Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku
13,00
oprava a údržba objektu
20,00
Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele
375,00
oprava a údržba objektu
20,00
Městská knihovna: příspěvek zřizovatele
1 770,00
oprava a údržba objektu
20,00
Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele
1 674,00
oprava a údržba objektu
20,00
Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele
2 500,00
oprava a údržba objektu
300,00
Služby města: příspěvek zřizovatele
6 950,00
oprava a údržba objektu
20,00
Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele na bytové hospodářství 2 200,00
rozpočtová rezerva
500,00
příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ domu č.p. 536 - 537 170,00
příspěvek zřizovatele na opravu topných kanálů
1 900,00
Klub důchodců "Město"
120,00
Klub důchodců "Dub"
60,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
2 055,00
4

5512
Hasiči
5512
oprava topení v hasičské zbrojnici
5512
oprava a údržba objektu
Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m

380,00
110,00
50,00
26 177,00

1039
2221
3112
3330
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419

Myslivecké sdružení Petrovice
5,00
Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou: příspěvek na provoz cyklobusů 6,00
Prointepo Hradec Králové (2 děti)
5,00
Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela
150,00
Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz
950,00
příspěvek na Týnišťskou "10"
10,00
SK Ontario Týniště, o. s.
5,00
SOKOL Týniště nad Orlicí
35,00
Sportovní klub Petrovice nad Orlicí
40,00
SOKOL Křivice
25,00
Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí
3,00
Křišťan Filip: finanční dar (reprezentace na Mistrovství Evropy juniorů
v kanoistice na divoké vodě v Srbsku)
5,00
3421
ČTU - Táborový klub "Brďo"
10,00
3429
MC Ratolest Týniště nad Orlicí
15,00
3429
Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic"
10,00
3429
Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí
5,00
3429
Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí
5,00
3429
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s. (publikační a administrační činnost)
5,00
3613
Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem (provoz kina)
129,83
3636
Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá
(udržovací poplatek, podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace)
11,19
3636
Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 174 obyvatel x 18 Kč)
111,20
3636
Kultura Rychnov nad Kněžnou:
příspěvek - dotace na projekt “mobilní informační centrum”
5,00
4329
OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti)
10,00
4359
Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí
5,00
4378
Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce
(protidrogová opatření)
5,00
6171
Svaz měst a obcí Praha
20,00
Ostatní příspěvky c e l k e m
2 586,22
1014
1031
1032
1036
2212
2219
2221
2221
2321
3399
3412
3419
3421
3429
3511

Výdaje spojené s péčí o odchycená zvížata; deratizace, dezinsekce
55,00
Lesní hospodářství: pěstební činnost
150,00
Lesní hospodářství: těžební činnost
150,00
Správa v lesním hospodářství
110,00
Silnice: údržba, nákup materiálu
1 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, …
335,95
Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava
550,00
Křivice: oprava zastávky MHD
20,00
Čištění a oprava dešťových kanalizací
50,00
Sbor pro občanské záležitosti
110,00
Sportovní zařízení v majetku obce: sportovní hala U Dubu - oprava střechy (2. část) 300,00
Tělovýchovná činnost: Juráška
25,00
Dětská hřiště
220,00
Koupaliště
20,00
Poliklinika (oprava a údržba objektu)
382,00
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3612
Bytové hospodářství (náklady města)
3613
Nebytové hospodářství (opravy a údržba)
3631
Veřejné osvětlení + rozhlas
3632
Hřbitov Křivice: vodné
3633
Plynofikace: věcná břemena - smlouvy, administrace
3639
Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...)
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3742
Biocentrum
3743
Rekultivace skládek
3744
Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi (ubytovna)
6112
Místní zastupitelstvo
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné výdaje z finančních operací
6320
Pojištění majetku
6399
Ostatní finanční operace (DPPO, DPH)
6402
Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)
Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M

720,00
350,00
1 400,00
1,50
110,00
120,00
70,00
4 700,00
1 350,00
40,00
50,00
50,00
400,00
750,00
1 400,00
12 985,00
560,00
175,00
1 800,00
154,57
30 664,02
59 427,24

6.
2219

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet 2010
Ostatní záležitosti pozemních komunikací:
rekonstrukce přednádraží - podání žádosti o dotaci (Dabona)
237,60
2221
Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na
nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč.
330,00
3113
Základní škola: zateplení ZŠ - projektová dokumentace
(CODE, s. r. o., Pardubice)
666,00
3113
zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI, v. o. s., Žďár nad Sázavou) 720,00
3636
DSO Poorlicko Albrechtice n.O.: inv. příspěvek (studie sběrné dvory) 21,00
3639
Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup
mechanizace - víceúčelový komunální nosič
1 300,00
3639
přístřešek sběrný dvůr
50,00
3639
projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora
100,00
3639
Výkup pozemků
30,00
3744
Prevence proti povodním: spoluúčast dotace "Orlice,
Albrechtice nad Orlicí, protipovodňová ochrana" (Povodí Labe)
19,00
6171
Činnost místní správy: rekonstrukce radnice
22 692,13
6171
OV Petrovice - rekonstrukce budovy (spoluúčast dotace OS)
100,00
6171
regenerace centrální zóny
1 031,80
Kapitálové výdaje
27 297,53
ROZPOČTOVÁ REZERVA
6171
Nespecifikované rezervy
ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M

6

Rozpočet 2010
2 211,30
2 211,30

Ohlédnutí za uplynulou zimou.
Před nástupem právě uplynulé zimy jsme se tak jako každý rok na její příchod
připravovali. Celá situace byla oproti minulým rokům ještě zkomplikována přijetím
takzvané „Novely chodníkového zákona“. Nemohli jsme vědět, jak tato změna zasáhne
do zimního života města. Proto jsem se snažil nastalou situaci vysvětlit a požádat Vás,
spoluobčany, o pomoc.
O tom, že letošní zima by mohla být svým průběhem tak mimořádná, jsme vůbec
neuvažovali. Mimořádná nejen množstvím napadaného sněhu, ale zejména tím, že stále
připadával. Připadával a neodtával při občasných oblevách tak, jak jsme na to byli v
několika posledních zimách zvyklí.
Je to za námi a nastal čas, abych se s vámi podělil o některé informace a poznatky.
Nejprve ale musím poděkovat. Poděkovat nejen všem občanům za pochopení a
trpělivost, ale zejména těm, kteří se dobrovolně snažili uklízet a zvládat nekonečné
sněhové nadílky. Poděkování si zaslouží i všichni pracovníci Služeb města za úsilí a
pracovní nasazení při udržování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků v právě
uplynulé zimě.
Pro nás v Týništi nad Orlicí je situace o to složitější, že rozsah komunikací uklízených
vlastními prostředky města a na jeho náklady je oproti sousedním (obdobně velkým)
městům značně větší, a tudíž je i úklid časově i finančně náročnější. Důvodem je to, že
díky obchvatu nevede přes Týniště nad Orlicí (ale i Petrovice a Štěpánovsko) žádná
komunikace II. a III. třídy, které jsou ve správě kraje (Správa a údržba silnic - SÚS). Tyto
komunikace jsou totiž i v zimě udržovány mechanizmy SÚS na náklady kraje.
Nesrovnatelná je tudíž situace např. v Třebechovicích pod Orebem a Kostelci nad
Orlicí, kde všechny hlavní průtahy jsou udržovány SÚS na náklady Královéhradeckého
kraje.
Ale zpět k uplynulé zimě.
Sníh sice přišel vlastně až v lednu, ale zato mimořádně. Všem dal pořádně zabrat. Všech
11 pracovníků technických služeb odpracovalo při zimní údržbě komunikací ve městě
celkem 2997 hodin, z toho 835 hodin přesčasových (z nich pak 466 hodin o sobotách,
nedělích a svátcích). Dalších více než 1600 hodin odpracovali při zimní údržbě další 3
pracovníci, jejichž mzdy hradí úřad práce, a pracovníci vykonávající veřejnou službu v
souvislosti s poskytováním sociálních dávek.
Bylo spotřebováno 160q posypové soli a 1850q posypové drti - to je asi o 50 % více než v
běžných letech. Za smluvní údržbu komunikací v Křivicích prováděnou Agrospolem
Bolehošť, v Petroviích a ve Štěpánovsku prováděnou Orlickou zemědělskou
společností jsme zaplatili cca 42 tisíc korun.
Abychom vůbec zachovali průjezd městem, museli jsme ve zvýšené míře přistoupit k
odvozu sněhu z hlavních ulic a křižovatek. Nejprve jsme se snažili zajistit tuto potřebu
vlastními silami města (2 traktory s vleky + nakladač). Dlouho se zdálo, že to
zvládneme. Poslední velký příval sněhu na konci ledna nás však donutil objednat si i cizí
prostředky.
I přes slevu, kterou se nám podařilo dojednat, nás tato pětidenní akce za odvoz sněhu z
ulic: Smetanova, Sportovní, V Olšině, Čapkova, Turkova a částečně U Dubu (bagr + 2
nákladní automobily) stála téměř 100 tisíc korun.
Celkové náklady na zimní údržbu dosáhly téměř 1.600.000 Kč, což je více než
dvojnásobek běžně rozpočtovaných nákladů v minulých letech (v minulých letech se
však tyto rozpočtované náklady nikdy zcela neutratily a mohly být pak během roku
použity jinak).
Samozřejmě, že tyto prostředky budou v průběhu roku chybět jinde. Zatím nevíme, zda
to budeme umět v průběhu roku nějak vyřešit. Bude to v podstatě záviset na tom, jak se
budou vyvíjet příjmy města oproti rozpočtovým předpokladům.
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Zima pro nás končí až pozimním úklidem města. Ten začal letos až 23. března a
ukončen byl v podstatě těsně po 20. dubnu. Samozřejmě drobnější dodělávky ještě
dobíhají. Pro dokreslení rozsahu prací je třeba uvést, že při tomto úklidu se více než
polovina veškerého použitého posypového materiálu zametacím vozem sebere a musí
odvézt do areálu Služeb města. Značná část je spláchnuta při tání do kanalizace, což
pak vyvolává další problémy s čištěním některých jejích úseků.
Samostatnou kapitolou by mohl být popis problémů, které způsobují psí „miláčci“,
respektive jejich nedisciplinovaní majitelé. Po sejití sněhu se jejich „ohleduplnost“ k
ostatním obyvatelům města ukázala v plné nahotě. Určitě nikdo nezávidí těm
pracovníkům, kteří jen v centru města a na hlavních ulicích sebrali plných 15
igelitových pytlů těchto psích „nadělení“.
Jaké poučení si z této zimy odnášíme?
1. Chceme zakoupit další univerzální prostředek, který bude umět v zimě uklízet i
užší chodníky, což by nám umožnilo zvětšit délku pravidelně uklízených
chodníků. V létě by byl tento prostředek použit pro sekání travních ploch náhrada za dosluhující traktůrek.
2. V některých úzkých ulicích ponecháme určité úseky chodníků bez úklidu,
abychom tam mohli odhrnovat sníh z vozovky, což by nám mělo umožnit udržet
širší průjezdný profil v ulici. Půjde samozřejmě o řešení konkrétních úseků a byl
bych rád, aby k tomu bylo přistoupeno až po projednání v té které ulici.
3. Traktory, kterými jsou vybaveny naše Služby města, jsou pro zimní údržbu při tak
velkém množství sněhu slabé a účinné pluhování nezvládají. Okamžité řešení
není a budeme na to muset myslet při jejich budoucí obměně.
4. Ani do budoucna se bez aktivní spoluúčasti občanů zimní údržba města neobejde.
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým aktivním
přístupem dávají najevo, že jim není lhostejné, v jakém městě žijeme.
Spolu s nimi si myslím, že je to naše město a že záleží na nás všech, jak bude vypadat a
jak se nám v něm bude žít.
Váš starosta

POTŘEBUJETE NĚCO OPRAVIT,
SMONTOVAT NEBO PŘIVÉZT ?
Potřebujete provést domácí práce, na které sami nemáte čas,
zkušenosti nebo potřebné nářadí?
Přišroubovat poličku, vymalovat pokoj, opravit světlo nebo
vyměnit zámek u dveří, sestavit koupený nábytek (mohu i
přivézt), zajišťuji také odvoz rozměrnějších předmětů
dodávkovým vozem. Tyto i jiné domácí práce si můžete
objednat na telefonu

737 345 962
SAZBA 90,- KČ za 1/2 hodiny

DOPRAVA 9,-KČ / KM
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POZNÁMKA NA OKRAJ – OD KARLA JANEČKA
Symbol sounáležitosti nás, Týnišťanů? Symbol, který spojuje naši přítomnost s
minulostí. Asi bych nenašel lepší, než je soudržnost mužů – a samozřejmě i žen, kteří bdí
nad kokrháním červeného kohouta. Ano, máte pravdu, řeč je o jednotkách dobrovolných
hasičů, těch, kteří spěchají tam, odkud lidé utíkají…. Sbor dobrovolných hasičů Týniště
nad Orlicí má historii dlouhou téměř 140 let. Hasiči byli odjakživa v českých městech a
obcích nositeli i kulturního povědomí. Myšlenka vzájemné sousedské pomoci při
zdolávání požáru se rozrostla v ideu občanské sounáležitosti. Pořádaly a pořádají se
hasičské plesy a jiné parády. Jako krajský zastupitel jsem rád, že Královéhradecký kraj
na dobrovolné hasiče nezapomíná a podporuje jejich činnost prostřednictvím
neinvestičních dotací i v rámci dlouhodobých strategických plánů, jakým je například
Program obnovy venkova pro roky 2009-2013. Použil jsem příklad dobrovolných
hasičů, abych zdůraznil potřebu sounáležitosti ve všech směrech našeho usilování.
Nejsme izolovaní jedinci, nejsme izolované lidské sídlo, byť nám kdysi historie
přezdívala, že jsme „město mezi lesy“.
Vždy jsme součástí větších celků. Jako člen krajského zastupitelstva Královéhradeckého
kraje vždy hrdě připomínám příslušnost Týniště ke Královéhradeckému kraji stejně jako
se dobrovolný hasič hlásí ke spolkovému hasičskému praporu. Pocit sounáležitosti je
hnací silou rozvoje celé společnosti, silou veskrze pozitivní a žádoucí. Práce v krajském
zastupitelstvu mi dává možnost ovlivnit politiku Královéhradeckého kraje. A věřte mi, že
když hledám nějaký pevný bod pro složité rozhodnutí, vítám řešení, které vyjádří právě
pocit sounáležitosti tak, jak je skrytý v odkazu vzniku dobrovolných hasičských
jednotek. Ten odkaz je relativně jednoduchý. Nezapomínat odkud pocházím, pomáhat
chránit obyvatele, jejich majetek. Nezištně pomáhat s vědomím, že nikdy na všechno
nejsme sami. Ani jako lidé, ani jako města. Chtěl bych na tomto místě poděkovat našim
hasičům a dalším našim spolkům kulturním i sportovním, že idea nezištné sounáležitosti
stále žije, že je odkud čerpat pozitivní energii i optimizmus. Při práci krajského
zastupitele rád všechny takové aktivity podpořím.
Ing. Karel Janeček – člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz
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Vázení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás opět informovali o postupu prací při rekonstrukci radnice na
náměstí v našem městě. V období od minulé informace z prosince 2009 se při
zesilování stávajících kamenných základů potvrdil předpoklad projektantů, že tyto
základy prakticky žádné nejsou a budou se muset udělat skoro celé nové. Zahájily se
výkopové práce, při kterých musí být ze zákona prováděn archeologický dozor a
záchranný výzkum. Rekonstrukci radnice dostala na starost PhDr. Martina Beková
Muzeum a galerie Orlických hor. Při výzkumu byly zjištěny velmi zajímavé
skutečnosti o historickém osídlení města, které ale úplně změnily názor na provedení
celého zakládání objektu. Na základě vyjádření statika bylo upuštěno od hloubkového
založení stavby a bylo přistoupeno k založení budovy na železobetonové desce
vetknuté do stávajícího obvodového nosného zdiva jak v prvním nadzemním podlaží,
tak i ve sklepě. Toto řešení mělo ale významný vliv na provedení spodních rozvodů
základních inženýrských sítí, které musely být operativně změněny. Tyto vyvolané
změny ovlivnily cenu i termín stavby. Byl podepsán dodatek smlouvy, který zvýšil
cenu o cca. 7 % a termín dokončení stavby byl stanoven na 25.7.2010.
Po úspěšném provedení náročného založení objektu došlo postupně k stavění nosného
zdiva včetně tří pevných betonových stropních konstrukcí, betonového schodiště,
balkonu a výtahové šachty. S těmito pracemi souvisely velmi náročné práce při
provádění ocelových armatur stropů, schodiště i ztužujících železobetonových věnců.
Souběžně s tím byly započaty práce na rozvodech inženýrských sítí, jako jsou rozvody
vody a kanalizace včetně přípravy pro sociální zařízení, tahány jsou elektrické kabely i
s kabely pro informační technologie. Začala se osazovat okna, postupně stavět vnitřní
příčky a provádět vnitřní omítky. V současné době jsou prováděny tesařské práce na
dřevěném krovu.
Na stavbě stále probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti všech zainteresovaných
osob. Řady kontrolních dnů se účastní osobně i starosta města. Během nich
jsou upřesňovány postupy prací
a průběžně jsou řešeny vzniklé
problémy. Postup jednotlivých
prací je koordinován s plnou
zodpovědností a s patřičným
důrazem na návaznost při
postupu všech prací.
Na závěr bychom rádi
konstatovali, že doufáme, že
všechny nepředvídatelné
skutečnosti, které zvýšily cenu
stavby a prodloužily termín
dokončení, již máme za sebou a
dále bude stavba pokračovat dle
schváleného harmonogramu a
stanovený termín dokončení
bude dodržen.
Podle stavu ke dni 16.04.2010
sepsali: Hejna Zdeněk –
vedoucí odboru správy majetku
Beránek Miloslav – zástupce
investora
Více fotografií si můžete
prohlédnout na www.tyniste.cz
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Z našich škol
Úspěch souborů ZUŠ
V úterý 9. 3. 2010 proběhlo v Jičíně krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů. V této soutěži se neztratili mladí muzikanti z naší ZUŠ. Ba naopak.
V soutěži komorních souborů – dřevěných dechových nástrojů - v konkurenci 39
přihlášených souborů vyhrály ve své věkové kategorii klarinetové trio ve složení
Marek Rous, Vojtěch Peremský a Jan Polívka, klarinetové duo Pavel Plašil ml. a
Vojtěch Hájek a další klarinetové trio Martina Kumpoštová, Karel Štrégl a Marek Rous.
Navíc klarinetové duo patří ke 4 souborům této soutěže, které se probojovalo do
ústředního kola. Tyto soubory vyučuje p. uč. Mgr. Pavel Plašil. V soutěži komorních
souborů – žesťových dechových nástrojů reprezentovalo ZUŠ žesťové kvinteto ve
složení Václav Hloušek, David Stárek, Jan Ptáček, Jakub Lakosil a Ladislav Lejnar,
které pedagogicky vede p. uč. Jaroslav Vošlajer. Nejen že soubor zvítězil ve své
kategorii, ale rovněž postoupil do ústředního kola soutěže, které se koná ve dnech 16. –
18. 4. v Liberci.
26. 3. 2010 se uskutečnilo v Úpici krajské kolo soutěže ZUŠ dechových orchestrů,
kterého se zúčastnil dechový orchestr ZUŠ pod vedením p. uč. Antonína Závodního.
Orchestr zvítězil ve své věkové kategorii a poprvé ve své historii postoupil do
ústředního kola soutěže, které se koná ve dnech 7.-9. května v Letovicích.
13. 4. 2010 se zúčastnilo krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových
nástrojů klavírní trio pod vedením p. uč. Mgr. J. Nováka ve složení Eliška Šímová, Jana
Karlíková a Bohumila Krečmerová. Ve velké konkurenci se neztratilo a obsadilo 3.
místo ve své kategorii.
Krajského kola soutěže jazzových orchestrů ZUŠ se 15. dubna zase zúčastnil dixieland
ZUŠ BLACK BUŘIŇOS. Kapela rovněž zvítězila a postoupila do ústředního kola
soutěže. To je naplánováno na 2. červnový víkend v Litvínově.
Všem souborům děkujeme za vzornou reprezentaci nejen samotné ZUŠ, ale i města
Týniště nad Orlicí. Postupujícím přejeme hodně muzikantského štěstí při klání
nejlepších souborů z celé republiky v ústředním kole v Liberci.
Mgr. Pavel Plašil
ředitel ZUŠ
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Společenská kronika

Vítáme na svět
Michaela Koubová
Daniel Janda
Karolína Vašatová
Kristýna Vašatová
Martin Pírko
Adam Samek
Vítek Fajfr
Robin Čermák
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zivotní jubilea
96 let
Antonín Bohuslav
90 let
Zdenka Hloušková
85 let
Josef Pátek
80 let
Eva Jiráková
Eva Macková
Milena Chalušová
Hodně štěstí, zdraví.
Rozloučili jsme se
Zdenka Bílková(76)
Marie Kapuciánová (86)
Ladislav Jelen (86)
Oldřich Bureš (76)
Josef Kolář (65)
Bohumila Kristufová (88)
Anna Haladová (66)
Čest jejich světlé památce!
Poděkování
Děkuji členkám SPOZ paní Švábové a paní Michálkové za
blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Josef Kovaříček
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Vzpomínka
Dne 28.května uplyne 100 let od narození našeho
tatínka pana Miroslava Bureše - čalouníka z Týniště nad
Orlicí.
Vděčně vzpomínají Miroslava Töröková a Pavel
Bureš s rodinami
Dne 7.května vzpomeneme 20.výročí úmrtí a 23.května nedožitých 85.narozenin mého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Jana Čudy.
Manželka a děti s rodinami
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 28.března to bylo 24 let, co zemřel náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček pan
Ladislav Sedláček.
Dne 2.května 2001 nás opustila jeho manželka, naše nenahraditelná drahá maminka,
babička, prababička paní Růžena Sedláčková.
Dne 6.dubna to byly již 3 dlouhé roky, kdy dotlouklo srdce jejich milovaného syna,
manžela, tatínka, dědečka, bratra, švagra a strýce pana Josefa Sedláčka.
Vzpomíná zarmoucená rodina.
Dne 4.5.2010 uplynuly 2 roky, co nás navždy opustila naše drahá manželka, matka a
babička paní Miluška Rychlá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Josef Rychlý, manžel

CO-KDY-KDE
květen 2010
DIVADLO
20.května(čtvrtek) Vila s věcným břemenem
Z Prahy k nám do Týniště poprvé zajíždějí herci divadelní agenty DAP
Praha s detektivní komedií autorky Boženy Šimkové (známá
především svým večerníčkem Krkonošská pohádka). Příběh se
odehrává ve dvacátých letech minulého století, ale docela dobře by se
mohl stát i dnes, protože každá doba má své dobráky i darebáky,
podvedené i podvodníky .... Režie Jiří Frehár.
Osoby a obsazení:
Laura Delamar
Ivana Devátá/Gabriela Vránová
Ignác Kolísko
Petr Štěpánek/Jiří Čapka
Marie, jeho žena
Milena Steinmasslová/Vlasta Žehrová
Ludvík Mára
Rudolf Stärz/Ivo Kubečka
Anděla
Milada Bednářová
Notář
Jiří Wohanka/Zdeněk Košata
Vrchní inspektor Hrůza
Zdeněk Košata/Jiří Wohanka
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá DAP - Divadelní agentura Praha.
Cena: 200,-Kč
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KONCERT
10.května(pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
31.května(pondělí) Absolventský koncert žáků ZUŠ
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
VÝSTAVY
1.května(sobota)

Memoriál J.Holického
místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže
Začátek 7,00 hodin, ukončení 12,00 hodin.
Areál chovatelů Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

23.května(neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
Areál chovatelů Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
24. - 31.května

Velká výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Prostory ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

JINÉ AKCE
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a Motorest ROUBENKA
Vás zvou na
2. májové týnišťské veselení
Kde: Areál motorestu ROUBENKA
Kdy: 30.dubna a 1.května 2010
Program:
30.dubna 2010 - Čarodějnické odpoledne
17,00 - Zahájení, soutěžní odpoledne pro děti s diskotékou
18,00 - Možná přijde i kouzelník
19,30 - Vyhlášení Miss čarodějnice (nezapomeňte převléknout děti do kostýmů)
20,30 - Zapálení čarodějnické vatry + tradiční opékání vuřtů (možnost zakoupení i
na místě)
21,00 - Big beatová kapela Divoká karta
22,00 - Skupina Ulánbátar
1.května 2010 - Prvomájový festival
09,00 - Velký dechový orchestr ZUŠ
10,00 - Vystoupení dětí z Mateřské školy město
10,15 - Vystoupení dětí z Mateřské školy U Dubu
10,30 - VALANKA, dechová kapela z Opočna
14,30 - Country skupina Tomy, Opočno
19,00 - Trumf - country rock (www.TRUMF-countryrock.com)
21,30 - Tradiční ohňostroj
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Po celé odpoledne bude probíhat bohatý doprovodný program. Děti si mohou zadarmo
zajezdit na koních, uvidí ukázky modelů aut a letadel Model klubu z Rychnova nad
Kněžnou, zhlédnou ukázku výcviku tančícího psa, vystoupení mažoretek MARLEN z
Kostelce nad Orlicí.
V průběhu odpoledne proběhne slavnostní předání hasičského vozu Marcedes Sboru
dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí s ukázkou i ostatní hasičské techniky.
Po celý den je zajištěn stánkový prodej, bohaté občerstvení - grilované speciality.
V případě nepříznivého počasí omezený program v kulturním domě.
Na akci Vás zvou partneři akce Technické služby města a Pivovar Budvar.
9.května(neděle)

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

22.května(sobota) „O týnišťské tajemství“
Tento den proběhne 18. ročník nepostupové přehlídky amatérských
tanečních kolektivů v několika kategoriích.
Přijďte povzbudit naše děvčata!!!
Divadelní sál kulturního domu.
Začátek je v 10,30 hodin.
Pořádá DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí.
Vstupné 30,-Kč.
23.května(neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
24.května(pondělí) Beseda s kandidáty do poslanecké sněmovny
Začátek v 18,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.
25.května (úterý)

Taneční romance
Závěrečné vystoupení tanečního oddělení ZUŠ.
Začátek vystoupení pro veřejnost je v 17,30 hodin.
Začátky vystoupení pro školy jsou v 8,00 a 10,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá ZUŠ a SRPŠ

Zápis nových žáků do místní Základní umělecké školy pro školní rok 2010/2011
Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve čtvrtek 27.5. a 3.6. v době
od 16.15-18.00 hodin na talentové zkoušky do hudebního oboru a k zápisu do
výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru.
Hudební obor
učebna č. 36 v I. patře budovy ZUŠ
Taneční obor
kabinet TO v přízemí budovy ZUŠ
Výtvarný obor
učebna č. 14 v přízemí budovy ZUŠ
Literárně-dramatický obor
učebna č.36 v I.patře budovy ZUŠ
PŘIPRAVUJEME
4.-5.června
15. swingový festival Jardy Marčíka 2010
Po roce se přiblížila doba největší kulturní události nejen našeho města, ale i regionu.
Pořadatelé pro Vás připravili opět velice pestrý hudební program. Mimo jiné se můžete
těšit na Janu Koubkovou a trio, Pavla Jakuba Rybu, TOP DREAM Company s Vojtou
Dykem a Ondřejem Rumlem, MTB a jejich hosty a mnohé další.
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická
Neděle KANTÁTE - ZPÍVEJTE!
Haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána vším, chval jej celá
zem. Chvalte jej hlasem silným a zvučným, chvalte jej každý, všechno, co dýchá, chvalte
jej, neboť on je ten svatý Pán, haleluja!
KANTÁTE. Tak se podle církevního kalendáře jmenuje jedna z povelikonočních
nedělí. Zpívejte!
To se snadno řekne, zpívejte, ale co když nemáme chuť zpívat?
Necelé dva roky jsem sloužil v Československé lidové armádě, jež byla nedílnou
součástí Varšavské smlouvy. Zvlášť první měsíc na vojně, tzv. přijímač, byl tvrdý. Někdy
jsme pochodovali skutečně od rána do večera. V kasárnách na dvoře, sem a tam. A pořád.
A když zazněl rozkaz – zpívat, museli jsme zpívat. A když jsme to odflákli a velitel slyšel,
že to nebylo dost nahlas a s dostatečnou chutí, museli jsme zpívat znovu. A pořád.
Tato pokřivená doba je pryč. Ke zpěvu nás nikdo nenutí. Zpívat smíme, ale není to
povinnost. Je to možnost, výsada!
Proč zpívat? Bible nám to připomíná: protože Bůh je dobrý, stvořil krásný svět, dává
člověku život, to je přece pádný důvod k radostnému zpívání!
Myslím, že když chceme, najdeme dost důvodů k radosti a ke zpěvu. Zpěvem vyjadřuji
radost z toho, že žiji, že mám kolem sebe dobré lidi. Proto není podstatné, zda naše
zpívání dobře drží, či nedrží melodii. Nejde o čistotu melodie, jde o čistotu srdce a
zpěvem se srdce zvláštním způsobem čistí.
Ostatně, kdy jindy zpívat než v době, kdy jaro sice nesměle, ale přece jen přichází a před
námi jsou krásné květnové dny?
Přeji pěkný den!
Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme v květnu do modlitebny (ul. V. Opatrného 58):
9.5. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
12.5. od 17:00 h - středeční biblická hodina
23.5. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
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KC Týniště nad Orlicí, DS Jirásek – skupina Temno Týniště nad Orlicí
Kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí
vyhlašují v rámci Týnišťského divadelní podzimu
XI. ročník literární soutěze

Týnišťský literární Parnas
Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C) Próza a poezie autorů nad 25 let
Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže
nezaslaných prací v 5 kopiích strojopisných, nebo na počítači. Práce nepodepisujte, pouze
sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se jménem
(hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + ofrankovanou obálku s
Vaší adresou, abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a vyhlášení výsledků.
Práce zasílejte na adresu:

Mgr. Jitka Březková
Smetanova 292
517 21 Týniště nad Orlicí
Uzávěrka soutěže je 31.7.2010.
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence Týnišťského
literárního Parnasu, v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících bez nároku autorů
na honorář.
Dne 6.11.2010 (sobota)se v malém sále KC Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem. Na programu bude i
beseda s autory a čtení vítězných děl. Všem zúčastněným bude též předána Ročena
vítězných prací – poštou ji nezasíláme.
Mgr. Jitka Březková

Zdeňka Líbalová, 3. místo kat.C – poezie , ročník 2009
XXX
Zimu už nebaví poslouchat
podzimní hádky stromů
Proto jim nařizuje
sněhové mlčení
pod přísnou pokutou
mrazu
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Nová sluzba pro osoby s psychickým onemocněním
Pomoc lidem s psychickým onemocněním, tak aby mohli žít v běžném prostředí
samostatně, v souladu s ostatními obyvateli, nabízí služba Péče o duševní zdraví. Od října
2009 je pomoc dostupná také v Kostelci nad Orlicí.
Život s psychickým onemocněním je velmi náročný. Nemocní lidé mají potíže s
pohybem po městě, komunikací s lidmi, ale i běžným fungováním v domácnosti a
aktivním přístupem k životu.
Péče o duševní zdraví poskytuje pomoc lidem nad 18 let. Služby jsou poskytovány
bezplatně v domácnostech duševně nemocných lidí. Služba usiluje o aktivní zapojení
nemocných do řešení jejich situace. Pomáhá při vyřizování úředních záležitostí, s
finančním hospodařením a vyřizováním dluhů a splátkových kalendářů. Služba také
pomáhá při vyřizování povinností kolem bydlení, trénuje dovednosti v péči o domácnost
a pomáhá řešit mezilidské vztahy v okolí uživatele.
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví funguje od roku 1995. Působí na území
Pardubického a Královéhradeckého kraje. V našem městě poskytuje služby středisko
Rychnov nad Kněžnou. Díky projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji je zajištěno 100% financování z Evropského sociálního fondu.
Službu zprostředkuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí,
případně se můžete obrátit přímo na Péči o duševní zdraví, Panská 1492, Rychnov nad
Kněžnou, telefon 494 322 025 nebo 773 915 745. Informace o službě získáte na
www.pdz.cz.

1. Základní informace o sociálních sluzbách: (1. část)

V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který
upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé
sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, příspěvku na péči aj.
!
Lidé mají právo na to, aby žádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy a
poskytovatelů sociálních služeb v případě, že nejsou schopni samostatně řešit svou
nepříznivou sociální situaci.
!
Lidé mají nárok na bezplatné sociální poradenství, které se vztahuje k možnostem řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Toto poradenství musí poskytnout každý
poskytovatel sociálních služeb.
!
Na poskytnutí sociální služby není nárok, její rozsah a charakter je vždy založen
smlouvou mezi uživatelem a poskytovatelem služby.
2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních
služeb:
Sociální služba je činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti
oprávnění podle tohoto zákona. Nejsou to rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o
své blízké či jiné osoby v domácím prostředí.
Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s
poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které
popisuje zákon o sociálních službách. Tento pojem se používá jen v případech, kdy je
trvale či jen dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu
oprávněným poskytovatelem.
Zadavatelem sociální služby je ten, kdo službu zřizuje, zadává, organizuje. Zadavatel je
odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám (obec,
kraj). Prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a
dostupnost sociálních služeb.
Pracovní skupina je tvořena uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími účastníky. V
rámci komunitního plánování spolu plánují, spolupracují a řeší konkrétní úkoly, oblasti,
18
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Komunitní plánování sociálních služeb je proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů v
oblasti sociálních služeb za účasti uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů.
Plán rozvoje sociálních služeb – dokument, který vzniká jako výstup procesu aktivního
zjišťování potřeb osob v daném území, hledání způsobů jejich uspokojování s využitím
dostupných zdrojů.
Nepříznivá sociální situace – rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před
sociálním vyloučením.
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než
jeden rok, omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní
osobu a soběstačnost.
Zdravotní postižení – tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení,
jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Přirozené sociální prostředí – rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost
osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.
Sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do
něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace
Sociální začleňování – zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem,
který je ve společnosti považován za běžný.

3. Základní oblasti sociálních služeb:
1) sociální poradenství – poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení
nepříznivé sociální situace
ü
základní poradenství (poskytují všichni poskytovatelé soc. služeb)
ü
odborné poradenství (poskytují specializované poradny)
2) služby sociální péče – napomáhají lidem zajistit fyzickou i psychickou soběstačnost
- 14 druhů služeb sociální péče
3) služby sociální prevence – se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k
sociálnímu vyloučení osob (kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových
látek, krize v rodině apod.) - 17 druhů služeb sociální prevence
ad 2) Služby sociální péče – 14 druhů a komu jsou určeny:
1. Osobní asistence
je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením a seniorům. Osobní
asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života
společnosti.
2. Pečovatelská služba
je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba je určena
zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi.
Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.
3. Tísňová péče
je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné
zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.
4. Průvodcovské a předčitatelské služby
jsou určeny lidem, kteří mají sníženou schopnost komunikovat či se orientovat v
prostoru. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením. Služba pomáhá zejména
při obstarávání osobních záležitostí.
5. Podpora samostatného bydlení
je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se však více na posilování osobních
schopností člověka samostatně bydlet.
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6. Odlehčovací služby
se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o různou kombinaci činností
péče, které mají za cíl umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj.sdílí péči či na
určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je
tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb.
7. Centra denních služeb
se doposud nazývaly například „domovinky“ nebo i centra osobní hygieny. Jedná se o
ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně i občasně) využívat osoby
se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou a současně
pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností.
8. Denní stacionáře
jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou
soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na
potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické
činnosti.
9. Týdenní stacionáře
jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních
dnů. Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně
terapeutické činnosti.
10. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
jsou pobytovou službou s celoročním provozem,které zabezpečují osobám se sníženou
soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí
výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především
těm lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
11. Domovy pro seniory
jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům se
sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně
nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm
seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
12. Domovy se zvláštním režimem
jsou pobytovou službou s celoročním provozem s obdobnou nabídkou jako domovy pro
osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich služby jsou však uzpůsobeny
zvláštním potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových
látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provoz této
služby může být součástí domova pro seniory či domova pro osoby se zdravotním
postižením.
13. Chráněné bydlení
je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně v
prostředí, které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem.
14. Sociální služby
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných, psychiatrické léčebny) se poskytují osobám, které se neobejdou bez
pomoci jiné osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení,
protože není v danou chvíli možné jim zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení
sociálních služeb.
Tyto informace podává sociální odbor MěÚ v Týništi n. O.
Zpracovala: Kovaříčková Běla - koordinátor plánování sociálních služeb Kostelec
nad Orlicí. Čerpáno ze zdrojů MPSV
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Ohlédnutí za rokem 2009 v oblasti sportu
Na novém stadionu proběhlo loni několik soutěží v atletice a z
konečných výsledků uvádíme, že družstvo II. ligy žen skončilo
celkově na pátém místě. Pokračoval i oblastní přebor mužů, kteří se
umístili též na pátém místě. V oblastním poháru starších žáků
obsadilo naše družstvo třetí místo, mladší žáci ve finále B získali
třetí místo a mladší žákyně ve finále B získali rovněž třetí místo.
V jednotlivcích se stal pětkrát přeborníkem kraje Radek Veselka, který reprezentoval
oddíl na Mistrovství ČR v hodu koulí žáků a umístil se na třetím místě.
Naše nejúspěšnější atletka Táňa Metelková se zúčastnila Mistrovství Evropy v běhu do
vrchu a české družstvo v něm obsadilo páté místo. Na mistrovství republiky v běhu do
vrchu obsadila třetí místo, na mistrovství republiky v půlmaratonu krásné páté místo. Za
skvělou reprezentaci sportovního klubu města Týniště nad Orlicí jí patří veliký dík.
Sportovní klub je pořadatelem významných krajských i celostátních soutěží.
Oddíl orientačního běhu pod vedením pana Vlčka pořádal v září 2009 oblastní přebor v
orientačním běhu na fotbalovém stadionu v Křivicích. Závodu se zúčastnilo 480 lidí a
běžel se krásnou okolní krajinou.
Tenisový oddíl opět nezklamal, pořádal několik akcí neregistrovaných hráčů.
Na podzim proběhla tradiční Cyklorallye Juráška a běžela se Týnišťská desítka. Oba dva
závody se těší veliké oblibě sportovců celého regionu a účast sportovců neustále narůstá.
Sportovní klub Petrovice:
Fotbalový oddíl Petrovic se zúčastnil soutěže o fotbalový pohár Rychnovska, pohár byl
pro Petrovice úspěšný, neboť obsadily II. místo. V mistrovských utkáních se mužstvu tak
nedařilo, neudrželo páté místo v tabulce a bohužel skončilo na 11. místě.
Na hřišti se pokračovalo v budování sociálního zázemí pro hráče a WC pro veřejnost. Z
ostatních sportovních aktivit pokračovalo cvičení jógy, které muselo být v průběhu roku
přerušeno kvůli opravě obecního domu. Proběhly i tradiční akce Čarodějnice a Dětský
den. V měsíci srpnu proběhla Vavřinecká pouť, která byla opět příjemným kulturním
zážitkem. Pořadatelem bylo Občanské sdružení Petrovic za společné účasti Sportovního
klubu a dalších složek v Petrovicích. Hostem programu byla zpěvačka Kamila Nývltová jedna z účastnic Superstar.
Sokol Křivice:
Fotbalisté Křivic zažívali střídavé úspěchy a celkově se umístili na 13.místě. Na
fotbalovém hřišti se loni začalo s postupnou rekonstrukcí vnitřní části kabin, jedná se o
zateplení, výměnu okna, rekonstrukce sprch hostí, osvětlení, zhotovení místnosti pro
rozhodčí a vymalování. V plánu je dokončení oprav podlah a zázemí domácího mužstva
a dokončení dlažby pod přístřeškem.
V Křivicích proběhlo tradiční pálení čarodějnic, posvícenský dýchánek a na
volejbalovém hřišti se pořádaly volejbalové a nohejbalové turnaje smíšených družstev.
V Týništi bylo založeno občanské sdružení SK ONTÁRIO, které začíná dosahovat
sportovních úspěchů v sálové kopané a věnuje se i dalším sportovním aktivitám.
Nesmíme zapomenout na dlouholetou činnost SOKOLA Týniště nad Orlicí a poděkovat
cvičencům a cvičitelům za jejich rozsáhlou sportovní a společenskou aktivitu a
předávání sokolského poselství mládeži.
Všem sportovcům, trenérům, organizátorům, pořadatelům soutěží a činovníkům, kteří
se dlouhá léta podílejí ve svém volném čase na rozvoji a zkvalitnění sportu v Týništi nad
Orlicí, patří velké poděkování a přání mnoha úspěchů do dalších let.
Na závěr bych chtěl osobně poděkovat všem zmiňovaným sportovcům, členům
sportovní komise MěÚ Týniště nad Orlicí za spolupráci a městu Týniště nad Orlicí za
podporu.
Jan Kouba
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Starosta Ing. Jaroslav Matička a Rudolf
Palán - gratulace k životnímu jubileu a
ocenění za dlouholetou práci pro sport
v Týništi nad Orlicí

Starosta Ing. Jaroslav Matička
a Ing. Táňa Metelková - ocenění za
vynikající úspěchy a reprezentaci
města v atletice
Starosta Ing. Jaroslav Matička a
Filip Křišťan - ocenění za reprezentaci města a skvělé výsledky
ve sjezdu na divoké vodě.

Zleva: Jan Kouba, Jaroslav Valenta, Ing. Miroslav Cibula, Jana Horská, Ing. Jaroslav Matička. Starosta poblahopřál panu Cibulovi k jeho životnímu jubileu, panu
Valentovi k jeho úspěchům ve střelbě a paní Horské poděkoval za dlouholetou práci
pro Sokol Týniště nad Orlicí.

22

Osudy řeky Orlice a r ybáři kolem ní –
14.část
V dnešním čtení si něco povíme o pytlačení na Orlici a na rybníkách. Pytláctví je staré
jako lidstvo samo. Na jedné straně přináší určitý materiální prospěch, ale to hlavní na
něm je uspokojování vášně. Dnes se tomu říká „adrenalin“, hlavně u mladší populace.
Pytláctví je parazitování na cizím majetku, a proto byly zřízeny už v dávných dobách
instituce na jeho potlačení. Polesný hlídal lesy. Poklasný hlídal pole, aby je nesklízeli
nepovolaní. Ponocný procházel v noční době osadou, aby někde nezačalo hořet nebo se
nekradla drůbež. Porybný hlídal, aby nechytali rybičky ti, kterým nepatří. V dobách, kdy
patřila Orlice a jiné vody králi, mohl rybařit každý, protože ryb byl dostatek a navíc se
říkalo: „Král je daleko, Pán Bůh vysoko.“ Až do začátku 19.století mohl na Orlici rybařit
každý, protože obyvatelstva bylo málo, ryb dostatek a jejich přirozená reprodukce byla
obrovská, takže rybaření nebylo považováno za pytláctví,
Způsoby rybolovu byly různé, neboť rybářský prut byl neznámým pojmem.
Většinou se používaly vrše nebo vězence, které se dávaly do ústí potoků. Pro odlov
úhořů, kteří byli nejvíce ceněni, se potápěly duté kmeny, které úhoři vyhledávali.
Potápěly se i hrachové otepi slámy, do nichž se s oblibou úhoři zavtrtávali. Odtud
pramení zřejmě pověra, že úhoři v noci vylézají a chodí na hrachová pole. Před
1.světovou válkou se prodával černý prach na trhání pařezů v lesích. Někteří pytláci si
vyráběli z tohoto prachu nálože a házeli je do tůní, což byl drastický způsob rybolovu.
Když přijeli v květnu 1945 rudoarmějci, zasypali Orlici granáty a na mělčinách pak ryby
sbírali.
K velmi rozšířeným způsobům rybaření se používala rostlina cheblí. Vývar z
této rostliny se vmíchal do těsta a poté se těsto naházelo do vody. Ryby omámené touto
halucinogenní rostlinou se pak posbíraly podběrákem. Toto jsou pytlácké způsoby, které
už ale patří minulosti.
Dnes se s vámi ještě podělím o současný adrenalinový pytlácký sport
nazývaný petláctví. Toto označení souvisí s petlahvemi. Vracel jsem se z rybařiny od
nádrže Rozkoš a jako obvykle jsem neulovil nic. V Opočně jsem se stavil v restauraci Na
Jordánku na kafe. Od sousedního stolu se ozvalo : Nechcete koupit kapra, abyste domů
“
nepřijel s prázdnou?“
Kromě toho kapra, kterého jsem koupil, jsem se dozvěděl, jak na to. To se
vezme několik petlahví s navázanými udicemi, večer se rozházejí po hladině rybníka a
ráno se chycení kapříci, unavení neustálým pumpováním, vyloví. Má to ale jednu
nevýhodu. Musíte být majitelem toho rybníka! Ale to už je zase jiný příběh a bez
adrenalinu.
Tak na shledanou příště na Orlici.
Ladislav Štěpán
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Zpráva z jednání volební valné hromady Sokola
ze dne 24. 3. 2010
Po úvodní znělce J. Horská přivítala členy Sokola a hosty. Krátká vzpomínka patřila
zesnulým členům.
Talentované žákyně ZUŠ pod vedením J. Nováka se postaraly o hudební zážitek.
Poté se sestra L. Neškudlová ujala vedení schůze a představila volební komisi. V
návrhové komisi byli zastoupeni bratr Pelikán, sestra Šedová a ses. Červinková. V
mandátní komisi působily ses. Kubcová, ses.Hejnová a ses.Veselá. Volební komise se
zúčastnili bratr Dušek, ses. Hanušová a ses. Šmídová.
Zprávy činovníků přednesli – ses. Červinková - kontrolu usnesení
ses. Horská
- zprávu starostky
ses. Říhová
- zprávu místonáčelnice
br. Cibula
- zprávu náčelníka
ses. Doležalová - zprávu kontrolní komise
ses. Holánková
- zprávu hospodářky
ses. Nováková
- zprávu VG
ses. Tomanová
- zprávu vzdělavatelky a zprávu
o stavu členstva
br. Kolář
- zprávu odboru sportu
Sestra J.Horská pochválila a odměnila za kvalitní a dlouholetou práci cvičitele Sokola.
Do rozpravy se přihlásili zejména hosté (starosta Ing. J. Matička. a Ing. V. Lesenská),
kteří rovněž poděkovali členům a zejména cvičitelům za veřejně prospěšnou činnost,
kterou vykonávají pro zdravý rozvoj dětí a mládeže, pro relaxaci a zdravý životní styl
dospělých a seniorů.Bratr Škoda vysvětlil přítomným důvod zvýšení členských
poplatků, celkovou finanční situaci ve sportovním odvětví a v celé České republice a
také poděkoval zejména následovníkům Sokola, přičemž popřál novému výboru
úspěchy v další činnosti.
Při samotných volbách bylo odhlasováno, že sestra Jana Horská bude nadále
starostkou naší tělovýchovné jednoty. Jednatelkou se stala Ing.Lenka Neškudlová,
místostarostkou Jindra Červinková, vzdělavatelkou MUDr. Libuše Tomanová,
náčelníkem Ing. Miroslav Cibula, náčelnicí Martina Köhlerová. Předsedou
výboru sportu zůstává Petr Kolář. Zvoleni byli také členové výboru, členové
kontrolní komise, vyslanci do výboru Župy Orlické a delegáti na župní valnou
hromadu.
V závěru přednesla J. Horská slib starostky a popřála výboru mnoho úspěchů v další
činnosti a členům Sokola mnoho zdraví a radosti ze života.
Na valné hromadě bylo přítomno 61 členů Sokola a 10 hostů.
Zapsala Mgr. Lenka Otavová
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VLADIMÍR
Výchozí podoba jména, které je velice staré a je slovanského původu, byla Vladimir s
krátkým „i“ a ještě dříve Volodiměr, Vladiměr. Část jména „-měr“, pozůstatek
praslovanštiny, chápeme jako velký či slavný. V některých jménech zůstalo dochované
jako „-mar“, např. Waldemar, což můžeme rovněž chápat jako mocný, velký vládce. A
když se spojí všechny tyto možnosti, můžeme jméno Vladimír číst jako: „Já jsem ten,
který se svou mocí stane velkým a slavným vládcem světa.“
Jméno vznikalo v slovanském prostředí kdysi na samém začátku utváření osobních
jmen a zřetelně patří mezi náčelnická. V jakékoliv podobě v sobě mělo povahu
„vladařského manifestu“ a tato povaha jména Vladimír byla očekávána a byla pro
nositele přímo nezbytně nutná. Onen „vladařský manifest“ povahy jména můžeme
trochu komplikovaně chápat jako: „Já jsem ten, který bude vládnout slavně celému
světu, pokud možno v míru, ale pamatuj, že jsem silný a mocný.“ Přejímáním jmen
náčelnických a později i knížecích, jakým jméno Vladimír bezesporu bylo, prostými
občany a dokonce i poddanými, tj. lidmi bez mocenských vlivů, kteří je považovali za
jména vzorová, posouval se jejich nomenologický potenciál. U jména Vladimír to bylo
stejné.
Jméno samo se vyskytuje nejčastěji v Rusku. Hraje tam podobnou roli jako u nás sv.
Václav. Nejznámějším Vladimírem byl Vladimír Svjatoslavič (zemř. 1015), kníže
kyjevský a od roku 969 kníže novgorodský, zvaný Svatý či Veliký. Byl sjednotitelem
Kyjevské Rusi a rozšířil na ní křesťanství.
V našem prostředí se až do středověku jméno Vladimír téměř nevyskytovalo. Ani
později se neobjevovalo. Zájem o ně přineslo národní obrození a vlna panslavismu
(osvícenskoliberálního hnutí z počátku 19. stol. usilujícího o sjednocení slovanských
národů). Pak se šířilo poměrně rychle. Pro své děti si jméno Vladimír volili
středostavovští, vlastenecky založení rodiče s vyšší než průměrnou mírou vzdělanosti.
V neslovanských jazycích má jméno minimální výskyt. U nás se rozkvět užívání jména
nezastavil, naopak pokračoval po roce 1918 i 1945. Nepostihla ho přechodná vlna
nezájmu a uplatnění jména zvolna a soustavně stoupalo. Dnes (rok 2005) je u nás 105
849 nositelů jména, které je v celkovém pořadí mezi mužskými jmény na 16. místě. V
Rusku se umísťuje mezi prvními pěti jmény.
Nomenologický obraz jména Vladimír je složen v zásadě ze dvou vrstev. První
novodobá, česká, se utvářela od předminulého století a pro nositele jména byla
předpokladem „směřování vpřed“. Jméno bránilo setrvalosti, ustálenosti, duševnímu i
společenskému pohodlí nositele, projevům lenosti i spokojenosti s průměrností. Mezi
Vladimíry najdeme výrazný počet tzv. studijních typů, zaměřených spíše výzkumně než
prakticky se sklonem k soustavnosti a cílevědomosti s tendencí „přijít věcem na kloub“.
Tato vrstva potenciálu jména, jež se u nás vytvořila v novodobých souvislostech, je
naprosto převažující.
Zůstává však ještě pořád velice malé nebezpečí druhé nomenologické vrstvy, že se ve
Vladimírovi může občas ozvat onen praslovanský náčelník se svou touhou, „vládnout
světu“. A on může tudíž tomuto pokušení „vyniknout až příliš a začít vládnout“
podlehnout. Ale to vše nezáleží jen na jméně.
Jméno samo „nevytváří“ člověka, nýbrž, obrazně řečeno, hraje na některé struny jeho
osobnosti. Pokud půjde Vladimír této perspektivní vrstvě svého jména vstříc svými
schopnostmi, postoji a zaměřeností, pak pro něj bude ona vrstva vysoce perspektivní,
povzbudivá a kladná.
Podle našeho kalendáře má Vladimír jmeniny 23. května.
Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména, Centa 2005, připravila Paž.
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Zprávy z knihovny
Dnes bychom vás rádi pozvali na návštěvu do nedaleké městské knihovny v Dobrušce:
Jestliže navštívíte výrazně žluto-modrou budovu knihovny, která se nachází nedaleko
náměstí, asi byste na první pohled neuhádli, z jakých prostor vznikla. Po roce 1990 bylo
totiž již po několikáté nutno řešit prostorové problémy tohoto městského zařízení, a tak
bylo zvoleno velmi netradiční řešení: protože žádný městský objekt požadavkům
moderní knihovny nevyhovoval, vznikla nová bezbariérová knihovna úpravami a
přístavbou z nefunkčního výměníku tepla. Provoz v novém objektu zahájila v březnu
roku 2002 a její úkoly zajišťují čtyři zaměstnanci. Ve foyer knihovny, které bylo
vybudováno jako přednášková síň, je každý měsíc instalována nová výstava, odehrávají
se zde přednášky, besedy se čtenáři, autorská čtení, vernisáže a další kulturní pořady. K
dispozici je zde také promítací plátno a každý týden zde mohou návštěvníci vidět nové
vysílání městské kabelové televize.
Z foyer knihovny se vstupuje zvlášť do oddělení pro mládež do 15 let a do oddělení pro
dospělé. Knihovna má přes 30 000 svazků knih, odebírá 60 titulů časopisů a má asi 1200
registrovaných čtenářů. Roční přírůstek do fondu knihovny čítá asi 1000 svazků knih
pro dospělé a 500 svazků knih pro dětské návštěvníky.
Dobrušská knihovna plní také funkci veřejné internetové stanice, kde je pro uživatele
připraveno v obou odděleních celkem 7 stanic, samozřejmostí je možnost tiskových
výstupů, stahování dat z PC a kopírovací služby.
Knihovna města Dobrušky nepatří mezi knihovny pověřené regionálními funkcemi.
Tyto úkoly pro ni obstarává na základě objednávky regionálních služeb pracovnice
Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. Tyto služby zajišťuje pro 16 obecních
knihoven svého obvodu.
Městská knihovna je organizační složkou Městského úřadu a jejím posláním je
zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím
obsaženým v knihovních a informačních fondech. Od poloviny roku 2007 je součástí
zařízení také Informační centrum Města Dobrušky. Počátky knihovny sahají do
šedesátých let 19.století, kdy nejprve vznikla čtenářská beseda Mutina, která měla
přibližně 350 svazků knih. Na počátku 20.století měla knihovna již kolem jednoho tisíce
svazků a v roce 1909 byla zřízena veřejná čítárna. Novodobá historie knihovny se začala
psát roku 1952, kdy vznikla Městská knihovna F.L.Věka, která postupem času prošla
různými změnami, stěhovala se z místa na místo, ale stále plnila svůj základní úkolpůjčovala knihy ze svého fondu.
V dnešní době se knihovna stala neodmyslitelnou součástí kulturního života Dobrušky,
její akce a volnočasové aktivity jsou velmi rozsáhlé a je spolu s Kulturním domem,
Informačním centrem, Panoramatickým kinem a Vlastivědným muzeem součástí
Kulturního zařízení města Dobrušky. Letos poprvé také knihovna vyhodnotila své NEJ
čtenáře za rok 2009, v oddělení pro dospělé získala p.Vrátná titul „Nejpilnější čtenářka
roku 2009“ za 243 přečtených titulů knih a časopisů a v oddělení pro mládež slečna
Trantová získala titul „Dětský knihomol roku 2009“.
Současná vedoucí knihovny Mgr. Lenka Bendzová by všechny návštěvníky
prostřednictvím webových stránek jistě ráda pozvala na všechny pořádané akce,
nechala nahlédnout také do elektronického katalogu knihovny firmy Clavius, seznámila
je s otevírací dobou a ve fotogalerii nechala nahlédnout do prostor knihovny a přehledu
uspořádaných akcí. Pro ty, kteří nemají přístup na internet, nabízíme možnost přečíst si
Zpravodaj města Dobrušky (také Albrechtic, Kostelce, Opočna, Rychnova a Vamberka)
v naší čítárně.
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Knizní tipy pro Vás:
COLLINS, T. Ztracený symbol…. a kde hledat
Neautorizovaný průvodce populárním románem Dana Browna
Poslední novinka autora Šifry mistra Leonarda se jmenuje Ztracený symbol. Jako u
předešlé knihy i u tohoto nového románu záhy vychází jakýsi odborný výklad tohoto
románu. Má čtenářům pomoci lépe román pochopit a hlavně se orientovat v historických,
filosofických, vědeckých či spirituálních souvislostech. Hesla jsou abecedně řazena a
doplněna fotografiemi.
FRAYN, M. : Po hlavě
Vcelku pro českou čtenářskou veřejnost neznámý anglický autor představuje svůj
román, který získal značný čtenářský ohlas a zároveň dobré hodnocení kritiků.
Zápletka románu spočívá v tom, že mladou historičku umění osloví majitel několika
obrazů, aby mu je ohodnotila. Jeden zaprášený obraz ji zaujme, neboť tuší, že to nebude
jen tak obyčejné dílo…
NOVÁKOVÁ, J. a RICHTER, F. : Pivo jako křen. Domácí vaření piva a vše o pivu
Již v názvu je obsaženo, o čem kniha pojednává. Věříme, že si ji vypůjčí milovníci tohoto
moku, a nejen oni.
Jarmila Vašátková

Městská knihovna v Týništi nad Orlicí
zve srdečně všechny zájemce
na videoprojekci s hudebním doprovodem
a živým komentářem

Veroniky Čepelkové

„ Amerika, země zaslíbená“
Čtvrtek 13. května 2010
Začátek od 17 hodin
Výstavní sál Městské knihovny
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KVĚTEN v DDM Sluníčko

DÍLNY
AKCE
úterý 4. 5.
úterní PEDIG
čtvrtek a pátek 20. – 21. 5.
od 17.30 hod.
BAMBIRIÁDA v Rychnově n. K.
Pletení košíčků s pevným dnem,
Pokud se přijedete podívat do Rychnova
vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J
.
na Poláčkovo náměstí a do parku na
Prosíme o přihlášení předem (stačí email),
prezentaci volnočasových spolků,
kapacita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají
neziskovek a dalších sdružení, které
přednost J
. Cena podle spotřebovaného
pracují celoročně s dětmi, určitě nás
materiálu + 20,- Kč.
nepřehlédnete…
středa 5. 5.
KERAMIKA
17 – 19 hod.
Podvečer s hlínou pro začátečníky i
pokročilé. S sebou: pracovní oblečení, 70,Kč na materiál a energii.

sobota 22. 5. od 10.30 hod.
TANEČNÍ SOUTĚŽ
„O týnišťské tajemství“
V kulturním domě se koná 18. ročník
nepostupové přehlídky amatérských
tanečních kolektivů v několika
středa 5. 5.
středeční PEDIG
kategoriích.
od 17.30 hod.
Přijďte povzbudit naše děvčata!
Viz info u předchozí pedigové dílny J
.
Vstupné 30,- Kč.

pátek 28. 5. 16 – 19 hod.
sobota 8. 5.
sobotní PEDIG
DEN DĚTÍ – ZAHRADNÍ REJ
13 – 18 hod.
Ve spolupráci s TJ Sokol
Propletené odpoledne ve Sluníčku.
vás zveme na odpolední řádění na naši
Viz info u předchozí pedigové dílny J
.
zahradu. Čeká vás lukostřelba, hrátky
s horolezci, výtvarno, drobné hříčky a
úterý 11. 5.
od 17.30 hod. a
soutěže, občerstvení, velká trampolína a
středa 12. 5.
od 15 hod.
večerní opékání špekáčků s kytarou a
MALOVÁNÍ + POTISK TEXTILU
zpíváním. Občerstvení zajištěno.
V naší dílně si můžete oživit starší i nová
Doporučujeme zahradní oblečeníJ
.
trička, domalovat a dozdobit trika
batikovaná, schovat nějaký ten flíček.
Připravujeme…
K dispozici jsou kontury, barvičky,
úterý 2.6. – infoschůzky k táborům
šablonky. S sebou: pracovní oděv, bavlněná
sobota 5.6. – POHÁDKOVÝ LES
trička jakékoliv barvy, 30,- Kč na materiál a
středa 9.6. – regionální kolo
energii.
přírodovědné soutěže INDIÁNSKÉ
STEZKY
úterý 18. 5.
úterní PEDIG
od 17.30 hod.
Viz info u předchozí pedigové dílny J
.
Výsledky výtvarné soutěže „Děti na zahrádce“. Zahrádkářská porota vybrala 12
nejlepších prací ve všech kategoriích.
Skupina „A“ – děti do 6 let, z MŠ Město
Michaela Skořepová, Lukáš Beneš, Sára Pfeiferová, Elenka Baklíková
Skupina „B“ – děti do 10 let
Denisa Pinkasová 3.C, Lucie Štěpková 1.B, Daniela Sereholová 3.C, Marek Dohnálek 3.C
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Skupina „C“ – děti do 14 let
Kristýna Jiroutová 7.A, Anna Plašilová 8.A, Yvetta Winsbergerová 7.B, Tereza Kopecká 7.A.
Ceny pro vítěze týnišťského kola předal za ČSZ pan Černý spolu s paní Janou Kalousovou za
DDM všem postupujícím i dalším účastníkům přímo v MŠ a ZŠ.
Velikonční výstava se opět vydařila, prodejci z Týniště i z okolí nabídli svá domácí či
profesionální dílka a oči návštěvníků se mohly potěšit barevnou velikonoční výzdobou
celého sálu a chodeb. Děkujeme za pomoc našim účastníkům akce STŘEPRAHRAVE, kteří
v pátek před výstavou přiložili ruce k dílu a udělali pořádný kus práce, včetně napečení
jidášků. Další poděkování patří pomocníkům při nedělní akci Putování za kuřaty (Klára,
Jana, Kačka, Monika, Zita). Za jednoduché velikonoční úkoly děti i odvážní dospěláci
získávali bodíky, které závěrem proměnili v našem krámku za dobrůtky či „hodnotné“
suvenýry. Líbila se i naše nedělní dílnička, ve které si hromada lidiček vyzkoušela zdobení
voskem, madeirová vejce, jidášové ozdůbky či vlastní dekoraci na stůl či dveře.

Apríl!!! O velikonočních prázdninách se opět Sluníčko naplnilo dětmi a vedoucími, kteří
tentokrát připravili vskutku aprílový program. V městečku Aprílov zasedá městská rada ve
složení – starosta, místostarosta, místomístostarosta, místomístomístostarosta, místomístomístomístostarosta, místomístomístomístomístostarosta a místomístomístomístomístomístostarosta… Tím je vše přehledně dánoJ
a celé dva dny se dějí věci? YBURAN NED
začínáme večerkou a končíme budíčkem, o ranní večeři losujeme, celý ranní podvečer
tvoříme šílená vejce, zvony, úžasné kolíčky a rostlinnou batiku na vejce. Po obědě,
dopoledne, vyrážíme na cestu necestu do Petrovic vlakem, zpět pěšky a samozřejmě
hrajeme, soutěžíme a děláme si legraci. Na zelený čtvrtek nechybí ani omývání ranní rosou
pro svěžest a zdraví po celý rok a
×
Cestou
ranní noční hra - dům plný pokladů.
necestou.
V pátek je samohláskový den baďáčak, snědeně, přisnidivki,
obod, svučunu a dymydymy J
. Kdo
neslyšel a nesnažil se přeložit neuvěří.
Děkuji Janě Kalousové ml. i st. J
za
aktivitu v kuchyni, a všem svým
místo a místomísto..... (Janě, Kačce,
Ú
Velké zvonění
Kahu, Zitě, Monice a Kátě) za
vlastními zvony.
aktivitu a pohodu v městské radě J
.
Starosta Eva
Tradičního „Běhu o velikonočního
beránka“, který byl kvůli počasí
přesunut na pozdější termín a na
stadion, se zúčastnilo celkem 43 dětí,
které bojovaly v 5 kategoriích.
Zde jsou vítězové: Lucie
Školníková, Eliška Milá, Milan
Bartoš, Jakub Hladík a Lukáš Praus.
Gratulujeme vítězům, všem
děkujeme za účast a Katce Kuklové a
Marcele Oubrechtové za přípravu a
organizaci.
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz/
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106
517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc KVĚTEN:
Dopoledne
Odpoledne
Večer
Po 9:30-10:30 h HEJBLÍCI
16:00–17:00 h PASTELKY
9:30-11:30 h HERNA
16:00-18:00 h HERNA
Út 9:00-11:00 h
HERNA pro nejmenší
(1 – 18 měsíců)
St 8:30-9:30 h Němčina pro rodiče 16:00-17:00 h ZVONEČEK
9:30-10:30 h ROLNIČKA
+ „kavárnička“ pro rodiče
9:30-11:30 h HERNA
16:00-18:00 h HERNA
Čt Mimořádné akce:
15:30-16:15 h ANGLIČTINKA II. 20:00–22:00 h
Knihovna: 20.5. 2010
16:15-17:00 h ANGLIČTINKA I. VEČERNÍ
16:00-17:45 h BARVIČKY
DÍLNY:
16:00-18:00 h HERNA
6. a 20. 5. 2010
Pá 9:30–11:30 h HERNA
16:00-18:00 h NEZNÁLEK
s programem „Tvořílci“
1x za měsíc, květen: 28.5. 2010
Další akce v KVĚTNU:
6.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: motanice, dekorace
10.5.,13.5.,14.5. (Po, Čt, Pá) KERAMIKA pro děti v rámci tvořivých kroužků
20.5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 h
20.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: malování voskovkami, žehličkou – eukaustica
21.5. (Pá) společný vlakový výlet na rychnovskou BAMBIRIÁDU
28.5. (Pá) Neználek - 16:00-18:00 h (hrajeme a učíme se stolní hry pro malé i velké)
DĚTI, přijďte si pohrát na ZAHRADU v MC Ratolest!
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti,
sklouznout se na nové skluzavce, zaskákat si na obří trampolíně…
Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení!
Těšíme se na vás!
Činnost MC Ratolest podporuje Město Týniště n. O.
Děkujeme!
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J. Vosáhlová 605824548
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Záběr týnišťského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a řekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od
Tužilova hospodářství čp. 13 k silnici do Týniště n. O. a je vroubena alejí kaštanů, vznikla
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název “Na paštích”. Pásal se tu
dobytek albrechtických hospodářů. Části obecní louky v těchto místech se říkalo
“V proutnici” a byla osázena vrbovčím. To se používalo ke košíkářským pracím.
Paž.
Uvedené pomístní názvy jsou převzaty z článku Františka Krba a Václava Lásky:
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníčku Čapkova muzea v Týništi nad
Orlicí č. 21 - 22 3 - 4 1973.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
IČO 275 468

P.P.
505 10/ 2002
517 21 Týniště n. Orl.
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