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A) schvaluje
 
1. Vyřazení drobného dlouhodo-

bého majetku z  důvodu jeho ne-
funkčnosti po rekonstrukci Kul-
turního centra Týniště nad Orlicí 
dle žádosti.

2. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí dle žádos-
ti opravu havarijního stavu osvět-
lení ve velké tělocvičně do výše 
100.000 Kč.

3. Dodatek č. 4 k  Smlouvě o  záso-
bování teplem objektu č.p. 950 
ve městě Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami město Týniš-
tě nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí a  PPT 
Potrubní technika, s.r.o., Na Vápe-
nicích 862/1, 326 00 Plzeň, a uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IE-12-2006346/
VB/01 Týniště nad Orlicí, Štěpá-
novsko, rekonstrukce s  ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Děčín, a  ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat.

5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 
1102 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

6. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Rejdové Michaele, bytem *** na 
období od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Luňáčkové Markétě, bytem *** na 
období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Marčíkové Bohumile, bytem 
*** na období od 1.  3.  2017 do 
31. 8. 2017.

9. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Vystavělovi Miroslavovi, bytem 
*** na období od 1.  3.  2017 do 
29. 2. 2020.

10. Prodloužení nájemní 
smlouvy p. Víchové Michaele, by-
tem ***na období od 1. 3. 2017 do 
28. 2. 2018.

11. Prodloužení nájemní 
smlouvy p. Jandové Marcele a  p. 
Jandovi Tomášovi, bytem *** na 
období od 1. 3. 2017 do 29. 2. 2020.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o  odstranění nedostat-
ků v Mateřské škole – U Dubu 
Týniště nad Orlicí ze dne 
4. 1. 2017.

2. Dopis pana Pavla Bureše ve věci 
rekonstrukce chodníku v  ulici V. 
Opatrného a  možnosti bezkon-
taktní platby místních poplatků na 
pokladně městského úřadu.

3. Plnění úkolů z  minulých jednání 
RM.

4. Výjimku ze stanovené doby noč-
ního klidu na sobotu 25.  2.  2017 
z důvodu konání Hasičského ple-
su v prostorách Kulturního domu 
Týniště nad Orlicí do 3.00 hodin 
následujícího dne 26. 2. 2017.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM schválení 
dodatku č. 1 k OZV o nočním kli-
du č. 1/2016 ve věci žádosti o vý-
jimku ze stanovené doby nočního 
klidu pro Restauraci U Věže, T.G. 
Masaryka 148, Týniště nad Orlicí 
na soboty v  období 1.  5.  2017 až 
9. 9. 2017 do 23.00 hodin z důvo-
du venkovního posezení v letních 
měsících.

2. T: Jednání ZM 13. 3. 2017 Odpoví-
dá: Jan Paštika

 
3. Odstranit dodatkovou tabulku na 

parkovišti umožňující stání pouze 
pro návštěvníky koupaliště Písák 
v letních měsících.

4. T: 31. 3. 2017 Odpovídá: Zdeněk 
Hejna

D) Zamítá

1. Odkoupení nákladního vozidla 
MAN od Lesního družstva Vyso-
ké Chvojno, Soběslavova 82, 533 
21 Vysoké Chvojno.

A) schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí žá-
dost o  vyřazení drobného hmot-
ného dlouhodobého majetku dle 
přiložených seznamů z  důvodu 
poškození, nefunkčnosti.

2. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu, Týniště nad Orlicí 
žádost o vyřazení drobného hmot-
ného dlouhodobého majetku dle 
přiloženého seznamu z  důvodu 
zastaralosti, nefunkčnosti.

3. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 8800083887-1/VB/P 
pro Gas Net, s.r.o., zastoupenou 
na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o. „PREL, Týni-
ště nad Orlicí, plynovodní přípoj-
ka, číslo stavby: 8800083887“ na 
parcele č. 774 a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 7700073023-1/VB 
pro Gas Net, s.r.o., zastoupenou 
na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o., „REKO VTL 
DN200 Třebechovice – OU Petro-
vice, číslo stavby: 7700073023“ na 
parcelách č. 491/17, 491/18, 628/1, 

   

629 v  k.ú. Petrovice nad Orlicí, 
obec Týniště nad Orlicí, a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

5. Vítěze výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku „Protipovodňová 
opatření pro město Týniště nad 
Orlicí“ firmu EMPEMONT, s.r.o., 
Železničního vojska 1472, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČO 27772179, 
s nabídkou nejnižší ceny 2.632.710 
Kč vč. DPH, a  ukládá starostovi 
s vítězem smlouvu podepsat.

6. Dodatek č. 1 k  Příkazní smlouvě 
ze dne 27. 4. 2016 uzavřené s fir-
mou ŠINDLAR, s.r.o., Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, na 
akci Protipovodňová opatření pro 
město Týniště nad Orlicí, a ukládá 
starostovi dodatek podepsat.

7. Dodatek č. 1 k  Příkazní smlouvě 
ze dne 21. 10. 2016 uzavřené s fir-
mou ŠINDLAR, s.r.o., Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, na 
akci Protipovodňová opatření pro 
město Týniště nad Orlicí, a ukládá 
starostovi dodatek podepsat.

8. Dodatek č. 1 k  Příkazní smlouvě 
ze dne 30. 11. 2016 uzavřené s fir-
mou ŠINDLAR, s.r.o., Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, na 
akci Protipovodňová opatření pro 
město Týniště nad Orlicí, a ukládá 
starostovi dodatek podepsat.

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zpra-
cování studie proveditelnosti 
a DUR na cyklostezku Týniště nad 
Orlicí – Křivice s firmou NDCon, 
s.r.o., Praha a ukládá starostovi do-
datek podepsat.

10. Ukončení činnosti pana Pavla 
Rohlíčka ve funkci stavebního 
dozoru při stavebních zakázkách 
města Týniště nad Orlicí ke dni 
7. 3. 2017.

11. Grafický návrh nové pamětní 
desky na sochu u  památníku 
u  Základní školy v  Týništi nad 
Orlicí.

12. Materiál - Námitky ke změně 
ÚR a změně stavby před dokon-
čením – změně části RD na pro-
dejny v  lokalitě Podboří (Mgr. 
Kopecký), které budou podány 
nejpozději do 7. 3. 2017 na sta-
vební úřad Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z jednání Povodňového štá-
bu Povodňové komise města Týni-
ště nad Orlicí ze dne 23. 2. 2017.

2. Oznámení České školní inspekce 
Hradec Králové o  zahájení in-
spekční činnosti v ZŠ Týniště nad 
Orlicí dne 7. 3. 2017.

3. Žádost p. Tomašíka o  omezení 
parkování před vjezdem na jeho 
pozemek u  domu čp. 333 v  Ko-
menského ulici a  ukládá odboru 
správy majetku žádost vyřešit.

4. Inventarizační zprávu města Týni-
ště nad Orlicí za rok 2016 dle vyhl. 

č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizač-
ní směrnice.

5. Zprávu o  činnosti obecní policie 
v Týništi nad Orlicí za rok 2016 ze 
dne 28. 2. 2017.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM prodej části po-
zemku parc. č. 304/15 o výmě-
ře 76 m2 v k. ú. Petrovice nad 
Orlicí pro *** za cenu 120 Kč/
m2 + poplatky s  tím spojené. 
Nový pozemek parc. č. 304/33 
o  výměře 76 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 342-
28/2017 z  pozemku parc. č. 
304/15.

T: 13. 3. 2017 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
2. Projednat v  ZM prodej po-

zemku p. č. 1102 o výměře 133 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
za cenu 200 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem spojené pro manže-
le ***.

T: 13. 3. 2017 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
3. Projednat v ZM koupi pozemku 

parc. č. 1045/1 o výměře 3.514 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí od 
*** 550 Kč/m2 + poplatky s tím 
spojené. Tento pozemek byl od-
dělen geometrickým plánem č. 
1739-18/2017.

T: 13. 3. 2017 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
4. Projednat v  ZM návrh Obec-

ně závazné vyhlášky č. 2/2017 
o místním poplatku z ubytovací 
kapacity.

T: 13. 3. 2017 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
5. Projednat v  ZM návrh Obec-

ně závazné vyhlášky č. 3/2017 
o nočním klidu.

T: 13. 3. 2017 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
6. Provést v měsíci březnu a dub-

nu veřejnosprávní kontrolu 
v  příspěvkových organizacích 
Mateřská škola U  Dubu, Ge-
riatrické centrum Týniště nad 
Orlicí a  Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí. Pověření ke 
kontrole vydá starosta města.

T: 30. 4. 2017 Odpovídá: Mgr. Ivana 
Oubrechtová

A) schvaluje

1. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola Město vč. hospodářského 
výsledku ve výši Kč 28.589,90 
a  jeho vypořádání přídělem do 
rezervního fondu ve výši Kč 
6.589,90 a  přídělem do fondu 

ZPRáVy Z RADNiCE

Usnesení č. 63
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 20. 02. 2017

Usnesení č. 64
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 6. 3. 2017

Usnesení č. 65
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 20. 3. 2017



   

odměn ve výši Kč 22.000,00.
2. Účetní závěrku za rok 2016 pří-

spěvkové organizaci Mateřská 
škola U Dubu vč. hospodářského 
výsledku ve výši Kč 101.199,17 
a  jeho vypořádání přídělem do 
rezervního fondu ve výši Kč 
81.199,17 a  přídělem do fondu 
odměn ve výši Kč 20.000,00.

3. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí vč. hospodářského výsledku 
ve výši Kč 44.360,84 a jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši Kč 44.360,84.

4. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 52.139,69 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši Kč 42.139,69 a  přídě-
lem do fondu odměn ve výši Kč 
10.000,00.

5. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 119.118,91 a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši Kč 87.887,91 a  přídě-
lem do fondu odměn ve výši Kč 
31.231,00.

6. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku (ztrá-
ty) ve výši Kč -191.830,56 a jeho 
částečné vypořádání pokrytím 
z  rezervního fondu ve výši Kč 
80.249,94.

7. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 296.856,74 a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši Kč 246.856,74 a  přídě-
lem do fondu odměn ve výši Kč 
50.000,00.

8. Účetní závěrku za rok 2016 
příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 12.908,01 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 12.908,01.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Cachové Margitě a p. Cachovi 
Jiřímu, bytem*** na období od 
1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.

10. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Havíři Václavovi, bytem 
*** na období od 1. 4. 2017 do 
31. 3. 2018.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Pokornému Josefovi, bytem 
*** na období od 1. 4. 2017 do 
31. 3. 2018.

12. Prodloužení nájemní smlou-

vy p. Pokorné Pavle, bytem 
*** na období od 1. 4. 2017 do 
31. 3. 2020.

13. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Čonkové Marcele, bytem 
*** na období od 1. 4. 2017 do 
30. 6. 2017.

14. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Havířové Pavlíně, bytem 
*** na období od 1. 4. 2017 do 
30. 9. 2017.

15. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene č. 
sml. 9900093251/2/BVB pro 
GasNet, s.r.o., zastoupenou na 
základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o., „Právo pro-
vést stavbu plynárenského za-
řízení STL plynovodu a  plyno-
vodní přípojky pro poz. p.č. 330, 
pro OC Týniště nad Orlicí, číslo 
stavby 9900093251 včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěr-
ných a  vytyčovacích bodů na 
budoucím služebném pozemku 
na parcele č. 329/35“ a  ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

16. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1596 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

17. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

18. Přijetí darů pro Kulturní cen-
trum Týniště nad Orlicí na 22. 
swingový festival J. Marčíka 
2017.

19. Umístění do uvolněných bytů 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
paní Blažkové Boženy a  paní 
Šírové Ireny na doporučení Ko-
mise zdravotní a sociální ze dne 
19. 3. 2017.

20. Udělení licence zvláštní linkové 
osobní dopravy pro dopravce 
VIP line, s.r.o., tř. Václava Kle-
menta 1439, 293 01 Mladá Bo-
leslav, na linku: 660 158 Hradec 
Králové – Kvasiny.

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 30.  8.  2016 mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a as4u.cz, s.r.o., Jana Ma-
saryka 195/24 120 00 Praha 2 
a ukládá starostovi dodatek po-
depsat.

B) Bere na vědomí

1. Výpověď JUDr. Jindřicha Urbán-
ka z Dohody o pracovní činnosti 
ke dni 30. 6. 2017.

2. Zápis zdravotní a sociální komi-
se ze dne 13. 2. 2017.

3. Zápis z  jednání školské rady ZŠ 
Týniště nad Orlicí konaného dne 
16. 3. 2017.

4. Shromáždění k příležitosti oslav 
1. máje v Areálu chovatelů Týni-
ště nad Orlicí.

   

C) Pověřuje

1. Starostu města k podpisu proto-
kolů o  schválení účetní závěrky 
pro všechny příspěvkové orga-
nizace.

D) Ukládá

1. Projednat v ZM prodej části po-
zemku p.č. 2035/1 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro žadatele pana Ing. 
Lukáše Tošovského, předsedy 
sdružení vlastníků bytových jed-
notek Vrchlického č.p. 940, 941 
a  942. OSM prodej nedoporu-
čuje.

A) schvaluje
 
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2017 o místním poplatku z uby-
tovací kapacity v obci Týniště nad 
Orlicí.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2017 o nočním klidu.

3. Dodatek č. 1 k  Dohodě o  vypo-
řádání práv a  povinností mezi 
městem Týniště nad Orlicí a Mgr. 
Milanem Kopeckým.

4. Koupi pozemku parc. č. 1045/1 
o výměře 3.514 m2 v k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí od *** a *** za cenu 
550 Kč/m2 + poplatky s  tím spo-
jené. Tento pozemek byl oddělen 
geometrickým plánem č. 1739-
18/2017. Pověřuje starostu podpi-
sem kupní smlouvy.

5. Koupi pozemku parc. č. 148, jehož 
součástí je stavba rodinný dům čp. 
240 v  k. ú. Týniště nad Orlicí od 
***, a ***, za cenu 1.890.000 Kč + 
poplatky s  tím spojené. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

6. Prodej části pozemku parc. č. 
304/15 o výměře 76 m2 v k. ú. Pe-
trovice nad Orlicí pro *** a *** za 
cenu 120 Kč/m2 + poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
304/33 o výměře 76 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 342-
28/2017 z pozemku parc. č. 304/15 
a pověřuje starostu podpisem kup-
ní smlouvy, zároveň s  podpisem 
smlouvy o  předkupním právu na 
pozemek parc. č. 304/23 v k. ú. Pe-
trovice nad Orlicí, rovněž za cenu 
120 Kč/m2.

7. Prodej pozemku p. č. 1102 o  vý-
měře 133 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 200 Kč/m2 + poplat-
ky s prodejem spojené pro manže-
le ***. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

8. Darovací smlouvu pro nadač-
ní fond Josefa Zimovčáka - NA 
KOLE DĚTEM, IČ: 29235 715 ve 

výši 5.000 Kč a  pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

9. Přísedícího u  Okresního soudu 
v  Rychnově nad Kněžnou pana 
Jiřího Beránka, bytem ***.

10. Plnění rozpočtu (hospodaře-
ní) města Týniště nad Orlicí 
k 31. 12. 2016.

11. Rozpočet města pro rok 2017 takto: 
celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 – 4) 
ve výši 102 811 512,60 Kč, finan-
cování (tř. 8) ve výši 49 481 073,94 
Kč, celkové zdroje rozpočtu ve 
výši 152 292 586,54 Kč běž-
né a kapitálové výdaje (tř. 5 – 6) 
celkem ve výši 140 231 669,07 Kč 
rezerva ve výši 12 060 917,47 Kč 
celkové výdaje rozpočtu včetně 
rezervy ve výši 152 292 586,54 Kč

Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je schválen jako rozpočet 
schodkový, schodek je kryt fi-
nančními prostředky z minulých 
let.

Rozpis schváleného rozpoč-
tu do plného třídění rozpočtové 
skladby a změny rozpisu rozpoč-
tu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., 
o  rozpočtové skladbě, v platném 
znění, jsou v kompetenci vedoucí 
finančního odboru.

12. Závazné ukazatele rozpočtu dle 
tabulkové části materiálu Rozpo-
čet na rok 2017.

13. Dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem o  obcích poskyt-
nutí příspěvků, dotací a darů v té 
výši a  těm fyzickým a  právnic-
kým osobám, které jsou uvedeny 
v materiálu Rozpočet na rok 2017. 
Veškeré transfery jsou určeny 
k použití do konce rozpočtového 
roku, pokud není nebo nebude 
v  průběhu běžného rozpočtové-
ho roku usnesením zastupitelstva 
stanoveno jinak.

14. Veřejnoprávní smlouvy na schvá-
lené neinvestiční a investiční do-
tace a dary (bod A/13 usnesení) 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí bez režimu de minimis 
(zrušen sloupec de minimis z ná-
vrhu tabulky) a pověřuje starostu 
města podpisem smluv pro sub-
jekty dle této specifikace: Seznam 
poskytnutých dotací a darů z roz-
počtu města Týniště nad Orlicí za 
rok 2017

15. Střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2018 - 2020.

16. Předběžně rozpočtová opatření 
k rozpočtu na rok 2017 bez určení 
konkrétní výše pro tyto rozpočto-
vé změny:
•	 změny v členění dle vyhlášky 

o rozpočtové skladbě ve znění 
změn v průběhu roku 2017,

•	 přijetí a  případné realizace 
výdajů účelově poskytnutých 
plnění a transferů.

Provedené rozpočtové změny 
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Usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 13. 3. 2017



   

v  uvedených případech budou 
předloženy v  konkrétních část-
kách k  informování zastupitel-
stva na zasedáních zastupitelstva 
v roce 2017.

17. Likvidaci čtyř lip na Mírovém ná-
městí v Týništi nad Orlicí v pro-
storu u kašny a ponechání jedné 
lípy směrem ke kostelu, a  jejich 
nahrazení novými odrostlými 
stromy. Dále schvaluje pokácení 
lip okolo Mariánského sloupu na 
Mírovém náměstí (řešení tohoto 
prostoru odložit až po rekon-
strukci Mariánského sloupu).

18. Obecně závaznou vyhlášku 
č.4/2017, kterou se stanoví škol-
ské obvody mateřských škol 
zřízených městem Týniště nad 

Orlicí.
19. Dohodu o  vytvoření společného 

školského obvodu spádové ma-
teřské školy mezi starosty města 
Týniště nad Orlicí a  územním 
obvodem obce Nová Ves, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola 
– Město, Lipská 259, 517 21 Týni-
ště nad Orlicí.

20. Plán činnosti Kontrolního výbo-
ru pro rok 2017.

B) Bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  minulých jednání 
zastupitelstva města.

2. Zprávu o činnosti rady města.
3. Zprávu finančního výboru k  roz-

počtu města na rok 2017.

   

4. Zprávu kontrolního výboru.
5. Kritéria pro přijímání dětí k před-

školnímu vzdělávání od školního 
roku 2017/2018.

6. Rozpočtová opatření 65 – 69/2016.

C) Ukládá
 
1. Starostovi města jednat s Povodím 

Labe, s.p., o  možnosti převodu 
vlastnických práv melioračních 
příkopů v k.ú. Petrovice nad Orlicí 
a odlehčovací větve náhonu Alba 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

D) Revokuje

1. Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2017, kterou se stanoví školské 

obvody mateřských školzřízených 
městem Týniště nad Orlicí ze dne 
13. 2. 2017.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2016 o  nočním klidu ze dne 
12. 12. 2016.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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Evu Pilarovou není nutné před-
stavovat, jedná se o zpěvačku svě-
tové úrovně, která má na svém 
kontě tři zlaté slavíky, dvě Zlaté 
desky, řadu filmových rolí a  pře-
devším desítky známých hitů. 
V posledních letech se z ní stala, 
což málokdo ví, také vášnivá foto-
grafka. Fotografování a  následné 

úpravě fotek na počítači se věnuje 
od roku 2004 a  svoje díla kromě 
Čech vystavovala také ve Víd-
ni, Berlíně, Bratislavě, Doněcku 
a také v galerii v Chicagu.

Helena Štefanová, sestřeni-
ce Evy Pilarové, bydlí v  Brně. Je 
dlouholetou fotografkou a  vítěz-
kou několika soutěžních amatér-

   

ských výstav. Aby jejich obrázky 
k  sobě ladily, věnuje se paní Šte-
fanová především fotografování 
květin, které také upravuje na 
počítači. Paní Pilarová fotí ráda 
městská zákoutí, architekturu, 
ale také krajinu kolem své chalu-
py v  severních Čechách. Výstava 
propojuje osobité styly obou au-

torek a  všude, kde se konala, se 
setkala s nevšedním zájmem.

Výstava potrvá až do 18.  květ-
na, a  tak všichni, kteří se nebu-
dou moci zúčastnit vernisáže ve 
čtvrtek 20. dubna, budou mít do-
statek času si vystavená díla přijít 
prohlédnout jindy.

FOTOOBRáZKy ANEB EVA PiLAROVá A hELENA ŠTEFANOVá V MěsTsKé KNihOVNě
   

ní, hniloby a další příznaky možného 
pádu nebo rozlomeni a přesto dojde 
k nějakému neštěstí, je to bráno jako 
vyšší moc přírody. Pokud však zod-
povědní pracovníci vědí o nebezpeč-
ném poškození stromů a nic nedělají, 
nesou již sami zodpovědnost. Pan 
Urbánek tedy ani nemohl jednat ji-
nak. Kontrolou ostatních dvou lip 
byl také zjištěn vysoce nebezpečný 

stav a  nikdo si netroufne nést zod-
povědnost za případný úraz. U kašny 
tak zůstane pouze jedna lípa a ostatní 
čtyři budou nahrazeny novou výsad-
bou vzrostlejších stromů. Za pár let 
stromy zesílí a  vyrostou a  důstojně 
pak nahradí své předchůdce.

Pavel Nadrchal
místostarosta

OŘEZáNÍ sTROMů NA NáMěsTÍ U KAŠNy

   

Nedávná vichřice ukázala naplno 
zdravotní stav lip okolo městské kaš-
ny. V sedmdesátých letech minulého 
století byly stromy nevhodně ořezá-
ny a nově vyrostlé větve trpí vyhnívá-
ním. Po vichřici, kdy došlo k vylome-
ní větví, provedl pan Urbánek, který 
je zodpovědný za městskou zeleň, 
kontrolu pomocí plošiny. Stav stro-
mů byl bohužel shledán jako vysoce 

nebezpečný, hrozilo další rozlomení 
a byl tak nařízen ořez dvou nejnebez-
pečnějších stromů.

Chápu, že každé ořezání a kácení 
není lidmi vnímáno často pozitivně, 
ale na takto frekventovaném místě 
jde vzhledem ke zdravotnímu stavu 
stromů opravdu doslova o  život. Se 
stromy rostoucími mimo les je to tak. 
Pokud nevykazují známky poškoze-
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životní jubilea:

95 let Karel Procházka
93 let Vlasta Sedláčková
92 let Olga Holická
 Jaroslava Roubalová
91 let Marie Štellová
90 let Danuše Říhová
 Vlasta Opatrná
 Vlasta Sládková
85 let Růžena Záleská
 Jaroslava Samková
80 let Jiří Dostál
 Miluška Brožová
 Jaroslava Hajnová
 Zuzana Bednářová
 Hana Václavíková
 Marie Bořková
 Olga Tesařová

Vítáme na svět:

Dominik Voda
Antonín Vognar
František Brendl
Rostislav Škop

Rozloučili jsme se:

Zdeněk Hejna (79)
Jarmila Buchtová (82)
Božena Hanousková (86)
Marie Pavlišová (92)
Marie Šaldová (97)
Marie Pětivoká (81)
Jaroslava Tvrzová (80)

Vzpomínky a poděkování

Děkuji Sboru pro občanské zá-
ležitosti, jmenovitě paní Špona-

rové a paní Matonohové, a Měst-
skému úřadu Týniště nad Orlicí 
za blahopřání a dárky k mým 75. 
narozeninám.

Eva Martincová

Děkuji Městskému úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí, Sboru pro ob-
čanské záležitosti za blahopřání, 
dárek a kytičku k mým narozeni-
nám.

Anna Burešová

Dne 27. dubna je to deset smut-
ných let, co mě opustil milovaný 
manžel Vladimír Opatrný.

Vzpomínky stále zůstávají.
Manželka

Život Tvůj byl samá starost 
a  práce, a  pro vše dobré jsi měla 

cit.
Dobré srdce dotlouklo a  přece 

nezemřelo,
v paměti naší bude stále žít.
Dne 10. března 2017 by se doži-

la 90 let naše milovaná maminka, 
babička a  prababička paní Věra 
Forejtková. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají děti 
a vnoučata s rodinami.

ÚNOR V MATEŘsKé ŠKOLE MěsTO VE ZNAMENÍ KARNEVALOVéhO VEsELÍ

   

Co je to masopust? To již děti 
vědí. V  integrovaném bloku 
se seznámily s  lidovými zvyky 
v  masopustním období – půs-
tem i hodováním, vlastní výro-
bou masek a průvodem maškar. 
Karnevalové masky princezen 
a  víl, zvířátek a  supermanů se 
roztančily ve třídách mateřské 
školy. K radostné atmosféře při-
spěl cirkus s ukázkou kouzlení, 
žonglování a  drezurou pejsků. 
Divadelní pohádka Jarmily 

Vlčkové O líné Liduně zpříjem-
nila dětem zimní čas. A  kam 
se ztrácejí sněhuláci? Na tuto 
otázku dostaly předškolní děti 
odpověď na besedě v  městské 
knihovně.

Jarní prázdniny symbolicky 
ukončily zimu a  všichni se již 
těšíme na jaro a  velikonoční 
svátky.

Bc. Iva Štulířová
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Odeko, s.r.o., je společnost stopro-
centně vlastněná níže uvedenými 
obcemi s  uvedeným procentuálním 
vlastnickým podílem. Podklady pro 
tento článek je z  výročních zpráv 
Odeka.

směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad (TKO) 

je to, co se odveze z popelnic a jde na 
skládku. Za skládkování účtované fir-
mou Marius Pedersen se platí v roce 
2017 za 1 tunu 1 239 Kč + DPH 15 % 
= 1 425 Kč/tuna. Tato částka je faktu-
rována Odekem jednotlivým obcím 
dle skutečného množství odpadu od-
vezeného z dané obce. (viz. tabulka)

Průměrné množství na 1 obyvatele je 
200 kg v roce 2016 při celkovém po-
čtu 21.634 obyvatel.

Jaké další náklady za svoz odpadu 
vznikají?

Dle kalkulačního vzorce pro vý-
počet regulované ceny dle platných 
pokynů MF ČR přičítá Odeko k fak-
turované ceně za skládkování skuteč-
ně odvezeného odpadu při týdenním 
svozu na 1 obyvatele:

celkové náklady na svoz TKO 
(tuhý komunální odpad) = 
271,70 Kč/ 1 obyv.

celkové náklady na separaci = 
162,50 Kč/ 1 obyv.

náklady za TKO a separaci jsou při 

započtení zisku (60 Kč/tuna) a 15 % 
DPH = 568,30 Kč/1 obyv.

Celkové náklady fakturované ob-
cím dle odvezených tun a počtu oby-
vatel se skládají:

1.425 Kč/ tuna + 568,30 Kč/1 obyv. 
včetně DPH

Jak mohou občané ovlivnit nákla-
dy na odpadové hospodářství? Podle 
odhadů Odeka je skladba komunál-
ního odpadu dlouhodobě: 15 % pa-
pír, 15 % plasty, 5 % sklo, 2 % drobné 
kovy, 25 % bioodpad, 7 % textil a 31 
% ostatní (tedy to co nelze vytřídit). 
Z  toho je tedy jasné, že snížení ná-
kladů na skládkování odpadu je zcela 
závislé na prvotní skladbě obsahu 

v popelnicích, tedy na vás, občanech.
Jaké důsledky může mít snížené 

množství odpadu odváženého na 
skládku?
•	 menší částku vynakládanou obcí 

z rozpočtu za odpad a využití zís-
kané částky na rozvoj obce,

•	 získání větších příjmů do rozpočtu 
obce za tříděný odpad,

•	 možnost snížení poplatků občanů 
za odpady,

•	 rozšíření nabídky Odeka při čtr-
náctidenním svozu dalším obcím 
a tím snížení režijních nákladů.

Únor 2017 Borohrádek
Ing. M. Palhoun

Obec podíl tun/rok 2014 tun/rok 2016 rozdíl v % kg/obyv. 2016
Týniště n. Orl. 29 % 1 142 1 166 + 2,1 186
Borohrádek 24 % 533 451 - 15,4 224
Holice 15 % 1 272 1 214 - 4,6 186
Albrechtice n. Orl. 8 % 263 213 - 19,1 220
Čermná n. Orl. 8 % 330 220 - 33,4 217
Bolehošť 5 % 186 124 - 33,3 232
Lípa n. Orl. 4 % 129 91 - 29,5 172
Žďár n. Orl. 4 % 130 150 + 15,4 313
Horní Jelení 2 % 397 405 + 2,0 197
Nová Ves 1 % 66 56 - 15,2 311
Poběžovice 0 % 38 53 +39,5 208
Veliny 0 % 121 101 - 16,5 222
Vysoké Chvojno 0 % 91 80 - 12,1 197

Odeko, s. r. o 
smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

přijme pracovníka
na pozici – manipulant svozu odpadu:

Pracovní vztah - dohoda o provedení práce. Pracovní 
doba – 2-3 dny v týdnu (tzn. 15 – 20 h/týden). 

Nástup možný ihned. Min. věk 18 let.

Dále přijímáme záznamy na letní brigády.
Kontakt: mistr překládací stanice

Milan Zahálka tel. 603 813 310

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Nabízí služby občanům:

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

• Přeprava nákladů
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Přeprava nákladů, osob (až 8)
• Práce drobnou mechanizací křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 
elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Volba nových členů do školské rady
V letošním roce proběhne volba nových členů do školské rady 

za rodiče. Navrhujeme, aby tato volba proběhla na rodičovském 
sdružení dne 20. 04. 2017. Také proběhne volba nových členů škol-
ské rady za pedagogy.

Více informací bude k dispozici na internetových stránkách zá-
kladní školy a města.
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■ Neděle 2. 4. KDO si hRAJE, NEZLOBÍ 16 – 18 hod.
 Další nedělní odpoledne s  deskovými hrami nejen pro děti, ale i  pro 

mládež a dospělé. Vstupné 20 Kč.

■ Pondělí 3. 4. PONDěLNÍ PEDiG 17.30 – 19.30 hod.
 Jarní podvečerní motání z proutků, mimo jiné můžete zkusit velikonoč-

ní vajíčka nebo sluníčka. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

■ Pátek 7. 4. VEčERNÍ DEsKOVKy 18 – 21 hod.
 Můžete s námi potrénovat na sobotní turnaj v Dominionu nebo si přijít 

zahrát kteroukoliv hru z naší bohaté nabídky. Všechny hry vás naučíme 
a určitě najdeme něco pro začátečníky i náročnější hráče. V případě zá-
jmu pokračujeme i do pozdnějších hodin. Vstupné 20 Kč.

■ Sobota 8. 4. DOMiNiON TOUR 9.30 – 16 hod.
 Série turnajů po celé republice dorazí po roce opět i do Týniště. V hlav-

ním turnaji si můžete užít hru samotnou, získat pěkné ceny od firmy 
Albi a ještě získat postupové body na celostátní finále v Praze. Vítáme 
nováčky i  pokročilejší hráče. Přihlášky předem na 725435732 nebo 
osobně ve Sluníčku. Startovné 30 Kč mládež do 18 let, 50 Kč dospělí.

■ Po 10. 4. a út 11. 4. VELiKONOčNÍ FiMO 17. 30 – 19.30 hod.
 Oba dny velikonoční tvoření z polymerové hmoty, děti mohou modelo-

vat, dospělí třeba dekorovat kraslice. Cena 40 Kč + spotřebovaný mate-
riál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ St 12. 4. – čt 13. 4. VELiKONOčNÍ hOLčičiNy 19 – 15.30 hod.
 Večer a celý den plný velikonočního tvoření, pečení, zdobení vajíček, 

her a pohody. Pro dívky z 1. – 9. třídy. Přihlášky ve Sluníčku. Cena 250 
Kč.

■ Čtvrtek 13. 4. VýLET DO VODNÍhO DOMU 7.30 – 16 hod.
 Vodní dům se nachází ve středisku vodní lokality Želivka, navštívíme 

vodní mikrosvět, život pod vodní hladinou, mokřadní život a nekoneč-
nou cestu vody. Pro děti je připraven zajímavý program s překvapením. 
Jedeme autobusem, cena 350 Kč.

■ Středa 19. 4. shOW DANCE od 17 hod.
 Přehlídka všech tanečních kroužků DDM v Kulturním domě. Těšit se 

můžete na choreografie z letošních soutěží ve všech kategoriích. Vstup-
né 40 Kč.

■ Pátek 21.  4. Běh O  VELiKONOčNÍhO BERáNKA od 16.30 hod. 
Tradiční závod pro děti od předškoláků po 9. třídy na atletickém stadio-
nu. V cíli na vás čeká velikonoční sladkost. Vstupné 20 Kč.

■ Pondělí 24. 4. MOTýLÍ nebo KOCOUŘÍ TRičKO od 17.30 hod.
 V  jarních barvách, několika technikami vytvoříme originální tričko 

nebo látkovou tašku. Dílna je vhodná pro mládež, dospělé nebo mladší 
děti s doprovodem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, 
prosím, předem.

■ Pátek 28. 4. čARODěJNiCE NA ZAhRADě DDM od 17.30 hod.
 Zahradní rej s úkoly a soutěžemi, malý ohýnek na opečení buřtíků, vel 

ký čarodějnický oheň na závěr, občerstvení pro malé i  velké, zkrátka 
podvečer plný pohody.

PROBěhLO VE sLUNÍčKU

JARNÍ DÍLNy ZŠ
Tak jako každé jaro, pozvali jsme jednotlivé třídy 1. stupně naší ZŠ na 

jarní kreativní dílny. Každá třída si mohla vybrat z nabídky 9 dílen po-
dle zaměření a podle věku. Letošním hitem byla opět keramika, ke které 
se děti jinak běžně nedostanou. Z dalších dílen zaujalo skládání čajových 
sáčků do kytiček či pastelek nebo tradiční květinový skřítek pro nejmenší. 
Ve dvouhodinovce činností má i učitelka možnost sledovat děti z jiného 
úhlu, pod jiným vedením a v jiném prostředí, což bývá poměrně přínosné. 
V dubnu budeme pokračovat dílnami velikonočními.

PŘEDsTAVENÍ Ds POŠKOLáCi
7. 2. měla v Kulturním centru premiéru nová hra DS Poškoláci Shake. 

Dvě zkrácené verze Shakespearových her, které jsme přesunuli do 60. let 
a  současnosti, doplnilo představení nejstarších Poškoláků s názvem Víc, 
než si myslíš. V této etudě se děti zabývají plynutím času, prolínáním lid-
ských osudů a jedinečnosti každého života. Víc, než si myslíš, bude také 
spolu s představením Enšpíglova dobrodružství reprezentovat naše diva-
delní snažení na soutěžní přehlídce Dětská scéna. Na další představení 
Poškoláků se můžete těšit 1. 5. na Tyršově náměstí a 3. 5. , kdy bude mít 
premiéru naše nová hra Pomsta Bohů.

JARNÍ PRáZDNiNy
O  jarních prázdninách jsme si připravili pro děti široký program, na 

kterém se podíleli také naši pomocníci z řad klubu IPP – tedy jejich starší 
spolužáci z osmých a devátých tříd a středoškoláci. V pondělí jsme si užili 
ledové Sluníčkohrátky, kdy jsme si zatancovali, zatvořili a divadlo zahráli 
s Olafem, Elsou a Annou. Ve středu jsme vyrazili do hradeckého Tonga. 
O tento výlet byl jako vždy velký zájem, a řádění v zábavném parku si užili 
úplně všichni. Čtvrtek se potom nesl v duchu vesmíru. Putovali jsme po 
jednotlivých planetách a nakonec jsme se zvládli spřátelit i s našimi spolu-
občany na náměstí. Těšíme se zase za rok na jarních prázdninách!

Eva Jenčíková
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KOUPÍM
STAROŽITNOSTI
Dobře zaplatím za staré obrazy, 
hodiny, náramkové a kapesní 
hodinky, fotoaparáty a objektivy, 
pivní lahve s nápisy, mince 
a bankovky, odznaky a vyznamenání, 
housle, pohlednice a knihy, 
porcelánové a kameninové sochy, 
obrazové rámy a jiné. Poradenství 
i návštěva je vždy zdarma, platba 
hotově.

Tel.: 605 254 511
můžete i SMS.



   

Milí občané,

dlouho jsem žádný text týkající 
se veřejného života nepublikoval 
či neřekl. Naposledy na náměstí 
v  poslední den uplynulého roku. 
Tady jsem jenom připil na zdraví 
a štěstí do roku letošního. Žádné 
sliby ani výčet práce. Stál jsem 
na prahu své nové etapy. Teď mi 
však již uběhlo oněch známých 
100 dnů hájení a  cítím potřebu 
se s  některými důležitými věcmi 
podělit.

Rozpočet – zajímavá práce

Na úřad jsem přišel v době, kdy 
se tvoří rozpočet. To je jako hodit 
neplavce do řeky. Stalo se pro mě 
výzvou do těchto variací s  čísly 
řádné vplout. Nakonec se zadaři-
lo a  13.  března schválili zastupi-
telé historicky nejvyšší rozpočet 
města. Nejvyšší však proto, že 
nám zůstalo vcelku velké množ-
ství neproinvestovaných peněz 
z minulého období.

Prostředky jsou pro letošek 
rozloženy kromě běžných každo-
ročně opakujících se mandator-
ních výdajů i na dofinancování již 
rozjetých akcí „pod smlouvou“. 
Značná část je však věnována pře-
devším projekčním pracím, aby-
chom v  roce následujícím mohli 
opět investovat. Je vytvořena i so-
lidní rezerva pro případné a oče-
kávané výkupy pozemků a nemo-
vitostí. Toliko obecně o  kostře 
rozpočtu.

Automobilka – rozporuplný 
pojem

S budoucími rozpočtovými vý-
daji města jednoznačně souvisí 
fenomén našeho regionu Škoda 
– Auto. Kvasinský mamut přine-
sl do našeho okresu samozřejmě 
mnoho pozitiv, ovšem pro města 
i obce též mnoho vrásek. Pozitiv-
ně je třeba určitě vidět obrovské 
finanční injekce do dopravní in-
frastruktury. Týnišťské nádraží 
je toho hmatatelným důkazem. 

Věřím, že v další plánované etapě 
dopadne i  ten náš vysněný pod-
jezd pod tratí a městu se uleví.

Přítomnost automobilky však 
způsobila i  negativní jev, kterým 
je nezdravě nízká nezaměstna-
nost. Ta v  regionu způsobila vy-
sátí pracovní síly ze služeb a běž-
ných řemeslnických činností. 
Kvalitní lidé na trhu práce prostě 
chybí a s  těmito problémy se po-
týkají i  městské organizace. Do 
regionu tedy proudí davy agen-
turních zahraničních dělníků, 
kteří jsou však veřejností vnímáni 
rozporuplně.

Ubytovny – všichni nadávají

S  narůstajícími požadavky na 
nové zaměstnance pochopitelně 
roste nutnost je někde ubytovat. 
Stal se z toho ve zdejším klidném 
podhůří vcelku značný problém. 
Do toho vstoupila všemocná mé-
dia, o kterých si často myslím své, 
a zádrhel je venku. Rozhodně nic 
nebagatelizuji, jsem si dobře vě-
dom úskalí s  tím spojených. Ná-
růst dopravy, kriminality, nemo-
cí i  finančních úniků z  černého 
ubytovávání. To je samozřejmě 
problém, na který se oprávněně 
nadává. Ovšem je potřeba se na to 
podívat i  z  jiného úhlu. Tyto ne-
gativní projevy vznikly velmi dy-
namickým nástupem kvasinského 
kolosu, který pochopitelně hledí 
nejprve na svoji ekonomiku a kte-
rý nad rámec vládních dohod vý-
razně předběhl vývoj v  regionu. 
Mnohokrát nechal obce a  města 
na holičkách, prostě poraďte si 
sami, čímž se trochu nechá spe-
kulovat nad nerespektováním 
vládního usnesení. Jelikož obce, 
především díky těžkopádné legis-
lativě, nemohou být tak pružné 
jako soukromá společnost, vzni-
kají ony zmiňované problémy.

Abych jen nehovořil o svém po-
hledu z hlediska regionu, pojďme 
ke konkrétnu v našem městě. Slo-
vo „ubytovny“ u nás v Týništi též 
rezonuje. Prozatím je tu posky-
tovatelů noclehu málo. A  já sám 
nedokážu říci, kolik ubytovacích 
kapacit dále vznikne. V  novém 
územním plánu, který čeká na 
finální schválení, je několik míst 
občanské vybavenosti. Já předpo-
kládám, že z  těch zmiňovaných 
brownfieldů do budoucna vyros-
tou slušné byty, jak sami majitelé 
avizují. Ne tedy rozparcelování 
objektů na kamrlíky s  teplou po-
stelí, kde se budou dovezení kva-
sinští směnaři střídat ve spánku. 
V tom má však město pouze ome-
zené možnosti. Já sám mám na to 
názor, že kdybych měl přemýš-

   

let jako investor, tak vzhledem 
k  perspektivě se stoprocentně 
rozhodnu pro předělání na byty 
a ne ubytovnu. A tento postoj při 
jednáních dávám najevo.

Pochopitelně je mezi lidmi 
zmiňována bezpečnost. A  urči-
tě je to oprávněně. Zkušenosti 
z  Rychnova hovoří jasně. Nikdo 
nechce žít ve strachu. S  tím je 
spojen veřejný pořádek, jehož 
ochranu supluje městská police. 
A hned je tu další zádrhel spojený 
s  nízkou mírou nezaměstnanosti 
na Rychnovsku. Již více jak půl 
roku je vypsáno výběrové řízení 
na nového strážníka, přesto zájem 
je nulový. Špatně se s tím potýkají 
i všechna okolní města včetně Po-
licie ČR. Tedy na jedné straně vah 
lákavé platy a benefity s solnicko-
-kvasinské zóně, vládní injekce 
do dopravní infrastruktury a  na 
straně druhé negativní dopady 
tohoto boomu. Kam se misky vah 
převáží, ukáže čas.

Lípy na náměstí – nostalgie či 
zdravý rozum

Tady již čas ukázal. A  jelikož 
žádný strom neroste do nebe, se 
projevilo nedávno. Koncem úno-
ra při silných poryvech větru se 
na jednom ze stromů odlomila 
silná větev a  dopadla kousek od 
stojící osoby. Naštěstí se nic ne-
stalo. Toliko krátká úvodní po-
inta.

V době, kdy píšu tento článek, 
je již po rozhodnutí zastupitel-
stva města, které ve svém usne-
sení podpořilo radikálnější pří-
stup odboru životního prostředí 
v souvislosti se vzrostlými stromy 
na rynku. Já osobně mám názor 
s  usnesením stejný a  nemění to 
ani můj pohled patriota a milov-
níka místní historie. Vysvětlím 
srozumitelněji. Lípy dostaly za-
čátkem sedmdesátých let minulé-
ho století velmi špatný ořez a dalo 
by se říci, že zde bylo odstartová-
no jejich postupné chátrání až do 
současnosti. A opět jsou zde mis-
ky vah. Riskovat a vědět, že stro-
my jsou špatné, nebo se pustit do 
obnovy těchto míst? Myslím, že 
je potřeba situaci řešit co nejdří-
ve. Jelikož tato událost je aktuální 
a  není tím pádem možné ukázat 
nějakou vizualizaci pozdějšího 
vzhledu, tak rozhodně tomu uči-
ním hned, jak nějaký projekt bude 
na světě. Věřte, že mě napadají 
stejné argumenty, jako vás, jako 
je třeba stín v parném létě a pose-
zení na lavičce. Avšak bezpečnost 
s vědomím špatného stavu kmenů 
si na triko nikdo vzít nemůže.

V  letošním roce bude probíhat 

i rekonstrukce Mariánského slou-
pu, tedy je jisté, že oba ostrůvky 
na náměstí dostanou hezkou tvář.

Ostudný náhon Alby – pojď-
me do toho

Co se už o  tomto oříšku, který 
nedělá radost nikomu z  nás, ani 
dobrou vizitku města, nahovořilo. 
Ono dnes opravdu není jednodu-
ché změnit tento letitý problém. 
Vlastnická práva jsou ale rozho-
dující. Odlehčující větev náhonu 
Alba, vedoucí napříč celým měs-
tem, je v  majetku Povodí Labe. 
A to s ní nebude dělat nic. Nikdy. 
Maximálně ji, dle svých slov, ně-
kdy zruší. Z  toho je vidno pouze 
přehazování horkého bramboru. 
Tak to přeci ale bez jistého výsled-
ku donekonečna nejde. Otevřel 
jsem toto téma na zastupitelstvu, 
a  to mi dalo zelenou v  jedná-
ních s  majitelem, která by vedla 
ke změně vlastníka. Ano, tento 
danajský dar by byl náš. K  tomu 
však povede ještě dlouhá cesta. 
Znáte to přeci, legislativa, už jsme 
o tom hovořili. Ale jsem přesvěd-
čen, že je to jediná a správná cesta 
k  tomu, aby náhon vedený skrze 
město k něčemu vypadal.

Jsem si vědom, že to přinese 
zpočátku pouze negativa, která 
budou stát nemalé prostředky. 
Ovšem vidina toho, že park zpět 
získá potřebnou a  v  budoucnu 
vzácnou vodu, je silnější. Povo-
dí Labe k  nápravě vzhledu nikdy 
nedonutíme, o  to se marně po-
koušelo již více mých předchůd-
ců. Zkusme to tedy touto trnitou 
cestou, na jejímž konci bychom 
byli vlastníky a  obhospodařovali 
svými prostředky svůj majetek. 
Na pohled jednoduché, etapa 
však ještě dobu složitá a  drahá. 
Ale určitě s  pěkným koncem při 
pohledu na hezkou část přírody 
uprostřed města.

Něco za něco – tak to v životě 
chodí

Všechna výše popsaná témata 
jasně ukazují, že na scéně jsou 
vždy váhy. Na jedné straně po-
zitiva a  výhody, na straně druhé 
ústupky, či značné finance. Bez 
akceptování tohoto faktu by však 
nikdy nešlo ničeho dosáhnout, 
nic by se dál neposunulo. A  to 
určitě nikdo z  nás nechce. Dalo 
by se říci, že se jedná o  jakýsi 
kompromis. Myslím, že je důle-
žití vnímat při rozhodování věci 
v  širších souvislostech a  přede-
vším s  pohledem do budoucna. 
Často mi v  tom pomáhá týmová 
spolupráce s  lidmi, kteří do dané 

sLOVO sTAROsTy

strana 12



   

problematiky odborněji vidí. 
Tímto jim za toto oporu a podpo-
ru chci poděkovat.

Škodiči - stále jedni a titíž

Rozhodl jsem se otevřít i  tuto 
nemilou záležitost, která je však 
v  lidské společnosti bohužel běž-
ná. Mrzí mě, že jsou u nás ve měs-
tě na scéně stále stejní lidé, kteří 
se navíc podílejí na komunální 
a  veřejné práci a  kteří se vyžíva-

jí v  házení klacků druhým pod 
nohy. V jakémsi maření a věčném 
zesložiťování věcí jenom proto, 
aby nefungovaly. Jsem přesvědče-
ný, že se, aniž bych je pochopitel-
ně jmenoval, v tomto mém zamy-
šlení najdou. A  vcelku se těším, 
až potrefené husy začnou kejhat. 
Už to tu jednou bylo. Toto zákeřné 
chování je v  jejich věku nedůstoj-
né. Pro zastupitele i  mé pracovní 
kolegy, kteří s tím poté přijdou do 
styku, často i směšné až trapné. Ne-

   

mám žádný důvod si vážit lidí, kteří 
všemožně hledají důvody, aby něco 
nešlo, mám rád lidi tvůrčí.

s úsměvem jde všechno lépe

Abych nekončil své stodenní 
hodnocení chmurně, obracím list 
a  usměji se. Asi tak mě většina 
z vás zná. Chtěl jsem tímto člán-
kem a  hlavně svými obyčejnými 
slovy občanům sdělit důležitá té-
mata, která úzce souvisejí s měs-

tem. Chtěl jsem jasně dát najevo, 
že na věci mám svůj osobní názor 
a  neschovávám se alibisticky za 
jiné. Chtěl bych poděkovat těm 
zastupitelům i  kolegům z  úřadu, 
kteří podporují týmovou práci 
a kteří mají viditelný zájem pod-
porovat rozvoj města s pohledem 
především k občanům.

Libor Koldinský

sLOVO sTAROsTy
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OsLAVy 65 LET čiNNOsTi ZáKLADNÍ UMěLECKé ŠKOLy
V TýNiŠTi NAD ORLiCÍ A 30 LET OD ZásADNÍ PŘEsTAVBy BUDOVy ŠKOLy

   

Dulíčka. Oba se mimo učitelskou 
práci angažovali v hudebním spole-
čenském životě v  místě. K  dalšímu 
rozšíření hudebních oborů a zkvalit-
nění výuky došlo za působení ředite-
le Jiřího Nováka, který převzal novou 
školu s cílem vybudovat z ní důstojný 
stánek hudebního, výtvarného, dra-
matického a tanečního umění.

Od září 1983, kdy byla stavba za-
hájena, bylo občany města, pracují-
cími týnišťských závodů a členy spo-
lečenských organizací odpracováno 
18 216 neplacených brigádnických 
hodin. Bylo vytvořeno dílo v celkové 
hodnotě 3 585 000 Kčs.

Stará budova LŠU byla pouze pří-
zemní. Bylo v ní pět učeben a sociál-
ní zařízení. Budova neodpovídala po 
stránce hygienické, požární ochrany, 
nestačila k  výuce všech dětí, neza-
jištovala výuku předmětů v  odpo-
vídajících podmínkách. Proto rada 
MěstNV v Týništi nad Orlicí rozhod-
la zařadit přestavbu budovy Lidové 
školy umění do akce „Z“.

Do funkce stavbyvedoucího byl 
jmenován Josef Kuželka, stavební 
dozor vykonávala vedoucí odboru 
výstavby MěstNV Jindra Prausová. 
Velký podíl na vzniklém interié-
ru nové LŠU mají pracovníci n. p. 
ČSHN, kteří provedli obložení všech 
místností a vyrobili doplňující náby-
tek. Pracovníci SHN se úkolů zhostili 
velmi dobře a  dokázali, že v  našem 
městě jsou stále dobří řemeslníci.

Nová LŠU má 11 učeben, učebnu 
tance, učebny pro výtvarnou výcho-
vu, ředitelnu, sborovnu, moderní 
sociální zařízení. Součástí LŠU je 
i koncertní sál pro 80 posluchačů. Je 
umístěna v  těsné blízkosti SK ROH 
a dopluje tímto kulturní areál.

Karel Procházka, Jindra Prausová
Týnišťský zpravodaj – duben 1987

Akce ZUŠ:
•	 V  pondělí 3.  dubna se koná žá-

kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hodin v sále ZUŠ.

•	 V pondělí 10. dubna se koná žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hodin v sále ZUŠ.

•	 Ve středu 12. dubna se koná slav-
nostní zahajovací koncert oslav 
ZUŠ Týniště nad Orlicí. Na tom-
to koncertě se představí Bigban-
ďata, dechový orchestr společně 
s mažoretkami a na závěr progra-
mu Mladý týnišťský big band, z.s. 
Začátek koncertu je v 18.00 hodin 
v Kulturním domě.

•	 V pondělí 24. dubna se koná Kon-
cert komorních souborů. Zde 
vystoupí kromě jiných také smyč-
cový orchestr, kytarový soubor 
a  pěvecké sbory. Začátek koncer-
tu je v  18.00 hodin v  Kulturním 
domě.

   

Lidová škola umění
Téměř po tříletém období byla 

dokončena náročná adaptace lidové 
školy umění a  po předcházející ko-
laudaci 2.  března  1987 předána do 
užívání. V  současné době se prová-
dí příprava na zahájení vyučování., 
která spočívá v  kompletaci vnitřní-
ho zařízení a  vybavení jednotlivých 
učeben a  místností. Dne 1.  května, 
po májové manifestaci, bude škola 
v  dopoledních hodinách přístupná 
veřejnosti.

Po dokončení této významné 
akce „Z“ přibyl opět další objekt do 
komplexu školských zařízení našeho 
města. Vraťme se alespoň krátce ně-
kolik desítek let nazpět k vývoji hu-
dební výchovy v našem městě.

V předválečných letech vyučovalo 
v Týništi n. Orl. několik soukromých 
učitelů převážně hru na housle a kla-
vír. Nejznámější byla hudební škola 
Stanislava Fettra, významné osob-
nosti tehdejšího hudebního a spole-
čenského života v místě, pozdějšího 
profesora gymnázia v  Rychnově n. 
Kněžnou. V  roce 1931 se přistěho-
val do Týniště n. Orl. učitel hudby 
Jaroslav Dulíček, výborný houslista 
a hudební pedagog. Z jeho školy poz-
ději vyšla řada velmi dobrých hudeb-
níků - klavírista prof. Borek Srdečný, 
houslisté Jiří Novák, nynější ředitel 
LŠU, K. Novák, učitel ZŠ, J. Kopá-
ček, M. Čech, V. Zeman, J. Hašek, M. 
Ulrych z Borohrádku. Mnozí z nich 

se uplatnili ve velkých orchestrech, 
s nimiž vystupovali na řadě koncertů 
v tuzemsku i v zahraničí.

Učitel Jaroslav Dulíček se stal 
v roce 1945 spoluzakladatelem míst-
ní pobočky Městské hudební školy 
v  Chocni (ředitel Doležal) s  cílem 
realizovat v  nových podmínkách 
moderní výuku hudebních nástrojů. 
Učilo se na různých místech, jak to 
dovolovala místní situace: v bývalém 
ochodu u Hlaváčků, v obecní škole, 
v přízemí domu čp. 195 vedle kina, 
v  prostorách dnešního kadeřnictví 
na náměstí.

V  roce 1951 se místní odbočka 
choceňské hudební školy osamo-
statnila a stala se Městskou hudební 
školou v  Týništi nad Orlicí. Měst-
NV tehdy uvolnil pro činnost této 
školy budovu bývalého „chudobin-
ce“ (útulku pro přestárlé, opuštěné 
občany), která po nejnutnějších 
úpravách sloužila až do zahájení ge-
nerální rekonstrukce. V  roce 1961 
po vydání nového školského zákona 
byla zřízena Lidová škola umění. Ve 
vedení se postupně vystřídalo 7 ře-
ditelů, soudruzi Hoffman (pouze půl 
roku), Špatenka, Kubíček, Dulíček, 
Zachař a Novák. Hudební výchova se 
v začátcích zaměřila na hru na hous-
le, klavír, později akordeon, kytaru 
a hudební nauku.

Největšího rozmachu dosáhla 
hudební škola za působení ředitele 
Kubíčka za účinné pomoci Jaroslava 

Zápis budoucích prvňáčků našeho města
Zápis do prvních tříd školního roku 2017/2018 se koná 3. 4. 2017 

v pondělí od 13.30 do 17.00 hodin. Zápis proběhne v budově I. stup-
ně naší Základní školy v Týništi nad Orlicí.

K identifikaci žáka přinesou rodiče k zápisu rodný list dítěte.
Není-li dítě tělesně nebo duševně vyspělé a rodič bude žádat o od-

klad školní docházky, vyplní u zápisu žádost o odklad a nejdéle do 
1.  6.  2017 doloží posouzení příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného nebo klinického lékaře.

Rodiče mohou předložit posouzení s příslušnou dokumentací již 
přímo u zápisu. Pro školní rok 2017/2018 budou přijímáni budoucí 
prvňáčci do tří tříd. Počet žáků s přiznanými podpůrnými opatře-
ními druhého až pátého stupně ve třídě bude určen dle možností 
školy.

Zápis je složen z formální části, kdy zákonný zástupce dítěte vypl-
ní žádost k plnění povinné školní docházky, a rozhovoru pedagogic-
kého pracovníka s dítětem, kdy se bude jednat o orientační posou-
zení formou rozhovoru za přítomnosti rodičů.

Každému dítěti bude přiděleno při zápisu registrační číslo. Pod 
tímto číslem bude na budově školy a webových stránkách zveřejně-
no rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

V  případě odkladu školní docházky budou rodiče vyrozuměni 
písemnou formou.

Všechna tato opatření a nařízení jsou dána vyhláškou č. 48/2005 
Sb., o základním vzdělávání MŠMT.

 Mgr. Milan Kajn, ředitel ZŠ Týniště n.O.
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KULTURNÍ, sPOLEčENsKé A sPORTOVNÍ AKCE - DUBEN 2017

datum- den čas název druh místo konání

So 1. 4. 18:00 – 22:00 Taneční polepšovna - věneček Tanec Kulturní dům

Ne 2. 4.
15:00 – 16:00 Jak se honza učil čarovat - Pohádkový muzikál Pohádka Kulturní dům

16:00 – 18:00 Kdo si hraje, nezlobí Hry DDM

Po 3. 4.
17:30 – 19:30 Pondělní pedig Hry DDM

18:00 žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného 
oboru Koncert Sál ZUŠ

Čt 6. 4. 15:00 – 18:00 Bazar oblečení, hračky, sport. potřeby MC Ratolest

Pá 7. 4. 18:00 – 21:00 Večerní deskovky Hry DDM

So 8. 4.
09:00 – 11:00 Zápis do tanečních kurzů pro začátečníky na podzim 2017 Kulturní dům

09:30 – 16:00 Dominion tour Hry DDM

Ne 9. 4. 16:00 – 18:00 Taneční odpoledne Tanec Kulturní dům

Po 10. 4.
17:30 – 19:30 Velikonoční FiMO Dílny DDM

18:00 žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného 
oboru Koncert Sál ZUŠ

Út 11. 4. 17:30 – 19:30 Velikonoční FiMO Dílny DDM

St 12. 4.
18:00 slavnostní zahajovací koncert ZUŠ Hudba Kulturní dům

19:00 – 15:30 Velikonoční holčičiny Dílny DDM

Čt 13. 4.

09:00 – 15:30 Velikonoční holčičiny Dílny DDM

07:30 – 16:00 Výlet do vodního domu Poznávací DDM

10:00 – 11:00 Pohádkové čtení a tvoření Hry MC Ratolest

St 19. 4. 17:00 shOW DANCE – přehlídka tanečních kroužků DDM Tanec Kulturní dům

Čt 20. 4.

17:00 Eva Pilarová a helena Štefanová – vernisáž výstavy – 
FOTOOBRáZKy

Výstava Knihovna

19:00 Eva Pilarová – koncert Hudba Kulturní dům

20:00 – 22:00 Večerní dílna pro rodiče Pletení MC Ratolest

Pá 21. 4. 16:30 Běh o velikonočního beránka Sport Atlet. stadion

So 22. 4.
09:00 Adlerův šmajd – 3. ročník vlastivědného pochodu Turistika Vodárenská věž

14:00 2. petrovické folkování - folkový festival Hudba Petrovice

Ne 23. 4.
06:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Hobby Areál chovatelů

16:00 – 18:00 Veselá trojka – koncert Hudba Kulturní dům

Po 24. 4.
17:30 Motýlí nebo kocouří tričko Dílny DDM

18:00 Koncert komorních souborů Hudba Kulturní dům

St 26. 4. 15:00 – 18:00 Zahradní slavnost – čarodějnice na koštěti Zábava MC Ratolest

Pá 28. 4.

15:00 Botanická vycházka do lesa stávek a Voklik Turistika

17:30 čarodějnice na zahradě DDM Zábava DDM

19:30 Velký holky nepláčou Divadlo Kulturní dům
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■ 22. 4. (Ne) společná návštěva pohádky pro děti s názvem: Jak se honza 
učil čarovat. Kulturním dům, od 15 hodin.

■ 6. 4. (St) Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole 15-18 
hodin

■ 10.–14. 4. (Po-Pá) Velikonoční týden v MC

■ 13. 4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNihOVNě, od 10:00
h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 20. 4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: pletení z papíru

■ 26. 4. (Čt) Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti - v rámci krouž-
ků Včelička a Všeználek. S programem: 15-17 h. tvoření, soutěže, zpívání 
a 17:00 – opékání párků…
 
Plánujeme:
Besedu s M. Kašparovou o lesní školce LESOKRUH v Třebechovicích p. O.
 

MATEŘsKé CENTRUM RATOLEsT

DALŠÍ AKCE V DUBNU:

Kontakty výboru MC Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC dUBen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
ROlnIČKA-Flétnička
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

13:30-18:00
13:45-14:30
15:00-15:45

ÚT

HeRnA
MIMInKA (0-5 měsíců - nesedící)
MIMInKA (5-12 měsíců, sedící)

09:00-11:30
09:30-10:15
10:30-11:15

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

13:30-17:00
13:30-14:30 
15:00-15:45
16:00-16:45

sT

HeRnA
ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

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

HeRnA
FlÉTnA – škol. pokr.
VČelIČKA
VŠeZnÁleK
FlÉTnIČKA - pokr.

13:30-18:00
13:30-14:30 
15:00-15:45 
16:00-17:00 
17:00-18:00

ČT
dětský klub Koala
(angličtina pro nejmenší, soukr. akce)

08:00-12:00 soukromá Angličtina

Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-18:00

PÁ
HeRnA s programem od 10 h.
(montessori herna a dílna)

09:30-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:00-18:00 
od 15:30 h.

čEsKOBRATRsKá CÍRKEV EVANGELiCKá

     

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden 
na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 
Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, 
až nakonec vyhladověl.

Matouš 4,1-2

V  postní době společně přemýš-
líme o Kristově pokušení na poušti. 
Ježíš po svém křtu a před svou ces-
tou do světa, před svou cestou směr 
Jeruzalém, směr Golgota, odešel 
na poušť, kde se postil čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí. Ježíš na poušti pouze 
nehladoví, soustřeďuje se, vede zápas 
se zlem, s  tím zlým, s  kterým si to 
musí před svou cestou do Jeruzaléma 
vyříkat a vyřídit. Ani křesťan v době 
postní, čtyřicet dní před Velikonoce-
mi, jenom nehladoví, ale soustřeďuje 

se, hledá, v  čem se nyní, tento rok, 
skrývá zlo, které se ho snaží nahlo-
dávat a svést od Boha, jaký má výraz, 
čím letos argumentuje, co slibuje. 
Čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Čtyřicet dní a čtyřicet nocí se Ježíš 
připravoval na poušti na zápas s tím, 
kterého pak rozpoznal, kterého přes 
jeho skrytost a zahalení identifikoval. 
Čtyřicet dní a čtyřicet nocí v postní 
době máme na to, abychom kolem 
sebe a  v  sobě rozpoznali zlo, aby-
chom se ho snažili odhalit. Ne proto, 
abychom druhé kádrovali a ukazova-
li na ně prstem, ale abychom poznali 
tu sílu, tu moc, která nás táhne, od-
řezává od Boha, od Krista, že v něho 
pak ztrácíme důvěru.

Pane, drž nás na cestě za sebou. 
Dej, ať se vždy v našem srdci, v na-
šem životě obnovuje důvěra a  spo-
lehnutí na tebe. Amen.

Píseň:
1. Odpusť, že dnes tak jako včera 

jsem tobě věrnost sliboval. |: Odpusť, 
že z  rána do večera jsem tebe skut-
kem zrazoval. :|

2. Odpusť, že jsem nevyslech’ bra-
tra, který se mne na radu ptal. |: Od-
pusť, že jsem se díval spatra na toho, 
který klopýtal. :|

3. Odpusť, že nad svou hněvivostí 
nechal jsem slunce zapadnout. |: Od-
pusť, že jsem dnes bez milosti slepé-
ho nechal upadnout. :|

4. Odpusť mi, Pane, zase znova, 

odpusť mi každý lásky dluh. |: Od-
pusť všechna zbytečná slova, odpusť, 
jenž slitovný jsi Bůh. :|

Píseň z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku č. 688 Odpusť (nápěv i text 
M. Rejchrt)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v dubnu (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

9. 4. – 10.30 h bohoslužby s neděl-
ní školou

14. 4. Velký pátek – 15.30 h boho-
služby s Večeří Páně

16. 4. Neděle Velikonoční – 10.30 
h bohoslužby s Večeří Páně

Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O čiNNOsTi MěsTsKé POLiCiE V TýNiŠTi NAD ORLiCÍ ZA ROK 2016

   

V  roce 2016 bylo městskou po-
licií evidováno 463 závažnějších 
událostí. Je to malý nárůst od roku 
2015. Do konce září  2016 měla 
kriminalita klesající tendenci, evi-
dovali jsme cca 250 přestupků. Od 
počátku října do konce roku se 
zásadním způsobem zvýšil počet 
událostí a to z 250 na celkový počet 
463 událostí.

Hlavní příčinu podzimního ná-
růstu spatřujeme v  protiprávní 
činnosti cizích osob, které nebyly 
schopny se aklimatizovat na pod-
mínky a  zvyklosti v  Týništi n/O. 
Další příčinu spatřujeme ve finanč-
ní negramotnosti některých sociál-
ně slabých občanů, kteří získáním 
zaměstnání a příjmu nebyli schop-
ni s nabytými prostředky pracovat 
a  vydělané částky investovali zpět 
do naučeného způsobu života.

Na rozdíl od jiných městských 
policií je činnost naší městské po-
licie směřována k  ochraně veřej-
ného pořádku, občanského souži-
tí, majetku, dodržování právních 
předpisů obce a tvoří cca 50 % naší 
činnosti. Zbytek tvoří dohled nad 
dopravou a  další doplňkové pre-
ventivní činnosti.

Co se týká jednotlivé kriminality, 
převládají přestupky proti veřejné-
mu pořádku, vandalství, poškozo-
vání laviček, košů. U  občanského 
soužití se jedná o  vyhrožování od 
újmy na zdraví, po běžné schvál-
nosti. U  majetkových deliktů pře-
vládají krádeže jízdních kol, kráde-
že v obchodech apod. U přestupků 
vztahující se do místních záležitostí 
veřejného pořádku se o něco méně 
snížil počet odchycených zvířat, ze-
jména psů, a  snížilo se i  množství 
oznámení na podomní prodejce.

Z celkového počtu událostí byla 
zhruba polovina vyřešena ve zkrá-
ceném správním řízení blokovou 
pokutou a  čtvrtina oznámena 
správním orgánům k dalšímu opat-
ření. Zbytek událostí byl vyřešen 
jiným opatřením, a to u osob star-
šího věku a u osob mladších 15 let 
odklonem od správního řízení, kde 
byly věci řešeny prací ve veřejném 
zájmu apod. Tuto službu zejména 
vítají rodiče k nápravě dětí.

Městská policie ve své činnosti 
nejvíce spolupracuje při zajišťová-
ní místních záležitostí veřejného 
pořádku s Policií ČR. Spolupráce je 

   

tak úzká, že se hlídky o případných 
rizicích vyplývajících z  jednotli-
vých dnů operativně informují. Při 
zákrocích se navzájem podporují 
a  vypomáhají. Aby byl zákrok co 
nejrychlejší, informují se hlídky 
o tom, která z hlídek může co nej-
rychleji zakročit.

Co se týče preventivní práce se 
staršími lidmi a  s  dětmi, besedy 
a  preventivní akce se vzájemně 
doplňují, ku prospěchu cílových 
skupin.

Městská policie dále úzce spolu-
pracuje se všemi odbory městského 
úřadu, s  příspěvkovými organiza-
cemi, například:

s  odborem správy majetku - po 
administrativní smršti se nám po-
dařilo stanovit dopravní značení 
na příjezdových cestách do Týni-
ště n/O. Další úpravy dopravního 
značení budou stanovovány již na 
místních komunikacích v průběhu 
roku 2017 a 2018,

se stavebním odborem se stráž-
níci podíleli na zpracování podkla-
dů pro případný budoucí kamerový 
systém,

s  odborem životního prostředí 
na stanovování pořádku na trav-
natých, zalesněných plochách, od-

kládáním odpadu mimo vyhrazená 
místa apod.
•	 se službami města při čištění ko-

munikací, úklidem apod.,
•	 se školkami, školami, klubem 

důchodců při preventivních ak-
cích,

•	 s  automotoklubem při výuce 
a konání dopravních soutěží pro 
děti

•	 a s dalšími.

Významným způsobem k  od-
halování protiprávního jednání 
přispěli sami občané. Jenom díky 
včasným oznámením se podařilo 
pachatele ihned po spáchání pro-
tiprávního jednání zadržet a  po-
trestat. Věřím, že vzájemnou spolu-
prací a důvěrou k nám a kolegům 
z obvodního oddělení se nám všem 
v Týništi n/O podaří zlepšovat bez-
pečnost a pořádek.

Co se týče organizace a činnosti 
městské policie od počátku ledna 
do konce dubna 2017 bude činnost 
zásadně omezena z  důvodu pravi-
delného proškolování strážníků.

Martin Štěpánek,
velitel MP

14:00  Povolání, které naplňuje  
 Může učitel vykonávat svoji práci  
 s radostí? Co může dělat pro svůj 
  rozvoj?

16:00 Škola a šťastné dítě
 Může být dítě ve škole šťastné?
 Dají se protnout individuální 
 potřeby dětí s každodenní výukou?

18:00 Předškolní vzdělávání
 na rozcestí
 Jak ulehčit dětem život v předškolním 
 vzdělávání? Co dnes potřebují 
 mateřské školy? A co chce společnost? 

14:00 Učitel 21. století: expert 
 nebo průvodce?  
 Kolik prostoru má dát učitel 
 dětem? Jsou žáci příjemci 
 informací nebo objevitelé? 

16:00 Hodnocení, které pomáhá 
 dětem růst 
 Jak oceňovat, hodnotit, jak neubít 
 vnitřní motivaci dětí? 

18:00 Jak má vypadat škola, která 
 připravuje děti do tohoto světa?  
 Jak učit žáky myslet a zvládat
 změny? Co si děti odnesou do
 života? Je naše škola schopná 
 reagovat na proměny společnosti? 

st

st

st

čt

čt

čt

st

st

čt

čt

čt

15:30 Učitel koučem  

 

17:30 Agrese je OK
 

10:30 Čtením a psaním  
 ke kritickému myšlení,  
 aneb Jak zavádět dílny  
 čtení  
 

15:30 Co může podpořit  
 komunikaci mezi  
 učitelem, 
 žákem a rodičem?
 

17:30 Motivující hodnocení  
 v praxi 
 

M
ístní akční plán vzdělávání pro K

ostelecko, 
Třebechovicko a Č

ernilovsko

Konference pro všechny, 
Které zajímá vzdělávání

program workshopy

26 ― 27 ⁄ 4 2017 
nový zámek 
v Kostelci nad orlicí

Doprovodný 
program pro děti.
Vstup zdarma
map.nadorlici.cz
konference21@nadorlici.cz

Prezentace mateřských, základních 
a středních škol z regionu.



ZE sTARýCh JÍZDNÍCh ŘáDů iV.

     

Poslední díl seriálu o  historic-
kých jízdních řádech bude struč-
ným přehledem vývoje osobní 
dopravy v  traťovém úseku Hradec 
Králové – Týniště nad Orlicí v dru-
hé polovině 20. století. Ti, kdo 

vlakem cestují pravidelně, mohou 
se současným jízdním řádem po-
rovnat, jak se lišila nabídka spojů 
v  jednotlivých desetiletích a  zda 
ten jejich vlak jezdil třeba již v roce 
1951.

Přiznejme si ale, že knižní jízd-
ní řád se co nevidět stane muzejní 
záležitostí. Dnes stačí pár kliknutí 
v počítači nebo letmých gest po dis-
pleji chytrého telefonu a požadova-
né spojení je vyhledáno. Nadšenců, 

kteří listují nádražáckou biblí je už 
poskrovnu. Doba elektronická je 
neúprosná.

(Konec. JŘ z archivu ČD)

Adam Prokeš

   

O  výstavu retrospektivní no-
vinářské fotografie pana Ludvíka 
Uhlíře, kterou pořádala Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí a Ga-
lerie Jaroslava Dostála, je mezi 
občany nemalý zájem. Už samou 
vernisáž navštívilo bezmála šedesát 
lidí. Dovolím si použít svá slova, 
kterými jsem výstavu zahajoval.

„Určitě se nemýlím, mnozí z vás 
Ludvíka Uhlíře velmi dobře znají. 
Fotograf, kameraman, žurnalis-
ta. Tak jsem jej poznal i  já, který 
se především do jeho černobílých 
fotografií plných atmosféry zami-
loval na první pohled. Dlouhá léta 
byl žurnalistou, který své fotografie 
doprovázel články o životě ve svém 
okolí. Na tomto profesním poli 
jsem s panem Uhlířem měl tu čest 
jistou dobu spolupracovat.

Ludvík Uhlíř má k našemu měs-
tu blízký vztah. Působil zde jako 
lesní praktikant, třináct let byl 
zdejším občanem, pracoval ve foto-
grafickém a filmovém studiu, které 
v našem městě založil.

První jeho otištěnou reportážní 
fotografií byl snímek čápat na hníz-
dě na častolovickém zámku z roku 
1947. Fotografovat začínal velkým 
přístrojem na skleněné desky, pak 
postupně přecházel na fotoaparáty 
6 x 9, 6 x 6, 6 x 4,5 cm, na kino-
filmový přístroj, načež poměrně 
brzy přesedlal na digitální techni-
ku. Nelze pominout, že zatímco se 
fotopřístroje postupně zmenšovaly, 
snímky na stránkách novin a časo-
pisů se zvětšovaly.

   

Velkým koníčkem se pro něj sta-
ly lovy beze zbraně. Jako milovník 
lesa a myslivosti zvěř lovil vždy jen 
fotoaparátem. Ludvík Uhlíř vydal 
spoustu reprezentativních foto-
grafických knih o  našem regionu 
a  o  lesní zvěři, lesnictví a  mysli-
vosti. Jeho jméno, jakožto autora, 
se vyskytuje pod snímky a  texty 
v  sedmatřiceti knižních titulech, 
z čehož šest je plně jeho dílem. Vě-
noval se takřka denně reportážní 
fotografii, kdy objektiv zaměřoval 
na lidi při různých činnostech. Je to 
prostě jedním slovem patriot, který 
má rád svůj region, lidi a  přírodu 
v  něm. Proto jste jej mohli potkat 
vždy tam, kde se něco dělo.

A  právě z  toho je výstavní vý-
běr expozice Foto: Ludvík Uhlíř, 
jak byly většinou označovány jeho 

otiskované fotografie. Na výstavní 
panely samozřejmě nelze umístit 
všechny autorovy otištěné repor-
tážní fotografie z  let 1947 až 2016, 
jde o  namátkový výběr, o  pestrý 
průřez. I  tak exponáty mnoho na-
povědí o životě lidí v té době.

Já mu rozhodně přeji nejen 
pevné zdraví, ale především ještě 
velkou dávku tvůrčí energie a  jak 
si my, milovníci fotografování, 
mezi sebou říkáme – dobré světlo. 
A  vám milí návštěvníci příjemný 
prožitek z  výstavy. Závěrem bych 
rád poděkoval personálu knihovny 
a Štěpánu Tomašíkovi z Galerie Ja-
roslava Dostála za uspořádání této 
expozice“.

Libor Koldinský, starosta města
Fotogalerii naleznete  

na 2. straně obálky.

FOTO: LUDVÍK UhLÍŘ
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Poslední zastávkou Legiovlaku 
na jeho pouti Královéhradeckým 
krajem bude od 18. dubna město 
Kostelec nad Orlicí. Třináctivozo-
vá souprava mapující život a  boj 
Čechoslováku v  1. světové válce 
zde zůstane do 23. dubna a pak se 
přesune do Letohradu.

Legiovlak, projekt Českoslo-
venské obce legionářské, připo-
míná 100. výročí boje českoslo-
venských legií za samostatný stát. 
Souprava historických vagonů, 
která vznikla za podpory Minis-
terstva obrany ČR a  mnoha dal-
ších institucí, projede do roku 
2020 celou Českou republiku 
a  Slovensko. V  současnosti se 
Legiovlak skládá z 13 zrekonstru-
ovaných vagonů, jakými se dese-

titisíce čs. legionářů přepravovaly 
napříč Ruskem po Transsibiřské 
magistrále v  letech 1918–1920. 
Průjezd kolem světa domů do 
Československa si legionáři čas-
to museli vynutit tvrdým bojem 
s bolševiky a vlastní krví.

Legiovlak představuje naši 
vojenskou historii nejen široké 
veřejnosti, ale zaměřuje se pře-
devším na školní mládež, které 
je sto let stará historie poněkud 
vzdálená. Proto jsou připraveny 
skupinové prohlídky, na které se 
lze dopředu objednat prostřed-
nictvím formuláře na webu www.
legiovlak.cz (nebo na e-mailu 
skoly@legiovlak.cz) a  domluvit 
si přesný čas. „Jen za loňský rok 
jsme byli ve 28 městech a navští-

   

vilo nás více než 175.000 lidí,“ 
říká Jiří Charfreitag, tajemník 
projektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku 
může na místě zjistit, jestli měl 
legionáře mezi svými předky. Po-
sádka ve vagonu, který je ozna-
čený jako Plukovní prodejna, 
dokáže hledat konkrétní osoby 
v  databázi, kterou se i  díky ná-
vštěvníkům daří doplňovat o  fo-
tografie, dokumenty, vzpomínky 
i hmotné předměty z pozůstalos-
tí. Od výjezdu Legiovlaku v  roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 
2 000 karet legionářů.

Expozice Legiovlaku je přístup-
ná zcela zdarma každý všední den 
od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 
9:00 do 19:00. Komentované pro-
hlídky s průvodcem pro veřejnost 
bez objednávky začínají každý 
den od 13:00 a opakují se v pravi-
delných hodinových intervalech.

Historické vagony Legiovlaku 
jsou zrekonstruovány tak, aby 
věrně odpovídaly dobovým reá-
liím a  návštěvníkům co nejblíže 
přiblížily podrobnosti z legionář-
ského života a jejich boje. Soupra-
vy legionářských vlaků byly totiž 
kasárna na kolejích a legionáři se 
museli postarat o vše sami a ještě 

v  pohybu. V  běžném provozu se 
letos poprvé představil vůz pro 
ubytování důstojníků, který je 
třináctým vozem soupravy. Nový 
vagon je upraven jako zázemí 
pro velitele, a  každý návštěvník 
může porovnat, jak na tom byli 
prostí vojáci v  tzv. těpluškách až 
pro 16 mužů, oproti důstojníkům 
v  luxusních salonních vozech. 
Dále si návštěvníci mohou pro-
hlédnout další vagony ze života 
legionářů například vůz polní 
pošty, nejspolehlivější prostředek 
komunikace na celé tehdejší Sibi-
ři, zdravotní vůz, kovářský vagon 
s  obráběcí dílnou či krejčovský 
vůz. Způsob boje legionářů pak 
přiblíží improvizovaný obrněný 
vůz, který je po zuby vyzbrojený 
dělem a  kulomety, štábní vagon 
pro plánování operací, či plošino-
vé vozy s materiálem včetně obr-
něného automobilu Austin. Další 
informace najdete na webu www.
legiovlak.cz.

Kontakt pro média: 
Miloš Borovička,  

tiskový mluvčí,  
borovicka@csol.cz, 602 519 828

Jiří Charfreitag,  
tajemník projektu,  
legie100@csol.cz, 734 851 530
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žiJÍ MEZi NáMi - PAVLi PETROV, ROčNÍK 1935

   

Masopust v MŠ U Dubu

Děti si přinesly do mateřské ško-
ly masky, které jim připravily jejich 
maminky, a dopoledne si užily plné 
zábavy. Chodily po školce a za do-

provodu písní a hudebních nástrojů 
představovaly své masky ve všech 
třídách. Paní kuchařka za odměnu 
upekla vdolky a všichni jsme si na 
nich moc pochutnali.

Bc.et Bc. Renata Horká

MŠ U DUBU

     

Prvým, s kým a o kom budeme 
dnes povídat a psát, je rodina Pavla 
Petrova.

S  Pavlem Petrovem jsem se se-
tkal koncem roku 2016 a  vysvětlil 
mu, co s Liborem Koldinským při-
pravujeme. Domluvili jsme se, že 
bude prvým cizincem v  Čechách, 
o  kterém napíšeme v  dubnu v  tý-
nišťském Zpravodaji. Když jsem se 
s ním sešel, abychom se definitivně 
domluvili, byl 7.  březen  2017, tak 
mi sdělil, že o  žádnou popularitu 
nemá zájem a  ať to pustím z  hla-
vy. Ale nakonec jsme se na všem 
shodli. Závěrem mi nakonec řekl, 
že nechce číst, co jsem napsal. Že si 
to přečte až ve Zpravodaji. A já tam 
březnový Zpravodaj zapomněl.

Pavel Petrov pracoval v  Elitexu 
v Týništi nad Orlicí od roku 1970, 
zde jsem ho poznal a  také o  něm 
hodně slyšel, že je šikovný sou-
stružník. Dlouho jsme se spolu po-

tkávali a taky začínali. Pavel je dost 
zamyšlený a  málomluvný člověk. 
Každý, kdo jej poznává, tak to ví.

Pavel Petrov přicestoval do Čech 
v roce 1961 v květnu. Byl sám. Při-
jel z Bulharska. Jeho rodná vesnice 
(obec) se jmenuje Malomirovo, 
v  okrese Jelchovo, kde se vyučil 
soustružníkem a  v  Jelchovu jako 
soustružník pracoval. Krajským 
(oblastním) městem je město Jam-
bol.

Pokud někdo chcete tuto oblast 
určit přesněji, tak hledejte na jiho-
východě Bulharska. Jambol leží asi 
90 km od lázeňského města Burgas.

Od roku 1961 do roku 1970 byd-
lel v Dobrušce. Pracoval v podniku 
Adast. V roce 1970 (podzim) využil 
s rodinou nabídku závodu tkalcov-
ských stavů, bydlení ve městě Týni-
ště nad Orlicí a přestěhovali se. Od 
roku 1970 žije ve městě a bydlí na 
sídlišti U Dubu.

Na otázku, jaký byl důvod vy-
cestování z Bulharska, mi sdělil, že 
tenkrát došlo mezi ČSR a  Bulhar-
skem k  dohodě o  výměně zkuše-
ností v oboru.

Pan Petrov se v  Dobrušce ože-
nil s  paní Jaroslavou (bohužel 
1. 1. 2017 zesnula), která pracova-
la v  Agrozetu v  Týništi nad Orlicí 
(tehdejším ředitelem byl pan Fries).

Pan Petrov je tatínkem dcery na-
rozené v roce 1962 a syna naroze-
ného v roce 1961. Syn Petr je stava-
řem, dcera pracuje v administrativě 
soukromé firmy v Praze. Dcera má 
Pavlovu vnučku.

V  Bulharsku v  roce 1961 zane-
chal rodiče, sestru a bratra, kteří do 
ČSR nikdy nepřijeli. Rodina Pavla 
Petrova jezdila do Bulharska ka-
ždých 3-5 roků, nejčastěji k  moři. 
Takže Bugas, Varna, Sozopol, Pri-
morsko, Pomorie mu mnoho říká. 
Na dotaz, zda mu někdo někdy 

z rodiny záviděl Českou republiku, 
říká, že nikdo nikdy.

Rodina Pavla Petrova je v České 
republice velmi spokojena. Rodiny 
si brzy zvykly a  jsou totální Češi. 
Mluví spolu česky nebo bulharsky.

V  Čechách má Pavel rád pivo. 
Jedenkrát v  týdnu chodí se spolu-
pracovníky Elitexu do hospody. 
Vyprávět o tom může Ruda Pytela 
nebo pan Zástěra.

Při přípravě článku jsme se bavili 
o ledasčem. Pavel mě poučil o bul-
harském koření, které z  Bulharska 
přivezla naše dcera. Od Pavla dnes 
vím, že se jmenuje čubrika a pou-
žívá se do jakéhokoliv masa. Také 
jsme se pobavili o sofijském koste-
le, který nese jméno Sofia.

Pavle, a na houby tady nechodíš? 
Jo, dříve jsem chodil, nyní ne.

Dan

Str. 23 – Masopust v Křivicích – dát popis k fotkám – je to krátký článeček – 
byl ve složce a znovu ho přikládám v příloze

Str. 24 – Královský karneval v MC Ratolest - – dát popis k  fotkám – je to 
krátký článeček – byl ve složce a znovu ho přikládám v příloze

Tiráž – foto na titulní straně: Josef Jedlička

   

Bruslení MŠ U Dubu

Předškolní děti z  naší mateřské 
školy se účastnily bruslení v Opoč-
ně. Vždy po dopolední svačince se 
oblékly do sportovního a  autobu-

sem jsme odjeli na zimní stadion. 
Bruslení bylo vedeno šéftrené-
rem mládeže HC. Opočno panem 
Zdeňkem Burym. Dětem se tato 
aktivita moc líbila a  vždy se na 
bruslení moc těšily.
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MAsOPUsT V KŘiViCÍCh

     

I letos jsme v Křivicích přivíta-
li jaro Masopustním průvodem. 
Masky byly krásné a  barevné, 
hudebníkům to hrálo jedna bá-

seň. Opět jsme strávili krásné 
společné odpoledne. Chtěla bych 
poděkovat všem zúčastněným 
rodinám, kterým příprava masek 

zabrala hodně času ale i rodinám, 
které nás rok co rok vítají s  bo-
hatým občerstvením. Jsem ráda, 
že se v  Křivicích udržují tradice 

a vesnice tak čas od času ožije.

Simona Pechová
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KRáLOVsKý KARNEVAL MC RATOLEsT

   

MC Ratolest pořádala v  březnu 
KRÁLOVSKÝ KARNEVAL! Sešlo 
se plno králů, princů, princezen, 
rytířů, šašků… bojovali jsme s dra-
kem, jezdili na koních, probouze-

li Šípkovou Růženku a  tancovali 
a zpívali s královskou kapelou Nic-
neuměl! Bylo nám „královsky“!

Jana Matušková


