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V  malém sále Kulturního 
domu v  Týništi nad Orlicí se dne 
15.  4.  2015 od 16 hodin uskuteč-
nila jedna z prvních schůzek mezi 
starostkou města Ing. Janou Gal-
bičkovou a  místními podnikateli. 
Schůzka byla vyvolána starostkou 
města, nakolik se zvýšila aktivita 
a  zájem podnikatelů blíže spolu-
pracovat s  novým vedením města 
Týniště nad Orlicí. Paní starostka 
představila možnosti spolupráce 
Setkání s  místními podnikatelie 
mohou v kanceláři starostky zane-

chat kontakt na svou firmu s přes-
nou e-mailovou adresou, na kterou 
bude odbor správy majetku zasílat 
informace o  vyhlášených poptáv-
kových řízeních.

V  souvislosti s  novými dotač-
ními tituly a  podáváním výzev, 
starostka představila Operační 
program Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost, který přiná-
ší v  novém programovacím obdo-
bí tyto možnosti podávání žádosti 
o dotace:

Prioritní osa 1 -  Rozvoj výzku-
mu a vývoje

Prioritní osa 2 - Podpora podni-
kání malých a středních firem

Prioritní osa 3 - efektivnější na-
kládání energií

Prioritní osa 4 -  Rozvoj infor-
mačních a  komunikačních tech-
nologií.

Některé z  výzev pro podá-
vání žádostí o  dotace jsou vy-
psány již v  tomto období. Po-
drobné informace podnikatelé 
naleznou na webových stránkách: 
www.oppik.cz.

Pro nezúčastněné podnikatele 
platí výzva, se kterou se starostka 
města obrací na místní podnikatele 
a řemeslníky ve věci hledání regio-
nálního produktu. Kdo má zájem 

   

spolupracovat a  vyrábí produkty 
a zboží typické pro náš region Tý-
niště nad Orlicí, kontaktujte paní 
starostku: galbickova@tyniste.cz.

Dalším bodem programu byly 
připomínky podnikatelů ke stavu 
komunikací, centra města, želez-
ničního přejezdu, studií dětských 
hřišť, školního hřiště, městského 
parku, dopravní situace apod. Pod-
nikatele zaujala i myšlenka investic 
města a oprav majetku města. Ná-
sledovala prohlídka nového kul-
turního domu, včetně představení 
možností a nabízených prostor pro 

podnikatele včetně ceníku pro po-
řádání různých podnikatelských 
aktivit, přednášek, školení a  oslav. 
Jako host vystoupila paní ředitel-
ka Okresní hospodářské komory 
z  Rychnova nad Kněžnou, paní 
Matějíčková Petra, která nabídla 
pomoc při řešení podnikatelských 
problémů.

Podnikatelé setrvali v  přátelské 
atmosféře i po skončení oficiálního 
programu a  nabídli paní starostce 
možnost individuální spolupráce. 
Další setkání se uskuteční na pod-
zim.

Srdečně vás zve vaše starostka

     

Pro nás z  Týniště je to struha 
vedoucí od mlejna podél bývalé 
Tofy, dále pod železniční trať okolo 
věže do parku a podél Labíkových 
směrem ke Geriatrickému centru 
a  dále k  Orlici. Vody dříve plné 
pstruhů a vodního života jsou dnes 
nevzhlednou částí parku s negativ-
ním estetickým přínosem pro tuto 
část města. Částečně se tak stalo 
snížením průtoku touto odbočkou 
a také nepříliš povedenou úpravou 

břehů v  minulosti. Zvýšený prů-
tok  v  hlavním korytu Alby slouží 
k pohánění vodní elektrárny u Tře-
bechovic pod Orebem. Asi to větši-
nu překvapí, ale odlehčovací větev 
je v majetku Povodí Labe. I díky ak-
tivitě města se snad začíná blýskat 
na lepší časy.

Povodi Labe v letošním roce za-
číná zpracovávat projekt na úpravu 
odlehčovací větve a účastníkem ří-
zení bude samozřejmě město, kte-

ré má zájem, aby se vodní tok stal 
esteticky přínosným prvkem v této 
části parku. Určitě padne otázka - 
co zbytek parku? Cítíme k přírodě 
v parku určitý dluh a máme pocit, 
že by si park uprostřed města za-
sloužil citlivě upravit. Plánujeme 
proto studii revitalizace parku 
a  jeho následnou úpravu. Park je 
i jinak zajímavé místo, které nabízí 
další možnosti ve směru k základ-
ní škole. Jako jedna z  mála nemá 

škola venkovní sportoviště. Bude 
naší snahou v  prostoru za školou 
sportoviště vybudovat, a  pokud to 
prostor a  finance dovolí, součás-
tí areálu by mohlo být i  hřiště na 
dopravní výuku. Spojením hřišť 
a  revitalizovaného parku by měl 
vzniknout v centru města přívětivý 
prostor pro sport a relaxaci.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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A) schvaluje

1. Limit mzdových prostředků pro 
rok 2015 příspěvkové organizaci 
Městská knihovna, Kulturní cen-
trum Týniště nad Orlicí, Geriat-
rické centrum Týniště nad Orli-
cí, Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí, Služby města Týniště 
nad Orlicí.

2. Odpisový plán pro rok 2015 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město, Mateřská škola – 
U Dubu, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, Základní umělecká 
škola, Dům dětí a mládeže Týni-
ště nad Orlicí, Městská knihov-
na, Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

3. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí převod 
finančních prostředků ve výši 
55.000 Kč z rezervního fondu do 
fondu investic na pořízení moto-
rové pily a křovinořezu.

4. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání finančních prostředků 
ve výši Kč 5 700 Kč z rezervního 
fondu na kulturní vystoupení 
pro klienty

5. Účetní závěrku za rok 2014 
příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
51.228,29 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu.

6. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
70.811,09 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 40.811,09 Kč a přídělem do 
fondu odměn ve výši 30.000,00 
Kč.

7. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
151.848,29 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu.

8. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Městská 
knihovna, vč. hospodářského 
výsledku ve výši 119.796,68 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
112.796,68 Kč a přídělem do fon-
du odměn ve výši 7.000,00 Kč.

9. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 

82.284,12 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 22.284,12 Kč a  přídělem do 
fondu odměn ve výši 60.000,00 Kč.

10. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí, vč. hospodářského výsledku 
ve výši 19.107,49 Kč a  jeho vy-
pořádání přídělem do rezervní-
ho fondu ve výši 19.107,49 Kč.

11. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
271.116,70 Kč a jeho vypořádá-
ní přídělem do rezervního fon-
du ve výši 271.116,70 Kč.

12. Účetní závěrku za rok 2014 
příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U  Dubu, vč. hos-
podářského výsledku ve výši 
29.817,75 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 29.817,75 Kč.

13. Účetní závěrku za rok 2014 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město, vč. hospodářské-
ho výsledku ve výši 176.095,68 
Kč a jeho vypořádání do rezerv-
ního fondu.

14. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. *** na období od 1. 4. do 
30.  6.  2015 za podmínky, že 
bude uhrazeno řádné nájemné, 
určené splátky dluhu a poplatky 
na pokladně do 31. 3. 2015.

15. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na období od 31. 3. 2015 
do 31. 3. 2018.

16. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. *** na období od 1. 4. do 
30. 9. 2015.

17. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. ***.Aktuální dluh je ve výši 
15 596 Kč, pravidelně umořu-
je dluh po své zemřelé matce 
(1 000 Kč/měs.). Rada města 
doporučuje prodloužit nájemní 
smlouvu na období od 1. 4. do 
30. 9. 2015.

18. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. *** na období od 1. 4. do 
30. 6. 2015.

19. Žádost p. *** o povolení umoře-
ní dluhu formou splátek ve výši 
2 500 Kč/měs.

20. Žádost o  vystavení nové ná-
jemní smlouvy pouze na paní 
*** a  dcery z  důvodu rozvodu 
manželství.

21. Zrušení členství Města Týniště 
nad Orlicí ve Svazku měst a obcí 
z  důvodu nehospodárnosti vy-
naložených prostředků a ukládá 
zařadit do jednání ZM.

22. Zrušení členství Města Týniště 
nad Orlicí ve DSO Poorlicku 
z  důvodu nehospodárnosti vy-
naložených prostředků a ukládá 
zařadit do jednání ZM.

23. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene číslo:IV-12-2011893/
VB/1.

24. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene číslo:IV-12-2012147/
VB/1.

25. Přidělení bytu v DPS v Geriat-
rickém centru paní ***.

26. Přijetí 3 zaměstnanců VPP do 
Geriatrického centra vedených 
na úřadu práce.

b) Vzala na vědomí:

1. Stížnost nájemnice p. *** na plí-
seň v bytě a neschválení výměny 
a ukládá bytové komisi v přípa-
dě uvolnění bytu přidělit tento 
byt paní *** přednostně.

2. Vyúčtování příspěvku Sportov-
ním klubem Týniště nad Orlicí 
na jeho provoz ve výši 1 970 000 
Kč.

3. Stav vyúčtování předané stavby x 
platby za vystavené faktury fir-
mou Prima Hradec Králové.

4. Výsledky poptávkového řízení 
administrace veřejných zakázek 
dle zákona 137/2006 Sb.

5. Informaci o  termínu kolau-
dace Kulturního centra dne 
20. 03. 2015 v 8.30 hodin.

6. Výsledky ankety o  název kul-
turního centra a ukládá zařadit 
rozhodnutí doporučení do ZM.

7. Rozsudek jménem republiky 
proti ***.

8. Zápis z jednání stavební komise 
ze dne 25. 2. 2015.

9. Zápis z  jednání sociální komise 
ze dne 2. 3. 2015.

10. Zápis z jednání sportovní komi-
se ze dne 18. 2. 2015.

11. Informaci o  stavu týnišťského 
hřbitova a doporučuje jednat se 
službami města o  údržbě hřbi-
tova.

12. Výsledky měření hluku ve ven-
kovním prostoru před Kultur-
ním centrem a  rodinným do-
mem Tyršovo nám. 240 Týniště 
nad Orlicí s výsledkem: celková 
hladina hluku nepřesahuje pro-
kazatelně hygienický limit hlu-
ku. Měření provedl Zdravotní 
ústav se sídlem v  Ústí nad La-
bem, regionální pracoviště Hra-
dec Králové.

13. Rozpočtový výhled na roky 
2016, 2017, 2018.

14. Rozsudek jménem republi-
ky proti ***, ve výši 55 979 Kč 
s úrokem z prodlení a 18. 395,90 
Kč jako náklady na řízení.

15. Informaci o čištění struhy v par-
ku, kterou provede Povodí Labe 
v roce 2016.

16. Zápis ze schůze finančního vý-
boru ze dne 11. 2. 2015.

17. Zápis ze schůze Životního pro-
středí konané dne 9. 2. 2015.

c) ukládá

1. Starostce města Ing. Janě Galbič-
kové podepsat protokoly schvá-
lených účetních závěrek za rok 
2014 pro všechny příspěvkové 
organizace.

2. Zařadit do jednání ZM odpis 
pohledávek p. Červenkové Jany 
původně bytem ČSA 887. Pů-
vodní dluh ve výši 6 133 Kč → 
insolvenčním správcem uhraze-
no 4 628,38 Kč. Zbývající pohle-
dávku ve výši 1 504,62 navrhuje-
me k odpisu.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Zařadit do jednání ZM odpis 

pohledávek z  neuhrazených 
zakázkových listů bývalého 
Městského bytového podni-
ku. Pohledávky byly několikrát 
neúspěšně upomínány. Jedná 
se o  pohledávky z  roku 2013 
a  2014 za provedené opravy 
v bytech ve výši celkem 856 Kč.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Ve věci splácení dluhu pana *** 

Ing. Janu Paštikovi jednat s  *** 
o  navýšení splácení měsíční 
dlužné částky z 1000 Kč na 2500 
Kč/měsíc.

5. Projednat v  ZM kupní smlouvu 
na prodej pozemku p. č. 1662/50 
o  výměře 600 m2 za cenu 990 
Kč/m2 + poplatky s  prodejem 
spojené pro *** na základě před-
ložené rezervační smlouvy.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
6. Vyhlásit opakovaně záměr na 

prodej zbývajících pozemků 
k prodeji v lokalitě „Na Podbo-
ří“ za stejných podmínek jako 
byly prodávány ostatní podobné 
pozemky.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
7. Projednat v ZM záměr Města Tý-

niště n. O. na využití pozemku 
parc. č. 1161 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
8. Zařadit do jednání ZM žádost 

o prodej pozemků parc. č. 666/1 
a 707 o výměře 41 m2 v k. ú. Kři-
vice pro p. *** za cenu 150 Kč/
m2 + poplatky s  tím spojené. 
Nový pozemek parc. č. 666/5 
o  výměře 41 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 147 
– 112/2011 z  pozemků parc. č. 
666/1 a 707.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

9. Zařadit do jednání ZM dodatek 
č. 5 smlouvy o  dílo č. 6 - 0173 
uzavřené dne 26.  6.  2013 mezi 
společností PRIMA, s.r.o., 

usnesení č. 13
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 09. 03. 2015
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a městem Týniště nad Orlicí.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
10. Řediteli KC vypsat výběrové ří-

zení na kronikáře města Týniště 
nad Orlicí.

11. Zařadit do jednání ZM rozsu-
dek jménem republiky proti 
Hillebrantové, kde dojde k plně-
ní pojišťovnou v plné výši.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
12. Zařadit do jednání ZM prodej 

pozemku p.č. 2109/2 v k.ú. Tý-
niště nad Orlicí paní ***. RM 
prodej nedoporučuje z důvodu, 
že se jedná o  jediný přístup na 
sousední pozemky, historicky 
jde o přístupovou cestu a prode-
jem by se znemožnil přístup na 
tyto sousední pozemky.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
13. Vedoucí finančnímu odboru Bc. 

Oubrechtové Ivaně proplatit ná-
jemci Dělnického domu, práce 
spojené se zhodnocením objek-
tu.

14. Starostce města jednat se spo-
lečností PRIMA, s.r.o., a  tech-
nickým dozorem ve věci chybně 
provedených židlí.

15. Starostce města ocenit význam-
né týnišťské sportovce, které do-
poručí sportovní komise.

16. Sportovnímu klubu Týniště nad 
Orlicí předložit jednotné pod-
mínky a ceník využití tělocvičny 
U Dubu.

Termín: 15. 4. 2015
Odpovídá: Jaroslav Pokorný
17. Provézt pasportizaci 24 bytů 

v  ulici T.G.M 950, včetně pro-
vedení revize elektroinstalace, 
popřípadě výměnu jističe.

18. Zpracovat Směrnici kategoriza-
ce bytů.

Termín: 31. 3. 2015
Odpovídá: M. Špačková
19. Projednat v  ZM záměr prodeje 

bytů v ulici T.G.M 950.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
 

A) ukládá

Zařadit do jednání zastupitelstva 
záměr odkoupení pozemku par-
c.č.266, v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 1297 m2 za nabídnutou 
prodejní cenu 277,56 Kč/m2 což 
v celkové částce činí 360 000,– Kč.

RM odkoupení pozemku dopo-
ručuje.

A) schvaluje

1. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene na 
akci,Rozšíření I/11 v úseku Tře-
bechovice pod Orebem – Petro-
vice nad Orlicí“ (2 + 1).

2. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí dle § 30 odst. 2a) zákona 
č. 250/2000 Sb. čerpání částky 
z  rezervního fondu ve výši Kč 
13 800,00 na nákup židlí.

3. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí prodej nebo likvidaci starých 
židlí. Zřizovatel nepožaduje je-
jich vrácení.

4. ZUŠ převod finančních pro-
středků z dotace na přímé vzdě-
lávání pro rok 2015.

5. Rozpočtové opatření města č. 1.
6. Provozní řád ubytovny,Modrák“.
7. Dodatek č. 2 pro PPT potrubní 

techniku, s.r.o., ve věci záso-
bování teplem Na Bělidle  č.p. 
950, (cena tepla pro rok 2015 – 
500,59 Kč/GJ).

8. Odměnu předsedům osad-
ních výborů od 1.  4.  2015 do 
31. 12. 2018.

9. Inventarizační zprávu dle vy-
hlášky 270/2010 Sb. a vnitroor-
ganizační směrnice.

10. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IV-
12-2013199/VB/02 Týniště nad 
Orlicí, V Sítinách 4843 Ráček – 
kNN.

11. Žádost paní ***, Týniště nad Or-
licí ve věci splátek dle rozsudku 
Okresního soudu v  Rychnově 
nad Kněžnou a schvaluje splát-
kový kalendář úhrad ve výši 700 
Kč/měsíc (celkem 14 470 Kč).

12. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-
2013104/2 Týniště nad Orlicí, 
V Sítinách 306, Štěpán – kNN.

13. Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy mezi obcemi Týniště nad 
Orlicí a  Nová Ves vykonávat 
přenesenou působnost podle 
zákona 200/1990 Sb., o přestup-
cích, a vést přestupkovou komisi 
za úplatu.

14. Žádost pana *** k přihlášení se 
k trvalému pobytu ke své matce 
*** do městského bytu.

15. Převod členství a členských práv 
v  bytovém domě *** a  ukládá 
starostce města smlouvu pode-

psat.
16. Umístění paní Jitky Korbové, 

nar. 6.  6.  1927 do uvolněného 
bytu v DPS v Geriatrickém cen-
tru.

17. Uzavření smlouvy o právu pro-
vést stavbu a  smlouvy budoucí 
VBŘ na akci, VTL plynovodní 
přípojka pro regulační stanici 
na p.č. 1997/1, kanalizační pří-
pojka a elektro VN přípojka pro 
halu, Warehouse III v k.ú. Týni-
ště nad Orlicí pro potřeby revi-
talizace části průmyslové zóny, 
pozemky p.č. 1998/1 a 1996/12.

b) Vzala na vědomí:

1. Harmonogram vyhlášených 
termínů: 30. 3. 2015 od 16 hod 
v Kulturním domě: Veřejné pro-
jednávání nového územního 
plánu. 15.  4.  2015 od 16 hodin 
v  Kulturním domě – Setkání 
podnikatelů se starostkou měs-
ta.

2. Informaci Správního odboru 
o  povinnosti města Týniště 
nad Orlicí, které ukládá zákon 
258/2000 Sb. § 21, a  dalších 
podmínkách ze strany Krajské 
hygienické stanice dle přílohy.

3. Zápis ze zdravotní a sociální ko-
mise ze dne 9. 3. 2015.

4. Informaci starostky města 
o uskutečnění kontroly Odboru 
dopravy Kostelec nad Orlicí dne 
17. 4. 2015, ulice Okružní, pro-
dejna Telux.

c) Zamítá:

1. Žádost paní *** o pronájem nebo 
odkoupení pozemku parc. č. 
1728/2 pro parkování osobního 
automobilu.

2. Žádost o  poskytnutí příspěvku 
pro Domácí hospic Setkání, o.
p.s., ve výši 20 000 Kč z důvodu 
neposkytování služeb občanům 
z regionu Týnišťska.

3. Žádost paní Matoušové Renaty, 
ČSA 885, Týniště nad Orlicí, ve 
věci splátek úroku z prodlení ve 
výši 994,02 Kč.

4. Žádost ředitele ZUŠ Mgr. Pavla 
Plašila o  vybudování přístavby 
v objektu školy.

5. Žádost paní *** na pronájem 
části pozemku p.č. 1669/1 
a 1662/69 v k.ú. Týniště nad Or-
licí, lokalita Podboří.

6. Žádost firmy ORELSOFT cz 
z  Úpice na vybudování v  č.p. 
950 společného rozvodu inter-
netu.

D) ukládá

1. Zařadit do jednání ZM prodej 
pozemku parc. 1782/2 pro par-

kování osobního automobilu.
2. Starostce města v  souvislosti 

s  předpisy pro ubytování osob 
na „Modráku“ jednat se Živnos-
tenským úřadem v Kostelci nad 
Orlicí, v záležitosti zápisu údajů 
do živnostenského rejstříku – 
zřízení provozovny V  Sítinách 
26, 517 21 Týniště nad Orlicí 
a  zřízení volné živnosti v  této 
provozovně – ubytovací služby.

3. Starostce města poptat pojištění 
JSDH u  dalších pojišťovacích 
společností.

4. Vyvěsit záměr na pronájem po-
zemku p.č.1161 vedeného jako 
trvalý travní porost o  výměře 
1984 m2 v k.ú. Týniště nad Orli-
cí.

5. Starostce města jednat s právní-
ky ve věci v záležitosti neúčtová-
ní za elektrickou energii v pro-
storách truhlářské dílny dle 
nájemní smlouvy z 1. 11. 2004.

6. Pozvat Ing. Ivana Nováka z Od-
boru dopravy – obecní živnos-
tenský úřad Kostelec nad Orlicí 
na jednání RM dne 13. 4. 2015.

7. Zařadit do jednání ZM prodej 
pozemku p.č. 1669/1 a 1662/69 
v k.ú. Týniště nad Orlicí, lokali-
ta Podboří.

A) schvaluje:
 

1. Záměr firmě IKP Consulting 
Engineers, s.r.o., trvalý nebo 
dočasný zábor pozemků v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí z  důvodu 
zvýšení kapacity trati Týniště 
nad Orlicí - Častolovice – Solni-
ce pro SŽDC Praha a vyhrazuje 
si právo přednostní směny po-
zemků.

2. Poskytnutí finančního příspěv-
ku z  rozpočtu města pro MAS 
NAD ORLICÍ, o.p.s., ve výši 
61 340 Kč.

3. Pořízení osobního automobilu 
značky Škoda Fabia Combi 1.2 
TSI s  policejní výbavou v  ceně 
do 350 000 Kč, včetně DPH.

4. Název kulturního zařízení,Kul-
turní dům“.

5. Odkoupení pozemku p. č. 266, 
v k. ú. Týniště nad Orlicí o vý-
měře 1297 m2 pro rozšíření 
zahrady MŠ Město do majet-
ku města Týniště nad Orlicí za 
cenu 360 000 Kč.

6. Odpis pohledávky ve výši 
1 504,62 Kč po paní ***.

7. Odpis pohledávek z  neuhraze-
ných zakázkových listů bývalé-
ho Městského bytového podni-
ku ve výši 856 Kč.

usnesení č. 14
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 13. 03. 2015

usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města 
Týniště n. O. ze dne 23. 03. 2015

usnesení č. 15
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 25. 03. 2015



   

■ Dne 25. 1. 2008 bylo přijato oznámení obyvatel Týniště nad Orlicí, že soused 
polil jejich psa vyjetým motorovým olejem. Pro podezření ze spáchání několi-
ka přestupků byla věc oznámena správnímu orgánu k projednání.
■ Dne 1. 3. 2008 bylo strážníky řešeno oznámení, že z atletického stadionu 
odlétla střecha doskočiště skoku do výšky, vyvrátila 2 smrky a  zastavila se 
o drážní trolej.
■ Dne 18. 3. 2008 byly strážníky prováděny úkony k oznámení, že v obci Kři-
vice volně pobíhá tele.
■ Dne 19. 6. 2008 v Týništi nad Orlicí v ulici Dukelská nalezena želva.

■ Dne 10. 7. 2008 v souvislosti s celkovou rekonstrukcí silnice č. I/11 mezi 
Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi pod Orebem, kdy silnice byla pro pro-
voz motorových vozidel zcela uzavřena, byl strážníky prováděn dohled nad 
dodržováním tohoto zákazu. Jeden z pachatelů přestupku, který na dálku zpo-
zoroval vozidlo městské policie, se rozhodl otočit a z místa co nejrychleji ujet, 

aby se vyhnul případné pokutě za porušení zákazové dopravní značky. Jeho 
pokus o únik dopadl takto…

… řidič naštěstí vyvázl bez zranění.
■ Dne 3. 8. 2008 bylo přijato oznámení, že kůň s postroji, sedlem a bez jezdce 
přiběhl na vrátnici podniku Betonika Rašovice. Před příjezdem strážníků se 
utrhl a z místa utekl. Prověrkami u chovatelů koní se podařilo kontaktovat 
majitelku a kůň byl odchycen.
■ Dne 8. 12. 2008 bylo přijato oznámení, že v bytovém domě na sídlišti U Dubu 
byl založen požár na společné chodbě, před dveřmi do bytu. Následným šetře-
ním bylo zjištěno, že šlo o nejapný žert, kdy pachatel zapálil několik papírů na-
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8. Prodej pozemku p. č. 1662/50 
o výměře 600 m2 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí za cenu 990 Kč/m2 

+ poplatky s  prodejem spojené 
pro ***.

9. Stažení bodu 15 z jednání zastu-
pitelstva ve věci využití pozem-
ku p.č. 1161 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí a ukládá zařadit tento bod 
na červnové jednání ZM.

10. Prodej části pozemků parc. č. 
666/1 a 707 o výměře 41 m2 v k. 
ú. Křivice pro p. *** za cenu 150 
Kč/m2 + poplatky s tím spojené. 
Nový pozemek parc. č. 666/5 
o  výměře 41 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 147 
– 112/2011 z  pozemků parc. č. 
666/1 a 707.

11. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 6 
- 0173 uzavřené dne 26. 6. 2013 
mezi společností PRIMA, s.r.o., 
a městem Týniště nad Orlicí.

12. Opětovné projednání zrušení 
členství města Týniště nad Or-
licí v  DSO Poorlicko za účasti 
předsedy DSO pana Jaromíra 
Kratěny a  ukládá zařadit tento 
bod na červnové jednání ZM.

13.Hospodaření města 
k 31. 12. 2014.

14. Rozpočet města na rok 2015 
takto:

•	 	celkové	příjmy	rozpočtu	ve	výši	
82 590 974,97Kč

•	 	financování	ve	výši	
  34 608 327,28Kč
•	 	celkové	zdroje	ve	výši

  117 199 302,25Kč
•	 	běžné	a kapitálové	výdaje	celkem
  114 414 275,88Kč
•	 	nespecifikované	rezervy
  2 785 026,37Kč
•	 	celkové	výdaje	rozpočtu
  včetně rezervy ve výši  

117 199 302,25Kč
  Rozpočet města Týniště nad 

Orlicí je schválen jako rozpo-
čet schodkový, schodekje kryt 
finančními prostředky z  minu-
lých let.

15. Závazné ukazatele rozpočtu.
16. Dle svých kompetencí vyhra-

zených zákonem o  obcích č. 
128/2000 Sb., o poskytnutí dota-
cí, příspěvků, peněžitých a věc-
ných darů, dle návrhu rozpočtu 
na rok 2015 v  té výši a  těm fy-
zickým a  právnických osobám, 
které jsou uvedeny v  materiálu 
Rozpočet na rok 2015.

17. Rozpočtový výhled na rok 
2015– 2018.

18. Smlouvu č. 14207543 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí v  rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí – na akci „Energetické 
úspory MŠ U Dubu Týniště nad 
Orlicí“.

19. Vyvěšovat vlajku za Tibet v tom-
to volebním období.

b) Zamítá

1. Další jednání o  odkoupení ne-

bytových prostor o  rozloze 413 
m2, Na Netřebě 51, Týništi nad 
Orlicí.

2. Zrušení dopravní značky „Zá-
kaz zastavení“ před domem č. 
p. 314, TGM, Týniště nad Orlicí.

3. Prodej pozemku p.č. 2109/2 
v  k.ú. Týniště nad Orlicí paní 
***.

4. Zrušení členství města Týniště 
nad Orlicí ve Svazu měst a obcí.

5. Svolávání pracovních schůzek 
ZM.

c) bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města od 
15. 12. 2014.

2. Zprávu o  činnosti finančního 
výboru.

3. Protokol o  jednání v  záležitosti 
soudního sporu Město Týniště 
nad Orlicí x Hillebrantová Yve-
tta

4. Poskytování individuálních fi-
nančních příspěvků z  rozpočtu 
města dle zák. č. 250/2000 Sb.

5. Informace o  rekonstrukci chod-
níků, lokalita 5,6,7 a 9.

6. Podanou stížnost na město Tý-
niště nad Orlicí, zastoupené 
starostkou města Ing. Janou 
Galbičkovou, ve věci prošetře-
ní nepovolené akce společnosti 
TOP MORAVIA EKO, s.r.o.

D) ukládá

1. Radě města připravit další pod-
klady pro záměr prodeje bytů 
Na Bělidle 950, Týniště nad Or-
licí, a zařadit tento bod do zase-
dání ZM v červnu 2015.

2. Místostarostovi MUDr. Josefu 
Otavovi jednat s  Podnikatel-
ským klubem Orlicko a Podor-
licko, spolek (dříve o. s.) ve věci 
změny nájemní smlouvy uza-
vřené dne 11. 11. 2013 na pro-
nájem části domu č.p. 234.

3. Radě města rozhodnout o změně 
nájemní smlouvy s  OKOP, o.s., 
popřípadě tuto vypovědět.

4. Starostce města zajistit dodržo-
vání § 92 odst. 1 zákona o  ob-
cích a  svolávat zasedání ZM 
nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

5. Zařadit na příští jednání ZM 
rozhodování o  smlouvách, 
u nichž hodnota jednorázového 
plnění nebo hodnota dílčích pl-
nění v součtu za kalendářní rok 
přesáhne 200 000 Kč.

6. Zařadit do jednání červnového 
ZM bod A9 a A12.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.
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plněných exkrementy. Strážníky byla záležitost prošetřována jako schválnost.
■ Dne 1. 5. 2009 byla hlídka městské policie požádána o pomoc dvěma dětmi, 
neboť na výstavišti „Bobkárna“ se jim v průběhu chovatelských trhů ztratil 
otec. Otec byl strážníky nalezen u stánku s pivem.
■ Dne 27. 6. 2009 bylo strážníky přijato a následně prošetřováno oznámení, 
že neznámý pachatel poškodil vjezdová vrata do garáže tím, že na ně napsal 
nápis „Průjem“.
■ Dne 29. 6. 2009 bylo přijato oznámení o poškození části střechy rodinného 
domu projíždějící maringotkou cirkusu „TORNÁDO“.
■ Dne 14. 8. 2009 přijali strážníci telefonické oznámení, že z ulice T.G. Masa-
ryka bylo slyšet ránu a následné řinčení skla. Strážníky bylo následně zjištěno, 
že došlo k poškození skleněné výplně výlohy jedné z provozoven. Na místě 
se nacházely krvavé skvrny, které strážníky dovedly až k pachateli. Pod tíhou 
důkazů se doznal.
■ Dne 18. 9. 2009 v 12:15 hod. oznámila obyvatelka ulice Družstevní: „Před ga-
ráží stojí kůň.“ Na místě byl nalezen a odchycen poník. Bylo zajištěno ustájení 
a v odpoledních hodinách se ozval majitel.
■ Dne 2. 12. 2009 telefonicky oznámila pracovnice lékárny na Mírovém ná-
městí, že byla ohrožována starší zákaznicí, které odmítla vydat lék, který je 
pouze na předpis. Toto mělo za následek, že starší žena do mincovníku na 
prodejním pultu zasekla sekeru a poté utekla. Pachatelka byla strážníky vypá-
trána, bylo zajištěno lékařské vyšetření a následný převoz na psychiatrickou 
ambulanci FN Hradec Králové.
■ Dne 24. 2. 2010 oznámila obyvatelka Týniště nad Orlicí, že její soused vozí 
své děti do školy autem a nepřipoutané. Má prý strach o děti, že se jim něco 
stane.
■ Dne 16. 4. 2010 bylo prostřednictvím L 156 přijato oznámení dvou hostů 
restaurace U autosalonu Škoda, že byli uzamčeni v restauraci a nemohou se 
dostat ven. Strážníky byl přivolán personál.
■ Dne 2. 7. 2010 bylo přijato oznámení, že z jednoho z bytů na sídlišti „Střed“ 
se z okna a pod dveřmi valí dým. Byt byl otevřen a bylo zjištěno, že majitelé 
bytu odešli do práce a na plotýnce sporáku zapomněli hrnec s jídlem.
■ Dne 15. 7. 2010 bylo prostřednictvím L 158 přijato oznámení, že v ulici Vrch-
lického dochází k rušení nočního klidu hlasitým zpěvem. Na místě bylo stráž-
níkem zjištěno, že z oken jednoho rodinného domu se rozléhá hudba a hlasitý 
zpěv jeho obyvatele. Po zazvonění na domovní zvonek zpěv ustal, hudba byla 
utlumena, avšak nikdo neotevřel.
■ Dne 23. 8. 2010 poctivá nálezkyně odevzdala peněženku s platebními karta-
mi a finanční hotovostí 23.100 Kč. Vše bylo vráceno majiteli.
■ Dne 1. 12. 2010 v 17:40 hod. bylo obdrženo oznámení o nevyzvednutí dítěte 
ze školní družiny. Situace byla vysvětlena sněhovou kalamitou na dálnici D1.
■ Dne 14. 1. 2011 v 01:45 hod. byli při hlídkové činnosti strážníky spatřeni dva 
muži šplhající po dekorační mříži na fasádě budovy komerční banky. Na výzvy 
strážníky nereagovali a prchali na střechu komerční banky a Velvet klubu. Na 
střeše byli oba muži dopadeni. Pro jejich značnou podnapilost nebylo možno 
je dopravit zpět na zem. Byli přivoláni hasiči s vysokozdvižnou plošinou a oba 
mladíci ve věku 17 let byli ze střechy sundáni. Dechová zkouška na alkohol 
měla výsledky přesahující 2 ‰. Z důvodu věku pachatelů a bydliště mimo 
katastr Týniště nad Orlicí byla záležitost dále řešena ve spolupráci s Policií ČR.
■ Dne 5. 3. 2011 byla strážníkům předána předsedou osadního výboru Rašo-
vice poraněná sova. Bylo zajištěno umístění ve stanici pro poraněná zvířata 
v Jaroměři.
■ Dne 11. 5. 2011 v 13:09 hod. bylo přijato telefonické oznámení o poškození 
nově zakoupeného luxusního osobního vozidla SAAB. Ve chvíli, kdy jej ma-
jitel ukazoval svému kamarádovi, spadla na vozidlo vlivem větru svislá do-
pravní značka a poškodila přední kapotu. Záležitost byla řešena jako škodní 
událost.
■ Dne 4. 6. 2011 oznámil poctivý zaměstnanec prodejny Billa, že nalezl pe-
něženku s hotovostí různé měny v celkové hodnotě 46.000 Kč. Dle dokladů 
v peněžence byl ztotožněn majitel a vše bylo následně předáno majiteli.
■ Dne 28. 6. 2011 bylo přijato oznámení, že podnapilý správce ubytovny se 
dopouští schválnosti, neboť elektrickou travní sekačkou záměrně seká trávník 
v blízkosti vchodu, aby kamení létalo na osoby zdržující se u vchodu.
■ Dne 29. 7. 2011 v 11:30 hod. bylo přijato oznámení, že v prostoru u kotelny 
a garáží v ulici Na Bělidle se nachází mladý muž, který si zde rozdělává ohý-
nek. Na místě byl strážníkem zastižen muž s ručním dvoukolovým vozíkem, 
na kterém vezl kamna na tuhá paliva „PETRA“ a kde chtěl, zastavil, zatopil 
a uvařil si kávu nebo čaj. Záležitost byla řešena domluvou, muž byl vykázán 
z veřejného prostranství.
■ Dne 6. 10. 2011 v 15:50 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatelky 
obce Křivice, že po jejich zahradě pobíhá kulhající krkavec, pronásleduje je-
jich psa a ona se bojí. Na druhý pokus a za aktivního přispění domácích osob 

byl pták odchycen a bylo zajištěno předání do stanice pro poraněná zvířata 
v Jaroměři.
■ Dne 11. 11. 2011 v 21:30 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 6 ks králíků 
z králikárny vedle rodinného domu. Na základě ostatků ze zabíjení králíků byl 
zjištěn na ubytovně bývalého podniku Piana pachatel.
■ Dne 10. 3. 2012 v 9:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatele sídli-
ště U Dubu: „Po otevření vstupních dveří bytu vběhl do bytu cizí pes, vykonal 
potřebu a proběhl se po postelích.“
■ Dne 2. 5. 2012 bylo přijato oznámení, že po hale nádraží ČD se plazí zmije 
a ohrožuje cestující a zákazníky stánků. Zmije byla odchycena a vypuštěna do 
přírody.

■ Dne 8. 12. 2012 na základě oznámení obyvatelky bytového domu byl v sute-
rénu domu proveden odchyt netopýra.
■ Dne 25. 4. 2013 byl ve dvoře hotelu Orlice proveden odchyt poraněného 
srnce.
■ Dne 14. 9. 2013 v 23:40 hod. se na služebnu městské policie dostavil výčepní 
restaurace Dělnický dům a požádal o pomoc s eskortou podnapilého muže – 
účastníka třídního srazu ze základní školy po 55 letech.
■ Dne 28. 9. 2013 v 18:17 hod. oznámila žena, která se nacházela na své chatě 
v osadě Suté Břehy, že na louce před chatou je velká kočkovitá šelma – puma 
americká. Zvíře měly pozorovat dalekohledem 4 dospělé osoby. Před příjez-
dem strážníka zvíře uteklo, výskyt nebyl prokázán.
■ Dne 14. 11. 2013 bylo přijato oznámení majitele provozovny restauračního 
typu, že se v provozovně zdržuje host, který se při konzumaci pokálel, odmítá 
odejít a zcela bezostyšně setrvává u stolu. Strážníkem byl z provozovny vyve-
den, s ohledem na důchodový věk byla záležitost řešena domluvou.

Martin Štěpánek, velitel MP
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ZáklADní umělecká škOlA - úsPěchy V sOutěžích

urologická ambulance

úspěchy žáků Zuš

Zápis nových žáků do Základní umělecké školy pro školní rok 2015/2016

Vítek Skalička

Martina KumpoštováKarel Štrégl

   

Obdivuhodné úspěchy žáků 
ZUŠ v krajských kolech soutěží ve 
hře na dechové a bicí nástroje

V  minulých dnech proběhla 
krajská kola soutěží ZUŠ ve hře na 
dechové nástroje a bicí.

Krajského kola dechových ná-
strojů se zúčastnili žáci Vojtěch 
Ernst na zobcovou flétnu, klari-
netisté Tereza Rajprtová, Vojtěch 
Peremský a  Vojtěch Hájek, saxo-
fonisté Zdena Peremská, Martina 
Kumpoštová a Karel Štrégl.

Je až obdivuhodné, jak se mladí 
muzikanti v  rámci Královéhradec-
kého kraje umístili. Všichni výše 
jmenovaní si z  Jičína odvezli 1. 
místo a  třešničkou na dortu jsou 
3 postupy (Vojtěch Hájek, Marti-
na Kumpoštová a  Karel Štrégl) do 
ústředního (celostátního) kola sou-

těže, které se uskuteční v Liberci od 
21. – 24. 5. 2015.

Soutěže bicích nástrojů se zú-
častnili Leon Macháček, Ondřej 
Šimko a Vít Skalička. Z Police nad 
Metují si muzikanti odvezli dvě 2. 
místa (Leon Macháček a  Ondřej 
Šimko) a 1. místo s postupem (Vít 
Skalička) do ústředního (celostát-
ního) kola soutěže, které se usku-
teční v Praze.

Všem zúčastněným žákům a  je-
jich pedagogům gratulujeme!

Postupujícím muzikantům – 
Vojtěchu Hájkovi, Martině Kum-
poštové, Karlu Štréglovi a  Vítu 
Skaličkovi přejeme hodně muzi-
kantského umění a štěstí v kláních 
nejlepších muzikantů v rámci Čes-
ké republiky.

Mgr. Pavel Plašil

     

Základní umělecká škola Tý-
niště nad Orlicí zve nové zá-
jemce o  studium ve čtvrtek 14. 
a 21. května 2015 v době od 16.00 

- 18.00 hodin na talentové zkouš-
ky do hudebního oboru a  zápisu 
do výtvarného, tanečního a  lite-
rárně dramatického oboru. In-

formace na stránkách www.zusty-
niste.cz, na telefonních číslech 
494 371513, 775 188 450 nebo 
v  kanceláři ZUŠ. Zájemci o  stu-

dium se mohou přihlásit i  mimo 
uvedené termíny po osobní do-
mluvě s vedením školy.

   

Urologická ambulance na 
poliklinice v Týništi nad Orlicí 
je v provozu čtvrtky odpoledne 
12.30 až 15.00 bez objednání.

Zbytek týdne je ambulance 
zřízená v místě bývalé zasedač-
ky nevyužita.

Kdyby měla zájem šikovná 
fyzioterapeutka, která se zabý-
vá cvičením SMS - posturální 
stabilizace páteře též a pánevní 

statikou, přinesla by její práce 
mnoho užitku pro obyvatele 
města a okolních vesnic.

A  tento pěkný prostor by 
mohl být po mnoha letech opět 
plně využíván.

MUDr. Soňa Hlavová
urolog ambulantní specialista
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kultuRní POZVánky
   

životní jubilea:

95 let Zdenka Hloušková

92 let Růžena Hlavová
Josef Bartoň

91 let Vladimír Horák
Jarmila Štěpánková

85 let Eva Jiráková
Eva Hůlková
Eva Macková
Milena Chalušová
80 let Marie Šupová

80 let Eva Svobodová

Vítáme na svět:
Amálie Lepšíková
Bohumír Dobeš

Rozloučili jsme se:
Lubomír Morávek (73)
Irena Zahrádková (85)
Vladimír Vadlejch (70)
Růžena Zitová (94)
Ludmila Gabrielová (86)
Anežka Čepelková (51)
Miloš Koldinský (54)
Miroslava Martincová (69)

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti jmenovitě paní Šponarové 
a paní Matonohové a Městskému úřadu Týniště nad Orlicí za bla-
hopřání a dárky k 91. narozeninám.

Anna Říhová

24. května 2015 uplyne 20 let, co nás 
opustila paní Alena Šalatová, rozená 
Ungrádová.

Vzpomíná rodina

   

DiVADlO

Pondělí 11. května, v dopoledních hodinách, sál ZUŠ
„to bude cirkus“
Výchovná představení pro MŠ a ZŠ, ve kterých se prolínají všechny obory 
školy. Režie se ujala Veronika Půlpánová.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Sobota 9. května, 19:30 hodin, velký sál kulturního domu
Ještěři (repríza)
Komedie autora Davida Drábka pojednává o srazu žáků ze základní školy 
po 30 letech. Ve hře se představí herci divadelní skupiny TEMNO pod 
režijní taktovkou Evy Drábkové. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Kulturní centrum

Čtvrtek 21. května, 19:30 hodin, velký sál kulturního domu
Den blbec
Divadelní komedie o  tom, jak taky může vypadat jeden den mladého 
muže, když mu ho řídí na nebesích tři andělé. Vystoupí herci DS U.F.O. 
Autor a režie Jindřich Bartoš. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Kulturní centrum a Unie Ftipných Osobností.

kOnceRty

Pondělí 11. května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Středa 13. května, v 18:00 hodin, sál městského kina
koncert komorních souborů a orchestrů Zuš
Na tomto koncertě se také představí žákyně tanečního oddělení. Kromě 
nich se veřejnosti představí soubory různých nástrojových obsazení včet-
ně velkého dechového souboru ZUŠ a rockové kapely.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Čtvrtek 14. května, v 19:30 hodin, malý sál kulturního domu
Jazzový klub.
Vystoupí týnišťská jazzová kapela Open Jazz. Pořádá Kulturní centrum.

Pondělí 25. května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ Úterý

Úterý 26. května, ve 20:00 hodin, velký sál Kulturního domu
Rodeo v týništi. Po velké úspěchu v loňském roce se do Týniště nad Orlicí 
vrací 30členný rockový dechový orchestr z Holic. Jako předkapela vystou-
pí Elektrophonix z Hradce Králové. Pořádá Kulturní centrum

Čtvrtek 28. května, v 18:00 hodin, sál městského kina
První absolventský koncert žáků hudebního oboru.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝstAVy

Pátek 1. května, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Memoriál J. Holického - místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Pondělí 18. května, vstupní hala kulturního domu
Závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru
Výstava bude probíhat od 18. května do 29. května.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 24. května, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PtAčí tRh + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Jiné Akce

Pátek 1. května, 9:00 - 13:00 hodin, Tyršovo náměstí
Prvomájový jarmark. Program:
9:00 - Velký dechový orchestr ZUŠ + mažoretky Týnky
10:00 - Vystoupení dětí z MŠ Město a MŠ U Dubu
10:30 - Vystoupení tanečních oborů DDM Sluníčko
11:00 – FRAJÁREČKA, dechová hudba z moravského Vlčnova
Za nepříznivého počasí akce proběhne ve velkém sálu Kulturního domu.

Pátek 1. května, od 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
1. máj 2014 - oslavy svátku práce
Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí

Neděle 10. května, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Úterý 19. května, v 16:00 a 18:00 hodin, velký sál kulturního domu
Závěrečné a absolventské představení žáků tanečního oboru.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Neděle 24. května, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

PŘiPRAVuJeme

Pondělí 1. června, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

20. mezinárodní týnišťský swingový festival Jardy marčíka 2015
pátek, sobota 5a 6. června vždy od 18:00 hodin, tyršovo náměstí
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Proběhlo…

   

úterý 5. 5. kVětiny Z PeDiGu od 17. 30 hod.
Tvoření z přírodního materiálu, květy mnoha barev a tvarů. Zveme dospě-
láky a děti od 10 let, mladší ratolesti s doprovodem. Samozřejmě se můžete 
pustit i do košíčků nebo ošatek. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Při-
hlaste se, prosím, předem, máme omezený počet míst.

čtvrtek 7. 5. DiVADelní VystOuPení od 17 hod.
Závěrečné vystoupení našich dramatických kroužků v nově zrekonstruo-
vaném divadle. Přípravka Pididivy zahraje dobrodružství v Africe, mladší 
Poškoláci předvedou pohádku O princezně Jeleně a starší Poškoláci letos 
zpracovali po svém příběh Karlík a  továrna na čokoládu. Máte se na co 
těšit! Vstupné 50 Kč.

sobota 9. 5. FéROVá sníDAně od 10 hod. na zahradě DDm
Přijďte s námi férově posnídat v Týništi nad Orlicí a oslavit tak Světový 
den pro fair trade a  lokální potraviny.  Chtěli byste se svými přáteli, ro-
dinou či sousedy posnídat a nemáte kdy a kde? Tak neváhejte, vezměte 
nějaké dobroty a vyrazte na zahradu DDM. Nezapomeňte, že fairtradové 
potraviny se kamarádí s těmi lokálními. Můžete upéct třeba fairtradovou 
buchtu, přinést zeleninu z vaší zahrádky, mléko z místní farmy či med od 
vašich včeliček. Jako na každý piknik nezapomeňte deku či židličky, talí-
řek, příbor a hrníček a vše co na takový piknik potřebujete. Více informací 
o akci na: http://www.ferovasnidane.cz/. Piknik pořádáme ve spolupráci 
s Café koloniál v Týništi nad Orlicí. Akci koordinuje nevládní nezisková 
organizace NaZemi.

úterý 12. 5. QuillinG
Podvečerní dílna pro šikovné ruce dětí i dospělých. Stáčením papírových 
proužků dokážeme vytvořit nejen květiny, ale třeba také vlak, motýly nebo 
zvířátka. Cena 40 Kč.

úterý 19. 5. POsleDní PeDiGOVé ZVOnění
Přijďte si doplést, co jste nestihli minule, nebo třeba zkusit malé pedigové 
zvonečky, které určitě stihnete dodělat. Cena 40 Kč + spotřebovaný mate-
riál. Přihlaste se, prosím, předem, máme omezený počet míst.

středa 20. 5. hRAJeme s PiAtnikem od 16 hod.
Odpolední hraní s hrami od firmy Piatnik – Bomba, Activity junior, Cink 
a možností vyhrát zajímavé ceny. Vstupné 20 Kč.

sobota 23. 5. O tÝnišŤské tAJemstVí
V sále Kulturního domu se sejdou taneční kolektivy z širokého okolí na 
naší nepostupové soutěži s více jak dvacetiletou tradicí. Zahájení od 10. 30 
hod. Vstupné pro veřejnost 30 Kč.

neděle 24. 5. ZáVěRečné VystOuPení
huDebních kROužků od 17 hod.
V sále ZUŠ máte možnost poslechnout si děti, které k nám celý rok dochá-
zely do kroužků kytary, flétničky a keyboardu. Zarecitují a zazpívají také 
děti z kroužků Poškoláci a Pididivy. Vstupné 20 Kč.

sobota 30. 5. POháDkOVÝ les start 9.30 – 10.30 hod. od mš Dub
Tradiční akce pro děti a  jejich doprovod. Les plný pohádkových postav, 
které mají připravené úkoly pro malé i velké účastníky. Cesta je sjízdná 
i pro kočárky nebo kola. Pohádkové dopoledne pro celou rodinu. Startov-
né 40 Kč/osoba.

   

Filmový ples

Třetí ročník maškarního plesu pro 
dospělé se uskutečnil v  pátek 20.  3. 
Ve slavnostně vyzdobeném sálu ho-
telu Orlice se sešli filmoví hrdinové, 
kteří by se jinak těžko potkali. Po 
červeném koberci přišla např. Ad-
damsova rodina, Batman, Kleopatra, 
Tom Hanks jako trosečník vč. Mr. 
Wilsona, dámy a  pánové z  Hoštic, 
hrdinové z Hvězdných válek, ale také 
pravá blondýnka, zpěvačka Cher 
a mnozí další.

Po zahájení a  prvních tanečních 
sériích, kdy hrála kapela Dynamic 
z  Opočna, se představila děvčata 

z  taneční skupiny Rosegirls se svou 
soutěžní skladbou. Poté následovala 
promenáda masek a následné vyhlá-
šení těch nejzajímavějších porotou, 
která to vůbec neměla jednoduché. 
Bylo vidět, že si mnozí dali velkou 
práci s doplňky a drobnými detaily. 
Na všechny masky se nakonec dosta-
la sladká odměna ke kávě a mohlo se 
pokračovat v tanci.

V  průběhu večera se mohly páry 
zúčastnit Hry o trůny a vybojovat si 
krásně ozdobený dort. Téměř všichni 
se také zapojili do filmového bazaru, 
kde se nejen hledaly hlášky ze stejné-
ho filmu, ale také byla možnost získat 
opravdu originální odměny.

Na každém stole byl připraven 
filmový kvíz českých a zahraničních 
filmů a  ve chvílích volna nad ním 
hloubal nejeden účastník plesu. Ve 
filmovém baru byly k mání filmové 
speciality a dva nosáči tankovali su-

   

per celý večer. Děkujeme za spolu-
práci restauraci U pošty v Albrechti-
cích nad Orlicí.

Naše tradiční, tentokrát „před-
půlnoční“ překvapení, bylo opět 
v  režii skupiny VIP, která připravila 
vystoupení pidilidí a roztleskala celý 
sál. Tato skupina vedoucích, instruk-
torů a pomocníků se také podílela na 
propagaci plesu, už před Vánocemi 
natočila několik upoutávek a na so-
ciálních sítích je pak zveřejnila. Bylo 

znát, že o ples byl letos daleko větší 
zájem, než v loňském roce.

Podle ohlasu účastníků to byl bá-
ječný a  skvěle připravený večer, což 
nás jako pořadatele velmi těší. Dě-
kujeme všem pomocníkům, kteří 
přiložili ruku k dílu, ať už při tvorbě 
programu, točení upoutávek, přípra-
vě rekvizit nebo při úklidu po plese. 
Těšíme se na další ročník a  už teď 
přemýšlíme o tématu, nemáte nějaký 
dobrý nápad?



Dům dětí a mládeže, týniště nad Orlicí
tel.: 725 435 731-2-3; e-mail: ddmslunicko@seznam.cz

http://ddmslunicko.webnode.cz
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Dominion tour
Po roce se opět sešli příznivci 

této variabilní deskové hry, aby ne-
jen strávili pohodový den se stejně 
naladěnými hráči, ale také zabojo-
vali o postupové body do celostát-
ního finále. To se nakonec povedlo 
třem týnišťským juniorům, Petře 
Vaníkové, Jakubu Pírkovi a  Anet-
ce Matuškové a ze „seniorské“ ka-
tegorie, která ovšem zahrnuje už 
i sedmáky, postupuje z Týniště Jana 
Křišťáková z  třetího místa. Gratu-
lujeme! V herně ve Sluníčku se se-
šlo celkem 32 hráčů, což byla dost 
velká konkurence, takže, kdo chce 
postoupit do finále, bude muset za-
jet na nějaký turnaj v  jiném koutě 
naší republiky.

Opičí sportování
V  rámci náboru do sportovní 

přípravky volejbalu proběhlo v úte-
rý 14.  4. hravé opičí odpoledne 
pro děvčata 1. – 3- třídy. Po opičí 
rozcvičce se opice protáhly s baná-
novým listem a  malým kokosem. 
Zahrály si několik her s  padákem 
a  vyzkoušely, co všechno dokáží 
s velkým kokosem, resp. overbalem. 
Při přesunu na zahradu žádná opice 
nevěřila, že nám zbývá už jen něko-

lik minut společného opičího času, 
využili jsme ho na hru Opice všech-
ny ven! Při loučení to vypadalo, že 
se rozhodně při sportování nevidí-
me naposledy! Budeme se těšit!

Děti představují další kroužky:
Geocaching je hledání různých 

krabiček a  beden s  překvapením. 
Je to hlavně dobrodružná hra, kde 
se chodí po venku a  luští se šifry, 
jezdí se na výlety vlakem i na kole, 
je to prostě hon za pokladem. Geo-
caching je fajn v tom, že poznáváte 
nová místa, podíváte se do přírody 
a také procvičíte mozek při luštění 
nejrůznějších šifer. Na schůzkách 
se připravují na kešky, které chodí 
potom hledat. Luští rébusy a  šifry, 
pracuje se na počítači, hledají se 
kešky, hledá se na mapách a plánují 
se výlety. Některé z dětí, které cho-
dí na tento kroužek, hledají kešky 
i  samy. Nejzajímavější kešky, které 
zatím našly, byly ukryty u náhonu 
Alba v Lípě nad Orlicí a létající keš-
ka v Oboře. Autor: Vendy 
Tichá

 
noční holčičiny

V podvečer 1. 4. se sešla ve Slu-
níčku parta holek, které tu strávily 

noc a následující den na již tradiční 
akci NOČNÍ HOLČIČINY, kte-
rou pořádá stejnojmenný kroužek 
HOLČIČINY.

Holky o této akci napsaly:
Líbilo se mi, že jsme hrály hry. 

Hrály jsme městečko Palermo. Vy-
ráběly jsme z fima, dělaly jsme mo-
týlky z  korálků, věnce a  stojánky 
na náušnice. Vařily jsme svíčkovou 
(Radka Rolová). Přijely jsme tam 
a hnedle byla zábava. Potkala jsem 
nové kamarádky, poznala jsem 
nové hry, prostě zábava. Vařily jsme 
spoustu věcí. Hrozná zábava a  ješ-
tě jsme vyráběly (neznámý autor). 
Celkově to bylo super. Akorát jsem 
chtěla hrát před spaním pár her. 
Výrobky byly taky fajn, příště bych 
chtěla batikovat. Byla tady sranda. 
Příště by mohla být i  stezka odva-
hy. Bavilo mě vyrábění motýlků 
a  líbil se mi stojánek na náušnice. 
Mohlo by to být i na dvě noci (ne-
známý autor). Líbilo se mi vyrábění 
a  vaření. Příště bych chtěla stezku 
odvahy a chtěla bych hrát městečko 
Palermo. Hodně se těším na vedou-
cí Leu, Verču, Evu, Anetu, Natku 
a ostatní. Tvořily jsme stojánek na 
náušnice, drátily motýlky atd. Vaři-
ly jsme svíčkovou, zaječí uši a čapí 

nohy. Těším se na další holčičiny 
(Anička Zahajská). Na holčičinách 
to bylo úžasný. Vařily jsme (svíč-
kovou), vyráběly jsme a užily jsme 
si to. Chci, aby příště byla stezka 
odvahy (Naty Žabová). Bylo to tu 
super, ale mohly bychom hrát sar-
dinky a  čarodějnici nebo stezku 
odvahy. Dělaly jsme stojánek na 
náušnice, motýlky z korálků a věn-
ce z buxusu. K obědu jsme uvařily 
svíčkovou. Byly jsme dlouho vzhů-
ru. Byla škaredá středa, takže jsme 
se neškaredily (neznámý autor).

limeriky divadelního kroužku 
Poškoláci

Byla jednou malá Áďa,
A je hodná, je to pravda.
Zalévá si kytičky
A kupuje motyčky
Ach ta malá Áďa.

Terezka Kramářová

Byla jedna Žanda,
Byla s ní fakt švanda.
Jednou jsme hru hrály,
Jo to jsme se nasmály.
Jó to je naše Žanda.

Evča Mocová

Dominion tour Geocaching

Opičí sportování Opičí sportování
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mAteŘské centRum RAtOlest

DAlší Akce V kVětnu 2015

týdenní program mc ratolest na měsíc KVěten 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

po

rolnIČKa
Herna

09:45-10:45
09:30-11:30

anglIČtInKa pro školáky
anglIČtInKa předškoláci
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZVoneČeK
Herna

14:00-14:45 
15:00-15:45

16:15-17:00
14:00-18:00

Út
ZnÁČeK
Herna 

10:00-10:30
09:30-11:30 

soukromá angličtina
Doporučujeme SOKOL 
- cvičení dětí a rodičů od 17:00 hod.

16:00-16:45 

st

Herna s volným programem 09:30-11:30 FlÉtnIČKa - školáci
FlÉtnIČKa - začátečníci
FlÉtnIČKa - pokročilí
BarVIČKa
Herna

13:00-14:00
15:00-15:45
16:00-16:45
16:00-17:00
15:00-18:00

Čt

mImInKa
pro děti od narození do 9 měsíců-herna, besedy…
FItmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30

10:00-11:00

soukromá angličtina 

21. 5. KnIHoVna
28. 5. Beseda – rehabilitační stacionář HK

15:00-18:00 

pÁ tVoŘílcI
Herna

10:00-11:00
09:30-11:30

Biblická hodina pro děti 
odpolední Herna

16:00
15:00-18:00

kRásně PROžitÝ Den

Zážitek, na který se jen tak neza-
pomíná, nám připravila paní Jana 
Bezrouková – pečovatelka u  nás 
v  domě v  oddělení pečovatelské 
služby Na Netřebě 51.

Stalo se to na Pondělí velikonoč-
ní, kdy nám přišla zahrát hudba 
ve složení: Adam Prokeš, MUDr. 
Julius Šimko, Lukáš Bezrouk a Mi-
roslav Zářecký. Bylo to velké pře-
kvapení i potěšení na duši.

Jsme tu již více nemocní než 
zdraví. Je pěkné, když vám někdo 
připomene vzpomínky z  mládí, 
a pro nás dříve narozené to je po-
vzbuzení do dalšího dne k životu.

Stáří je pěkné, ale smutné. A kéž 
by takovýchto překvapení a  zážit-
ků bylo více.

Píši to za nás za všechny spolu-
bydlící. Moc a moc děkujeme.

Eva P.

   

■ 1. 5. a 8. 5. (Pá) svátky – mc je zavřené

■ 5. 5.  (Út) Přednáška ve Vamberku, PhDr. L. Pekařová, Jak zvládnout 
výchovu dítěte 6 do 15 let, společná návštěva této přednášky

■ 14. 5. (čt) Večerní DílnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: kávová dílna 
v DDM

■ 16. 5. (so) seminář: V souladu s přírodou-léto, od 9:30 h., přihlášky 
na adresu: monika@inspiraceprirodou.com

■ 21. 5. (čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h (čtení, malování, prezentace nových knih)

■ 22. – 24. 5. (Pá-ne) Víkendový pobyt rodin v Říčkách (výlety, sporto-
vání, hry, večerní tvoření pro maminky…)

■ 28.  5.  (čt) beseda – O  dětském denním rehabilitačním stacionáři 
v hk, (co nabízí, kdy a proč s dětmi na rehabilitaci…), od 17 h. s MUDr. 
M. Zídkovou

■ 28. 5. (čt) Večerní DílnA pro rodiče, od 20:00 h., téma: Fimo (vyrábí-
me na prodej při Věžení)

kontakty výboru mc Ratolest:
J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,

h. Prokopová 777862483, m. koubová 777608207



Zajímavost
V lese Pod strouhami stojí pomníček s nápisem: „Zde zavražděn byl dne 

31. října 1909 u vykonávání svých povinností Josef Brandejs“. Je památkou 
na hraběcího hajného, který se střetl v těchto místech s mladým člověkem. 
Hluchoněmý pytlák z  Borohrádku právě vytahoval upytlačeného králíka 
z nalíčeného oka. Pytlák vytrhl hajnému pušku a ubil jej pažbou. Na po-
mníček prý někdo potom napsal verš, který už dávno zmizel. „Pro králíčka 
divokýho – dostal se do království nebeskýho“.
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něcO Z histORie - DlOuhá lOukA POkRAčOVání

českObRAtRská cíRkeV eVAnGelická

     

Nenechám vás osiřelé, přijdu 
k vám. Ještě malou chvíli a svět mě 
už neuzří, vy však mě uzříte, poně-
vadž já jsem živ a  také vy budete 
živi.

Jan 14,18-19

Na staré náhrobní desce je vy-
malován kostlivec, který říká slova 
vystihující bědnost lidského údělu: 
„Co jste vy, byl jsem já, co jsem já, 
budete i vy.“ V evangeliu pak – ře-
čeno obrazně – dochází k  záměně 
osob: tuto větu říká nikoliv zemřelý 
člověk, ale živý Ježíš. Byl tím, co my, 
ve způsobu služebníka; byl unaven, 
plakal, hněval se, trpěl, umřel. Svět 
také už nic jiného neví, než že pa-
tří minulosti. Dál o  něm nemůže 
říci ani slovo. My však jsme dostali 

spolu s  prvními učedníky slib, že 
ho uzříme.

Řecké slovo „theóreín“, které-
ho Jan používá, však neznamená 
jenom uzřít, ale také vnímat a  za-
kusit. Nevidíme ho, jako vidíme 
předměty, ale zakoušíme jeho pří-
tomnost. A  tady slyšíme ne hlas 
zmaru připomínající nám naši po-
míjivost, ale hlas Živého na věky: 
Co jsem já, budete i  vy. Jsem živ, 
i vy budete živi.

Nikdy nepochopíme jeho vzkří-
šení a  jeho život, jak bychom chá-
pali to, co nám slibuje? Naštěstí 
jeho slib nikdy není vázán na naše 
srozumění. Byl prostě dán a platí.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za 
tvoji oběť i  za ujištění o  tvé věčné 

přítomnosti mezi námi. Amen.
Píseň:
1. Tebe, Bože, chválíme, Pane, tvoji 

ctíme sílu. Před tebou se sklání-
me, tvému divíce se dílu. Tys od 
věků na věky, Bože mocný, veliký!

2. Andělů tě chválí sbor, serafů 
a cherubínů, každý v světě vzdá-
vá tvor, chválu tobě, Hospodinu; 
ze všech světa zní to stran: Svatý, 
svatý, svatý Pán!

3. Ctí tě, Otče, na zemi všichni ve-
licí i  malí, sbor tvůj s  lidmi se 
všemi uctívá tě, vroucně chválí; 
čest a chválu přináší tvému Synu 
Ježíši.

4. Pane mocný, Bože náš, ve svém 
skloň se slitování! Dle svých sli-
bů, víme, dáš svoje nám všem 
požehnání. K tobě duše vzhlíže-

jí, ty jsi naší nadějí!
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 161 (Něm. Te Deum – Ign. Franz 
1771, text upravil G.A. Molnár 1915)

Srdečně zveme na setkání v květ-
nu (modlitebna ČCE, ul. V. Opatr-
ného 58):

10. 5. - 10.30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou, od 16 h Zpívání rodin 
s dětmi

24. 5. - 10.30 h, bohoslužby

Až do října se bohoslužby v Tý-
ništi n. O. konají 2. a  4. neděli 
v  měsíci. Více informací o  sboro-
vém životě najdete na vývěsce před 
modlitebnou nebo na http://trebe-
chovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

   

Proč právě jméno Dlouhá Lou-
ka? V roce 1519 prodává falckrabě 
Arnošt týnišťské panství Hanuši 
Haugvicovi z Biskupic za deset tisíc 
kop grošů. V rozsáhlé a česky psa-
né trhové smlouvě se uvádí mezi 
rybníky i rybník „Dlouhej“. Rybník 
patřil mezi nejstarší v našem okolí, 
měl plochu 17 jiter (staročeské jitro 
0,283 ha). V takzvaných Haugvico-
vých lejstrech z  roku 1573 se uvá-
dí, že rybník mohl dostat 20 kop 
kapří násady. V  německy psaném 
inventáři panství z  roku 1703 se 
píše „Lange Wiese“, v tereziánském 
katastru se už objevuje český název 
Dlouhá Louka. Pravděpodobně 
měl větší hráze, protože se uvádí 
60 kop kapří násady. Po vypuště-
ní rybníka zde zůstávala dlouhá 
louka. Dlouholoucký rybník byl 
definitivně vypuštěn někdy kolem 
roku 1790. Spodní část stavu – hrá-
ze – tvořila dnešní cesta od bývalé 
hospody u  železničního přejezdu 
směrem na Rašovice. Jižní část sta-
vu byla vyvýšená, později zastavěná 
prvními chalupami. Dlouhý rybník 
měl dvě výpusti, jednu směrem 
k Lípě příkopem podle obecní ces-
ty přímo do Divoké Orlice. Dru-
há výpusť vedla přes hráz (dnešní 
cestu) a nasycovala další níže ležící 
a navazující rybníky k Týništi – Vo-
klik, Nadýmač, Stoček, Nestřebu 
a rybník Mlýnský, který byl založen 
za Haugvice.

Jak už bylo výše uvedeno, rybník 
„Dlouhej“ patřil mezi nejstarší ryb-
níky v okolí. K jeho napájení vodou 
z Olešnického potoka byl vykopán 
hluboký příkop z Čestic. Olešnický 
potok, dříve nazývaný Studénka, 
pramení nad Uhřínovicemi, proté-
ká Ličnem. V Hoděčíně potok po-

háněl mlýn s pilou. Další mlýn byl 
v Olešnici. Nad Česticemi byl dříve 
rybník Pšenička. Pod jeho dodnes 
zachovanou hrází stál čestický 
mlýn. Pokud porovnáme letecké 
snímky z roku 1954 se současnými, 
zjistíme, že došlo k přeložení části 
koryta nad i pod bývalou hrází ryb-
níka. Potok zde byl přeložen blíže 
k silnici z Čestic do Olešnice. A na 
potoce, někde pod Olešnicí, mohl 
začínat přivaděč vody pro rybník 
Dlouhý. Kanál vedl do Podchlumí, 
pravděpodobně v  blízkosti dneš-
ní místní komunikace. A  dále na 
jihozápadní úbočí Chlumu v  lese 
Pod strouhami. Dodnes je zde vi-
dět asi nejstarší uměle vytvořený 
tok v Čechách. Bývalé vodní dílo je 
bez vody, částečně zasypáno, přeru-
šeno cestou do Rašovic. V lese Pod 
strouhami je zřetelně vidět i  poz-
dější křížení s  dnešním náhonem 
Albou. Původní náhon v  součas-
nosti končí na hranici lesa a pastvi-
ny, dříve pokračoval mezi lipskými 
políčky. Olešnický potok s nestálou 
vodou zřejmě nestačil napájet roz-
růstající se rybniční soustavu.

S kopáním nového koryta náho-
nu od Bahnice (Bělé) v Častolovi-
cích bylo podle Ing. Čapka započa-
to někdy kolem roku 1300. Hlavní 
dílo i s konečným třebechovickým 
úsekem bylo patrně vykonáno za 
Půty nejstaršího v  letech 1390 – 
1400. Důležitost struhy, jejíž pů-
vodní funkcí bylo napájení rozrůs-
tající se rybniční sítě, stoupala. Až 
později byly zřizovány mlýny a pily. 
Později byl náhon napájen i vodou 
z  meandrující Divoké Orlice pod 
parkem v Kostelci nad Orlicí. Část 
tohoto koryta je stále patrná. Ve 30. 
letech 20. století při regulaci řeky 

   

Bělá byl vybudován nový stavidlo-
vý vstup s mostkem. V Česticích je 
možné vidět současné křížení Oleš-
nického potoka s Albou. Stavidlem 
je regulována stálá výška hladiny 
vody v  náhonu. Olešnický potok 
protéká Česticemi a  je přítokem 
Divoké Orlice.

Náš výlet proti proudu vody 
a času do minulosti můžeme ukon-
čit právě zde v  Česticích. Zpět do 
Týniště můžeme dojít po druhém 
břehu náhonu. Doporučuji dobrou 
obuv.

Bopta



strana 14

Den učitelů PRO bÝVAlé PeDAGOGy tÝnišŤské škOly

ZPRáVA O činnOsti městské POlicie - bŘeZen 2015

   

■ Dne 3. 3. 2015 v 10:30 hod. bylo přija-
to oznámení obyvatelky města, že v ulici 
Komenského si poznala své jízdní kolo, 
jehož odcizení oznamovala v  ranních 
hodinách téhož dne na Obvodní odděle-
ní Policie ČR. Kolo dle sdělení oznamo-
vatelky vedli dva muži, pravděpodobně 
z  ubytovny „Modrák“. Strážníkem bylo 
ihned započato pátrání po podezřelých 
mužích a odcizeném jízdním kole. Odci-
zené kolo bylo nalezeno na Mírovém ná-
městí před budovou pošty a v jeho blíz-
kosti byli zastiženi dva podezřelí muži. 
Po provedení prvotních úkonů byla věc 

předána k dořešení Policii ČR, neboť tuto krádež již evidovala.
■ Dne 4. 3. 2015 v 16:05 hod. bylo městskou policií přijato a následně 
evidováno oznámení o krádeži pánského trekkingového jízdního kola 
zn. Kellys, bílé barvy, z prostoru stojanů na jízdní kola u nádraží ČD 
Týniště nad Orlicí. Věc je v šetření městské policie.
Dne 4. 3. 2015 v 20:00 hod. bylo v městském parku u  tělocvičny Zá-
kladní školy Týniště nad Orlicí nalezeno pohozené, neuzamčené, dět-
ské jízdní kolo zn. Olpran. Kolo bylo vzato do úschovy na služebnu 
městské policie, kde se nachází do současné doby.
■ Dne 7. 3. 2015 v 11:50 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyva-
tele města, že právě viděl vozidlo s přívěsem jedoucí ulicí T. G. Masary-
ka a dále do ulice Dr. E. Beneše, které z přívěsu ztrácelo beton a tímto 
došlo ke značnému znečištění komunikací. Následným šetřením byla 
ustanovena osoba řidiče a vozidlo s přívěsem, který znečištění způso-
bil. Následně bylo zjištěno, že mimo uvedené ulice došlo ke znečištění 
ulice Na Bělidle a  ul. 17.  listopadu. Původce tohoto znečištění však 
svou zákonnou povinnost nesplnil a znečištění komunikací neodstra-
nil. Z tohoto důvodu byla věc jakožto přestupek dle zákona o pozem-
ních komunikacích oznámena správnímu orgánu při MěÚ Kostelec 
nad Orlicí k projednání.
■ Dne 7. 3. 2015 v 23:08 hod. bylo přijato telefonické oznámení o sou-
stavném znečišťování lavičky u  bytového domu nedaleko restaurace 
Ontario na sídlišti U Dubu. Znečišťování se mají dopouštět podroušení 

hosté restaurace. Následně byl strážníky na místě zastižen mladý muž, 
který zmiňované znečištění právě způsobil. Věc byla řešena blokovou 
pokutou.
■ Dne 20.  3.  2015 v  14:45 hod. bylo obdrženo telefonické oznámení 
obyvatele sídliště U Dubu, že v Týništi nad Orlicí v ulici Družstevní je 
jeho vozidlu, zaparkovanému na parkovišti, blokován výjezd druhým 
osobním vozidlem. Následně bylo provedeným šetřením zjištěno, že se 
jednalo o schválnost řidiče druhého vozidla. Věc byla řešena blokovou 
pokutou.
■ Dne 23. 3. 2015 v 10:00 hod. se na služebnu MP dostavil mladý muž, 
aby oznámil krádež peněženky s  osobními doklady a  finanční hoto-
vostí 1000 Kč. Ke krádeži došlo v baru Murphys na Mírovém náměstí 
okolo půlnoci z 20. 3. 15 na 21. 3. 15. Věc je v šetření městské policie.
■ Dne 24. 3. 2015 v 10:00 hod. bylo přijato oznámení o dopravní neho-
dě dvou cyklistů v ulici T.G. Masaryka v blízkosti železničního přejez-
du. Po provedení prvotních úkonů s ohledem na vzniklé zranění byla 
věc předána Policii ČR – Skupina dopravních nehod.

V průběhu měsíců únor a březen 2015 byla strážníky Městské policie 
Týniště nad Orlicí uskutečněna akce zaměřená na vozidla ponechaná 
na místních komunikacích příp. příslušenstvích komunikací - parkovi-
štích v rozporu s platnými právními předpisy.

Jmenovitě vozidla vykazující známky vraku či vozidla, jejichž provo-
zovatel nesplnil svou zákonnou povinnost provozovat na pozemní ko-
munikaci vozidlo, kde povinnost nahradit újmu způsobenou provozem 
vozidla je pojištěna. Skutková podstata přestupku dle § 16 odst. 1 písm 
a) zák.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je 
naplněna i v případě ponechání takového vozidla na pozemní komu-
nikaci. Provedenou akcí bylo zjištěno více než 50 případů, kdy bylo 
důvodné podezření, že vozidlo je bez pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla. V takových případech následovalo oznámení Odboru dopra-
vy při MěÚ Kostelec nad Orlicí k prověření a případnému projednání 
přestupku.

Martin Štěpánek, velitel MP

   

Při příležitosti Dne učitelů – 
28.  3. se uskutečnilo už osmé 
setkání bývalých pedagogů tý-
nišťské základní školy. Dvacet 
pět učitelů „ve výslužbě“ přišlo 
do budovy základní školy vzpo-
menout na doby, kdy stáli za 
katedrami a  předávali žákům 
znalosti a  vědomosti. K  malé-
mu občerstvení dostali ocenění 
za dlouholetou práci v pedago-
gické oblasti, poslechli si infor-

mace o  současné práci učitelů, 
o trendech ministerstva školství 
do budoucích let. Prohlédli si 
učebny a další prostory budovy 
školy, které doznaly nemalých 
změn, a  hlavně si popovídali 
o době, kdy vyučovali na týnišť-
ské škole.

Všem přeji hodně zdraví 
a  optimismu a  za rok na shle-
danou.

Milan Kajn, ředitel školy



Vrbičkové hrátky v mš město

Z pohádky do pohádky
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Tak už tady máme jaro a  s  ním 
jarní svátky – Velikonoce! Letošní 
příchod jara jsme se v naší mateřské 
škole rozhodli oslavit netradičně - 
zahradní slavností, společně s rodiči. 
Připravili jsme si pro rodiče program, 
ale paní zima nám ukázala svojí sílu 
a  venkovní oslavu překazila už od 
rána ledovým větrem spojeným se 
silným sněžením. Toto velmi nepří-
jemné počasí musel zvládnout pan 
Rech se svými pomocníky, kteří nám 
přijeli postavit dvě vrbičková iglú. 
Velká nepřízeň počasí nám bohužel 
nedovolila pozorovat zblízka, jak se 
dlouhé vrbové pruty pomalu pomocí 

šikovných rukou mění na vysněné 
domečky pro děti. Až se zazelenají, 
poskytnou dětem stín i tajemný kou-
tek pro hru.

Zatímco na zahradě probíhalo 
kouzlení z  proutí, my jsme v  teple 
třídy nezaháleli. Paní kuchařky nám 
zadělaly kynuté těsto a všechny děti si 
vlastnoručně vyzkoušely, jak se plete 
velikonoční jidáš. Každý podle svých 
možností - někdo vytvořil šnečka, 
někdo šroub, šikovnější děti copánek. 
Hotový výrobek si děti posypaly se-
zamem nebo mákem. Když z kuchy-
ně zavoněly první upečené kousky, 
sbíhaly se nám sliny, ale museli jsme 

vydržet do odpoledne. Vždyť jsme se 
chtěli pochlubit rodičům!

Protože zahradní slavnost nebylo 
možné uskutečnit venku, program 
rodiče zhlédli ve třídách. Po říka-
dlech a písních o jaru a Velikonocích 
si všichni, kdo měli zájem podpo-
řit tradici, vyzkoušeli vlastnoručně 
uplést opravdovou pomlázku. Rodi-
če i starší sourozenci se velice snažili 
a všem se nakonec pomlázka poved-
la. Za odměnu si s  dětmi společně 
ochutnali velikonoční pečivo. Děku-
jeme všem obětavým rodičům, kteří 
nám pomohli zajistit velké množství 
vrbových proutků na pletení pomlá-

zek!
Na závěr se rodiče šli společně 

s  dětmi na zahradu na nové vrbič-
kové domečky podívat. Je to začátek 
přeměny naší školní zahrady, na kte-
rou bychom rády pomocí projektu 
enviromentální výchovy získaly fi-
nanční podporu z  krajské dotace. 
Děti by zde mohly trávit více času 
a  díky podnětnému přírodnímu 
prostředí získávaly kladný vztah jak 
k živé, tak neživé přírodě, ke svému 
okolí, k našemu městu.

Bc. Jitka Hoblová
Fotogalerii naleznete 

na 2. straně obálky

     

V  týdenním bloku, který je vše-
stranně zaměřen, se seznamujeme 
s lidovou tvořivostí.

Naším hlavním cílem je podpořit 
u dětí přirozený vztah k pohádkám 
prostřednictvím poslechových, dra-
matických, tělesných, hudebních 
i pracovních činností. Děti si rozvíjejí 
také jazykové dovednosti a obohacu-
jí si slovní zásobu. Využíváme řízené, 
spontánní, skupinové a  kolektivní 
činnosti.

Hrátky s pohádkami nás prováze-

ly po celý týden. Děti si také přinesly 
z domova své oblíbené knížky. Z kní-
žek jsme si četli, prohlíželi si obrázky, 
vytvořili si z  nich třídní výstavku, 
dramatizovali známé i méně známé 
pohádky a vytvářeli jsme si i vlastní 
loutky. Několik pohádek jsme i  ilu-
strovali. Dítě takto získává vztah ke 
knihám a  literatuře, neboť rozvíjení 
předčtenářské gramotnosti je v tom-
to věku zvlášť důležité.

Prostřednictvím tohoto tématu se 
zaměřujeme na rozvoj estetických 

i poznávacích dovedností. S pomocí 
pohádek jsme odkrývali vztahy mezi 
lidmi. Že zlo bude potrestáno a dob-
ro odměněno, je jednou z nejdůleži-
tějších věcí, kterou si děti z pohádek 
nesou do života. Vede je k tomu, aby 
se snažily spíše konat dobro, než se 
chovat špatně.

Ukončením tohoto týdenního 
projektu bylo putování po školce 
provázené říkankou:

Křížem krážem sem a  tam, do 
všech tříd se podívám.

V každém oddělení nás čekala jiná 
pohádka s úkoly, hrou nebo soutěží. 
Podívali jsme se do Vodnické říše, 
ke Zlaté rybce i Zlatovlásce, pomohli 
Budulínkovi nakrmit lišku hráškem, 
navlékli jsme korále pro princeznu 
a  zatancovali si na bále s  využitím 
skákacího hradu. Odměna v podobě 
sladkosti či obrázku všechny potěšila.

Fotografie k  tomuto týdennímu 
projektu si můžete prohlédnout 
v naší fotogalerii na stránkách školky.

Lenka Hamplová
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Z tÝnišŤské histORie želeZniční

Setkání vlaků v Týništi údajně roku 1900. Dnes tímto směrem hledíme 
na parkoviště před nádražím. Na tabulce pod přístřeškem je nápis „K PO-
KLADNÁM - ZU DEN KASSEN“.

Dobová pohlednice s datací r. 1903. Takto se nám bude nádraží jevit při 
pohledu z nově budovaného ostrovního nástupiště. Na místě bývalého nízké-
ho přístavku s pokladnami je už nyní vyhlouben vstup do podchodu.

Zaměstnanci týnišťské stanice v uniformách Císařsko-královských státních 
drah. Známe dokonce jejich jména (zleva, bez záruky): asistenti Ferbas 
a Dvořák, adjunkt Plašil, telegrafista Klepetko.

   

Jedny koleje, jedna firma

Posledně jsme náš výlet do tý-
nišťské historie železniční ukonči-
li rokem 1912, rokem, ve kterém 
se konečně realizovalo kolejové 
propojení samostatných nádraží 
společností ÖNWB a  StEG. Plány 
na spojení obou týnišťských stanic 
sice byly zpracovány již o  patnáct 
let dříve, avšak jejich rychlému 
uskutečnění pravděpodobně něco 
bránilo. Mohl to být třeba konku-
renční postoj našich dvou soukro-
mých firem, mohla to být finanční 
krize anebo prostě jen nechuť pus-
tit se v  nejisté době do nejistého 
podniku. Od roku 1880 totiž v Ra-
kousku-Uhersku probíhalo postát-
ňování železnic.

Otázka vlastnictví, zda soukro-
mého či státního, provází železnici 
od jejího zrození. První koněspřež-
ná dráha (1827) a způsob přepravy 
po ní byl zprvu chápán jen jako jiný 
druh povoznictví, a proto rakouská 
vláda ani nepředpokládala větší an-
gažovanost v  tomto novém druhu 
dopravy. Odlišná situace ale nastala 
o pár let později, kdy už bylo jasné, 
že západní Evropa buduje namísto 
železných drah pro koně s dostav-
níky dráhy lokomotivní a navíc ve 
státní režii. Rakousko se vydává 
stejným směrem – začíná období 
budování státních železnic.

Obrat o  sto osmdesát stupňů 
nastává v  padesátých letech deva-
tenáctého století: finančně vysíle-

né Rakousko je nuceno prodávat 
státní majetek, dráhy nevyjímaje. 
Železniční síť se tak dostává do 
soukromých rukou, čímž se vrací-
me zpět k  našim dvěma známým 
společnostem ÖNWB a  StEG. Ke 
konci 19. století se pozice státu 
znovu vylepšuje a  je přijat zákon 
umožňující opětovný vznik stát-
ních drah. Zde je namístě připo-
menout pojem postátnění. Nešlo 
o  žádné znárodnění, naopak, stát 
na základě příslušného zákona sou-
kromý majetek odkupoval. Postát-
ňovací akce samozřejmě neminula 
ani Rakouskou severozápadní drá-
hu ani Společnost státní dráhy. Obě 
společnosti, jež do Týniště před 140 
lety přivedly železnici, roku 1909 
zanikly.

Nástupnická organizace Císař-
sko-královské státní dráhy (kkStB) 
začala na nově nabytých tratích 
postupně sjednocovat doposud 
různorodé tarify, předpisy a  tech-
nická vybavení. Sem přesně zapadá 
i stavební činnost ve stanici Týniště 
popsaná v úvodu dnešního vyprá-
vění. A kdyby nebyla začala v roce 
1914 první světová válka, bývalo by 
se udělalo mnohem více. Nejen na 
železnici…

(pokračování příště)
Ruleš

Literatura:
Pavel Schreier

Příběhy z dějin našich drah
Mladá fronta, Praha 2009

20. Mezinárodní týnišťský swingový festival 
Jardy Marčíka 2015

pátek, sobota 5. - 6. června - vždy od 18:00 hodin, Tyršovo náměstí
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Spolek přátel města Týniště nad Orlicí připravuje pro 
letní sezónu ve věži v roce 2015 výstavu zaměřenou na 
výročí železnice v našem městě. V zimních a jarních 
měsících dáváme dohromady soubor exponátů pro tuto 
výstavu. Žádáme spoluobčany, kteří mohou zapůjčit 
vhodné dokumenty pro tuto výstavu, aby kontaktovali 
kurátora této výstavy pana Pavla Rulíka na telefonu 
737 561 840, nebo jednatele spolku pana Štěpána 
Tomašíka na telefonu 602 144 832.

Za nabídky děkujeme.

Spolek přátel města Týniště n. O. 
Výstava výročí železnice

OhléDnutí DO minulOsti

NNaabbíízzíí sslluužžbbyy oobbččaannůůmm::

Svoz a likvidace odpadů „TKO“
Svoz a likvidace separovaných odpadů - plast, sklo, papír 
Svoz a likvidace biologického odpadu - tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod. 
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l 
Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

Přeprava nákladů 
Lehčí terénní práce, čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů, osob (až 8)
Práce drobnou mechanizací - křovinořezy, motorová pila, 
kalové čerpadlo, bubnová sekačka, elektrocentrála

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

OODDEEKKOO ss..rr..oo..
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760, Tel.fax. +420 494371003

Historie Města

Týniště nad Orlicí
na jednom místě

www.muzeum-tyniste.cz

     

V  době, kdy píši tuto reportáž, 
končí přípravy pro kolaudaci nově 
zrekonstruovaného kulturního 
domu. Naše veřejnost bude po ote-
vření určitě velmi překvapena roz-
sahem úprav od vstupu do budovy 
až po jeviště. To překvapení pone-
chávám až do okamžiku otevření 
Kulturního domu a vracím se zpět 
do minulosti, která byla základem 
pro současnost. Původ velké části 
budovy spadá do 19. století, kdy 
majitelem hostince byl podnikavý 
občan pan Smrtka, který se rozho-
dl přistavět k hostinci velký taneční 
sál. Měl sloužit k pořádání větších 
tanečních zábav. Sál byl postaven, 
avšak původní záměr nesplnil 
očekávání a  proto se pan Smrtka 
rozhodl prodat tento objekt v roce 
1920 Družstvu invalidů Humanita, 
které uskutečnilo svůj záměr zří-
dit kinosál, jehož výnosy by byly 
vydatným přínosem pro finanční 
podporu invalidů z  první světové 
války. Počátky kina Humanita od-
povídají rozvoji budoucí kinemato-
grafie spojené s  novým způsobem 
kulturního života. Hrály se němé 
neozvučené filmy s  titulky, které 
byly provázeny hudbou místních 
hudebníků. Když jsem začal cho-

dit v 10 letech do kina, pamatuji se 
hlavně na grotesky Charlieho Cha-
plina, k  nimž hráli pánové Fetter, 
učitel hudby na klavír, čelista pan 
Břečťan, který byl původně kon-
certním violončelistou v c.k. hrad-
ním orchestru ve Vídni, a houslis-
ta pan Rázek. Pamatuji si také na 
němý velkofilm Král králů o životě 
Ježíše Krista. Postupně se kino mo-
dernizovalo na ozvučený film.

Provoz kina nesplnil předpo-
kládaný finanční výnos, a proto se 
spolek invalidů Humanita rozhodl 
prodat kino místní TJ Sokol, jejímž 
záměrem bylo získat finanční pro-
středky pro výstavbu tělocvičny. 
Sokol kino částečně zmodernizoval 
zlepšením vstupu a vestibulu a kino 
trvalým zlepšeným programem 
bylo finančně velmi zajímavé. Míst-
ní divadelní ochotníci, soustředěni 
v  čtenářsko-ochotnické besedě Ji-
rásek, rozvíjeli svoji činnost tak, že 
jí nestačily prostory sálu Panského 
domu, který byl dosud dominantou 
kulturního a společenského života, 
a  proto se dohodli s  TJ Sokol, že 
přistaví ke stávajícímu kinu mo-
derní jeviště s potřebným zázemím 
pro herce. Dohodly se podmínky 
a  postavená přístavba jeviště byla 

jednou z  nejmodernějších v  Krá-
lovéhradeckém kraji. Byly dohod-
nuty vzájemné termíny promítání 
kina a divadelních představení.

Jeviště bylo dáno do provozu 
v roce 1931, kdy jsem se stal členem 
ochotnického spolku Jirásek a hrál 
jsem v  prvním školském předsta-
vení Princ Popeláček. Zahajovací 
představení ochotnického spolku 
bylo Jiráskův Pan Johanes. Toto 
spojení dvou organizací bylo vel-
kým přínosem pro kulturní a spo-
lečenský život v našem městě.

V  následujících letech došlo 
k  závažným změnám. Příchodem 
Němců na počátku války a  zříze-
ním Protektorátu došlo ke změně 
vlastníka sokolského kina, které 
provozovalo svou činnost pod ná-
zvem kino Viktoria. Nebyla to však 
poslední změna, neboť v důsledku 
politických událostí v  únoru 1948 
byl majetek jednoty Sokola vy-
vlastněn a  převeden do vlastnictví 
ROH. Správu kina s  jevištěm pře-
vzala závodní organizace ROH ná-
rodního podniku Český nábytek. 
Stávající stav budovy vyžadoval 
další rekonstrukci a  moderniza-
ci. Z  dotací ROH a  spoluúčastí n. 
p. Český nábytek byla v  60. letech 

provedena rozsáhlá úprava objek-
tu, rozšířením vstupní haly, včetně 
sociálního zařízení, vybudování 
společenských místností, rozšíře-
ní zázemí pro herce a  účinkující. 
V  tomto zůstal objekt až do roku 
1990, kdy v  důsledku sametové 
revoluce bylo nutno vyřešit majet-
koprávní vztahy tohoto kulturního 
zařízení. Při jednání zástupců měs-
ta na ústřední radě odborů v Pra-
ze byly dohodnuty podmínky pro 
předání celého objektu kulturního 
domu do vlastnictví města Týniště.

Závěrem mého článku chci zdů-
raznit dlouholetou aktivní zásluž-
nou činnost členů divadelního sou-
boru, který počtem více jak 1000 
členů, kteří za 84 let prošli jevištěm 
kulturního domu, mělo velkou zá-
sluhu na tom, že tradice ochotnic-
ké činnosti neskončila a  naopak 
pokračuje dál s velmi dobrými vý-
sledky a bude tak zárukou dalšího 
rozvoje kulturního a  společenské-
ho života v našem městě.

Karel Procházka
Geriatrické centrum 

Týniště nad Orlicí – Dům 
s pečovatelskou službou
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Jaké potraviny vybrat pro spa-
lování tuků?

Různé potraviny mají různý vliv 
na úbytek tělesného tuku. Pokud 
chce člověk zhubnout, nejčastěj-
ší cestou bývá energetický deficit. 
Přesto je možné zbavovat se tuku, 
i  když neztrácíme na hmotnosti 
jako takové. Tělu bychom měli vy-
tvořit prostředí, které mu umožní 
uvolňovat mastné kyseliny. V  ten 
okamžik začne docházet ke ztrátě 
tělesného tuku. Pojďme tedy získat 
výhodu v boji s tělesnými tuky.

Co jsou nejlepší potraviny pro 
spalování tuků?

Tyto potraviny jsou vždy vysoce 
výživné, poskytují dostatek vita-
mínů a  minerálních látek, které 
pomáhají při spalování tuků a jsou 
velice důležité pro optimální fun-
gování těla. Podporují odbourávání 
tuků, ale také nás ochrání před hla-
dem. Hlad je signál těla, že mu chy-
bí nějaké živiny. Každé jídlo, které 
jíme, by mělo být hlavně výživné 
a ne příliš kalorické.

Některé z  uvedených potravin 
jsou dost tučné. To je v  pořádku. 
Abychom se zbavili tuku, překvapi-
vě tuk potřebujeme přijmout v po-
travě. Dále potraviny také obsahují 
esenciální mastné kyseliny (EFA). 
Naše tělo není schopno tyto kon-
krétní tuky samo vyrobit, proto je 
potřebujeme zařadit do jídelníčku. 

Jezme a tělo si samo řekne, kdy má 
dost. Jsme unaveni z hladovění přes 
den? Možná nám chybí právě esen-
ciální mastné kyseliny.

Potraviny pomáhající spalo-
vat tuky také často obsahují vel-
ké množství bílkovin (proteinů). 
Protein je vysoce termogenní, což 
znamená, že produkuje teplo, když 
ho trávíme. Bílkoviny pomáhají 
při budování svalů a  svaly potře-
bujeme, čím více jich tělo má, tím 
rychlejší má metabolismus a spalu-
je tuky i ve spánku.

Tak tedy zde jsou

Ryby
Ryby jsou zdrojem esenciál-

ních mastných kyselin a mají vyšší 
množství DHA – omega-3 mast-
ných kyselin, kvalitních bílkovin, 
obsahují také vitaminy D a B2 (ri-
boflavin) a  minerální látky jako 
vápník, fosfor, zinek, železo, jód, 
hořčík a draslík. Pokud nejste pří-
znivci ryb, jsou tu lněná semínka. 
1 lžíce lněných semínek obsahuje 
2372 mg omega-3-mastných kyse-
lin, což znamená, že byste museli 
sníst 300g tuňáka nebo 400g pstru-
ha.

FAZOle
Fazole mají velice nízký obsah 

tuku a vysoký obsah vlákniny, bíl-
kovin a  velice nízký glykemický 

index. Díky tomu fazole poskytují 
ideální prostředí pro metabolis-
mus, aby uvolnil mastné kyseliny. 
Pokud nejíme maso, fazole jsou 
skvělou alternativou, protože se 
jedná o výborný zdroj bílkovin. Při 
nákupu je potřeba se vyhýbat na-
kládaným v tomatu a jiných omáč-
kách. Tyto omáčky obsahují vyso-
ké množství cukru a  ten opravdu 
nepotřebujeme. Myslíte, že fazole 
nadýmají? Zkuste konzervované 
fazole propláchnout pořádně ve 
vodě. Zjistíte, že vůbec nenadýmají.

OŘechy
Mají obrovský obsah zdravých 

tuků, esenciálních mastných ky-
selin a  v  tucích rozpustných vita-
mínů. Dokonce obsahují vlákninu 
a  bílkoviny. Ořechy jsou dalším 
zdrojem bílkovin pro lidi, kteří 
nejedí maso. Jaké jsou nejzdravější 
ořechy? Podle průzkumů překvapi-
vě vlašské ořechy.

VeJce
Vejce jsou skutečným spalova-

čem tuků, především pak žloutek. 
Dlouhou dobu nám vtloukali do 
hlavy, že vejce zvyšují obsah cho-
lesterolu v těle a neměli bychom je 
jíst. Poslední studie prokázaly, že 
cholesterol obsažený v jídle má na-
prosto mizivý účinek na množství 
cholesterolu v krvi. Vysoká hladina 
cholesterolu v  těle je důsledkem 

vysokého krevního tlaku způsobe-
ného sacharidy, především těmi ve 
zpracovaném jídle. Vejce mají velké 
množství esenciálních mastných 
kyselin a  jsou opravdu skvělé pro 
spalování tuků.

bROkOlice
Brokolice je jedním z největších 

zdrojů vitamínu C. Většina lidí 
má vitamín C spojený především 
s  ovocem, ale brokolice obsahuje 
150 % doporučené denní dávky 
v  pouhých 100 g. Brokolici může-
me jíst v  neomezeném množství 
a  nepřibereme na váze. Je prostě 
příliš objemná a neobsahuje skoro 
žádné kalorie. To z  brokolice dělá 
skvělé jídlo.

Tak to byly nejlepších potraviny 
pro spalování tuků. Začlenit je do 
jídelníčku není nic složitého. Ne-
jen, že je můžeme jednoduše za-
členit do jídelníčku, ale také nám 
pomůžou vybudovat základy pro 
zdravou výživu a životní styl.

Jste unavení, malátní, vyčerpa-
ní, zmáhá vás únava, stres, špatně 
spíte? Potřebujete načerpat životní 
energii, uvolnit psychické bloky, 
zbavit se stresu, napětí nebo hledá-
te jiný druh relaxace? Vyzkoušejte 
bioenergetické masáže objednání 
a  dotazy přes sms na 602185583 
nebo na e-mail o.valasikova@
gmail.com.

   

I  za nevlídného počasí se 
sešly kolednice v  Křivicích 
a  s  originální koledou šly po-
těšit malé kluky ale i zasloužilé 
dědečky. „Pro zdraví a  krá-
su mužů, nasekat jim dneska 

můžu“ - tak zněla jen část naší 
koledy.

Simona Pechová
Fotogalerii naleznete 

na 4. straně obálky

   

Na pátou neděli postní (též 
nazýváme smrtná), se váže sta-
rý zvyk vynášet ze vsi Smrtku, 
(krajově také Moranu, Morenu 
či Mařenu). Morana symbolizo-
vala zimu, nemoci, a lidé ji proto 
odnášeli pryč od svých obydlí, 
pálili ji nebo ji utopili v  řece či 
v  potoce. Smrt se utopila a  vše 
špatné odplavalo.

S  příchodem prvních jarních 
dní v naší mateřské škole využí-
váme tradičního zvyku vynášení 
paní „Zimy.“ Děti tak mají pří-
ležitost si v  každé třídě vyrobit 
s paní učitelkou Moranu. Dosta-
nou příležitost prožít starý rituál 

pojící se s vítáním jara a spolu-
podílet se na jeho přípravě. Mo-
ranu jsme vynesli po smrtné ne-
děli za zpěvu písní k nejbližšímu 
vodnímu toku, který se nachází 
na sídlišti U Dubu.

Po provedení loučícího se ri-
tuálu jsme ji spálenou vhodili 
do říčky. Už to vypadalo, že nám 
Morana neodplave a  bude nás 
zima trápit dál, ale nakonec se 
vše vydařilo a my se tak můžeme 
těšit z krásného jara.

Bc.et Bc. Renata Horká
Fotogalerii naleznete  

na 3. straně obálky
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