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HEREC (L. Stolín)
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ŠAŠEK + SMRT (D. Šalata, D. Derner)

ŠAŠEK (D. Šalata)

TEMNO 2018



strana 03

SlOVO StAROStY mĚStA

SlOVO StAROStY mĚStA

temNO V ÚNORU SlAVÍ 20 let

ZPRÁVY Z RADNICe

Usnesení
25. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 18. 12. 2017

ráskovi, ještě v Evině režii.
Pamatuji se, jak jsme plni mladic-

kého elánu dělali všechno, aby naše 
první hra dopadla dobře. Poctivě 
zkoušeli, vyráběli kulisy, sháněli 
kostýmy, sponzory. Sami jsme dělali 
plakáty, lepili je na sloupy, házeli do 
schránek letáčky. Jen aby přišli něja-
cí diváci. Kdo chce jít na nýmandy, 
kteří hrají hru s  tak zvláštním ná-
zvem od někoho, jehož jméno v ži-
votě neslyšel. Ale diváci přišli a cho-
dí na nás pořád. Chvála divákovi!

Nějak se mi nechce věřit, že už je 
to 20 let. Ano, hrála jsem spoustu 
zajímavých rolí, celkem ve 14 hrách. 
Viděla jsem, díky divadlu, místa, 
kam bych se třeba nikdy nedosta-
la a  potkala skvělé lidi, kteří jsou 
dnes už součástí mého života. Stále 
ti mladí nadšenci. Mladíci s prášky 
na vysoký tlak, nedomykavost jícnu, 
štítnou žlázou. Mladíci s  karpála-
ma, tenisovým loktem, zánětem žil, 
zlomenou kyčlí. Brýle na dálku i na 
blízko, sluch nic moc. Ale pořád 
jsme ta parta „mladých lidí“.

Jediný, kdo za těch dvacet let ze-
stárl, je ta moje Karolínka .

Eva Bartošová
(kronikářka TEMNA)

TEMNO 1998

    

V  únoru 1998 jsem byla na ma-
teřské dovolené. Karolínce bylo 1,5 
roku. Jedno odpoledne u  nás za-
zvonil zvonek. Otevřu a  tam Eva 
Drábková. „Ahoj, není už nejvyšší 
čas vrátit se do divadla?“, povídá. Jo, 
jo, jo, skáču metr vysoko. Cokoliv, 
kdykoliv, jen když změním vzduch. 
Tohle všechno mi, samozřejmě, pro-
bíhá pouze v  hlavě. Ve skutečnosti 
zachovávám dekórum a říkám: „No, 
snad to není moc brzy.“ Kolem mě 
se batolí malá Karolínka. Eva: „Dá-

vám do kupy partu mladých lidí 
a chci zkusit divadlo jinak.“ Jo, jo, jo, 
skáču 2 metry vysoko. Už se těším. 
Ve skutečnosti: „Tak já uvidím, snad 
budu mít hlídání. Eva: „Takže, sejde-
me se v divadle.“ Paráda.

Bylo to zajímavé setkání. Eva a 6 
mladých herců. Nikoho z nich jsem 
neznala, ale myslím, že jsme si ten-
krát všichni „sedli“.

Eva má představu hrát hry sou-
časných autorů. Souhlasíme. Jdeme 
do toho. Vzniká tedy skupina, která 

bude součástí DS Jirásek, ale s jiným 
repertoárem. Chtělo by to nějaký 
název. Nějak se musíme jmenovat. 
Nápady? No, co vás první napadne, 
když se řekne Jirásek? Alois, Pso-
hlavci, Temno. Takže volba byla jas-
ná a 11. února 1998 oficiálně vzniká 
Divadelní skupina TEMNO při DS 
Jirásek a začíná zkoušet svoji první 
hru Unikání neboli cynismus od 
Martina Glassera. Eva měla pravdu. 
Je to úplně něco jiného než Majoro-
va famílie, ve které jsem hrála v Ji-

     

A) Schvaluje

1. Záměr prodeje bytové jednot-
ky č. 884/8 o  výměře 40,17 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí. Cena 
za 1 m2 od 18.000 Kč. Prodej se 
uskuteční na základě Pravidel 
pro prodej volných bytů z  ma-
jetku města v domech určených 
k prodeji.

2. Záměr směny pozemků v  ma-
jetku města Týniště nad Orlicí 
p. č. 195/1, par. č. 196/1 v  k. ú. 
Rašovice u  Týniště nad Orlicí 
a  pozemky par. č. 1887/6 a  po-
zemky par. č. 1887/7 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí za pozemky par. 
č. 2318/485, par. č. 2316/2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí dle GP č. 
1776-188/2017 a  za pozemky 
par. č. 699/2 v, par. č. 700/2, par. 
č. 237/4 v k. ú. Křivice dle GP č. 
171-188/2017. Směna je realizo-
vána v  rámci plánu vybudování 
cyklostezky.

3. Záměr prodeje a  zástavby části 
pozemků parc. č. 1075, parc. č. 
1076, parc. č. 1077, parc. č. 1090, 
parc. č. 1091, parc. č. 1092, parc. 
č. 1093, parc. č. 1094, parc. č. 

1095, parc. č. 1096, parc. č. 1097, 
parc. č. 1098, parc. č. 1182, parc. 
č. 1106 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
(lokalita Střed) za účelem vý-
stavby bytového domu v souladu 
s Územním plánem města Týniš-
tě nad Orlicí minimálně za cenu 
obvyklou určenou znaleckým 
posudkem.

4. Odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Týniště 
nad Orlicí dle nařízení vlády č. 
318/2017 za dne 11. 9. 2017.

5. Zřízení majetkového účtu na za-
knihování akcií ČSAD Ústí nad 
Orlicí.

6. Rozpočtová opatření č. 40 – 
41/2017.

7. Předběžně rozpočtová opatření 
k rozpočtu za rok 2017 pro ope-
race, které vzniknou za období 
od 18.  12.  2017 do 31.  12.  2017 
bez určení konkrétní výše v  Kč 
pro tyto rozpočtové změny: 
- upřesnění výše trans-
ferů v  případech jejich vypo-
řádání nebo z jiných důvodů, 
předběžné opatření se schvaluje 
na změny výdajové i  příjmové, 
- výdaje k odvrácení škod, 
prevenci havárií, řešení havárií 
a živelních pohrom, v ý -
daje ve stavu nouze, výdaje na 
vyměřené pokuty, výdaje dle 
pravomocného r o z h o d n u t í 

soudu a  další výdaje, kde může 
dojít ke škodám z důvodu časo-
vého prodlení. Provedené 
rozpočtové změny v  uvedených 
případech budou předloženy 
v  konkrétních částkách k  infor-
mování zastupitelstva na prvním 
zasedání roku 2018.

8. Rozpočet města pro rok 2018 takto: 
celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 – 4) 
 1 0 2 , 2 8 3 . 8 0 0 , 5 3 K č 
financování (tř. 8) 
 20,063.129,61 Kč 
celkové zdroje rozpoč-
tu 1 2 2 , 3 4 6 . 9 3 0 , 1 4 K č 
běžné a  kapitálo-
vé výdaje celkem (tř. 5 – 
6) 122,346.930,14 Kč 
celkové výdaje rozpoč-
tu 122.346.930,14 Kč. 
Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je schválen jako roz-
počet schodkový, scho-
dek je kryt finančními pro-
středky z  minulých let. 
Závazné ukazatele rozpočtu 
jsou v  dokumentu Rozpočet na 
rok 2018 vyčleněny v  sloupci 
Závazné ukazatele na rok 2018. 
Rozpis schváleného rozpočtu do 
plného třídění rozpočtové sklad-
by a  změny rozpisu rozpočtu 
v průběhu roku 2018 dle vyhláš-
ky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, v  platném znění, jsou 

v  kompetenci vedoucí finanční-
ho odboru.

9. Předběžně rozpočtová opat-
ření k  rozpočtu na rok 2018 
bez určení konkrétní výše 
pro tyto rozpočtové změny: 
• změny v  členění dle vyhlášky 
o  rozpočtové skladbě ve zně-
ní změn v  průběhu roku 2018, 
přijetí a realizace výdajů účelově 
poskytnutých plnění a  transfe-
rů.Provedené rozpočtové změ-
ny v  uvedených případech jsou 
v  kompetenci vedoucí finanční-
ho odboru a  budou předloženy 
k  informování zastupitelstva na 
jejich zasedáních v roce 2018.

10. Dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem o obcích poskyt-
nutí dotací v  té výši a  těm fy-
zickým a  právnickým osobám, 
které jsou uvedeny v  materiálu 
Rozpočet na rok 2018. Veškeré 
transfery jsou určeny k  použití 
do konce rozpočtového roku, 
pokud není nebo nebude v prů-
běhu běžného rozpočtového 
roku usnesením zastupitelstva 
stanoveno jinak.

11. Veřejnoprávní smlouvy na 
schválené neinvestiční a  inves-
tiční dotace z  rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí (bod A/10 
usnesení). Dotace všem sub-
jektům, s  výjimkou dotace pro 
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společnost AUDIS BUS, s. r. o., 
Rychnov nad Kněžnou, poskyt-
nout bez režimu de minimis. 
ZM pověřuje starostu města 
podpisem smluv pro subjekty 
uvedené v  následujícím sezna-
mu.

žadatel částka
Sportovní klub Ontário, z.s. 15 000 Kč
TJ Sokol Křivice 80 000 Kč
TJ Sokol Křivice 80 000 Kč
TJ Sportovní klub Petrovice 70 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 2 477 455 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 10 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 50 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 450 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 70 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 130 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 40 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 50 000 Kč
Sportovní klub Týniště nad Orlicí 50 000 Kč
TJ Sokol Týniště nad Orlicí 90 000 Kč
CrossAir, z.s. Týniště nad Orlicí 20 000 Kč
Běží.me.cz z.s. Slatina n. Zdobnicí 9 000 Kč
Euroregion Pomezí Čech, Moravy 
a Kladska 5 000 Kč

Galerie Jaroslava Dostála 5 000 Kč
Spolek přátel města Týniště 10 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Týniště 9 000 Kč
Římskokatolická farnost Týniště 20 000 Kč
OS " Za rozvoj Petrovic", Petrovice 10 000 Kč
OS " Za rozvoj Petrovic", Petrovice 25 000 Kč
OS " Za rozvoj Petrovic", Petrovice 25 000 Kč
Spolek kultuře na dosah, Týn. n. O. 25 000 Kč
Spolek kultuře na dosah, Týn. n. O. 25 000 Kč
Spolek kultuře na dosah, Týniště 
nad Orlicí 5 000 Kč

MC Ratolest Týniště nad Orlicí 20 000 Kč
MC Ratolest Týniště nad Orlicí 217 080 Kč
Band-a-SKA z.s. Týniště n. Orlicí 10 000 Kč
Band-a-SKA z.s. Týniště n. Orlicí 20 000 Kč
Spolek rodičů a přátel ZUŠ v Týništi 
nad Orlicí 7 500 Kč

Mladý týnišťský big band, z.s. 25 000 Kč
Domácí hospic Setkání,Rychnov 25 000 Kč
Centrum Orion 30 000 Kč
Svaz tělěsně postižených v ČR z.s., 
Týniště nad Orlicí 15 000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec 10 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec 15 000 Kč
Základní a mateřská škola Prointepo 
Hradec Králové 10 000 Kč

Péče o duševní zdraví, z.s. 10 000 Kč
Linka bezpečí,z.s. 5 000 Kč
AUDIS BUS s.r.o., Rychnov n. K. 50 000 Kč
Český svaz chovatelů, Týniště n. O. 5 000 Kč
Myslivecký spolek Petrovice 7 500 Kč
Český rybářský svaz Týniště n. O. 8 000 Kč
Klub dětí a mládeže Hradec Králové 8 000 Kč
celkem 4 353 535 Kč

12. Finanční dar ve výši 2.000 Kč 
pro Okresní sdružení ČUS 
Rychnov nad Kněžnou na akci 
Nejúspěšnější sportovec Rych-
novska 2017.

13. Darovací smlouvu pro Okres-
ní sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou (IČ 00435783) v e 
výši 2.000 Kč a pověřuje staros-
tu města podpisem smlouvy.

14. Bezúročnou návratnou finanční 
výpomoc pro RG RYCON, z. s., 
Hradec Králové, ve v ý š i 
1,500.000 Kč na dobu max. 1 
roku za předpokladu, že RG RY-
CON, z. s., získá dotaci na reali-
zaci projektu TKAC.

15. Střednědobý výhled rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na ob-

dobí 2019 – 2021.
16. Na základě žádosti SK Týniště 

nad Orlicí změnu závazného 
ukazatele mezi městem T ý -
niště nad Orlicí a  Sportovním 
klubem Týniště nad Orlicí, která 
spočívá ve změně pou-
žití účelově poskytnutých pro-
středků ve výši 2,485,000 Kč.

17. Schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí uzavřené mezi městem 
Týniště nad Orlicí a Sportovním 
klubem Týniště nad Orli-
cí dne 21. 03. 2017 a ukládá 
starostovi města dodatek pode-
psat.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 38 – 

39/2017.

A) Schvaluje:

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1596 o  výměře 200 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Milosla-
vu Škopovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 09. 01. 2018 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostovi měs-
ta nájemní smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  výpůjčce pozem-
ku par. č. 780, jehož součástí 
je stavba č. p. 155 v k. ú. Týni-
ště nad Orlicí pro Spolek přátel 
města Týniště nad Orlicí, IČ: 
22692096, Mírové nám. 90, 517 
21 Týniště nad Orlicí, na dobu 
neurčitou od 9. 1. 2018 a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o  výměře 269 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Kateřinu 
Heroutovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 02. 2018 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostovi měs-
ta nájemní smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břeme-
ne a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č. IV-12-2016184/SOBS 
VB/011 mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
firmou Energomontáže Votrou-
bek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 
318, 516 01 Rychnov nad Kněž-

nou a  budoucí povinná město 
Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat.

5. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900092358/1/2017 
„STL plynovodní přípojka v ul. 
Opatrného č.p. 741, Týniště nad 
Orlicí“ mezi smluvními strana-
mi: budoucí oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem zastoupena 
na základě plné moci společ-
ností GridServices, s.r.o., Plyná-
renská 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno, investorem Václavem 
Lakmayerem, V. Opatrného 
741, 517 21 Týniště nad Orlicí 
a budoucí povinná město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

6. Smlouva o  připojení odběrné-
ho elektrického zařízení k  dis-
tribuční soustavě do napěťo-
vé hladiny 0,4kV (NN) číslo: 
17_SOP_01_4121364390, mezi 
smluvními stranami: ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a  město 
Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat. Jed-
ná se o navýšení rezervovaného 
příkonu z důvodu rekonstrukce 
Mírového náměstí s  povinností 
uhradit podíl na nákladech ve 
výši 27 500 Kč.

7. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a  smlouvu o  právu pro-
vést stavbu č. IZ-12-2000427/
VB1 mezi smluvními stranami: 
: budoucí oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností MONTPROJEKT 
a.s., se sídlem Arnošta z  Par-
dubic 2082, 531 17 Pardubice 
a budoucí povinná město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

8. Nákup darů na kulturní akci 
Ples fotbalistů, dne 20.  1.  2017 
ve výši 2 500 Kč.

9. Umístění plánované stav-
by garáže, dle žádosti ze dne 
11.  12.  2017, která částečně za-
sahuje (cca 7 m2) na pozemek 
parc.č.343 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

10. Dodatek smlouvy o zajišťování 
preventivní péče pro zaměst-
nance a  poskytování pracovně 
lékařských služeb mezi smluv-
ními stranami: MALMED, 
s.r.o., MUDr. Blanka Malá, 
Ordinace PL, Okružní 329, 517 
21 Týniště nad Orlicí se sídlem 
MALMED, s.r.o., U Elektrárny 
205/8, 170 00 Praha 7.

11. Uzavření smlouvy o  umístění 

a provozování kontejnerů s fir-
mou TextilEco, a.s., Palackého 
715/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 28101766 a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

12. Zachování převodu vody z ná-
honu Alba do Petrovického 
potoka a  doporučuje zařazení 
potřebných prostředků na vy-
pracování PD a  realizace vý-
stavby odběrného zařízení do 
rozpočtu na rok 2018.

13. Nákup daru na sportovní akci 
IX. ročníku turnaje ve stolním 
tenise, který se uskuteční dne 
27. 1. 2018.

14. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvě-
ru ze dne 02.  01.  2003, reg. č. 
057002230487, uzavřený mezi 
Komerční bankou, a. s., IČ 
453 17 054 a  městem Týniště 
nad Orlicí. Dodatek se uzaví-
rá na pětiletou dobu platnosti 
úrokové sazby od 25.  01.  2018 
do 24.  01.  2023, výše měsíční 
anuitní splátky je 14.902,71 Kč. 
Starostovi města ukládá tento 
dodatek podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  kontrole hospodaření 
a  účetnictví příspěvkové orga-
nizace Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí - Inventari-
zace 2016 a účetnictví za období 
1-6/2017.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí ke kontrole 
vč. odstranění nedostatků.

3. Nápravná opatření týkající se 
kontroly konané v  Základní 
škole Týniště nad Orlicí.

4. Výroční zprávu za rok školní rok 
2016/2017 příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí.

5. Situaci ve věci odmítnutí neuve-
řejnění zápisů ze školské rady na 
stránkách základní školy.

6. Vypracované a  schválené Stan-
dardy kvality sociálně-právní 
ochrany správního odboru - od-
dělení sociálních věcí Městské-
ho úřadu Týniště nad Orlicí.

7. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Město Tý-
niště nad Orlicí k veřejnospráv-
ní kontrole.

C) Ukládá:

1. Odstranit řediteli všechny ne-
dostatky zjištěné při kontrole 
v  Základní škole Týniště nad 
Orlicí.

 
T: 31. 1. 2018 
Odpovídá: Mgr. Milan Kajn

Usnesení č. 86
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 08. 01. 2018
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2. Zařadit do jednání ZM města 
revokaci usnesení z jednání ZM 
23, bod D 1 (Odboru životního 
prostředí zadat hydrogeologic-
ký průzkum a  hydrobiologické 
posouzení vodní plochy Písák 
v  Týništi nad Orlicí z  důvodu 
poklesu hladiny spodní vody 
a  možného budoucího řešení 
tohoto problému.)

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

D) Zamítá

1. Provedení hydrogeologického 
průzkumu v  „Kempu Písák“ 
v Týništi nad Orlicí.

E) Revokuje

1. Usnesení RM č. 85 bod A  17): 
Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IZ-12-2000427/VB1 
mezi smluvními stranami: : bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
MONTPROJEKT a.s., se sídlem 
Arnošta z  Pardubic 2082, 531 
17 Pardubice a  budoucí povinná 
město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

2. Usnesení RM č. 85 bod A16) - 
Dodatek č. 1 k  nájemní smlou-

vě na část pozemku par. č. 
1596 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
z  14.  01.  2015 p. Jána Šulimana, 
trv. byt. Okružní 911, Týniště nad 
Orlicí s platností od 01. 01. 2018. 
za účelem rozšíření pronájmu 
o  dalšího nájemce- p. Miloslavu 
Škopovou, trv. pob. Komenského 
56, Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města dodatek nájemní 
smlouvy podepsat.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze informa-
tivní charakter. Některé údaje jsou 
z  dokumentu vypuštěny s  ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v  platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v  kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

     Voda, základ života. Jak jsme na 
tom s kvalitou vody u nás v Týništi 
a obcích spadajících pod něj? Pitná 
voda je vysoce kvalitní. Z kohoutků 
nám tečou dvě rozdílné vysoce kva-
litní vody. Záleží, na který zdroj jste 
připojeni. Ten nejzásadnější rozdíl 
je v  tvrdosti vody. Původní zdroj - 
voda z lesa z bývalé obory - je voda 
měkká s nízkým obsahem solí váp-
níku a hořčíku. Oba prvky jsou při-
rozenou součástí přírodních vod. 
Dříve byla tato voda čerpána do 
nádrže ve Vodárenské věži a odtud 
rozváděna uživatelům. V roce 2008 
přestal vodojem plnit svoji funkci 
a  dnes je voda do vodovodní sítě 
vháněna tlakovými čerpadly.

Vodárenská věž je dominantou 
Týniště a  v  současné době jsou 
její prostory aktivně využívány 

Spolkem přátel města Týniště nad 
Orlicí. Poprvé tekla voda z  tohoto 
zdroje do sítě v  roce 1926. Voda 
vytékající z  vodárenského zařízení 
za tratí, kam si občané zajíždějí pro 
vodu do nádob, pochází z  tohoto 
lesního zdroje a jedná se již o upra-
vovanou a kontrolovanou vodu.

Jak se město rozrůstalo, zdroj 
lesní vody přestával stačit a v  roce 
1979 bylo rozhodnuto o  výstavbě 
nového vodovodu a  realizaci vrtů 
na Křivině, k jejichž realizaci došlo 
v následujících letech. Voda z toho-
to zdroje je bohatá na soli vápníku 
a  hořčíku a  jedná se tedy o  vodu 
tvrdou. Voda je čerpána ze dvou 
vrtů z  přibližné hloubky 30 metrů 
a samospádem vedena uživatelům.

V roce 2017 proběhlo čištění vrtu 
č. 1 a v letošním roce přijde na řadu 

vrt č. 2. Zdroj na Křivině je vydatný, 
a proto nehrozí nedostatek kvalitní 
pitné vody. Jakou vodu tedy vlastně 
doma máte? Pokud je konvice na 
vaření vody stále čistá a jako nová, 
máte vodu z  lesa. Pokud stále čis-
títe a odstraňujete usazeniny, máte 
vodu z  Křivic. Takže více práce, 
ale podle průzkumů platných ještě 
v  den psaní článku je tvrdší voda 
považována lidskému zdraví za tu 
prospěšnější. Byla také zvažována 
možnost obě rozdílné vody míchat, 
ale odborné posudky tuto variantu 
nedoporučily. Pokud vás zajímají 
přesné parametry vody, najdete tyto 
údaje na stránkách provozovatele 
vodovodu firmy AQUA SERVIS.

Na závěr dobrá zpráva - ceny 
vodného a stočného se na rok 2018 
nemění. Vodné 40,60 vč. DPH 

a stočné 40,40 vč. DPH (v Kč/m3). 
Jako vodné se označuje cena vody 
dodávané prostřednictvím vodo-
vodu. Cena zahrnuje nejen cenu 
samotné vody, ale také náklady na 
její dodání. Za stočným se skrývají 
náklady na odvod a čištění odpadní 
vody. Celkem je v pitné vodě sledo-
váno zhruba 50 ukazatelů. Kvalitu 
pitné vody v  České republice sta-
novuje zákon o ochraně veřejného 
zdraví č. 258/2000 Sb. (v  platném 
znění) a vyhlášky, vztahující se k to-
muto zákonu (č. 252/2004 Sb. pro 
pitnou vodu, a další). Tyto předpisy 
vycházejí z  požadavků evropských 
směrnic pro pitnou vodu (98/83/
ES).

Pavel Nadrchal
místostarosta

UPOZORŇUJEME 

OBČANY NA BLÍŽÍCÍ 

SE 1. TERMÍN SPLÁTKY 

MÍSTNÍHO POPLATKU 

ZE PSŮ ZA ROK 2018. 

DATUM SPLATNOSTI JE 

DO 15. 02. 2018.

     

OmlUVA

Vážení spoluobčané, jak už jis-
tě víte, od ledna  2018 dostáváte 
ZPRAVODAJ do schránek ZDAR-
MA. Týká se to domácností Týniště 
nad Orlicí, Petrovic (a Petroviček), 
Křivic, Rašovic a  Štěpánovska. Při 
první roznášce jsme zjistili, že jsme, 
bohužel, dostali nepřesné informa-
ce o počtu domácností (nižší než je 
skutečnost), takže v případě ledno-
vého čísla Zpravodaje se mohlo stát, 
že na vás nevyšel. Těm, kteří Zpra-
vodaj nedostali, se moc omlouvá-
me (třebaže jsme se snažili vyhnout 
porodním bolestem, které prováze-
jí každou novinku, nakonec se nám 

to tak úplně nepodařilo). V únoru 
by roznáška měla být kompletní. 
Zároveň s  touto omluvou bych 
vás chtěla požádat, abyste věnova-
li pozornost tomu, co vyhazujete 
ze své poštovní schránky – aby se 
vám nestalo, že Zpravodaj vyhodíte 
spolu s balíkem reklamních letáků. 
Pokud by někdo v únoru Zpravodaj 
přes veškerou naši snahu a opatření 
nedostal – neváhejte nás kontak-
tovat, buď na tel. čísle: 494 371 693 
nebo e-mailem: kulturni.cent-
rum@tyniste.cz.

A  ještě informace pro zájemce 
o  Zpravodaj, kteří nebydlí ve výše 
jmenovaných lokalitách – vy si mů-
žete Zpravodaj koupit za výrobní 

cenu (10 Kč) v  týnišťské Trafice 
pana Veselého (17. listopadu 970).

Ještě jednou se omlouváme a dě-
kujeme za pochopení.

Dana Dobešová
Kulturní centrum

INZeRCe

Vážení občané,
v  souvislosti s  inzerátem, který 

vyšel na zadní straně lednového čís-
la Zpravodaje (Bezplatná registrace 
do celostátního projektu ve městě 
Týniště nad Orlicí), bychom vás 
rádi upozornili na skutečnost, že se 
jednalo o běžnou placenou inzerci 
a v žádném případě nejde o spolu-

práci Města Týniště nad Orlicí se 
zadavatelem inzerátu – firmou Ob-
čanům s.r.o. Deklarovat tedy jakou-
koliv spolupráci vydáním inzerce je 
samozřejmě zavádějící.

Jak jistě víte, na celém území 
města Týniště nad Orlicí je podo-
mní prodej zakázán, takže, pokud 
se sami nezaregistrujete na uvede-
ných webových stránkách nebo si 
telefonicky nedomluvíte schůzku 
s  pánem na inzerátu, nemá právo 
k vám chodit domů a nabízet vám 
cokoliv, byť by to byla úspora ener-
gií.

Redakce Zpravodaje
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Štítem je mi Bůh, on zachraňuje 
ty, kdo mají přímé srdce.

Žalm 7,11

Jak mnoho si přejeme, aby se 
k  moci nedostávali ti, kdo pohr-
dají zákony, mají legraci z  práva 
a  spravedlnosti a  měřítkem jim 
je jen to, co je dobré po ně. David 
kdysi prosil, aby s  takovými lidmi 
Bůh zatočil. Aby učinil konec zlobě 
svévolníků.

Napadá nás to, co kdysi napadalo 
Davida. A podobně jako on, nedo-
staneme ani my jinou pomoc, než 
měl on. Totiž víru. Víru, že Hospo-
din zachraňuje ty, kdo mají přímé 
srdce. Tutéž víru, která někdy drží 
neochvějně a  jindy se chvěje úz-
kostí. Třeba když byla soustavně 

rozbíjena hrůzami nacismu nebo 
komunismu. Tolik dobrých, spra-
vedlivých a  statečných zemřelo. 
I  když věřili a  srdce měli přímé. 
Proč? Jak je to možné?

Není k dispozici žádné vysvětle-
ní. Nic než jen víra, že Bůh sám po-
znal všechnu bolest světa. Že vůči 
zlu není lhostejný. Že ten, jehož 
narození o  Vánocích oslavujeme, 
zlikvidoval moc zla důkladně a na-
vždy. A že zlo ještě bojuje a škodí, 
ale vyhrát nad životem v Kristu už 
nemůže. Proto i  každý nový den 
roku 2018 smíme doufat, že stojí za 
to, mít přímé srdce. I když žádnou 
záruku nemáme. Jen víru.

Pane Bože, prosíme za ty, kteří 
jsou ponižování a  zlí lidé jim ničí 

život. Posiluj je v  jejich slabosti, ať 
poznají, že ty jsi s nimi. Amen.

Píseň:
1. Co činí Bůh, vše dobré jest, on 

dobře se mnou míní, rád jeho ruce 
dám se vést, jež před vším zlým mě 
stíní; on, věčný Pán, i z pekla bran 
můž’ vytrhnout mně cele; naň já se 
spouštím směle!

2. Co činí Bůh, vše dobré jest, on 
nikdy nezklamá mě; v  rtech jeho 
není žádná lest a věrné jeho rámě. 
Když jej mám jen, jsem spokojen; 
on volání mé slyší a bolesti mé ztiší.

3. Co činí Bůh, vše dobré jest, on 
v paměti mne chová, a  jako z  jara 
ratolest má duše zkvete znova; on 
balzám svůj v duch vleje můj; já na 
něho vše skládám a s ním vždy býti 

žádám.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 196 Co činí Bůh, vše dobré jest 
(nápěv Severus Gastorius 1681, 
text S. Rodigast 1674 / 1710 / 1877 
L. B. Kašpar).

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

11. 2. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Ke konci roku 2017 ukončil br. 
farář Filip Čapek práci ve sboru 
a  od ledna administruje náš sbor 
br. farář Tomáš Vítek z Hradce Krá-
lové.

Jaroslav Matuška

     

9. ledna 2018/ Kostelecké Horky 
- Spolu s  vámi už druhým rokem 
diskutujeme o  kvalitě vzdělávání 
v  našem regionu. Děkujeme vám 
- Místní akční plán vzdělávání pro 
Kostelecko, Třebechovicko a  Čer-
nilovsko.

Co se nám za tu dobu společně 
s vámi podařilo? Otevřeli jsme de-
batu v  území a  posbírali spoustu 
zajímavých námětů od vás, rodičů, 
učitelů, starostů, ředitelů, odborní-
ků i dětí. Dozvěděli jsme se, co by 
se dalo dělat pro zlepšení úrovně 
vzdělávání. Sebrané náměty a  po-
třeby jsme začali realizovat a v plné 
šíři je rozvineme v  následujících 
čtyřech letech v  navazujícím pro-
jektu s podporou EU a MŠMT.

Také jsme na pravidelných se-

tkáních ředitelů propojili školy, 
a školy se starosty. Zvláště důležité 
to bylo v  obcích, kde komunikace 
mezi úřadem a  školou v  poslední 
době chyběla. O  aktuálních palči-
vých tématech, která hýbají českým 
školstvím, se hovořilo u  kulatých 
stolů učitelů s  odborníky na in-
kluzi, se zástupci orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí a České školní 
inspekce.

Výhodou bylo i  to, že vzděláva-
cí semináře, šité na míru pracov-
níkům ve vzdělávání, se konaly 
v místě nebo poblíž jejich pracov-
ního působiště. Konference Cesta 
ke škole 21. století v Novém zámku 
v Kostelci nad Orlicí pak dala ško-
lám příležitost ukázat veřejnosti, 
v čem jsou dobré a čím se odlišují 

a  znovu vnesla do území témata, 
o kterých je dobré se bavit.

„Pro nás byly aktivity MAPu 
zdrojem poznání, sdílení zkušenos-
tí a dalšího vzdělávání. Na základě 
spolupráce v  rámci MAP vzniklo 
v naší škole mnoho nových aktivit, 
nápadů a  plánů. Projekty jsou šité 
na míru potřebám škol, a pomáha-
jí řešit jejich problémy,“ řekla Jitka 
Kadrmasová z  Církevní základ-
ní školy v  Borohrádku. Veronika 
Špačková z  Kostelce, zástupkyně 
rodičů v pracovní skupině, ocenila 
otevřené diskuze s odborníky a ro-
diči na palčivá témata.

A Jana Zaňková z Týniště dodala: 
„Díky MAP jsem se blíže poznala 
se zástupci institucí, které se týkají 
mých dětí a mohla s nimi promlu-

vit jako s lidmi a ne formálně jako 
se zástupci instituce. Pomohlo mi 
to pochopit jejich motivaci a  zá-
měry v situacích, kdy jsem nerozu-
měla jejich jednání. Zároveň jsem 
si ujasnila, že není v  jejich moci 
změna, kterou bych si ve školství 
přála a  rozhodla jsem se jednat 
sama. Na jednání pracovní skupiny 
jsem se seznámila s jednou kolegy-
ní, se kterou jsme vytvořily projekt 
(technologického klubu), který by 
mohl té mnou požadované změně 
napomoci.“

Další informace k místnímu akč-
nímu plánu, který realizuje MAS 
NAD ORLICÍ, najdete na http://
map.nadorlici.cz/kostelecko/

Jana Fajfrová
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V pondělí 5. února se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRP-
ZUŠ.

V  pondělí 12.  února se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarné-
ho oboru. Začátek koncertu je 

v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

V  pondělí 19.  února se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarné-
ho oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

V  pondělí 26.  února se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarné-

ho oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

V pátek 2. března se koná v sále 
naší školy okresní kolo soutěže 
ZUŠ ve hře na dechové dřevěné 
nástroje. Začátek soutěžního klá-
ní nejlepších žáků ze všech 5 Zá-
kladních uměleckých škol našeho 
okresu bude v  8.00 hodin v  sále 
ZUŠ.

ČeSkÁ mše VÁNOČNÍ

     Je čas povánoční (psáno 10. led-
na), čas, kdy se nedávno ozdobené 
stromečky přemisťují z bytů jako již 
nepotřebná věc k  popelnicím, kdy 
znovu navštěvujeme obchody s po-
travinami a doplňujeme vánočními 
svátky vyčerpané ledničky, prostě 
znovu najíždíme do zajetých, neř-
kuli šedých kolejí.

U  mnoha lidí (a  v  to doufám) 
však přetrvávají i  jiné sváteční po-
žitky, než se kterými jsme se mnozí 
setkávali v posledních dnech staré-
ho a v prvních dnech nového roku. 
Jsou to vzpomínky na okamžik, 
který neodmyslitelně patří k vánoč-
ním svátkům stejně jako pro jiné 
dovolená u moře v letních měsících. 

Je to vzpomínka na dílo, které spat-
řilo světlo světa v roce 1796 a je, ať 
chceme nebo ne, pro svou prostotu, 
radostnou i svěží atmosféru srozu-
mitelné a přístupné širokému obe-
censtvu do dnešní doby. Z  vlastní 
zkušenosti aktivního muzikanta ve 
Filharmonii Hradec Králové vím, 
že již několikrát v  minulosti byly 
snahy dramaturga o  uvedení jiné 
vánoční hudby v  čase adventním, 
vždy ale návštěvníci koncertu při-
šli s tím, že jim chyběla „Rybovka“ 
(Česká mše vánoční - J. J. Ryba) 
a nic jiného ji neumí nahradit.

Já mám obrovské štěstí, že jsem 
stál u okamžiku, kdy se podařilo na 
naší malé školičce vytvořit orches-

tr, který je schopný toto ojedinělé 
vánoční dílo interpretovat a  tím 
rozdávat radost z  krásné hudby 
všem, kteří přijdou na naše koncer-
ty. V prosinci to byli posluchači ve 
Voděradech (odtud jsou i přiložené 
fotografie), Dobrušce, Doudlebách 
a  Týništi nad Orlicí. Samotný or-
chestr by nebyl schopný plné pro-
dukce bez úžasného přispění sboru 
z Rychnova nad Kněžnou (Carmina 
a Carmina Alta). S panem sbormis-
trem Karlem Štréglem nás provází 
mnohaleté přátelství, které se proje-
vuje i na hudební spolupráci (např. 
vánoční CD Mladého týnišťského 
big bandu a Rychnovského dětské-
ho sboru). Stejně jako muzikantů 

v orchestru a pěvců ve sboru si ve-
lice vážím i hostů, kteří se již pošes-
té ujali sólových pěveckých partů. 
Velký dík patří Tereze Myšákové, 
Gabriele Svědíkové, Josefu Kova-
říčkovi a Zdeňkovi Svědíkovi, v ne-
poslední řadě našemu „dvornímu“ 
varhaníkovi Karlu Koldinskému.

Doufám, že i  v  některých z  vás, 
kteří jste navštívili jedno z  výše 
uvedených míst naší hudební pro-
dukce, zůstala do dnešních dnů ná-
lada, kterou vyjádřil Jan Jakub Ryba 
slovy:

„S  plesáním, s  veselostí, srdcem 
spokojeným….“

Pavel Plašil
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NOVOROČNÍ kONCeRt

     

Je nám krásně, máme svůj kaba-
ret! To byl novoroční koncert Mla-
dého týnišťského big bandu

Novoroční koncerty Mladého tý-
nišťského big bandu mají mezi po-
sluchači skvělé renomé. Vstupenky 
na vystoupení zmizí z předprodeje 
vzápětí poté, co se v  něm objeví. 
Také tentokrát byla i  bez zvacích 
plakátů tradice dodržena a  kultur-
ní dům v Týništi nad Orlicí praskal 
7. ledna ve švech. Hned dvakrát.

Jednalo se o  koncert výjimečný 
- dokonce už předtím, než se ozval 
první tón, signalizovalo oblečení 
některých návštěvníků, že právě oni 
se na stejnou notu s orchestrem na-
ladili již doma.

Muzikanti pak mistrně přenesli 
své příznivce do doby, kdy se žilo 
mnohem pomaleji, kdy elegance 
a  úcta patřily k  samozřejmostem, 
kdy slovo čest mělo stejnou cenu 
jako zlato a  kdy vznikaly skladby, 
kterým bezmála sto let života vůbec 
nic neubralo na kráse.

„Dnešní koncert je úplně jiný. 

Zapomeňte na dobu, ve které jste 
sem přišli, a  je dobře, že někteří 
z  vás přišli i  v  naší době,” pronesl 
po vstupním kabaretním entrée 
s  lehkým úsměvem kapelník Pavel 
Plašil.

Hned vzápětí dokreslil atmosfé-
ru: „Představte si, že jste v  první 
polovině minulého století, že jste 
továrníky, majiteli polností, lesů, 
luk a hájů, že jste ouředníčky i eme-
ritními profesory nebo učiteli, kte-
rých si každý váží. I já mám tu čest, 
že jsem vlastník něčeho - poprvé 
v životě mi patří orchestr… Je první 
polovina 20. století, nám je krásně 
a máme tady svůj kabaret!”

Pak už pozval na pódium jed-
notlivé členy SVÉHO big bandu, do 
jednoho prvorepublikově oděné, 
pány dokonce oknírkované a dámy 
s boa, aby zahráli první skladbu a to 
od legendárního George Gershwi-
na.

Když nástroje utichly, ujal se 
s  grácií dvojrole průvodce a  zpě-
váka Pavel Švestka a  velice pouta-

vě uvedl dalšího hudebního génia: 
„Jsem moc rád, že nyní dojde i na 
mého krajana Jaroslava Ježka, naše-
ho českého Gershwina. Je zvláštní, 
co vše mají GG a  JJ společného: 
Oba byli pianisty, skladateli diva-
delní muziky a zároveň oba fušovali 
do klasiky. Narodili se v  rozmezí 
osmi let od sebe a v podobném roz-
mezí také zemřeli. Právě na ně bez-
vadně platí rčení – „ Život krátký, 
umění dlouhé.”

Dramaturgii novoročního kon-
certu senzačně podtrhla také zpě-
vačka Zdeňka Veselková Kolaří-
ková, a  to nejen zpěvem. Pojala 
koncert jako módní přehlídku. 
„Bude se snažit naplnit heslo, že 
šaty dělají člověka. Zatímco na za-
čátku jste měli čest s kabaretní zpě-
vačkou, tak nyní přijde dáma z lepší 
společnosti. Podíváme se i  do čer-
nobílých filmů, a proto také přijde 
v černobílé verzi. Šaty dělají člověka 
bude dokonce název jedné skladby,” 
avizoval Pavel Švestka a měl pravdu.

Vedle skladeb Jaroslava Ježka si 

návštěvníci do sytosti vychutnávali 
hudbu Václava Pokorného, Jiří-
ho Traxlera, skladby zahraničních 
ikon Bennyho Goodmana, Luise 
Primy, Glenna Millera, písně z  fil-
mů, v nichž exceloval Oldřich Nový, 
stejně jako z muzikálů.

Aplaus nadšeného publika sklí-
zeli za sólové party Robert Hruš-
ka (trubka), Anežka Smotlachová 
(saxofon), Vít Skalička (bicí), Karel 
Koldinský (klavír), Jan Pírko (trom-
bon) i další a samozřejmě Pavel Pla-
šil (klarinet).

A  posluchači se měli - jak bylo 
řečeno hned v úvodu novoročního 
koncertu - opravdu krásně. Potlesk 
vestoje to plně potvrdil.

Dodatek na závěr: Mladý tý-
nišťský big band oslavil 3.  prosin-
ce  2017 pětadvacet let od svého 
prvního koncertu a  o  tom, že pod 
vedením zakladatele a  kapelníka 
Pavla Plašila zraje jako víno, nemů-
že být pochyb. V neděli 7. ledna to 
znovu dokázal.

Dana Ehlová

Úspěch výtvarného oboru ZUš týniště nad Orlicí
Poslední měsíc minulého roku byl ve znamení úspěchu výtvarného oboru ZUŠ. V soutěži nazvané Prší, prší, jen se leje vypisované SVČ Bájo 
Česká Skalice získala čestné uznání za své výtvarné dílo ema Sedláčková. Do soutěže bylo zasláno celkem 705 prací, ema Sedláčková patřila 
mezi 15 oceněných účastníků. Žákyni patří velká gratulace stejně jako učiteli výtvarného oboru, Mgr. Milanu Cvejnovi.
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PřeDVÁNOČNÍ ChVÍle V klUBOVNĚ tJ SOkOl týNIštĚ NAD ORlICÍ

ZPRÁVA O ČINNOStI mĚStSké POlICIe ZA PROSINeC 2017

     ■ Dne 1. 12. 2017 
v  12:28 hod. na 
základě telefonic-
kého oznámení 
ubytovaného byly 
strážníky uklidňo-
vány vypjaté vzta-
hy mezi osazen-

stvem městské ubytovny „Modrák“ 
v ulici V Sítinách.
■ Dne 1. 12. 2017 v 15:28 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení pra-
covnice železniční stanice Týniště 
nad Orlicí, že v prostorách čekárny 
se již třetí den zdržuje muž, který 
značně zapáchá a  tímto obtěžuje 
a odpuzuje ostatní cestující. Na mís-
tě byl strážníkem zastižen vsedě spí-
cí a silně zapáchající muž bez dokla-
du cestujícího, který je bez přístřeší 
a zde se ukryl před nepřízní počasí. 
Strážníkem byl vykázán z  prostor 
nádraží ČD.
■ Dne 4. 12. 2017 v 11:45 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
v ulici Čs. armády se pohybuje muž, 
který obchází bytové domy a nabízí 
zprostředkování uzavření smlouvy 
o dodávkách elektrické energie. Po-
dezřelý byl strážníkem na místě za-
stižen. Z důvodu porušení nařízení 
města o zákazu podomního prodeje 

bylo sepsáno oznámení přestupku.
■ Dne 5.  12.  2017 v  17:37 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Za Drahou leží v příkopě 
podnapilý muž důchodového věku, 
který není schopen samostatné chů-
ze. Po ztotožnění byl strážníky pře-
vezen do místa bydliště, kde byl pře-
dán do péče rodinných příslušníků.
■ Dne 6. 12. 2017 v 11:50 hod. ob-
držela městská policie oznámení, 
že řidič osobního vozidla na Tyr-
šově náměstí ignoroval dopravní 
značku „zákaz vjezdu“, vjel do takto 
označeného prostoru, vozidlo zde 
ponechal, a tímto brání v pokládce 
asfaltu. Řidič byl strážníkem vyhle-
dán, přestupek byl projednán poku-
tou tzv. příkazem na místě a vozidlo 
bylo přeparkováno.
■ Dne 8. 12. 2017 v 23:40 hod. byl 
na Mírovém náměstí strážníky při-
stižen muž, který močil na reklamní 
poutač jedné z prodejen. Jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku 
oznámeno Komisi pro projednává-
ní přestupků.
■ Dne 10.  12.  2017 v  02:16 hod. 
z důvodu delšího dojezdového času 
požádala hlídka Policie ČR o  pro-
věření oznámení o  fyzickém napa-
dení v  Montana baru na Mírovém 

náměstí. Po příjezdu na místo byla 
strážníky situace uklidněna, pro-
vedeno šetření a  zadokumentová-
ní přestupku. Věc bude oznámena 
Komisi pro projednávání přestupků 
jako přestupek proti občanskému 
soužití.
■ Dne 12.  12.  2017 v  11:00 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
obyvatelky obce Petrovice, že při 
procházce se svým psem byla ob-
těžována volně pobíhajícím psem. 
V rámci následně provedeného šet-
ření byl ustanoven majitel předmět-
ného psa. Majitel psa nesouhlasil 
s projednáním přestupku příkazem 
na místě. Z tohoto důvodu bude věc 
oznámena komisi pro projednávání 
přestupků.
■ Dne 13.  12.  2017 v  15:53 hod. 
operační důstojník Policie ČR po-
žádal městskou policii o pomoc při 
pátrání po pohřešované devítileté 
dívce z Týniště nad Orlicí. Násled-
ně bylo realizováno pátrání v  uli-
cích města a  na přilehlých lesních 
cestách. V  17:14 hod. bylo pátrání 
odvoláno. Dívka byla v pořádku na-
lezena u příbuzného.
■ Dne 16. 12. 2017 v 22:10 a 22:35 
hod. byla přijata dvě nezávislá 
oznámení o  rušení nočního klidu 

hlukem, který vychází ze sálu hote-
lu Orlice. Strážníky bylo provedeno 
místní šetření a  pořadatel probí-
hající veřejné produkce hudby byl 
vyzván ke zjednání nápravy. K  ru-
šení nočního klidu však docházelo 
nadále. Věc bude oznámena přísluš-
nému správnímu orgánu k  projed-
nání.
■ Dne 19.  12.  2017 v  16:19 hod. 
prostřednictvím L156 bylo přijato 
oznámení, že po silnici č. I/11 ve 
směru z Týniště nad Orlicí do Kos-
telce nad Orlicí se pohybují dva psi 
plemene německý ovčák. Odchyt se 
zdařil pouze u jednoho zvířete, dru-
hý pes utekl neznámo kam. V  ná-
sledujících hodinách se přihlásila 
majitelka a  pes byl vrácen. Řešeno 
příkazem na místě.
■ Dne 29.  12.  2017 v  20:30 hod. 
byli strážníci upozorněni, že v ulici 
Smetanova leží na chodníku starší 
zřejmě podnapilý muž, který má 
drobné poranění hlavy. Muž byl 
přepraven do místa bydliště a  pře-
dán do péče rodiny. Z důvodu opa-
kovanosti bude projednáno jako 
přestupek proti veřejnému pořádku.

Jaroslav Forman
strážník MP

     Vzpomínáte si, jak jste prožíva-
li adventní chvíle roku 2017? Byly 
plné shonu, posledních nákupů 
a  stresu, a  nebo si je dokážete užít 
v klidu a pohodě, tak jako nejstarší 
členové Sokola?

Další krásný nápad, jak si tyto 
chvíle užít a  zároveň rozdat i  ra-
dost jiným, měla paní Libuše No-
váková. V  klubovně Sokola spolu 
s  dalšími členkami přichystala vý-

stavu betlémů z  nejrůznějších ma-
teriálů- papírové, keramické, dře-
věné, z kukuřičného šustí, krajkové 
nebo z  porcelánu a  věřte nebo ne, 
seskupilo se jich na 50. Pozvání na 
tuto nádheru obdržely i děti oddílu 
předškoláků. Kouzelná atmosféra 
začala již cestou večerním parkem, 
kdy tmu vyrušilo několik malých 
blikajících světýlek, protože rodiče 
nezapomněli svým dětem připravit 

i ochranné vybavení na cestu potmě.
Do dveří jsme vcházeli s  písní 

„My tři králové“ a všem poděkova-
li za milé pozvání. Děti si s úžasem 
prohlížely nejrůznější druhy betlé-
mů, poslouchaly výklad paní Nová-
kové a společně jsme si připomněli 
tradice a hlavně české koledy.

Setkání nejstarších členů pokra-
čovalo ještě zpíváním koled, vyprá-
věním legend o Ježíškovi, o prvním 

vánočním stromě a  historii písně 
Tichá noc. Hostem setkání byla také 
paní Věra Fina, která besedovala 
o  své tvorbě a  zejména díle Moje 
knížka. Součástí té nádhery byly 
i  české skleněné korálkové ozdoby 
ze sbírky Olgy Skořepové.

Děkujeme ještě jednou za milé 
pozvání a těšíme se na další společ-
né setkání.

Mgr. Lenka Otavová
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Novela školského zákona s účin-
ností od 1.  9.  2020 zajišťuje nárok 
na předškolní vzdělání pro děti 
dvouleté.

Od 1.  září  2016 naše mateřská 
škola otevřela třídu pro dvouleté 
děti, která v současné době fungu-
je již druhým rokem. Využili jsme 
prostory v  přízemí, kde šatna, tří-
da i  umývárna navazují na sebe. 
Hygienická místnost je vybavena 
sprchovým koutem a  WC, kde 
jsou k  dispozici dětem i  nočníky. 
Třída je vybavena hračkami a  di-
daktickými pomůckami, které jsou 
vhodné pro tento věk. Děti mají tak 
prostor pro zkoumání, objevování 
a manipulaci s různým materiálem. 
V tomto věku dávají děti přednost 
samostatné volné hře a teprve poz-
ději si volí k sobě kamaráda.

Učitelky Martina Hrůzová a  Iva 
Štulířová prošly čtyřdenním semi-
nářem „Specifika práce pedagoga 
s  dvouletými dětmi v  MŠ“, který 

vedla Mgr. Hana Splavcová, která 
působí jako odborný garant před-
školního vzdělávání v  Národním 
ústavu pro vzdělávání a  PaedDr. 
Jana Svobodová, vedoucí peda-
gogicko-psychologické poradny 
v Pelhřimově.

Práce a vzdělávání dětí od dvou 
do tří let je skutečně specifická. 
Děti se na delší dobu musí odpou-
tat od svých rodičů a přijmout pra-
vidla, se kterými se setkávají mnozí 
poprvé až v  mateřské škole. Právě 
pravidelnost a  stálost dětem velmi 
prospívá, jsou rády, když ví, která 
činnost bude následovat, přispívá 
to k pocitu bezpečí a jistoty. Režim 
dne je dětem přizpůsoben tak, aby 
nebyly přetěžovány a  měly dost 
prostoru na odpočinek. Vycházku 
plánujeme, pokud jen počasí dovo-
lí, na školní zahradu, kde je pro děti 
bezpečný prostor s  herními prvky 
a  hračkami. Pokud skupina vyjde 
do města, je potřeba využít bezpeč-

nostní chodítko Walkodile.
Učitelky umožňují takto malým 

dětem zapojit se do společnosti, 
pomáhají vytvářet sociální vztahy 
jak s novými kamarády, tak i se za-
městnanci mateřské školy. Pomocí 
říkanek podporujeme rozvoj po-
hybových schopností, smyslového 
vnímání a  rozvoj řeči. Prioritou je 
učit děti samostatnosti, schopnosti 
se obléci, obout, najíst se a  učit je 
hygienickým návykům. Dvouleté 
dítě je schopné ovládat své vymě-
šování, návyk se vytváří častým 
opakováním.

Každé dítě je individualita, a tak 
i  každé na nové prostředí reagu-
je jinak a  adaptace probíhá různě. 
Některé děti vběhnou do herny 
a  do školky se těší, některé jdou 
s  obavami a  některé se slzičkami. 
Může to být způsobeno nezralostí 
dítěte, rychlou adaptací – pro děti 
je vhodné pobyt v  mateřské škole 
„dávkovat“. Je potřeba si uvědomit, 

že předškolní vzdělávání doplňuje 
rodinnou výchovu a  nepřiměřená 
délka pobytu ve školce je pro dvou-
leté děti zátěží. Proto by rodiče měli 
vždy jednat v  zájmu svého dítěte. 
Každodenní kontakt s rodiči je dů-
ležitý, mohou vstupovat do třídy, 
odpovídáme na jejich dotazy a  in-
formujeme je o  tom, jak se jejich 
dítě celý den mělo. Ke spolupráci 
s rodiči přispělo i keramické mode-
lování a vánoční besídka.

Tento školní rok je ve třídě za-
psáno 24 dětí, z  toho 13 dvoule-
tých. Přáli bychom si, aby se po-
čet dětí ve třídě snižoval. Pokud 
je nižší počet takto malých dětí ve 
skupině, učitelky se mohou více dě-
tem individuálně věnovat, děti jsou 
klidnější a  spokojenější. Dobrou 
volbou bylo využití možnosti získat 
evropské dotace na plat chůvy, asi-
stentky, která posílila tým učitelek 
ve třídě nejmenších.

Bc. Iva Štulířová
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Vážení spoluobčané,

rád bych vám přiblížil činnost 
JPO (jednotka požární ochrany) 
Týniště nad Orlicí za uplynulý rok 
2017.

Jednotka vyjela celkem ke 106 
událostem, z toho:

Technický výjezd (otevírání dve-
ří, likvidace popadaných stromů, 
snesení pacienta, odchyt zvířat 
a likvidace obtížného hmyzu, únik 
plynu a ropných produktů, čerpání 
vody) 72 x

Požáry (lesní, travní porost, 
kontejnery, a osobní vozidla) 19 x, 
z toho 1 x planý poplach.

Dopravní nehody (silniční a že-
lezniční) 15 x

Do vybavení jednotky přibylo 
další, moderní vybavení potřeb-
né pro zásahy při záchraně životů 
a majetku.

Dále se členové výjezdové jed-
notky podíleli na několika akcích 
konané pro veřejnost.

16. 3. navštívily Hasičskou zbroj-
nici děti z  Mateřské školy Město. 
Přišlo jich 97 a 11 dospělých.

28.  3. jsme pro firmu INGTOP 
provedli školení o  PO spojenou 
s ukázkou použití RHP (ruční hasí-
cí přístroje) a uhašení požáru osob-
ního vozidla.

10.  4. další návštěva dětí, ten-
tokráte Mateřská škola Dub. Těch 
přišlo 54 a 4 dospělí.

30. 4. jsme byli požádání o před-
stavení naší techniky na pálení ča-
rodějnic u Kulaté Báby.

11. 5. jsme spolu s příslušníky ar-
mády předvedli techniku v základ-
ní škole. Ukázku zhlédl celý první 
stupeň.

10. 6. jsme jeli s vozidly na Suté 
Břehy do tábora, kde jsme společ-
ně s kolegy z Albrechtic ukázali jak 
techniku, tak ochranné oděvy, dý-
chací přístroje a nakonec i hašení. 
Zde bylo 26 dětí a 14 dospělých.

3.  7. rovněž Suté Břehy, dětský 

tábor. 30 dětí 6 dospělých.
19.  8. Týništské loučení s  létem 

v parku. Zde byla provedena ukáz-
ka zásahu při dopravní nehodě 
a požár osobního vozidla.

26. 8. konec prázdnin v Rašovi-
cích. Ukázka pěny.

16.  9. městský park a  ukázka 
techniky u příležitosti posvícení.

31. 12. proveden dozor u ohňo-
stroje.

Přeji vám všem v  letošním roce 
mnoho úspěchů, hodně zdraví 
a osobní spokojenosti.

 
Miroslav Bohatý
Velitel JPO Týniště nad Orlicí

     

Kulturní centrum i  v  roce 2018 
pokračuje v tradici pořádání Neděl-
ních tanečních odpolední s  živou 
kapelou Filipa Koláře na malém 
sále kulturního domu v Týništi nad 
Orlicí. Jen jsme museli z  důvodu 
stoupajícího počtu akcí (a  velmi 
komorního počtu zaměstnanců 

Kulturního centra) omezit frekven-
ci jejich konání na jedno měsíčně 
(z původních dvou). A komu by to 
nestačilo, nesmutněte, podobná ta-
neční odpoledne probíhají i  v blíz-
kém okolí, jmenovitě v Borohrádku 
a  Rychnově nad Kněžnou. Můžete 
protančit prakticky celý měsíc. Níže 

uvádíme souhrnný rozpis Týniště 
nad Orlicí, Borohrádku a Rychnova 
nad Kněžnou na jaro 2018 (od úno-
ra) viz. tabulka.

Nedělní taneční odpoledne začí-
nají ve jmenovaných městech shod-
ně ve 14:00 a v těchto zařízeních:
• v Týništi n. Orl. v malém sále Kul-

turního domu (1.patro) – www.
kc.tyniste.cz

• v Borohrádku v budově kina
• v  Rychnově n. Kn. ve Společen-

ském centru – www.kulturark.cz
Těšíme se na vaši návštěvu

Kulturní centrum
Dana Dobešová

     

Taneční pro dospělé byly popu-
lární vždy a  dnes jejich popularita 
roste i díky televizní taneční soutěži 
STAR DANCE.

V  kurzech pro dospělé vládne 
přátelská atmosféra, při níž tanec 
baví i pány, kteří se původně nepři-
hlásili tak úplně dobrovolně… Ta-
neční pro dospělé jsou totiž úplně 
jiné než ty, které si pamatujete ze 

střední. Jednou týdně si s  partne-
rem vyhradíte večer jen pro sebe, 
hezky se oblečete, vyrazíte do milé 
společnosti, získáte nové přátele. 
Na baru si dáte skleničku, celý večer 
posloucháte dobrou hudbu a spole-
čenský zážitek propojíte s  příjem-
ně namáhavou fyzickou aktivitou. 
Chcete se zdokonalit v tancích, kte-
ré umíte a naučit se další? – Přihlas-

te se do Taneční polepšovny.
…. tak takhle nějak jsme vás lá-

kali na stránkách Kulturního centra 
do tanečního kurzu pro dospělé – 
Taneční polepšovny. Naplánovali 
jsme pro vás dva kurzy – jeden pro 
začátečníky a  jeden pro pokročilé 
a  oba dva se podařilo zcela zapl-
nit až přeplnit. Děkujeme za váš 
zájem a doufáme, že si to s našimi 

tanečními mistry – Lenkou Milou 
a Orestem Janečkem - patřičně uži-
jete.

Začínáme v  neděli 4.  2.  2018 
a  zde uvádíme přesný rozpis lekcí 
(vše najdete také na našich webo-
vých stránkách: www.kc.tyniste.cz):

Děkujeme vám za přízeň.
Kulturní centrum

Dana Dobešová

datum město
4. 2. Borohrádek a Rychnov n. Kn.
11. 2. týniště n. Orl.
18. 2. Borohrádek a Rychnov n. Kn.
4. 3. Borohrádek a Rychnov n. Kn.
11. 3. týniště n. Orl.
18. 3. Borohrádek a Rychnov n. Kn.
1. 4. Rychnov n. Kn.
8. 4. týniště n. Orl. a Borohrádek

datum město
15. 4. Rychnov n. Kn.
29. 4. Rychnov n. Kn.
13. 5. Rychnov n. Kn.
20. 5. týniště n. Orl.
27. 5. Rychnov n. Kn.
10. 6. Rychnov n. Kn.
17. 6. týniště n. Orl.
24. 6. Rychnov n. Kn.

taneční polepšovna 2018
lekce datum den kurz kurz

    ZAČÁTEČNÍCI POKROČILÍ
1. 4. 2. 2018 Ne 16.30 - 18.30 19.00 - 21.00
2. 10. 2. 2018 So 19.00 - 21.00 16.30 - 18.30
3. 16. 2. 2018 Pá 16.30 - 18.30 19.00 - 21.00
4. 4. 3. 2018 Ne 19.00 - 21.00 16.30 - 18.30
5. 9. 3. 2018 Pá 16.30 - 18.30 19.00 - 21.00
6. 18. 3. 2018 Ne 19.00 - 21.00 16.30 - 18.30
7. 23. 3. 2018 Pá 16.30 - 18.30 19.00 - 21.00
8. 30. 3. 2018 Pá 19.00 - 21.00 16.30 - 18.30
9. 7. 4. 2018 So Věneček společný pro oba kurzy 19.00 - 23.00
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VÁNOČNÍ NADÍlkA V geRIAtRICkém CeNtRU

    Vážení čtenáři,
rádi bychom se s  vámi poděli-

li o  radost, že kolem nás je stále 
spousta úžasných lidí, kterým stále 
záleží na těch nejstarších – našich 
seniorech.

V  listopadu minulého roku nás 
oslovila rodačka z  našeho města 
paní Markéta Benešová s nabídkou 
společně zajistit splnění vánočních 
přání obyvatelům Geriatrického 
centra. Nápad nás velmi zaujal. 
Paní Benešová zřídila facebooko-
vou stránku, na které zveřejnila 
různá přání našich obyvatel. Mile 
nás překvapilo, jak rychle veřejnost 
zareagovala. Veškerá přání byla za-

rezervována během několika málo 
hodin. Některé krásně zabalené 
dárky označené jménem obdarova-
ného byly dárci doručeny do Geri-
atrického centra, jiné pak byly pře-
dány přímo vybranému obyvateli 
při oficiálním předání dárků.

Toto setkání dárců s našimi oby-
vateli včetně dalších hostů proběh-
lo 20. 12. 2017 v odpoledních hodi-
nách na hale Geriatrického centra. 
Pro všechny to bylo příjemné se-
tkání. Mimo osobních dárků byla 
obyvatelům darována i  spousta 
zajímavých společných dárků např. 
DVD, křížovky, knihy, pomůc-
ky a  materiál pro ruční práce atd. 

Firma INGTOP s.r.o. Týniště nad 
Orlicí darovala pro potřeby Geriat-
rického centra finanční dar.

Do projektu se zapojila i Základ-
ní škola z Týniště nad Orlici. Žáci 
vyrobili krásná přáníčka, která 
sami obyvatelům předali a dokonce 
jim zazpívali vánoční písničky.

Touto cestou bychom velmi rádi 
vyjádřili obrovský dík paní Marké-
tě Benešové, dárcům a všem, kteří 
se na této úžasné akci podíleli. Moc 
si toho vážíme. Společně se podaři-
la splnit vánoční přání našim oby-
vatelům. Velká radost byla udělána 
i malou drobností.

Pracovníci Geriatrického centra
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mAteřSkÁ škOlA U DUBU

     Zpívání na terase mš

Každý rok se rodiče s  dětmi 
sejdou v  době adventu v  neděli 
a  společně si zazpíváme vánoční 
koledy na terase mateřské školy. 
V  doprovodu Marie, Josefa, Je-
žíška, koledníků, andělů a  nesmí 
chybět ani tři králové Kašpar, 
Melichar a Baltazar. Paní učitelka 
Vlčková v  doprovodu houslí za-
hraje koledy a  všichni si užijeme 
adventní čas. Tentokrát to byl čas 
skutečně vánoční až pohádkový, 
protože napadl sníh a  ještě při 
našem vystoupení chumelilo tak 
moc, že jsme si všichni připadali 
jako v pohádce.

Vánoční posezení s rodiči

Tento rok jsme pro rodiče 
a  děti připravili vánoční tvoře-
ní. Na všech třídách probíhalo 
od 18.  12. do 20.  12. Nejdříve 
jsme si všichni společně zazpívali 
a připravili krátké pásmo z  toho, 
co jsme se od září naučili. Těšili 
jsme se už příchodem vánočních 
svátků a s vystoupením měly děti 
úspěch. Po besídce si rodiče spo-
lečně s  dětmi vyráběli vánoční 
stromy, vánoční svícny, které si 
odnesli domů. Jsme rády, že zá-
jem rodičů o společné tvoření byl 
velký.

Předvánoční zpívání v  geriat-
rickém centru

Sboreček před Vánocemi vystou-
pil s paní učitelkou Vlčkovou v Ge-
riatrickém centru, kde děti

chodí s  nadšením zpívat se-
niorům. Vystoupily v  převlecích 
Marie, Josefa, koledníků a  andělů. 
Zpěvem koled zpříjemnily advent-
ní čas seniorům našeho města.

Ježíšek přišel i do naší mš

Všichni jsme se společně těšili, 
zda i  do naší mateřské školy nám 
Ježíšek nezapomene donést dárky. 
A nezapomněl. Děti měly postaven 

Betlém a  společně zpěvem vánoč-
ních koled Ježíška přivolaly. Když 
zaslechly zvonění, hned pospíchaly 
do třídy, kde už na ně čekaly dá-
rečky. Společně jsme se pustili do 
rozbalování. Děti byly moc rády 
a s hračkami si společně pohrály.

Bc.et Bc. Renata Horká

tříkrálový průvod

Děti z  MŠ U  Dubu se zúčastni-
ly v neděli 7. 1. 2018 Tříkrálového 
průvodu městem, který byl ukon-
čen v kostele sv. Mikuláše zpěvem 
koled. Na faře děti a  jejich rodiče 
čekalo příjemné pohoštění.

Pavla Vlčková
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PODĚkOVÁNÍ
inzerce

Koupím vojenské a civilní řády a  vyznamenání. Též socialistické. 
Tel. 608420808.

   Ředitelka Mateřské školy 
– U  Dubu děkuje panu Miro-
slavu Flegelovi, Janě Šípkové, 
Pavle Vlčkové a  jejich rodin-
ným příslušníkům za likvida-
ci havárie ve škole. Důvodem 
byla prasklá hadička u  dět-

ského umývadla. O  Štědrém 
dnu se ve večerních hodinách 
podíleli na úklidu a  stěhováni 
nábytku, koberců a hraček, aby 
co nejvíce zamezili zničení ma-
jetku školy.

Alena Ullrichová



strana 18

kUltURNÍ, SPOleČeNSké A SPORtOVNÍ AkCe V ÚNORU 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 2. čt
8:00 - 15:30 Výlet do tONgA (zábavní park) - pořádá DDM zábava Hradec Králové

9:00 - 14:00 Společný výlet do tONgA (zábavní park) - pořádá MC Ratolest zábava Hradec Králové

2. 2. pá 7:30 - 15:00 Pololetní sluníčkohrátky - Dobytí severního pólu zábava DDM

4. 2. ne
16:30 - 18:30 taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

5. 2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

6. 2. út 17:30 - 20:00 PeDIg - pletení z přírodních proutků tvoření DDM

8. 2. čt 17:00 Vernisáž výstavy „Mimozemská civilizace“ prací žáků výtv. oboru ZUŠ výstava Mě knihovna

9. 2. pá 19:30 CAVemAN - divadelní one-man-show divadlo Kulturní dům

10. 2. so
16:30 - 18:30 taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

11. 2. ne
14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

15:00 - 17:00 Nedělní herní odpoledne s turnajem (deskové hry) zábava DDM

15:00 - 18:00 Pohádkový karneval, pro děti od 1 do 7 let. Hraje kapela Nicneuměl zábava Kulturní dům

12. 2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

13. 2. út 17:30 - 19:30 FImO Želvičky - tvoření z polymerové hmoty tvoření DDM

14. 2. st
8:30 - 9:30 POhÁDkY DO kAPSY - představení pro MŠ a ZŠ divadlo Kulturní dům

10:00 - 11:00 POhÁDkY DO kAPSY - představení pro MŠ a ZŠ

16:00 - 18:00 keRAmIkA pro dospělé tvoření DDM

15. 2. čt
10:00 - 11:00 Pohádkové čtení a tvoření - pořádá MC Ratolest tvoření Mě knihovna

19:00 lubomír Brabec - recitál legendárního kytaristy hudba Kulturní dům

16. 2. pá
16:30 - 18:30 taneční polepšovna - začátečníci tanec Kulturní dům

19:00 - 21:00 taneční polepšovna - pokročilí tanec Kulturní dům

19. 2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

20. 2. út 17:30 - 20:00 PeDIg - oletení z přírodních proutků (velikonoce) tvoření DDM

23. 2. pá 19:30 šašek nebo politik - představení DS Jirásek - sk. TEMNO divadlo Kulturní dům

24. 2. so 14:30 Dětský maškarní karneval (pořádá DDM) zábava tělocvična U Dubu

25. 2. ne 15:00 O perníkovém dědkovi - pohádka divadlo Kulturní dům

26. 2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

SK Týniště nad Orlicí oddíl košíkové vás zve na

27.   BASKETBALOVÝ PLES
který se koná v pátek

23. 2. 2018 od 20.00 hod
ve sportovní hale U Dubu

K tanci a poslechu hraje hudební skupina BLADEX.

Předtančení a bohatá tombola s tradičním házením o ceny.

Nekuřácký ples! 
Vstup pouze na místenky! Cena vstupenky s místenkou je 140 Kč

Předprodej místenek ve stavebninách u pana Dostála v Nádražní ulici nebo v trafice 
U Dubu u paní Hartmanové.

Těšíme se na vaši návštěvu.



strana 19

SeDmNÁCtÁ třÍkRÁlOVÁ SBÍRkA - Ve SlUNeČNém tePlém POČASÍ RekORDNÍ VýSleDek

   

Výtěžek tříkrálové sbírky 2018
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, 
Chábor, Běstvin, Dolů 200 195 Kč

VAL, Provoz 8 123 Kč

Chlístov 2 272 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 75 202 Kč

POHOŘÍ 19 712 Kč

SEMECHNICE 11 487 Kč

Mokré 6 056 Kč

TRNOV, Houdkovice 19 918 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 26 535 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 26 381 Kč

PŘEPYCHY, Záhornice 33 182 Kč

OČELICE, Městec n. Dědinou 13 347 Kč

DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 32 571 Kč

BYSTRÉ V O.H. 16 095 Kč

JANOV A TIS 9 150 Kč

OHNIŠOV 21 924 Kč

SNĚŽNÉ 6 410 Kč

SEDLOŇOV 9 020 Kč

DOBŘANY, Nedvězí 9 390 Kč

BOHDAŠÍN 7 020 Kč

KOUNOV Šediviny 12 887 Kč

BAČETÍN Sudín 16 183 Kč

DEŠTNÉ V O. H. 18 386 Kč

OLEŠNICE V O. H. 8 734 Kč

TÝNIŠTĚ N. O. 38 061 Kč

LÍPA N. O. 16 483 Kč

Celkem 664 724 kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2018! 
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz

   

(partnerské město Dobrušky), kteří 
významně pomohli s celou organi-
zací akce.

Jménem Farní charity Dobruš-
ka vám všem do nového roku přeji 

hodně zdraví, optimismu a vzájem-
né lásky.

Ing. Jana Poláčková, 
Farní charita Dobruška

   

Tříkrálová sbírka se letos konala 
v  ČR poosmnácté, na Dobrušsku 
posedmnácté.

V  ČR se jí účastní každoročně 
kolem 60 dobrovolníků a loni pře-
sáhla poprvé 100 mil. Kč.

Tahle sbírka v sobě ale nese hlub-
ší rovinu než pouhé shromažďová-
ní peněz….je vlastně velkým řetěz-
cem dávání.

Na počátku při narození Ježíše to 
byli mudrci, kteří se přišli poklonit 
narozenému Králi a  přinesli mu 
velké dary….v těchto dnech to byly 
tisíce dobrovolníků, kteří dávají 
svůj čas a  síly, aby roznesli po do-
movech radostnou zprávu o naro-
zení Ježíše Krista, dalším, kdo dává, 
jsou všichni lidé, kteří otevírají dve-
ře i srdce a dávají dar ve prospěch 
Charity, aby mohla pomáhat….na-
konec jsou to všichni zaměstnanci 
Charity ČR, kteří obdarovávají 
službou nemocné a seniory. A jsou 
největšími poskytovateli sociálních 
služeb v naší zemi.

Tříkrálová sbírka spojuje lidi 
v  šíření dobra. Přes všechny udá-
losti, které jsou okolo nás, ani letos 
nezmizela štědrost a ochota dávat. 
Ochota dávat je totiž vyjádřením 
toho nejušlechtilejšího, co v člově-
ku je, a to je láska.

Tříkrálová sbírka reprezentuje 
solidaritu lidí s  potřebnými, naší 
společnou snahu konat dobro, po-
máhat bližnímu a nebýt lhostejný.

65 % z vykoledovaných peněz se 
vrací do Dobrušky. Je to každoroč-
ně cca 350 000 Kč.

Peníze z  Tříkrálové sbírky pou-
žíváme tradičně na sociální službu 
osobní asistence, na nákup dalších 
pomůcek do charitní půjčovny, pří-
mou finanční pomoc lidem v nouzi 
a  také posíláme peníze na projekt 
Adopce na dálku do Indie.

Opět se ukázalo, že v Dobrušce, 
Opočně, Týništi a okolních obcích 
lidé Tříkrálovce věří a podle toho se 
chovají. Každým rokem se vybere 
víc. Nejčastější příspěvek je 200 Kč 
nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách 

se našlo i mnoho tisícových a dvou-
tisícových bankovek. O výtěžek sa-
mozřejmě jde, ale není na prvním 
místě. Největším přínosem je ra-
dost a poselství, které přinášejí malí 
králové lidem do jejich domácnos-
tí. Přinášejí přání zdraví a  požeh-
nání pro celý rok. Přání také píší na 
futra dveří - K+M+B znamená Bůh 
chraň tento dům, žehnej tomuto 
domu. Proto také nepraktikujeme 
anonymní pouliční koledování, ale 
poctivě se snažíme obejít všechny 
domácnosti.

V celém našem obvodu koledo-
valo v sobotu 130 skupinek.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 je 
rekordní – 664 724 Kč a je o 90 tis. 
Kč vyšší než loni.

Konkrétně v  Týništi nad Orlicí 
se vybralo celkem 38 061 Kč, což je 
téměř o dvacet tisíc korun vice než 
v  loňském roce. Koledovalo zde 
dvanáct skupinek převážně slože-
ných z dětí z Dobrušky, proto bu-
deme rádi, pokud se příští rok roz-
rosteme o nové dobrovolníky z řad 
dětí i  jejich průvodců z  Týniště. 
Jmenovitě děkujeme paní Duškové, 
která poskytla koledníkům vynika-
jící zázemí u sebe doma i paní Ma-
tuškové Janě z DDM Týniště, která 
se také aktivně podílela na průběhu 
sbírky.

Velice děkuji všem lidem za to, 
jakým způsobem koledníky při-
jímají ve svých domovech, děkuji 
všem dárcům, dětem a jejich rodi-
čům, skautům, vedoucím skupinek, 
pánům farářům za požehnání krá-
lům, tatínkům taxikářům, mamin-
kách kuchařkám, školám za dobrou 
spolupráci, městským úřadům za 
administrativní dohled nad prů-
během sbírky, v  ostatních místech 
starostkám a  starostům za pečetě-
ní a  rozpečetěťování pokladniček. 
Speciální poděkování chci vyjádřit 
Pekařství Klobas, které dlouhodo-
bě podporuje sbírku velkým množ-
stvím jídla pro koledníky. Další mi-
mořádné poděkování patří čtyřem 
přátelům z  holandského Ter Aaru 
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mAteřSké CeNtRUm RAtOleSt

DAlšÍ AkCe V ÚNORU:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC únOR 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle
- zpívání, cvičení a tancování
- pro děti od 1 roku (chodící)
do 3 let.

09:00-12:00
10:00-11:00

HeRnA
FlÉTnA - začátečníci školka
+ odvádíme děti do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) 
od 16 h.
VČelIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření,
hry, sportování…

14:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

úT

HeRnA
MIMInKA (ležící)
MIMInKA (sedící)
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců (cvičení na 
balónech,říkadla, písničky…)

09:00-12:00
09:30-10:15
10:30-11:15

HeRnA
FlÉTnA – školáci
Flétnička – pokr. školka
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti
a rodičů od 17:00 h.

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA
– zpívání, básničky, tanečky…pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HeRnA
VČelIČKA – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry, sportování.
VŠeZnÁleK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…
FlÉTnA – pokr. školka

14:00-18:00
15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

ČT dětský klub Koala (soukr. akce)
CVIČení s kočárky (sraz před MC)

08:00-12:00
od 9:30 h.

soukromá Angličtina
soukromá němčina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00
od 16h.

PÁ HeRnA
Hlídání dětí - dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

09:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

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

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

mC RAtOleSt Se 6. 1. 2018 PřIDAlO k třÍkRÁlOVé SBÍRCe

Za doprovodu fléten 
a  nástrojů jsme zpíva-
li a  obcházeli domky, 
obchody a  setkávali se 
s dobrými lidmi. Krásné 
bylo setkání v  Geriat-
rickém centru. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky 2018 
bude použit na pomoc 
lidem v nouzi a zdravot-
ně postiženým. Všem 
dárcům děkujeme. 

Jana Matušková

   

■ 1. 2.  (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO! Čas: 9-14h., 
cena 90 Kč
■ 2. 2. (Pá) Pololetní prázdniny – MC je zavřené.
■ 5.–9. 2. (Po-Pá) KARNEVALOVÝ týden v MC! Tvoření, zpívání, cvičení 
v maskách!
■ 11. 2. (Ne) POHÁDKOVÝ KARNEVAL v Kulturním centru, do 15:00 h., 
pro děti od 1 do 7 let (+ sourozenci). Program: živá muzika NICNEUMĚL, 
soutěže, tancování, zpívání, tombola! Vstupné: dítě 20 Kč /30 Kč a dospělý 
10 Kč /20 Kč (členi, nečleni).

■ 14.  2.  (St) Společná návštěva Divadla - Pohádky do kapsy (Perníková 
chaloupka, Karkulka, Princezna na hrášku, Budulínek) zahraje divadlo 
SEMTAMFÓR, pro děti od 3 let, 55 minut, 40 Kč, v 9:30h.
■ 15. 2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 
(čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 1. 3. (Čt) Společná návštěva DIVADLA: Hrdý Budžes, od 19 h., v hlavní 
roli Bára Hrzánová, vstupné 400 Kč
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ANDĚlSké ZVONĚNÍ

AkCe DDm V ÚNORU A BřeZNU

   

Již tradiční akce Andělské 
zvonění se letos uskutečnila 
16. 12. 2017. Nejprve jsme se sešli 
v DDM na předvánočních dílnič-
kách. Zde jsme si s anděly mohli 
vyrobit svícen na vánoční stůl, 
prostírání nebo přáníčko. Všem 
také moc chutnal vlastnoručně 
upečený a  ozdobený perníček. 
A kdo už byl unavený z vyrábění, 
mohl si chvíli zařádit v  tělocvič-
ně nebo si zahrát nějakou hru. 
V  šestnáct hodin jsme se potom 
přesunuli do Kulturního domu, 
kde nás čekalo vánoční předsta-
vení dramatických a  hudebních 
kroužků DDM. Zazpívaly nám 

Pididivy, Poškoláci z  Albrechtic 
nám předvedli, jak se slaví Váno-
ce v různých částech světa, Poško-
láci Žárovky zase zahráli pohádku 
se živými loutkami. Slyšeli jsme 
také známé české koledy v podá-
ní našich keyboardistů, flétnistů 
a kytaristů, mnohé jsme si zazpí-
vali s nimi. Nakonec nám nejstar-
ší Poškoláci zahráli svoji zbrusu 
novou pohádku Kráska a  zvíře. 
Příjemně naladěni na vánoční čas 
jsme tak strávili poslední předvá-
noční sobotu a  těšíme se zase za 
rok.

Jana Bahníková

   

POlOletNÍ PRÁZDNINY

■ Čtvrtek 1. 2. výlet do tonga

■ Pátek 2. 2. pololetní Sluníčkohrátky v DDM

■ úterý 6. 2. PeDIg 17.30 – 20 hod.
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé.
Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ neděle 11. 2. heRNÍ ODPOleDNe S tURNAJem 15—17 hod.
Odpoledne s rodinou nebo s kamarády s našimi deskovkami.
Hrajeme cokoliv z naší Hernotéky, malý turnaj dle dohody pro všechny.

■ úterý 13. 2. FImO ŽelVIČkY 17.30—19.30 hod.
Podvečerní tvoření z polymerové hmoty, vlastní vzorky nebo naše zá-
soby použijeme na želví krunýře. Dílna je vhodná pro děti s  dopro-
vodem, mládež i dospělé. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

■ středa 14. 2. keRAmIkA pro dospělé, 16 – 18 hod.
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo
námětů lektorky. Cena 120 Kč/osoba.

■ úterý 20. 2. PeDIg 17.30 – 20 hod.
Děti i  dospělí se u  nás mohou zamotat třeba do jarních ošatek nebo 
velikonočních zajíců. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spo-

třebovaný materiál.

■ sobota 24. 2. DĚtSký mAškARNÍ kARNeVAl
Tradiční akce v tělocvičně U Dubu od 14.30 hod. Vítáme masky i do-
provod, občerstvení, tombola, předtančení, soutěže a hry pro děti za-
jištěny. Vstupné 40 Kč.

JARNÍ PRÁZDNINY

Na všechny akce je potřeba se přihlásit předem přes webové stránky.

■ pondělí 5. 3. POhÁDkOVé SlUNÍČkOhRÁtkY 8 – 15 hod.
Celodenní program v DDM na téma klasických českých pohádek, po-
dle počasí program i venku. Zajištěn oběd a pitný režim. Cena 130 Kč.

■ úterý 6. 3. Výlet AQUA hRADeC kRÁlOVé 8. - 14.30 hod.
Výprava do hradeckého aquacentra s překvapením. Cena 250 Kč.

■ středa 7. 3. Výlet PRAhA - technické muzeum 6.15 - 17.30 hod.
Pojeďte s námi prozkoumat techniku se všech stran, čeká nás doprava,
fotografický ateliér, měření času, herna Merkur a mnohé další. Cestu-
jeme vlakem a tramvají. Cena 300 Kč.

■ čtvrtek 8. 3. ZImNÍ SlUNÍČkOhRÁtkY 8— 15 hod.
Celodenní program v DDM, nebo podle počasí venku. Zajištěn oběd 
a pitný režim. Cena 130 Kč.
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VýheRCe RODINNéhO VStUPNéhO DO CINeStAR

Nové e-mailové adresy do knihovny:

•	 knihovna@knihovnatyniste.cz

•	 dospeli@knihovnatyniste.cz

•	 deti@knihovnatyniste.cz

•	 reditelka@knihovnatyniste.cz

mAlý ČlÁNek-VelkÁ RADOSt

V předvánočním čase roku 2017 
jsem se dozvěděla o  článku s  ná-
zvem PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ od nejmenovaného 
čtenáře z  říjnového vydání vašeho 
Zpravodaje.

Ani se slovy nedá popsat radost, 
kterou mi udělal…ale hlavně byl 
pro mne potvrzením toho, proč 

jsem svou práci tak ráda dlouhá 
léta dělala – dělala jsem ji pro vás, 
moji milí, dnes už bývalí čtenáři.

Děkuji vám za všechna krásná 
setkání a přeji vám mnoho dalších 
hezkých čtenářských zážitků:-)

Z Rychnova nad Kněžnou na vás 
vzpomíná Jarmila Vašátková

   

Dne 2.  12.  2017 pořádala 
Městská knihovna každoroční 
akci Den pro dětskou knihu. 
Kromě povedeného divadel-
ního představení žáků místní 
ZUŠ a  bohatého programu, 
proběhlo slosování ze všech 
velkých soutěží z  celého roku 
2017.

Hlavní cenu – rodinné 
vstupné do Cinestar – vyhrál 
žák 2.C ZŠ Týniště nad Orli-
cí Václav Petráň, který se zú-
častnil soutěže „Poklady naší 
přírody“.

Z  fotografií při předává-
ní výhry je vidět, jakou měl 
Vašík ze vstupenek do kina 
ohromnou radost. Maminka 
se nám již svěřila, že navštívili 
film Star Wars, jehož hrdinové 
jsou mezi dětmi velmi popu-
lární.

Do budoucna pro vás chys-
táme další soutěže, takže ne-
váhejte, soutěžte a  štěstí při 
losování potká třeba jednoho 
z vás.

 Novotná Jana
Městská knihovna
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Městská knihovna Týniště nad Orlicí vyhlašuje literární soutěž

POeZIe tAkY ŽIJe
Máte rádi básničky a s oblibou je vymýšlíte? Pojďte s námi soutěžit.

Vaším úkolem je vymyslet svou vlastní báseň na jakékoliv téma. 
Báseň musí mít nejméně dvě sloky.

kategorie:
1. – 5. ročník Zš
6. – 9. ročník Zš
Uzávěrka soutěže: 1. března 2018

Do soutěže se mohou zapojit návštěvníci knihovny, veřejnost 

a všichni žáci základních škol.

Svá díla posílejte buď elektronicky na email deti@knihovnatyniste.cz 

nebo poštou na adresu: Městská knihovna, ČSA 937, Týniště nad 

Orlicí, 517 21 nebo odevzdávejte osobně v knihovně v dětském 

oddělení.

Nezapomeňte na každý příspěvek uvést své jméno, příjmení, 

kategorii, adresu, email nebo telefon. V každé kategorii se můžete 

těšit na drobné ceny. Vyhlášení výsledků bude k dispozici na našich 

dětských webových stránkách a v knihovně během března.

Všichni soutěžící, kteří mají v knihovně registraci, postupují do 

velkého slosování o 4 vstupenky do Cinestar.

SPOleČeNSkÁ kRONIkA

     

Životní jubilea:

96 let Anna Burešová
93 let Zděnka Horáková
90 let Zdeňka Čechová
 Alena Kinská
85 let Jitka Martinková
80 let Marie Šrámová
 Jiří Ludvík
 Jaroslava Horská

Vítáme na svět:

Michaela Pošvářová
Marek Šimon

Anna Oždianová
Andrej Palán
Radim Vlček
Johana Michálková
Olívie Ullrichová

Rozloučili jsme se:

Jan Doležal (60)
Jaroslav Horák (67)
Ján Šuliman (60)
Vlasta Michalíčková (74)
Danuše Říhová (90)
Věra Součková (87)
Vlastimil Bartoš (85)

Poděkování
Srdečně děkuji Městskému 

úřadu v Týništi nad Orlicí, zvlášť 
panu starostovi a členkám Sboru 
pro občanské záležitosti p. Švá-
bové a  p. Michálkové, za milé 
blahopřání, květiny a pěkný dá-
rek k  mému životnímu jubileu. 
Velmi mě to potěšilo.

Zdena Muchová

Vzpomínka

Dne 27. 1. 2018 tomu bylo 8 let, 

co nás opustil pan Miroslav Špo-
nar. Kdo jste ho znal, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Šponarová

Dne 11.  února  2018 uplyne již 
třináct přesmutných roků, kdy od 
nás navždy odešla naše milovaná 
dcera, sestra, manželka a  ma-
minka paní Jaruška Matoušová, 
rozená Dvořáková. Stále s velkou 
bolestí vzpomínají a  nikdy neza-
pomenou

rodiče, sestra s rodinou, 
manžel a děti.



třÍkRÁlOVÁ SBÍRkA V křIVICÍCh

     

Tříkrálová sbírka v Křivicích
V  sobotu 6.  1.  2018 proběhla 

v Křivicích celostátní veřejná sbír-
ka Charity České republiky.

Po Křivicích chodily dvě skupi-
ny dětí a  maminek. Děti oblečené 
v pláštích a korunkách s pokladnič-
kou chodily dům od domu a zpíva-

ly koledy. Křivičáci nás už vyhlíželi 
a s úsměvem na tváři srdečně zvali 
dál.

Odměnou všem účastníkům byl 
společný oběd. Z  celé akce máme 
pěkný pocit. Pozdravili jsme se 
v novém roce s našimi sousedy, po-
přáli si zdraví, štěstí a přispěli ma-

lým dílem na dobrou věc.
Na závěr dne děti zazpívaly v na-

šem kostele při mši.

Dovolte, abych poděkovala za 
příspěvky, a  věřím, že příští rok 
bude tato již tradiční akce stejně 

vydařená jako letos. 
Díky patří i paní Doksanské z Tře-
bechovic za její důvěru. Dále pak 
Simoně, Jitce, Kristýně a Jarušce za 
jejich čas a účast. Taky děkuji našim 
dětem, bez kterých by to nešlo!!!

Vlaďka Štěpánová
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší  prioritou  je  spokojený  zákazník.  Naše  dlouholeté  zkušenosti  v  oboru  Vám  navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby  a  požadavky 

každého zákazníka.

Nabízíme 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.

Kurzy anglického jazyka
 

pro praktické použití pro dospělé v Týništi n. O.

• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 
výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších 
upevníme nadále jejich znalosti

• S námi budete angličtinu umět používat ve škole, 
v práci, na cestách, prostě kdekoliv

• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové 
atmosféře, kam se budete rádi vracet

• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale 
o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi

• Kurzovné 1.850,– Kč za pololetí

• Od února 2018 opět otevíráme nové a návazné kurzy 
v Týništi nad Orlicí

 
Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách.

Jazykové centrum anglického jazyka. 
tel.: 736 414 549, 494 532 102

www.jcaj.cz

Společnost  ODEKO  s.r.o.  působí  v  oboru  odpadového 
hospodářství  od  roku  1995  a  její  společníci  jsou  převážně 
obsluhovaná  města  a  obce.  Provozujeme  “Překládací  stanici 
a sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na 
svoz a zpracování odpadů.
Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti 
v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.
Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na 
potřeby a požadavky každého zákazníka.

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
•  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)
•  Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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