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A) Schvaluje

1. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 280.484,73 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 280.484,73.

2. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši Kč 46.903,67 a jeho vypořádá-
ní přídělem do rezervního fondu 
ve výši Kč 46.903,67.

3. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou vč. hos-
podářského výsledku ve výši Kč 
432.619,89 a jeho vypořádání pří-
dělem do rezervního fondu ve výši 
Kč 432.619,89.

4. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orli-
cí, vč. hospodářského výsledku ve 
výši Kč 7.381,07 a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 7.381,07.

5. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí, vč. 
hospodářského výsledku ve výši 

Kč 18.441,30 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 18.441,30.

6. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 167.256,51 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 147.256,51 a do fondu od-
měn ve výši Kč 20.000,00.

7. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 246.713,68 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 246.713,68. Z  rezervního 
fondu bude uhrazena ztráta za 
předchozí léta (z  roku 2016) ve 
výši Kč 111.580,62.

8. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
Kč 166.892,39 a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši Kč 106.892,39 a do fondu od-
měn ve výši Kč 60.000,00.

9. Účetní závěrku za rok 2017 pří-
spěvkové organizaci Služby města 
Týniště nad Orlicí vč. hospo-
dářského výsledku ve výši Kč 
41.192,13 a  jeho vypořádání pří-
dělem do rezervního fondu ve výši 
Kč 41.192,13.

10. Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí vy-
řazení dlouhodobého zastaralého 
majetku – polohovacího lůžka. 

Lůžko nebude zlikvidováno, ale 
bezplatně předáno potřebné, ne-
mocné obyvatelce města.

11. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
žádost o převod částky ve výši Kč 
120.000,00 z  rezervního fondu 
do fondu investic, dle zákona č. 
250/2000 Sb., zákona o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpo-
čtů, dle § 30 odst. 4.

12. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
žádost o  čerpání fondu investic 
do výše Kč 150.000,00 na nákup 
a montáž konvektomatu do škol-
ní jídelny dle zákona č. 250/2000 
Sb., zákona o  rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, dle 
§ 31 odst. 2a).

13. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  vyřazení a  likvidaci drobného 
dlouhodobého majetku.

14. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. V. bytem *** na období od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

15. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem *** na období od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2021.

16. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem *** na období od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

17. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. K., bytem *** na období od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2021.

18. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem *** na období od 
1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.

19. Smlouvu o  budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2016935/VB/2, Týniště nad 
Orlicí, Podboří, 1662/173, Ženka-
-kvnn mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena na zá-
kladě plné moci Milošem Hon-
lem, projektantem společnosti 
GTT a.s., se sídlem Horňátecká 
1772/19, 182 00 Praha 8 a budou-
cí povinná město Týniště nad Or-
licí, a  ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

20. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900092295/1/2018 
„STL plynovodní přípojka číslo 
stavby 9900092295“ mezi smluv-
ními stranami: oprávněná Gas-
Net, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, zastoupe-
na na základě plné moci společ-
ností GridServices, s.r.o., Plyná-
renská 499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno, investorem *** a  povinná 
město Týniště nad Orlicí, a uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

21. Smlouvu číslo: Z_
S14_12_8120064204 o  smlou-
vě budoucí o  realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného 
k  dodávce elektrické energie na 
stavbu Křivice, Týniště nad Orli-
cí, Město Týniště nad Orlicí, mezi 
smluvními stranami: ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín a město Týniště nad 

Příznivci pěší turistiky absolvovali 
15.  dubna již 4. ročník vlastivěd-
ného pochodu Adlerův šmajd 
aneb přírodou, dějinami a součas-
ností našeho města, který pořádá 
každoročně Spolek přátel města 
Týniště nad Orlicí. Jde vlastně 
o  pochod okolím města, který 
je vždy zaměřen na určitá místa 
z historie, která se v terénu navště-
vují. Letošní ročník byl zaměřen 
především na těžbu písku, geolo-
gii, lesní hospodářství, místopis 
a  jiné zajímavosti spojené s  his-
torií okolí Rašovic. Za přípravu 
akce je třeba poděkovat především 
Bohouši Ptáčkovi, který precizně 
připravil trasu a  texty, ale sám se 
bohužel ze zdravotních důvodů 
nemohl pochodu zúčastnit. Dále 
Adamu Prokešovi, který celou akci 
vedl a moderoval. Účastníci obdr-
želi mapku a pamětní list.

Štěpán Tomašík a Libor Koldinský
Foto Štěpán Tomašík

Usnesení č. 93
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 26. 03. 2018
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Usnesení č. 94
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 09. 04. 2018

     

Orlicí, a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

22. Smlouvu číslo: Z_
S14_12_8120064203 o  smlou-
vě budoucí o  realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného 
k  dodávce elektrické energie na 
stavbu T.G. Masaryka, Týniště 
nad Orlicí, 517 21, Týniště nad 
Orlicí, Město Týniště nad Orlicí, 
mezi smluvními stranami: ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a město Tý-
niště nad Orlicí, a ukládá staros-
tovi smlouvu podepsat.

23. Nabídku na zpracování projek-
tové dokumentace „Týniště nad 
Orlicí, parkoviště U  Dubu (ul. 
ČSA)“ pro firmu VIAPROJEKT, 
s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 27476049, v  nabíd-
kové ceně 178 000 Kč bez DPH 
a  ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

24. Pravidla a zásady pro příspěvkové 
organizace – dodatek č. 1.

25. Povolení přístupu na pozemky 
při veřejné akci „Běh týnišťskými 
pralesy 2018“ konané ve dnech 
6. 7. 2018 a 7. 7. 2018, pro spolek. 
Běží.me. z.s.

26. V  souvislosti s  vyhlášením kon-
kurzního řízení odvolání ředitele 
Základní školy, okr. Rychnov nad 
Kněžnou, Komenského 828, 517 
21 Týniště nad Orlicí v  souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů. A  § 166 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

27. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1713/18 o  výměře cca 1 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí za 
účelem umístění kovové klece/
skladu propan butanových tlako-
vých lahví.

28. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 2018 o  výměře cca 3 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí za úče-
lem umístění kovové klece/skla-
du propan butanových tlakových 
lahví.

29. Záměr prodeje pozemku par. č. 
st. 180/3 o výměře 74 m2 v k. ú. 
Petrovice nad Orlicí.

30. Záměr pachtu pozemku p. č. 
362/3 o výměře 268 m2, pozem-
ku par. č. 362/4 o výměře 373 m2, 
pozemku par. č. 560/4 o výměře 
2040 m2, pozemku par. č. 560/2 
o  výměře 3048 m2, pozemku 
par. č. 537/23 o výměře 4805 m2, 
pozemku par. č. 537/22 o výměře 
273 m2, v k. ú. Petrovice nad Or-
licí. Cena pachtovného od 1.900 
Kč/ha/rok.

31. Přijetí finančního daru ve výši 
5.541 Kč od Honební společnosti 
Olešnice u  RK, Malá Ledská 64, 
517 41 Kostelec nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

1. Protokol o kontrole z Krajské hy-
gienické stanice Královehradecké-
ho kraje v příspěvkové organizaci 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí.

2. Výroční zprávu příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí za rok 2017.

3. Oznámení o  poskytnutí pojistné-
ho plnění z pojistné události v Ma-
teřské škole U  Dubu Týniště nad 
Orlicí.

4. Oznámení a  Rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Královehradeckého 
kraje o  zahájení správního řízení 
v Geriatrickém centru Týniště nad 
Orlicí.

5. Oznámení o  uskutečnění zápisu 
k  předškolnímu vzdělávání do 
Mateřské školy Město Týniště nad 
Orlicí pro školní rok 2018/2019, 
vč. kritérii pro přijímání dětí. Zá-
pis se uskuteční dne 10. 5. 2018.

6. Žádost příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí o  dotaci z  rozpočtu města 
Kostelec nad Orlicí.

7. Oznámení příspěvkové organiza-
ce Dům dětí a mládeže o účasti na 
akci „Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko“, která se koná dne 7.  4.  2018 
a probíhá na území celé republiky.

8. Zápis z  porady komise školství 
a kultury MěÚ Týniště nad Orlicí 
dne 07. 03. 2018.

C) Ukládá

1. Provést v  měsíci dubnu a  květnu 
veřejnosprávní kontrolu v  pří-
spěvkových organizacích Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí, 
Dům dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí a  Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí. Pověření ke 
kontrole vydá starosta města.

T: květen 2018
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Starostovi města podepsat pro-

tokoly o  schválení účetní závěrky 
pro všechny příspěvkové organi-
zace.

T: duben 2018
Odpovídá: Koldinský L.

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí vyřazení 
a  fyzickou likvidaci majetku dle 
žádosti.

2. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí 
vyřazení nepotřebného majet-

ku dle žádosti a následný prodej 
fyzické nebo právnické osobě 
za cenu v  místě a  čase obvyklou 
v souladu s ustanovením § 27 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpo-
čtů v platném znění.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání fondu investic dle § 31 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů na pořízení 
víceúčelového vozidla do výše 
300.000,00 Kč vč. DPH dle před-
ložené žádosti.

4. Firmu ESOP účetní a  daňová 
kancelář, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou k  provedení kontroly 
hospodaření a  účetnictví v  orga-
nizaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí.

5. Firmu ESOP účetní a daňová kan-
celář, s.r.o., Rychnov nad Kněž-
nou k provedení kontroly hospo-
daření a  účetnictví v  organizaci 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
podepsat smlouvu o spolupráci.

6. Vyplacení mimořádné odměny 
ředitelce Geriatrického centra Tý-
niště nad Orlicí.

7. Vydání souhlasu k  podání infor-
mativní žádosti na ČEZ pro mož-
nost zřízení el. přípojky NN do 
zahrádkářské kolonie „Broučkova 
zahrada“.

8. Záměr prodeje pozemku par. č. 
1662/171 o výměře 625 m2 a po-
zemku par. č. 1662/172 o výměře 
1050 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
za cenu od 990 Kč/m2 + DPH. 
Jedná se o  pozemky na Podboří, 
které jsou určeny pro výstavbu ro-
dinných domů.

9. V  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a  § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o  předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve  znění poz-
dějších předpisů, na  základě vý-
sledků konkursního řízení ze dne 
6. 4. 2018 schvaluje pana Mgr. Ma-
riana Janka, bytem *** do funkce 
ředitele Základní školy, okr. Rych-
nov nad Kněžnou, Komenského 
828, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
s platností od 1. 8. 2018.

10. Ceník za zapůjčení party stanu 
a  příslušenství včetně přeprav-
ních a manipulačních výkonu dle 
přílohy s platností od 9. 4. 2018.

11. Souhlas zřizovatele se zapoje-
ním Základní školy Týniště nad 
Orlicí do projektu kraje „Potra-
vinová pomoc dětem v  Králo-
véhradeckém kraji II – obědy 

do škol.“ Projekt je financován 
z Operačního programu potravi-
nové a materiální pomoci, datum 
zahájení realizace od 1. 9. 2018, 
datum ukončení realizace do 
30. 6. 2019.

12. Souhlas zřizovatele se zapojením 
Mateřské školy - Město Týniště 
nad Orlicí do projektu kraje „Po-
travinová pomoc dětem v  Krá-
lovéhradeckém kraji II – obědy 
do škol.“ Projekt je financován 
z Operačního programu potravi-
nové a materiální pomoci, datum 
zahájení realizace od 1. 9. 2018, 
datum ukončení realizace do 
30. 6. 2019.

13. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Oprava komu-
nikací v Týništi nad Orlicí v roce 
2018“ firmu ROADMEDIC, 
s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 
01 Šumperk, IČ: 28586484, s na-
bídkou nejnižší ceny 2 637 Kč 
bez DPH (za 1 tunu materiálu 
vč. dopravy a prací) a ukládá sta-
rostovi města s vítězem smlouvu 
podepsat.

14. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Výměna tele-
skopické tribuny – KD Týniště 
nad Orlicí“ firmu RE-SOURCE 
SUPPLIES Praha, s.r.o., Běle-
hradská 199/70, Vinohrady, 120 
00 Praha 2, IČ: 49242962, s na-
bídkovou cenou 3 218 750 Kč bez 
DPH a  ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Roční zprávu příspěvkové orga-
nizace Služby města Týniště nad 
Orlicí za rok 2017.

 
C) Ukládá

1. Provést v měsíci květnu veřejno-
správní kontrolu v  příspěvkové 
organizaci Základní škola Týniště 
nad Orlicí.

T: květen 2018
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Provést v  měsíci dubnu veřejno-

správní kontrolu v  příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Město 
Týniště nad Orlicí.

T: duben 2018
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

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.
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH SOU-
TĚŽÍ VE ZPĚVU A VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE

AKCE ZUŠ V KVĚTNU A ČERVNU 2018

      

 ■ V pondělí 14. května se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hod. v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 21. května se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hod. v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ Ve  čtvrtek 24.  května proběh-
ne v rámci celé České republiky 
akce s názvem ZUŠ Open 2018. 
Tato akce je pod záštitou nada-
ce operní pěvkyně Magdalény 
Kožené. Naše ZUŠ si připravila 
komponovaný program – Hraje-
me si Ježka. Během dvou hodin 
zazní v podání žáků ZUŠ skladby 
skladatele Jaroslava Ježka, přene-
seme se do doby první republiky 
a  atmosféru doby „minulé“ vy-
tvoří i  vzácný host: Petr Kroutil 
trio (Praha). Začátek programu 
je v 16.00 hod. v sále Kulturního 
domu. Dobový oděv či doplněk 
je vítán. Vstup volný. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V  pondělí 28.  května bude od 
17.00 hodin krátkým hudebním 
programem a  úvodním slovem 
zahájena závěrečná výstava prací 

žáků výtvarného oboru. Výstava 
bude probíhat od 28.  května do 
8. června ve vstupní hale Kultur-
ního domu. Pořádají ZUŠ a SR-
PZUŠ.

 ■ V pondělí 28. května se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hod. v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V  úterý 29.  května se koná zá-
věrečné a  absolventské předsta-
vení žáků tanečního oboru ZUŠ 
s  podtitulem „O  vodě“. Začátek 
představení je v  18.00 hodin 
v  sále Kulturního domu. Rezer-
vace místenek je možná v  kan-
celáři ZUŠ. Pořádají ZUŠ a  SR-
PZUŠ.

 ■ Ve dnech 1. a 2. června se usku-
teční 23. ročník swingového fes-
tivalu Jardy Marčíka. Oba dny 
začínají od 18. hodin na Tyršově 
náměstí.

 ■ V pondělí 4. června se koná Ab-
solventský koncert žáků hudeb-

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

 ■ V  pondělí 11.  června se koná 
druhý Absolventský koncert 
žáků hudebního oboru. Začátek 
koncertu je v  18.00 hod. v  sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pátek 15. června se koná Závě-
rečné představení žáků literárně 
- dramatického oboru ZUŠ. Za-
čátek představení je v 18.00 hod. 
v sále Kulturního domu. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 18. června se koná Žá-
kovský koncert spojený s  výsta-
vou prací žáků výtvarného obo-
ru. Začátek koncertu je v  18.00 
hod. v  sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V pátek 22. června se koná pre-
miéra divadelní hry Dámský 
krejčí v  podání souboru Nedo-
chvilní. Začátek představení je 
v  18.00 hod. v  sále Kulturního 
domu. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 

V  Jaroměři se konalo krajské 
kolo soutěže ZUŠ v  sólovém a ko-
morním zpěvu. Tereza Daňková, 
Kateřina Musilová a  komorní trio 
ve složení Kateřina Musilová, Lu-
cie Forejtková a Rebeka Skořepová 
obsadily ve svých kategoriích druhá 
místa.

Z krajského kola soutěže decho-
vých žesťových nástrojů konaného 
v Hradci Králové, zvítězili ve svých 
věkových kategoriích David Vašata 
(trubka), Martin Vosáhlo a  Šárka 
Křišťáková (baskřídlovka), druhé 
místo získali Jiří Vojtěch a Bohumil 
Ptáček (trubka), Kamil Krištof a Fi-
lip Králík (trombon), Marie Pírková 
a Amálie Štěpánová (baskřídlovka), 
na třetím místě se umístil Adam 
Richter (trubka).

V  krajském kole soutěže decho-
vých dřevěných nástrojů, které 
se konalo v  krásných prostorách 
broumovského kláštera, se umístili 
na prvních místech Andrea Meco-
vá (zobcová flétna), Vojtěch Ernst 
a Tereza Rajprtová (klarinet) a Eliš-
ka Milá ve hře na saxofon. Klarine-
tista Vojtěch Peremský získal druhé 
místo.

Je až obdivuhodné, jak se mladí 
muzikanti v  rámci Královéhradec-
kého kraje umístili. Třešničkou na 
dortu jsou 2 postupy (Šárka Křišťá-
ková a Vojtěch Ernst) do ústředního 

(celostátního) kola soutěže, které se 
uskuteční v Praze od 3. – 6. 5. 2018.

Všem zúčastněným žákům a  je-
jich pedagogům (Lýdia Cablková, 
Jaroslav Vošlajer, Jan Pírko, Tereza 
Myšáková, David Langášek a  Pa-
vel Plašil) gratulujeme, stejně jako 
korepetitorům (Marco Pascucci, 
Karel Koldinský) soutěžících žáků, 
z  nichž Karel Koldinský získal 
v Hradci Králové zvláštní cenu po-
roty za vynikající korepetici.

Postupujícím muzikantům – Šár-
ce Křišťákové a  Vojtěchu Ernstovi 
přejeme hodně muzikantského 
umění a  štěstí v kláních nejlepších 
muzikantů v rámci České republiky.

V březnu se konalo také okresní 
kolo Soutěžní přehlídky tanečního 
oboru v  Opočně, kde choreografie 
„Pohyby řeky“ získala zlaté pásmo, 
další choreografie „Hledám se“ 
v podání Lucie Forejtkové zlaté pás-
mo a ocenění za interpretaci a cho-
reografie „Var“ také zlaté pásmo 
s postupem do krajského kola sou-
těžní přehlídky, které se bude konat 
v Hronově.

I v tomto případě je třeba podě-
kovat všem tanečnicím stejně jako 
jejich učitelce Věře Juráškové a po-
přát hodně tanečního zdaru v další 
fázi soutěže.

Mgr. Pavel Plašil
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Základní umělecká škola a Spolek rodičů a přátel  
vás zvou na 

 

Závěrečné a absolventské vystoupení  
tanečního oboru        

„O vodě" 

 
úterý 29. května 2018 od 18.00 hod. 

sál Kulturního domu, Týniště nad Orlicí 
rezervace místenek od května v kanceláři ZUŠ 

 
Kolik si toho pamatuje voda?  
Svou cestu vysoko v oblacích... 
Skotačení horských pramínků... 

Velebnou sílu řek a klouzání po vlnách oceánů..  
Zářivou pevnost ledu a třpyt sněhových vloček...  

Je součástí nás všech a my její... 
Je součástí Země tak jako my… 
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ALPHA HLEDÁ CVIČITELKU

JARNÍ KONCERT ORCHESTRŮ ZUŠ 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

   

Alpha Vehicle Security Solutions 
Czech, s.r.o., se sídlem Vendelína 
Opatrného 1050, Týniště nad Orli-
cí chce vyhovět přání zaměstnanců 
a  obnovit zdravotní tělesnou vý-
chovu.

Jubilanti na březnovém setkání 
vzpomínali na masáže a  rozcvič-
ky, které kdysi ve firmě probíhaly, 
a projevili zájem o jejich znovuza-
vedení. Téma se ujalo.

Pro masáže nemáme vybavení, 
a  tak si je musí zaměstnanci zor-
ganizovat sami a  uhradit je ze své 
cafeterie.

Rozcvičky zorganizujeme přímo 
ve firmě. Zpočátku se budou ko-
nat 2x týdně v prostoru za výrobní 
kanceláří, vždy 5 minut. Pro kaž-
dou linku zvlášť, aby byly jen malé 
skupinky cvičících. Zaměstnanci 
z  kanceláře se mohou připojit ke 

kterékoli skupince. Série rozcviček 
začne v 7:30 ráno a potrvá do 9:30.

„Chceme cviky na pohyblivost 
páteře a  celkové protažení těla, 
protože většinu času při práci se-
díme, někdo zase celý den u  linky 
stojí,“ zdůvodňuje Ludmila Cho-
choloušová, teamlídr výrobní linky. 
Cvičení může být rozmanité, třeba 
i s hudebním doprovodem a s růz-
ným náčiním, aby to bylo potěšení 

nejen pro svaly, ale i pro mysl.
Máte ve svém okolí fyzioterapeu-

ta nebo zkušeného cvičitele, který 
by rozcvičky v Alpha Vehicle Secu-
rity Solutions Czech s.r.o. kvalifiko-
vaně vedl? Pomozte nám uvést sen 
ve skutečnost.

Kontakt: Lenka Kutnarová, mo-
bil 702 169 511, e-mail: lenka.kut-
narova@kk-alpha.com, www.kk-
-alpha.cz

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

Petr řekl: „Hle, my jsme opus-
tili, co bylo naše, a šli jsme za te-
bou.“

Lukáš 18, 28

Motiv cesty je snad nejčastěj-
ším symbolickým vyjádřením 
víry v Bibli. Věřit v Boha znamená 
být na cestě, neustále v  pohybu, 
tedy alespoň myšlenkově. Ustr-
nutí, dřepění na místě, upnutí se 
k  věcem či vztahům, které nám 
berou vnitřní svobodu a nutí nás 
myslet stereotypně, to vše je seji-
tím z cesty víry, ztrátou kontaktu 
s Hospodinem.

Hospodin je takový Bůh ces-
tovatel. I  jeho Syn je svým způ-
sobem neposeda, který se svými 
učedníky putuje z města do měs-
ta, plaví se ze břehu na břeh. Není 
však novodobým lovcem zážitků 

a  fotek. Kamkoli Boží cestovatel 
přijde, nechce jen nezúčastněně 
přihlížet, fotit a ochutnávat míst-
ní speciality. Chce naprostý opak. 
Chce lidem měnit život, ba často 
jej obracet naruby. Chce pohyb. 
Chce zvedat chromé u  cest i  za-
lezlé celníky v  daňových kance-
lářích. Nabízí pomoc, doprovod 
a smysluplný cíl.

Něco to stojí. Každá cesta něco 
stojí. V  případě cestování s  Boží 
židovsko-křesťanskou cestovní 
kanceláří jsou ceny na první po-
hled neúměrně vysoké. A  první 
zprostředkované zážitky navíc 
poněkud odrazují. Vše odevzdat, 
opustit, naložit si na bedra kříž. 
První zastávkou je Golgota u  Je-
ruzaléma. Jenže, světe div se, vý-
sledky takové cesty desetinásobně 
převažují vložené náklady. Do-

stanete nové, v  pravdě královské 
občanství a  ještě navíc zkrásníte. 
Nikoli navenek a  pomíjivě, ale 
tam někde uvnitř. Už nebudete 
chtít zpět. A bude-li nás cestovat 
dost, nebude to s tímto světem zas 
až tak zlé.

Pane, veď nás cestou své pravdy 
a  vyučuj nás. Vždyť jsi náš Bůh, 
naše spása. Amen.

Píseň:
1. Pane Ježíši Kriste, tys Syn 

Boží zajisté, v  tebe srdcem věří-
me, s Otcem, s Duchem tě ctíme.

2. Kterýž jsa Slovo božské, uči-
něn tělo lidské, v  němž nás sobě 
vykoupil, kdyžs smrt kříže pod-
stoupil.

3. Ale nyní kraluješ, všecko ří-
díš, spravuješ, vládna již věcmi 
všemi na nebi i na zemi.

4. My jsme lid tvůj koupený, 
krví tvou vyplacený; tys pak náš 
Pán jediný, nemá k  nám práva 
jiný.

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 404 Pane Ježíši Kriste (nápěv 
1541, text B. Jan Augusta 1541 / 
1783 / 1796).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  květnu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

27.  5.  – 10.30 h bohoslužby 
s  nedělní školou, káže br. farář 
Tomáš Vítek z Hradce Králové

Až do konce října  2018 je 
sbor administrován br. f. Vítkem 
z  Hradce Králové. Bohoslužby 
v  Týništi se budou konat vždy 4. 
neděli v měsíci.

Jaroslav Matuška

Divadelní soubor základní umělecké školy vás 
zve na premiéru hry

„Dámský krejčí“:
22. června 2018 v 18.00 hodin 
Kulturním dům - Týniště nad Orlicí.

Divadelní soubor Nedochvilní se v minulém 
roce představil na týnišťských prknech svým 
debutovým celovečerním představením Prostě 
čokoláda. V letošním roce připravují hru 
Georgese Feydea s názvem Dámský krejčí. 
Jedná se o zábavnou komedii z roku 1884, 
v jejímž původním obsazení hráli pouze muži 
– a to i ženské role. V podání mladého souboru 
ze základní umělecké školy se budete moci těšit 
na spletitou komedii o tom, že manželské vztahy 
nemusí být tak složité, jak se zdá…pokud se tedy 
nezamotáte do vlastní pavučinky lží.
 
Lístky na představení budou k dispozici jak v den 
konání představení nebo v kanceláři ZUŠ v úřed-
ních hodinách (od května). 

Hrají: František Kindl, Žaneta Hudečková 
Václav Paďour, Kateřina Vacková, Daniel Bělka, 
Dominika Vondráčková, Zuzana Hlaváčová 
a Anna Haladová

Režie: Veronika Půlpánová, DiS.

řádková inzerce

Nabízím vodorozpustná hnojiva kristalon start žlutý – 85Kč za 
1kg,modrý plod-květ 70Kč za1kg,jahoda 80Kč za 1kg,hydrokoplex 
za 40Kč za 1kg,dusíkaté vápno za 50Kč za 1kg.více inf. na tel. čísle 
732 809 986 nebo e-mailu jira.fiser@email.cz

 

Konečně jsme se dočkali jarního 
sluníčka a  veselého ptačího ště-
betání. K  jaru ale neodmyslitelně 
patří i  řada tradičních koncertů 
ZUŠ Týniště nad Orlicí. Ve stře-
du 11.  4.  2018 se zaplnilo hlediště 
kulturního domu rodiči a  příz-
nivci mladých muzikantů, kteří se 
učí muzikantským dovednostem 
v mládežnickém dechovém orches-
tru nebo ve swingových Bigbenďa-
tech. A řada z nich seděla za pultí-
kem v obou hudebních souborech.

Známé pochodové i taneční me-
lodie oblíbených autorů Ladislava 
Kubeše, Karla Vacka nebo Karla 
Pšeničného si řada lidí v  obecen-
stvu pobrukovala společně s  de-
chovkou. Zazněly písně Stará lípa, 

Šly panenky silnicí, Římovský můs-
tek nebo skladba Do tance.

Ve druhé části jsme se ponořili 
do swingových, jazzových melodií, 
ale slyšeli jsme například i  píseň 
Michaela Jacksona. Příjemný pon-
dělní podvečer završila gratulace 
panu řediteli Pavlu Plašilovi k jeho 
narozeninám, které slavil právě ten 
den. Velký potlesk od diváků skli-
dili nejen sólisté, ale všichni muzi-
kanti a  zvláštní poděkování patří 
všem vyučujícím hudební školy, 
kteří vedou své žáky tím správným 
směrem a  dovedou tak rozdávat 
plno radosti.

Určitě se nechte pozvat na další 
koncerty. 

Po
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Projekt JEDU S DOBOU je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

ZDARMA!

REGISTRUJTE SE NA WWW.JEDUSDOBOU.CZ

OTESTUJTE SVŮJ POTENCIÁL
V CENTRECH BEZPECNÉ JÍZDY PO CELÉ ČR

Partneři projektu

Co Vás na kurzu čeká?

Praktická část

Krizové brzdění
a řešení smyku
Manévrování
Zdravověda

Teoretická část

Bezpečná a defenzivní jízda
Aktuality z legislativy
a jiné zajímavosti

Kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory ve věku od 65 let ZDARMA
Pokud jste nadšenci volantu, neváhejte a přihlaste se co nejdříve!
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Asociace center pro zdokonalovací 
výcvik řidičů AČR

Plzeň

Písek

Příbram

Tábor

České Budějovice

Ústí n. Labem

Liberec

Praha
Hradec Králové

Pardubice

Olomouc

Zlín

Ostrava

Brno
Jihlava

Karlovy Vary OSTRAVA

SOSNOVÁ

MOST

TŘINEC

HRADEC
KRÁLOVÉ

VYSOKÉ
MÝTO

JIHLAVA

PŘÍBRAM

REGISTRUJTE SE NA WWW.JEDUSDOBOU.CZ
PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE!

ASOCIACE CENTER PRO ZDOKONALOVACÍ VÝCVIK ŘIDIČŮ AČR
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město

+420 222 898 251     info@jedusdobou.cz
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POZVÁNÍ NA SOKOLSKOU AKADEMII S OCHUTNÁVKOU SLETOVÝCH SKLADEB

   

V  prvním červencovém týdnu 
2018 připravuje Česká obec sokol-
ská, v rámci oslav 100. výročí vzni-
ku samostatného československého 
státu, XVI. všesokolský slet. Naše 
jednota pečlivě nacvičuje 5 sletových 
skladeb, s nimiž se chystá do Prahy.

Dovolte nám, abychom všechny 
naše občany a  milé hosty pozvali 
na ochutnávku nejen hromadných 
sletových skladeb, ale i  prezentaci 
cvičení ve všech našich aktivních 
oddílech, a  to v  Sokolské akademii 
konané dne 16. května od 17 hodin 
v  Kulturním centru v  Týništi nad 
Orlicí.

Většina skladeb je upravena pro 
jevištní plochu dle možnosti našeho 
kulturního centra a  v  kratších pro-
vedeních. Součástí akademie a  za-
jímavým zpestřením bude i  módní 
přehlídka cvičebních úborů ze sleto-
vých skladeb různých věkových sku-
pin z minulých sletů, kterých se naši 
cvičenci účastnili.

A  kdo se vám v  akademickém 
předvedení představí?

Ukázkovou hodinu předvedou ro-
diče s malými dětmi. Oddíl předško-
láků vystupuje i v Praze se skladbou 
Noty autorkŮ: Dany Uzlové a Filipa 
Uzla, hudba: Zdeněk Barták, Michal 
Kocáb, Miroslav Vydlák

Děti představují noty, gumy jsou 
jako notová osnova a cvičitelé hous-
lový klíč. Děti na gumě skáčou, na-
tahují ji a  hrají si s  ní. Velký důraz 
je kladen na rytmus a  vzájemnou 
spolupráci. Pohybově je středně ná-

ročná, těžší na nácvik je manipulace 
s gumami.

Oddíl mladších žákyň si pro vás 
připravil cvičení s  gumou v  jiném 
provedení.

Těšíme se také na mladší žáky, kte-
ří předvedou gymnastická cvičení na 
trampolíně.

A věřte nebo ne, bude i Cirkus.
Autorkou skladby je Daniela Ku-

rečková
hudba: Zdeněk Barták, Karel Svo-

boda, Waren Casey, Jim Jacobs
Cirkus je skladba pro starší žac-

tvo. Záměrem choreografie je, aby si 
mladí lidé zatančili, bavili se a  spo-
lečně vytvořili na ploše zajímavé 
obrazce. Nechybí prvky gymnasti-
ky, aerobiku, zvedačky, žonglování. 
Diváky určitě upoutá cvičení chlap-
ců, kteří zde předvedou mimo jiné 
stojky na hlavě, přemety stranou, 
kotouly letmo a  společně s  děvčaty 
spoustu tanečních vazeb. Děvčata se 
představí v prvcích sportovní i mo-
derní gymnastiky, aerobiku. Cvičení 
s  kamarády jim v  tomto věku jistě 
dělá radost.

Pro diváky jsou ve skladbě pře-
kvapivé i artistické výkony a krásná 
nadčasová hudba.

Skladbu Ženobraní nacvičuje 16 
žen, které nalákala krásná hudba 
a touha zatančit si. Autorkami sklad-
by jsou Kateřina Matušínská a Mag-
dalena Matušínská.

Sletová skladba „Ženobraní“ je 
taneční choreografií pro všechny 
ženy, kterým tanec přináší radost. 

Je postavená na písních Čechomoru 
a Fleretu a na tanečních krocích dva-
náctiosminového taktu. Proč právě 
„Ženobraní“? Nehledejme v tom nic 
hanlivého, ale naopak něco velkého, 
dobrého a  oslavujícího. Tak jako je 
pro vinaře vinobraní svátkem úro-
dy a sklizně, kdy z velkého množství 
hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro 
ženy tato sletová skladba oslavou 
společného tance, kterým přináší ra-
dost nejen sobě, ale všem lidem vní-
majícím spojení tanečního pohybu 
s hudbou.

Cesta
autorky: Dagmar Honová, Ivana 

Jiránková
Skladba určená pro ženy a  seni-

orky na střihovou country hudbu 
je rozdělena do tří částí. V  první 
části jsou volné variace na country 
tance, ve druhé části je cvičení s šát-
kem a ve třetí části se využívá šátek 
s  kuličkou, kde se uplatní kuželová 
technika. Úborem jsou černé kalho-
ty a červené nebo modré tričko, bílá 
sportovní obuv. Náčiním je trojcípý 
šátek s dřevěnou kuličkou.

Cesta, proč právě cesta? Všechny 
jsme někde na cestě, cestě života. Ka-
ždá z nás již po této cestě ušla nějaký 
kus a ještě nějaký kus zbývá. Všechny 
jsme se někde narodily a všechny se 
někam rády vracíme. A v neposlední 
řadě jsme všechny báječné ženské. 
A od toho se odvíjí i výběr písní pro 
tuto skladbu. (Veď mě dál, cesto má 
– Pavel Bobek, Divokej horskej tymi-
án – Pavel Žalman Lohonka, Báječná 

ženská – Michal Tučný).
Borci jsou naši muži se stejno-

jmennou skladbou autorů Václava 
Pavelky, Františka Dosedla a Marti-
na Matury.

hudba: Jindřich Vrbenský, Bed-
řich Smetana, úprava Miroslav Vy-
dlák

Ve skladbě pro dorostence a muže 
se snoubí tradice naší tělesné kultury 
s národními motivy a s naší součas-
ností. Pecháčkova skladba „Přísaha 
republice“ z  X. všesokolského sletu 
je průvodním nenásilným moti-
vem skladby. Společným prožitkem 
založeným na kontinuitě pohybu 
a  hudby chceme v  dnešní překotné 
době spojit v dobré partě muže a do-
rostence. Skladba je koncipována se 
zaměřením na hudebně pohybovou 
současnost s  využitím aerobního 
charakteru kondičního cvičení. Vy-
užívá gymnastických a skupinových 
prvků v souznění s klasickými moti-
vy se záměrem emocionálního pro-
žitku cvičenců i diváků.

Osobně vyjadřuji velký obdiv 
všem cvičencům, kteří ve volném 
čase nacvičují nejen pro sebe, ale 
i pro radost jiným, a zejména k cvi-
čitelům, jejichž nelehkým úkolem je 
nejen nácvik a vysvětlování skladeb, 
ale jejich samotné nastudování, které 
je jistě časově náročné.

Tak cvičení zdar a těšíme se na vi-
děnou nejen na Akademii, ale třeba 
i v Praze.

 Mgr. Lenka Otavová

   

Nejen pohyb, ale i kultura a zábava

Proběhlo:
22.  1. Věrná garda si nenechala 

ujít výstavu Korunovačních klenotů 
v Praze

12. 2. Výstava „Český porcelán 19. 

století“- v  klubovně -pořádá Věrná 
garda

10.  2. Přechod Orlických hor na 
běžkách- dospěláci z  oddílu muži 
a ženy

22.  2. Karneval oddílu mladších 
žákyň

27.  2. Karneval v  oddíle Rodiče 
a děti

26.  3. Velikonoční vajíčka- ne-
tradiční cvičení s  překvapením pro 
předškoláky

Následující akce:

16. 5. Sokolská akademie v Kultur-
ním centru Týniště n. Orl.

26. 5. Věžení - akce věnovaná 100 
výročí republiky- prezentace spolků 
a organizací Týniště nad Orlicí včet-
ně Sokola

Mgr. Lenka Otavová

AKCE SOKOLA TÝNIŠTĚ N. O.

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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Koncem dubna vyvrcholí po-
sledními zápasy amatérská bow-
lingová liga. Letos se jedná již 
o  17. ročník soutěže, kde proti 
sobě soutěží 15 týmů ve dvou vý-
konnostních skupinách - Extrali-
ze a Lize.

Každý rok nejlepší z  Ligy po-
stupuje do Extraligy a  nejhorší 
z Extraligy sestupuje do Ligy. Při 
zápasech nikdo nedaruje soupeři 
ani kuželku zadarmo, ale atmo-
sféra bývá kamarádská a sportov-
ně pozitivně vyhecovaná. Letos 

například není o  sestupujícím 
ještě rozhodnuto a  rozhodne až 
poslední kolo. Během roku se pak 
do zápasů zapojí až 100 hráčů. 
Výsledky zápasů jsou průběžně 
aktualizovány na webových strán-
kách bowlingové herny. Soutěže 
se hrají v  pondělí a  v  úterý od 
17,30. V  ostatní hodiny a  dny je 
bowling otevřený veřejnosti dle 
provozních hodin nebo dohody 
s  provozovatelem. Samotné kou-
lení probíhá v čistém nekuřáckém 
prostředí s milou a pozornou ob-

sluhou. Samozřejmostí je točené 
pivo a další nabídka různých ná-
pojů a občerstvení.

V letošním roce se otevírá pro-
stor pro rozšíření počtu soutě-
žících týmů. Základem je mini-
málně tříčlenný tým, ale pokud 
někdo ze základního týmu na-
příklad z  časových důvodů ne-
může, může zaskočit náhradník. 
Je povoleno povolat do týmu ná-
hradníka bez jakékoliv předchozí 
registrace. Zaskočit tak může ka-
marád nebo někdo z rodiny. Sou-

těž se hraje v podzimních a zim-
ních měsících, kdy prostoru pro 
pohyb a  sport tolik není a ze své 
zkušenosti mohu říct, že je pří-
jemné si zasoutěžit a zasportovat.

Pokud byste měli zájem se do 
soutěže přihlásit, navštivte strán-
ky www.bowlingtyniste.cz, kde se 
dozvíte víc o soutěži a případném 
přihlášení. Zúčastnit se mohou 
i smíšené týmy. Nový ročník sou-
těže začíná v září.

Pavel Nadrchal, místostarosta

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA BŘEZEN 2018

     

■ Zpráva o čin-
nosti městské 
policie – bře-
zen 2018

Dne 10. 3. 2018 
v  01:00 hod. 
obdržela Měst-
ská policie Tý-

niště nad Orlicí žádost Policie 
ČR o  součinnost při prověření 
oznámení z  tísňové linky L158, 
že v  baru Murphys na Mírovém 
náměstí došlo ke rvačce. Na mís-
tě bylo zjištěno, že v  baru došlo 
k  fyzické potyčce, které se účast-
nilo 5 hostů. Konflikt si nevyžá-
dal zranění ani nebyla způsobena 
škoda na majetku. Situace byla 
uklidněna, část hostů vykázána 
a v nočním podniku byl obnoven 
pokojný stav. Vlastní protiprávní 
jednání bylo řešeno Policií ČR, 
které byla událost oznámena.

■ Dne 13.  3.  2018 v  14:05 hod. 
a 15:10 hod. byla přijata oznáme-
ní dvou obyvatel města Týniště 
nad Orlicí, že byli v místě bydliště 
kontaktováni „prodejcem ener-
gií“, čímž zjevně došlo k porušení 
Nařízení města Týniště nad Orli-
cí č. 1/2015 o zákazu podomního 
prodeje na území města. Na zákla-

dě druhého oznámení se strážní-
kovi podařilo muže „nabízejícího 
služby“ vypátrat a  ztotožnit. Na 
místě bylo strážníkem sepsáno 
oznámení o přestupku, které bude 
postoupeno věcně příslušnému 
správnímu orgánu při Městském 
úřadě Kostelec nad Orlicí k  pro-
jednání přestupku.

■ Dne 14.  3.  2018 v  10:30 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Družstevní má jedno za-
parkované vozidlo otevřené dveře. 
Strážníky byl vyrozuměn majitel, 
který si vozidlo zajistil. Zjištěno, 
že důvodem bylo opomenutí, při-
čemž k následné krádeži nedošlo.

■ Dne 15.  3.  2018 v  11:00 hod. 
byla městská policie kontaktována 
poctivým nálezcem, který v  Tý-
ništi nad Orlicí nalezl peněženku 
s občanským průkazem a finanční 
hotovostí. Strážníkem bylo zpro-
středkováno vrácení nalezených 
věcí majiteli.

■ Dne 17.  3.  2018 v  23:14 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní o  rušení nočního klidu hla-
sitou hudbou a  hlukem vibrují-
cích okenních tabulek u  budovy 
tanečního sálu hotelu Orlice na 
Mírovém náměstí. Výzvy strážní-

ků směřující na pořadatele pro-
bíhající akce se míjely účinkem. 
Věc bude oznámena příslušnému 
správnímu orgánu pro podezře-
ní z  přestupku proti veřejnému 
pořádku – neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby.

■ Dne 22.  3.  2018 v  09:50 hod. 
přijala městská policie oznámení, 
že v  ulici Havlíčkova byl zazna-
menán výskyt dodávkového vo-
zidla modré barvy, jehož posádku 
tvoří muži pravděpodobně polské 
národnosti, kteří nabízejí montáž 
okapů a dešťových svodů. Vozidlo 
odpovídající popisu bylo hlídkou 
MP zastiženo na odjezdu z  Týni-
ště nad Orlicí. V posádce vozidla 
byli ztotožněni 3 muži rumunské 
národnosti, kteří byli strážníky 
poučeni o nařízení města týkající-
ho se zákazu podomního prodeje. 
Následně katastrální území města 
Týniště nad Orlicí opustili.

■ Dne 23.  3.  2018 v  03:00 hod. 
bylo strážníky v  rámci hlídkové 
činnosti nalezeno v  ulici Kpt.V. 
Opatrného neuzamčené dámské 
jízdní kolo. Kolo bylo vzato do 
úschovy na služebnu městské po-
licie.

■ Dne 27.  3.  2018 v  08:48 hod. 

byla hlídka městské policie přivo-
lána do budovy Městského úřa-
du Týniště nad Orlicí. Chování 
svědka předvolaného ke Komisi 
pro projednávání přestupků po-
strádalo základní pravidla sluš-
ného chování, vzbuzovalo veřejné 
pohoršení a  ve veřejné budově 
působilo zcela nepřístojně. Cho-
vání této osoby se nezlepšilo ani 
po příjezdu hlídky městské poli-
cie. Přítomnost strážníků pouze 
zabránila dalšímu vyhrocení. Věc 
bude řešena zmíněným správním 
orgánem.

■ Dne 29.  3.  2018 v  20:30 hod. 
bylo v rámci obchůzkové činnosti 
strážníky zpozorováno, že u  za-
parkovaného vozidla v ulici Druž-
stevní se nachází v  zámku dveří 
klíče od vozidla a  svazek dalších 
klíčů. Vozidlo bylo strážníky za-
jištěno a po zjištění osoby majitele 
byly klíče vráceny.

■ Dne 31. 03. 2018 v 03:40 hod. 
byl v  rámci hlídkové činnosti 
v ulici 17. listopadu zjištěn výskyt 
silně podnapilé ženy, která ne-
byla schopna samostatné chůze. 
Dopravena byla do místa bydliště 
a předána do péče blízké osoby.

HODNOCENÍ HALOVÉ SEZÓNY 2018 ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

   

Letošní halovou atletickou sezó-
nu můžeme považovat za celkem 
úspěšnou. V  rámci přípravy na 
venkovní atletické závody v  roce 
2018 se někteří naši atleti zúčastnili 
halových závodů.

Z těch zajímavých výkonů a vý-
sledků je možno připomenout 2. 
místo Václava Červinky ve skoku 
o tyči výkonem 420 cm na Přeboru 
Královéhradeckého kraje dospě-
lých v  hale v  Jablonci nad Nisou 
dne 27. ledna. V téže hale 3. února 
proběhly Přebory Královéhradec-
kého kraje v  mládežnických ka-

tegoriích, kde v  kategorii juniorů 
Filip Moravec na 1. místě skočil ve 
skoku vysokém 182 cm a starší žák 
Tomáš Kožant v prvním ostrém zá-
vodu v běhu na 1500 m zaběhl pěk-
ný výkon rovných 5 minut.

Dne 13.  února se výškař Filip 
Moravec (je zároveň členem Stře-
diska centra mládeže v  kraji pro 
rok 2018, které je určeno a podpo-
rováno pro talentovanou mládež 
od starších žáků až po atlety do 23 
let) zúčastnil halového atletického 
mítinku v  Ostravě jako generál-
ky před Mistrovstvím ČR a  skočil 

pěkný výkon 188 cm, kterým do-
sud v hale v  letošních juniorských 
českých tabulkách drží 14. místo 
a dne 25. února na Mistrovství ČR 
v hale v kategorii juniorů ve skoku 
vysokém obsadil pěkné 8. místo vý-
konem 186 cm.

Nezaháleli ani naši starší atle-
ti – veteráni, kteří se zúčastnili 
10. března Mistrovství ČR veteránů 
v  hale v  Praze – Stromovce a  při-
vezli nám i medaile. Jiří Bubeníček 
byl na 2. místě v  běhu na 1500 m 
ve věkové kategorii nad 60 let výko-
nem 6:12,30 min. Václav Goldbach 

byl na 3. místě v  běhu na 3000 m 
v  kategorii nad 60 let výkonem 
13:50,17 min. Ivan Růžička v  ka-
tegorii 35 – 55 let byl na 5. místě 
v  trojskoku výkonem 9,50 m a  na 
10. místě ve skoku dalekém výko-
nem 4,34 m a Ivo Rufer v téže ka-
tegorii ve vrhu koulí byl na 6. místě 
výkonem 10,05 m.

Po poměrně chladné a  dlouhé 
zimě se v současné době naši atle-
ti již připravují na novou venkovní 
sezónu na stadionu, která začíná už 
koncem dubna.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur
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Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Pondělí 14. 5. 2018  v  19:00 hod. 
Vstupné: 230 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
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KVĚTEN 2018
      www.kc.tyniste.cz

Prvomájové veselení
Út 1. 5. 2018 / 9:00 / zdarma
Tradiční  oslavy  1.  máje  na  Tyršově

náměstí  s  bohatým  kulturním

programem. Občerstvení zajištěno.

Lukáš Pavlásek:
KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH
Po 14. 5. 2018 / 19:00 / 230 Kč
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české

standup  comedy,  natočil  desítky  výstupů  do  pořadů  Na  stojáka

a Comedy  club  a  absolvoval  stovky  vystoupení.  Jeho  celovečerní

speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.

Nedělní taneční odpoledne
Ne 20. 5. 2018 / 14:00 / 50 Kč
Pravidelné  taneční  odpoledne  pro

všechny  generace  s živou  kapelou

Filipa Koláře v malém sále kulturního

domu.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace na tel.: 494 371 693

Připravujeme na měsíc ČERVEN:

1.–2. 6. XXIII. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2018

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Od 1. 5. 2018 máte možnost zakoupit si v kanceláři KD vstupenky 
v předprodeji za zvýhodněnou cenu: 
DVOUDENNÍ 280 Kč (na místě 330 Kč), 
JEDNODENNÍ 170 Kč (na místě 200 Kč)
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Městský úřad Týniště nad Orlicí a Městská knihovna Týniště    
nad Orlicí považují za svoji čest, že se mohou připojit k projektu              

Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Na akci srdečně zvou starosta města Libor Koldinský              
a zastupitelka města Veronika Čepelková 

STROM PRO OLGU HAVLOVOU,STROM PRO OLGU HAVLOVOU,  
 

který bude slavnostně vysazen 16. 5. 2018  
v 16:00 hodin u Městské knihovny v Týništi nad Orlicí 

za účasti zástupců města a nadace VDV 
 

 

Po akci proběhne vernisáž výstavy „Olga Havlová a Výbor    
dobré vůle“, která bude ke zhlédnutí v Městské knihovně  

od 2. 5. do 26. 6. 2018 (v otevírací době) 

V TÝNIŠTI BUDE VYSAZEN STROM PRO OLGU HAVLOVOU

   

V roce 2018 by se Olga Havlová, 
zakladatelka nadace Výbor dobré 
vůle, dožila 85 let. Na její počest 
nadace nazvala tento rok Rokem 
Olgy Havlové a  připomene si tuto 
mimořádnou osobnost řadou akcí, 
na nichž spolupracuje s městy, ob-
cemi a  organizacemi po celé ČR. 
K  Roku Olgy Havlové se aktivně 

připojí také město Týniště nad Or-
licí.

Jedním z  projektů, který připo-
mene osobnost paní Olgy Havlo-
vé, je vysazení nejméně 85 stromů 
dobré vůle po celé ČR. Město Týni-
ště nad Orlicí se k projektu Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Hav-

lové připojí 16.  5.  2018, kdy bude 
za účasti zástupců nadace a  měs-
ta slavnostně vysazen Strom pro 
Olgu Havlovou. Akce se uskuteční 
od 16:00 hodin u Městské knihov-
ny v  Týništi nad Orlicí. Po akci 
proběhne vernisáž výstavy „Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle“, která 
bude k zhlédnutí v městské knihov-

ně od 2. 5. do 26. 6. 2018 (v oteví-
rací době).

Na akci a  výstavu srdečně zvou 
starosta města Libor Koldinský 
a  zastupitelka města Veronika Če-
pelková.

PhDr. Veronika Čepelková
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ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

   

Ve středu 4. 4. 2018 se od 13.30 
do 17.00 hodin pro šestileté děti 
otevřely dveře k zápisu do naší zá-
kladní školy.

Budoucí prvňáčci přišli v  do-
provodu svých rodičů ukázat paní 
učitelkám své dovednosti a  zna-
losti, které jim v  září pomohou 
při vstupu do školy. Krátce vede-

ný rozhovor a  splněné jednodu-
ché úkoly ukázaly dostatečnou 
zralost a připravenost dětí k nám 
nastoupit.

Pro každého kluka a  holčičku 
byly za odměnu připraveny dá-
rečky vyrobené našimi žáky. Ro-
diče se sice účastnili zápisu pouze 
jako pozorovatelé, ale náležitě svá 

zlatíčka úsměvem podporovali. 
Osm rodičů pak přišlo pouze vy-
plnit žádost o  odklad školní do-
cházky a  do začátku června k  ní 
musí doložit doporučení z  PPP 
a od dětského lékaře.

Kolik dětí se tedy celkově letoš-
ního zápisu zúčastnilo? 26 děvčat 
a 34 chlapců.

Budoucí prvňáčci, přejeme 
vám, abyste si poslední dva měsíce 
ve školkách ještě užili, o prázdni-
nách ať vás co nejčastěji probouzí 
sluníčko a 3. září v 8.00 hodin na 
viděnou před naší školou.

Renata Hejnová
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týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka
1. – 2. června 2018 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí | každý den od 18:00 hod

Pátek 1. června

Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí
Jedná se o nejmladší orchestr letošního festivalu, který byl založen v roce 2015. Swingový orchestr žáků ZUŠ 
Týniště nad Orlicí získal ve školním roce 2016/2017 zlaté pásmo v krajské soutěžní přehlídce pro jazzové 
soubory a ostatní orchestry. Orchestr kromě pravidelných koncertů vystupuje také na festivale Jiřího Šlitra 
v Rychnově n. Kn. a swingovém festivale Jardy Marčíka.

Down Beat Dixieland Band - Jeseníky
Down Beat Dixieland Band byl založen v říjnu roku 2006. Soubor se od počátku ubírá vlastní cestou. Zaměřuje 
se nejen na známá témata tradičního jazzu, ale i na skladby, na které se často zapomíná. Sortiment skladeb 
obohacují zpívané a modernější kompozice. Přízeň posluchačů si získává živým, spontánním vystoupením 
a vždy dobrou náladou.

Utřifous Trio Lysá nad Labem
Tuto jazz-fusionovou formaci poznal dramaturg festivalu (Pavel Plašil) v loňském roce v Litvínově na 
Ústředním kole soutěže ZUŠ. Oslovila ho muzika tohoto tria, díky níž byli pozváni na týnišťský festival. Diváci 
se mohou těšit na originální zvuk mladých muzikantů, kteří bravurně ovládají své nástroje.

Střezinský taneční orchestr – ZUŠ Střezina
Střezinský taneční orchestr STO – HK byl založen v roce 2003. Kapelníkem je od začátku saxofonista Tomáš 
Antonín Mucha, který orchestr přivedl k životu za pomoci svého kamaráda a spoluhráče Radka Škeříka. Za 
dobu působení prošlo kapelou přes 120 žáků Základní umělecké školy Střezina. Orchestr odehrál přibližně 140 
koncertů. Repertoár kapely tvoří především populární skladby ve swingových úpravách, ale i jazzové standardy, 
funky a rockové aranže, latinsko-americké skladby a filmová hudba.

Maranatha Gospel Choir a Martin Růža
Maranatha Gospel Choir je pěvecké uskupení lidí zpívajících gospelové písně. Soubor vznikl v roce 2006, 
od kdy také aktivně vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Soubor patří mezi jeden z největších 
gospelových sborů v Čechách. Sbor také pravidelně spolupracuje se zajímavými tuzemskými i zahraničními 
hudebníky. Mezi pravidelné aktivity souboru patří letní soustředění GOSPEL CAMP se zahraničním 
gospelovým hostem. V roce 2009 a 2012 vydal soubor DVD s živým záznamem koncertu. Martin Růža patří 
do nové generace českých zpěváků. Tento mladý talent účinkoval v pražské funky kapele Top Dream Company, 
ale zpívá také v mnoha big bandech a dalších projektech. Je známý pro svoji muzikálnost a bravurní způsob 
zvládání vysokých pěveckých poloh. Mezi kapely, se kterými Martin spolupracuje, patří dlouhodobě i Mladý 
týnišťský big band. Nejen díky této spolupráci je Martin Růža známý a oblíbený u týnišťské hudební veřejnosti.
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týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka
1. – 2. června 2018 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí | každý den od 18:00 hod

Sobota 2. června

Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí
viz. pátek

Jana Koubková & Ondřej Kabrna
Vystoupení vynikajících jazzových osobností, nabízející kromě slavných jazzových standardů i současnou 
tvorbu světoznámých jazzmanů, včetně vlastních skladeb a textů Jany Koubkové. Klavírista Ondřej Kabrna 
nejen citlivě doprovází, ale představuje se také jako výborný sólista.

Tribute2Headhunters
Vzdát holt geniálnímu pianistovi, skladateli a průkopníkovi syntezátorů Herbiemu Hancockovi a především 
jedné z jeho nejenergičtějších a nejosobitějších formací - The Headhunters, to byl nápad klávesisty Víti Pospíšila 
a bubeníka Otto Hejnice a volba spoluhráčů byla předem jasná. Kytarový styl Lukáše Chejna je synonymem 
groovu a funku, baskytarista Tomáš Uhlík je neomylným pilířem, na kterého se všichni mohou spolehnout. 
Do funkově nabité rytmiky pak přizvali jednoho z předních evropských sólistů, trumpetistu Jana Hasenöhrla, 
který bravurně spojuje precizní klasickou techniku hry s vytříbenými jazzovými sóly. Mimo jiné je zakladatel 
Českého národního symfonického orchestru. Vznikl tak ojedinělý projekt, který u nás nemá srovnání. Jazz, 
funk, elektronika a improvizace překračující obvyklé hranice žánru v podání špičkových hudebníků vám 
náležitě zvednou tlak! Je na co se těšit.

La Descarga Salsa Orchestra
Kapela, která chce českému publiku nabídnout nejen autentický zážitek a pravou „latino“ party, ale také 
zajímavou sondu do historie salsy. Výběr písní sahá od nejstarších klasik až k hitům současné hudební scény. 
Nevynechá ani známý žánr “Son Cubano,” který ovlivnil salsu. V současnosti La Descarga připravuje své 
debutové album a vystupuje na akcích v Praze a okolí. La Descarga je mezinárodní salsová skupina se sídlem 
v Praze. Její španělský název znamená „náhlý výboj energie“, přeneseně „uvolnění od starostí“, jež chceme 
navodit prostřednictvím živé salsy a přenést na obecenstvo. Sestavu orchestru tvoří mezinárodní seskupení 
muzikantů (mimo jiné Peru, Austrálie, Kuba, Itálie, ČR a Slovensko)

Mladý týnišťský big band…. v hávu první republiky
Muzikanti a zpěváci (Zdeňka Veselková Kolaříková a Pavel Švestka) přenesou příznivce festivalu 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. Je nám krásně, máme 
svůj kabaret!

PŘEDPRODEJ
od 1. 5. 2018

cenově zvýhodněné vstupenky

dvoudenní 280 Kč
jednodenní 170 Kč
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V KVĚTNU 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 5. út

7:00 - 12:00 Memoriál J. Holického - místní májová výstava výstava Areál chovatelů

9:00 Prvomájové veselení oslava Tyršovo náměstí

14:00 - 18:00 Turnaj v Dominionu hra DDM

3. 5. čt 17:30 - 19:30 Poslední letošní pedig tvoření DDM

10. 5. čt

8:00 - 10:00 Představení DS Poškoláci pro ZŠ divadlo ZŠ

10:00 - 11:00 Pohádkové čtení a tvoření (Bubáci a hastrmani) - MC Ratolest tvoření, 
čtení Městská knihovna

17:00 Tomáš Černohous: ISLAND - cesta do středu země přednáška Městská knihovna

13. 5. ne 14:00 Rodinné odpoledne na zahradě DDM zábava DDM

14. 5. po
18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba, 

výstava ZUŠ

19:00 Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče není Čech (one man show) divadlo Kulturní dům

16. 5. st
16:00 Strom pro Olgu Havlovou (vysazení stromu + vernisáž výstavy) Městská knihovna

17:30 Sokolská akademie prezentace Kulturní dům

19. 5. so 10:00 O týnišťské tajemství (taneční soutěž) tanec Kulturní dům

20. 5. ne 14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

21. 5. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba, 
výstava ZUŠ

24. 5. čt
16:00 ZUŠ OPEN - Hrajeme Ježka, host Petr Kroutil trio (Praha) hudba Kulturní dům

17:00 Beseda se spisovatelem Martinem Moravcem (rodákem z Bolehoště) beseda Městská knihovna

26. 5. so

10:00 Pohádkový les (procházka týnišťským lesem) pohyb od MŠ U Dubu

14:00 Májové hrátky pro děti i dospělé zábava Křivice - hřiště

14.00 Věžení - zahájení sezóny ve Věži, výstava k výročí založení republiky zábava Vodárenská věž

27. 5. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže jarmark Areál chovatelů

28. 5. po
17:00 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru výstava Kulturní dům

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba, 
výstava ZUŠ

29. 5. út 17:00 Závěrečné vystoupení hudebních kroužků DDM hudba Kulturní dům

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

   

Životní jubilea:

95 let Růžena Hlavová
 Josef Bartoň
94 let Jarmila Štěpánková
91 let Jiřina Alexová
90 let Jaroslava Hájková
 Václav Němeček
85 let Milena Zmeškalová
 Zdenka Kerhartová
 Marie Marková
 Naděžda Bořková
80 let Miloslava Jaroměřská
 Přemysl Nedomanský
 Zdeněk Lohniský

Vítáme na svět:
Natálie Tláskalová

Natálie Vlčková

Rozloučili jsme se:

Marcela Nováková (66)
Narciska Řeháková (88)
Josef Šátral (74)
Svatava Vacková (79)
Otto Janda (90)
Karel Michalíček (85)
Jaroslav Vašek (52)

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Týni-
ště nad Orlicí a Sboru pro občan-
ské záležitosti, paní Matonohové 
a  paní Šponarové, za blahopřání 

k mému životnímu jubileu a pře-
dání květin a dárků.

Marta Valentová

Děkuji Městské policii Týniště 
nad Orlicí, zejména panu Martinu 
Štěpánkovi a paní Zdeňce Pálové, 
za jejich pomoc a  přeji jim, aby 
byli stále tak ochotní jako dopo-
sud.

Děkuji všem zaměstnancům 
Městského úřadu Týniště nad Or-
licí, a zvlášť paní Lence Bečvářové, 
a  přeji všem spokojenost a  úspě-
chy v práci.

Jaroslava Tejnarová

Děkuji Městskému úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí za upřímnou 
gratulaci a členkám ze Sboru pro 
občanské záležitosti, paní Gavulo-
vé Evě a paní Sekyrové Zdeně, za 
blahopřání a dárky k mému život-
nímu výročí 85 let.

Václav Kubišta

Děkuji delegaci SPOZ, paní Bo-
ženě Švábové a paní Zdeně Seky-
rové, i městu Týniště nad Orlicí za 
blahopřání a milý dárek k mému 
životnímu jubileu a za hezké chví-
le společného posezení, provázené 
i vzpomínkami na aktivní práci na 
zdejší škole.

Božena Bednářová
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MŠ MĚSTO - VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

DO

   

Letos jsme velikonoční svátky 
zahájili vynesením Moreny do 
řeky Orlice a  slavnostním ukon-
čením zimy. I když to tak nebylo, 
zima a špatné počasí se nás drželo 
nadále. Ne nadarmo se říká: „bře-

zen za kamna vlezem“. Nám to ale 
nevadilo a  Zajíčkovo dopoledne 
jsme si užili v naší školce. Společ-
ně jsme si vyzdobili prostory tříd. 
Upekli jsme si dobroty a nabarvili 
vajíčka. Každá třída se toho úkolu 

zhostila po svém. Někdo zdobil 
kraslice krupicí, jiní barevnými 
provázky a  další zas papírem. 
Všude se tančilo, zpívalo, a  sou-
těžilo.

Také se slavila jak holčičí, tak 

i  klučičí koleda. Děti si přines-
ly pomlázky s  pestrobarevnými 
mašlemi a  celé dopoledne se ko-
ledovalo a zpívalo.

Denisa Křížková

Den otevřených dveří: 26. 4. 2018 od 9:00 – 11:00 hod. nebo od 15:00 - 16,15 hod.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V KVĚTNU:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC KVĚTEN 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)
VČELIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření, hry, 
sportování…

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

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
09:30-10:00
10:15-10:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
Flétnička – pokr. školka
Soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů

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

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

Odpolední HERNA
Biblická hodina pro děti

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

26. května od 14 hodin

IX. VĚŽENÍ
_________________________________________

téma doprovodného programu a letošní výstavy ve Věži:

100 let 
ukončení první světové války

založení samostatné Československé republiky
___________________________________________________

mažoretky Týnky · Sokol · Skaut · kluby vojenské historie

vstupné na výstavu 30,- Kč

                                                                                                                                        
                                                                                                                    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.

 

■ 7. a 8. 5. je MC zavřené.
■ 10. 5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ,
od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 18.–20. 5. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin s dětmi v Bělči nad Orlicí, 
téma: Večerníček - Bubáci a Hastrmani (pohádkový les, host: bubeník,
divadlo, koncert kapely Nicneuměl, tvoření, zpívání, táborák…)

■ 26. 4. (Čt) Dopolední divadlo pro děti od 3 let, pohádka: Kocour v bo-
tách, 50 min. bez přestávky, 40 Kč

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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AKCE DDM V KVĚTNU

PROBĚHLO V DDM

   

Začátek března měla divadelní 
skupina Poškoláci opravdu rušný. 
Nejprve si 15.  3. odbyli premié-
ry svých letošních představeních 
(dopoledne pro druhý stupeň ZŠ, 
odpoledne pro rodiče a  kamará-
dy), aby je hned v  sobotu 17.  3. 
zreprízovali na třetím ročníku 
divadelní přehlídky Po škole. Nej-
starší Poškoláci si letos nachystali 
hru Espressologie, která vypráví 
o  tom, jak snadné může být najít 
si pravou lásku v kavárně. Děti ze 
Žárovek zahrály příběh O holčičce 
s  náhradní hlavou a  Albrechťáci 
pohádku O draku Kruťákovi.

V sobotu na přehlídce se potom 
představili herci z blízkého a širo-
kého okolí. Nejblíž to měl soubor 
Nedochvilní z týnišťské ZUŠ, kte-
rý slavil velký úspěch s hrou Čoko-
láda. Ze ZŠ Železnická Jičín nám 
děti přijely zahrát Cartenburskou 
pohádku, dramatický kroužek 
z  Déčka Rychnov předvedl hu-
mornou pohádku O Popelce, lout-

kový soubor Blechy z  Jaroměře 
rozesmál publikum svými příběhy 
z  daleké Indie a  Raraši z  České 
Skalice zahráli pohádku Kouzelné 
zrcadlo.

Děkujeme všem souborům za 
jejich práci a divákům za návštěvu, 
těšíme se zase za rok!

Tradiční akcí před Velikonoce-
mi jsou noční Holčičiny, akce pro 
dívky, na které se zdobí, tvoří, vaří 
a  peče. Po velkém nákupu jsme 
chystali ve skupinách oběd a  ve-
čeři. Dívky si navázaly dekorativní 
závěs z větviček, na který postupně 
přidávaly jarní a  velikonoční oz-
doby. V rámci odpolední hry jsme 
prošli celý předvelikonoční týden 
a nakonec objevili poklad v podo-
bě zlatých vajec, které jsme zdobili 
bílým voskem, stejně jako vrtané 
madeirové vejce. Večer jsme strá-
vili s  deskovkami, zpíváním s  ky-
tarou a večerní hrou. Ráno už jen 
závěrečný úklid a  odchod domů. 

Děkujeme všem velkým pomocni-
cím za čas a energii.

Ve čtvrtek 5.  4. jsme se potře-
tí vydali na Putování s  beruškou 
v  parku. Letos nám přálo počasí 
a  na startu se sešla spousta dětí 
a jejich rodičů i prarodičů. V par-
ku potkali housenku, mouchu, 
mravence, světlušku nebo žábu 
a plnili jejich úkoly. Letos se hmy-
záci rozhodli, že vyzkouší, jak umí 
děti chránit přírodu. V cíli potom 
na všechny čekala odměna, kdy si 
mohli vyrobit krásnou hmyzí če-
lenku a někteří neodolali a opekli 
si první jarní buřtíky na ohništi 
v MC Ratolest. MC Ratolesti také 
paří náš veliký dík za propůjčení 
prostor, stejně jako našim hmyzím 
pomocníkům – Zitě, Renatě, Den-
če, Fíce, Dominice, Denče, Ency 
a Vendy.

V  sobotu 7.  4. jsme se poprvé, 
ale určitě ne naposledy, zapojili do 

akce Ukliďme Česko. Zhruba se 
třiceti dobrovolníky, většinou s ro-
dinami s dětmi, jsme se sešli u MŠ 
U Dubu a vydali se uklízet les smě-
rem k  silnici a  také za fotbalové 
hřiště. Během asi dvou hodin jsme 
vytřídili několik pytlů odpadů – 
směsný, plast, sklo a kovy a přidali 
také několik speciálních nálezů 
– gauč, autosedačku, starou tele-
vizi, koberec a mechem obrostlou 
botu. Za rok se určitě do útrob lesa 
s pytli vydáme zase, a možná i dří-
ve. Připojíte se tentokrát?

Osadníci z Catanu
V neděli 8. 4. se sešli ve Sluníčku 

hráči deskových her, aby si pomě-
řili síly ve hře Osadníci z Catanu. 
Turnaj byl součástí celorepubliko-
vého tour, které vyvrcholí v  říjnu 
v  Praze. V  Týništi zvítězil Jakub 
z  Týniště a  získal hru od firmy 
Albi, která tyto turnaje sponzoru-
je. Gratulujeme.

Eva Jenčíková

 

 ■ úterý 1. 5. Turnaj v Dominionu 14 - 18 hod.
Místní turnaj ve hře Dominion, ze kterého vítěz postoupí do národní-
ho finále! Pro úspěšné hráče jsou připraveny ceny. Hru se můžete přijít 
naučit každou středu od 17 hod. do našeho herního klubu. Startovné 30 
Kč pro děti a mládež a 50 Kč dospělí.

 ■ čtvrtek 3. 5. Poslední letošní pedig 17.30 – 19.30 hod.
Poslední předprázdninové motání z  přírodních proutků, letní ošatky, 
barevné kombinace, sluníčka z keramického středu. Co budete plést je 
na vás, dílna je vhodná pro začátečníky i  pokročilejší. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál

 ■ čtvrtek 10. 5. Představení DS Poškoláci pro Základní školu 
8.00 a 10.00 hod.

 ■ neděle 13. 5. Rodinné odpoledne na zahradě DDM od 14 hod.
Odpoledne pro děti z našich kroužků a jejich rodiče a sourozence. Jarní 

pohoda, batikování, ohýnek, hry a sportíky. Pro děti z kroužků zdarma, 
pro ostatní 20 Kč na materiál.

 ■ sobota 19. 5. O týnišťské tajemství od 10 hod.
Tradiční taneční nepostupová soutěž pro taneční kolektivy z celého re-
gionu. Soutěž probíhá v Kulturním domě Týniště nad Orlicí. Vstupné 
40 Kč.

 ■ sobota 26. 5. Pohádkový les od 10 hod.
Tradiční procházka týnišťským lesem pro děti všech věkových kategorií. 
Drobné úkoly u pohádkových postaviček, cesta sjízdná i s kočárky. Start 
u MŠ Dub. Vstupné 40 Kč.

 ■ úterý 29. 5. Závěrečné vystoupení hudebních kroužků od 17 hod.
Vystoupení dětí z kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard. Vystoupení se 
bude konat v malém sále Kulturního domu.
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 725435732, 727853212 

 

 
 

Úterý 1. 5. , 14 - 18 hod. 
TURNAJ V DOMINIONU  

Místní turnaj ve hře Dominion, ze kterého vítěz postoupí do národního finále! Pro úspěšné 
hráče jsou připraveny ceny. Hru se můžete přijít naučit každou středu od 17 hod. do našeho 

herního klubu. Startovné 30,- pro děti a mládež a 50,- dospělí. 
 

Čtvrtek 3. 5., od 17 .30 hod. 
POSLEDNÍ LETOŠNÍ PEDIG 

Poslední předprázdninové motání z přírodních proutků, letní ošatky, barevné kombinace. 
Co budete plést je na vás, dílna je vhodná pro začátečníky i pokročilejší.  

Cena 40,- + spotřebovaný materiál  
 

Neděle 13. 5. od 14 hod. 
RODINNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ DDM  

Odpoledne pro děti z našich kroužků a jejich rodiče a sourozence. Jarní pohoda, batikování, 
ohýnek, hry a sportíky. Pro děti z kroužků zdarma, pro ostatní 20,- na materiál. 

 

Sobota 19. 5.  od 10 hod. 
          O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ   

Tradiční taneční nepostupová soutěž pro amatérské taneční kolektivy t celého regionu.  
Soutěž probíhá v Kulturním domě Týniště nad Orlicí. Vstupné 40,- 

 

Úterý 29. 5.  od 17 hod. 
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍCH KROUŽKŮ   

Vystoupení dětí z kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard.  
Vystoupení se bude konat v malém sále Kulturního domu.  

 

Neděle 26. 5.  od 10 hod. 

                 POHÁDKOVÝ LES    
Tradiční procházka týnišťským lesem pro děti všech věkových kategorií.  

Drobné úkoly u pohádkových postaviček, cesta sjízdná i s kočárky.  
Start u MŠ Dub. Vstupné 40,- 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 777016858 

30. 6. - 10. 7. 2018 

Tradiční taneční tábor, kde je zaručena skvělá parta lidí! 

Přihlášky na webu www.ddmtyniste.cz 

Více informací: Dana Černohousová, dana.cernhousova@tiscali.cz, 777016858 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 725435731 

Sobota 19. 5. od 10.00 hod. 
Tradiční soutěžní přehlídka tanečních       
kolektivů z celého kraje v několika           
kategoriích v sále Kulturního domu.  

Přijďte povzbudit děti z našich  
zájmových kroužků.                

Vstupné 40 Kč. 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 727853212 

Sobota 26. 5.  
Start mezi 9.30 – 10.30 u MŠ Dub 

Tradiční akce pro celé rodinky. 
Procházka dopoledním lesem, kde na vás     

čekají pohádkoví kamarádi s drobnými úkoly.  
Trasa je vhodná i pro rodinky s kočárky. 

Startovné 40,- Kč. 
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM – MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

 

V rámci celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů uspořádala knihov-
na pro malé návštěvníky několik 
aktivit.

Druhý březnový týden v  dět-
ském oddělení se nesl ve znamení 
koní. Děti mohly nejen vyrábět, 
malovat, luštit, soutěžit na téma: 
koně, ale také se hodně dozvědět 
o  těchto překrásných zvířatech. 
A to nejen z knih.

Ve středu 14. března 2018 se to-
tiž v  dětském oddělení knihovny 
uskutečnila již potřetí akce Porad-
na pro začínající chovatele s MVDr. 
Jaroslavem Šedivým, která se těši-
la hojné účasti. Děti se dozvěděly 
hodně o koních a byly zodpovězeny 
všechny otázky o  ostatních zvířát-

kách. Tímto panu veterináři ještě 
jednou děkujeme.

Tento den byl také odměněn nej-
mladší čtenář, kterým se dle více 
kritérií stal Ladislav Hovan. Odnesl 
si překrásnou knížku.

U  příležitosti oslavy 100. výročí 
vzniku republiky byla vyhlášena 
vědomostní soutěž „Co má vědět 
správný Čech“, která potrvá do 
30. září 2018. Více informací nalez-
nete na našich webových stránkách 
nebo v knihovně.

Malí čtenáři si celý měsíc mohli 
zatočit naším kolem štěstí, a  když 
to štěstíčko padlo na žolíka, odnesli 
si domů malý dárek.

Jana Novotná

PRÁVNÍ SYSTÉM ASPI NOVĚ V KNIHOVNĚ

   

Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí se zapojila do programu Ve-
řejné informační služby knihoven 
na rok 2018 a  v  jeho rámci získa-
la právo provozovat jednu licenci 
právního informačního systému 
ASPI. Čtenáři jej mohou využít na 
počítači v oddělení pro dospělé.

K  dispozici mají předpisy ČR 
a  SR od roku 1918 ve všech časo-
vých zněních i předpisy EU. Kromě 
toho systém obsahuje judikaturu 
soudů všech stupňů, základní lite-
raturu (důvodové zprávy k  záko-
nům, výklady, metodické pokyny, 
věstníky), plnotextový obsah růz-

ných časopisů (např. Bulletin advo-
kacie, Právo a bezpečnost, Správní 
právo, Soudní judikatura, Judika-
tura Evropského soudního dvora).

Důležitou součástí jsou komen-
táře k jednotlivým zákonům, např. 
k Občanskému zákoníku, v plném 
textu tak, jak byly publikovány 

v tištěné podobě.
Lze využít také širokou paletu 

vzorů podání, ať již v  oblasti ob-
čanského práva, tak i např. v oblasti 
exekucí nebo pojišťovnictví.

Věříme, že tato na informace 
bohatá nabídka bude hojně našimi 
čtenáři využívána.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE NEJAKTIVNĚJŠÍ ČTENÁŘ ZA ROK 2017

   

Dle počítačové statistiky:
1. místo paní Olga Malá
41 návštěv 498 půjčených doku-
mentů
2. místo paní Mgr. Zdeňka Jindrová
24 návštěv 491 půjčených doku-
mentů
3. místo paní Pavla Svatušková
51 návštěv 365 půjčených doku-
mentů

Blahopřejeme k pěknému umís-
tění a jsme moc rádi, že máme tak 
pilné čtenářky.

Další akce proběhla v Klubu dů-
chodců město pod názvem:

Ach, ta paměť! Co jsem to jenom 
chtěl(a)…

Beseda se nesla ve veselém du-
chu a pozitivní bylo zjištění že, po 
vykonání několika zábavných testů 
je paměť účastníků výborná.

Sešel se také již tradičně Dámský 
klub. Přivítali jsme další nové tváře. 
Besedovali jsme na téma: Karlův 
most - Co ještě o něm nevíme?

Při malém pohoštění jsme si po-
vídali o  architektonickém skvostu 
a slíbili jsme si,

že pokud počasí a zdraví dovolí, 
rozjedeme se do Prahy na něj po-
dívat…

Malou výstavou jsme představili 
projekt Bookstart. Je zaměřený na 
vzdělávací, sociální, citový, kulturní 
a kreativní rozvoj dítěte v rodině od 
jeho narození. A v čem má pomoci 
knihovna? Vhodnou nabídkou lite-
ratury a programů pro rodiče a děti 
a  můžeme jim nabídnout dárkový 
poukaz na členství.

Věra Bouzková
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BESEDA SE SPISOVATELKOU HANOU MARIÍ KÖRNEROVOU

   

Dne 29.  3. proběhla v  městské 
knihovně beseda s  českou autor-
kou knih, paní Hanou Marií Kör-
nerovou, která je nejen úžasná 
spisovatelka, ale také skvělý člověk 
plný optimismu. Svůj život žije na-
plno, má ráda chytré a  silné lidi. 
Zpětná vazba od čtenářů ji činí 
šťastnou a  nabíjí energií, ale také 
miluje květiny a zvířata - doma na 

ni čekají její čtyřnozí přátelé – psi 
a kočky, kterých má bezpočet. Do-
zvěděli jsme se, jak začínala, co ji 
k  psaní inspirovalo, co si v  životě 
prožila, hovořili jsme o napsaných 
knihách, ale také co nového chystá 
pro své čtenáře. Mimochodem její 
tatínek byl nejen učitelem, ale také 
knihovníkem. Po besedě proběhla 
autogramiáda knih a  také čtenáři 

využili příležitosti k  fotografování 
s  autorkou, která měla pro každé-
ho úsměv. Děkuji za hojnou účast, 
ze které byla sama paní Körnerová 
překvapená a  také za dotazy, které 
byly opravdu pestré – například co 
říká novým slokám české hymny 
a jak probíhalo zfilmování její kni-
hy Andělská tvář. Na závěr bych se 
rozloučila jejími slovy, která se mi 

moc líbí: Vždycky se snažím na 
všem (a  na všech) najít něco po-
zitivního. A  ještě si dovolím jeden 
citát z  knihy Heřmánkové údolí: 
Neodsuzuj chybujícího, nevíš, co 
trápí jeho duši.

Pěkné jarní dny všem a u dalších 
akcí se těším na viděnou.

Bc. Bohdana Pokorná



MASÁŽE PAVEL
Nově otevřený masážní salon Vamberk, 
Tyršova 928

Vás zve k návštěvě

Provozní doba:
Sobota – Neděle – dle objednání

Bližší informace a objednávky:
tel: 731 203 468 
e-mail: masazok@email.cz

V případě zájmu si můžete objednat 
masáž i u Vás doma.

Váš masér Pavel Šlapák

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou
Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný…. cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. 
Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů 
zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. 
Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný 
cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví 
daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti 
cestovního pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke 
vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum.

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský 
průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská 
republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
OSČ MV 19. 2. 2018

Z důvodu vyřazování nepotřebného majetku

PRODEJ 
KOVOVÝCH LEHÁTEK

LEHÁTKO VČETNĚ MATRACE 130 X 60 CM
CENA ZA 1 KS/ 50,– Kč

 

(barvy: zelená, žlutá, červená, modrá)

V případě zájmu kontaktujte prosím p. učitelku Hamplovou – třída Kočiček.

strana 26

NOC S ANDERSENEM – 18. ROČNÍK

     

Noci, která probíhala v  Měst-
ské knihovně v  Týništi nad Orlicí 
od pátku 23. března 2018 do soboty 
24. března 2018, se zúčastnilo 16 dětí 
ze ZŠ a  MŠ Žďár nad Orlicí, jejich 
paní ředitelka, paní asistentka a  já. 
V knihovně se mnou a paní asistent-
kou nocovalo 14 dětí.

Naším tématem bylo – Jak pejsek 
a kočička slavili 28. říjen. Po ubyto-
vání dětí byl v 17.15 zahájen celove-

černí program. Děti vyráběly vlajku, 
zdobily knihovnu balonky, vyráběly 
dort, tancovaly s  židličkami, psaly 
dopis (pohled), hrály hry a  také di-
vadlo. Prostě jsme slavili a dělali věci 
jako pejsek s kočičkou v krásné knize 
Josefa Čapka.

Navíc jsme si zahráli netradič-
ní „Člověče, nezlob se“ s  otázkami 
o psech a kočkách. Poté šli nocležníci 
a nocležnice na stezku odvahy a po 

vyluštění křížovky se vydali na cestu 
za pokladem. Na závěr se promítaly 
pohádky o pejskovi a kočičce a starší 
děti hrály stolní hry. Půl hodiny po 
půlnoci spali nejen předškoláci, ale 
i unavení školáci. Ráno na nás čekal 
k snídani za odměnu krásný ovocný 
dort.

Dětem se nocování líbilo a ukon-
čily ho hláškou, že by v  knihovně 
spaly klidně celý týden.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
Lékárně U  krále Jiřího - PharmDr. 
Ireně Černínové a firmě SECA Boro-
hrádek za věcné dary pro děti. Záro-
veň děkuji paní Janě Doskočilové za 
vynikající dort a za krásně nazdobe-
ná lízátka pro děti. A svojí mamince 
děkuji za ušití krásných maňásků 
a vyrobení pejsků a kočiček pro děti.

Jana Novotná



ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

inzerce



týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka
1. – 2. června 2018 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí

od 18:00 hod

Pátek 1. 6.
• Bigbanďata 

swingový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí
• Down Beat Dixieland Band - Jeseník
• Utřifous Trio 

jazzové trio Lysá nad Labem
• Střezinský taneční orchestr 

ZUŠ Střezina Hradec Králové
• Maranatha Gospel Choir a Martin Růža - Praha

Sobota 2. 6.
• Bigbanďata 

swingový orchestr ZUŠ Týniště n. O.
• Jana Koubková & Ondřej Kabrna - Praha
• Tribute2Headhunters 

spojení jazzu, funku a elektroniky - Praha
• La Descarga Salsa Orchestra 

mezinárodní salsová skupina
• Mladý týnišťský big band 

v hávu první republiky

ZPRAVODAJ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - Periodický tisk územního samosprávného celku (Týniště nad Orlicí, Petrovice a Petrovičky, Křivice, Rašovice a Štěpánovsko). • Vydává Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, 
Tyršovo nám. 478, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 428 86 139. Publikace je registrována u MK ČR pod ev. číslem E 11923. • Redakce - kontakt: tel. 494 337 330, fax: 494 371 029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. Šéfredaktor: Libor 
Koldinský, mob. 603 450 213, e-mail: koldinsky@tyniste.cz • Redakční rada: Petra Čížková, Milan Ešner. • Příjem inzerce - Ing. Dana Dobešová, tel. 494 371 693, e-mail: dobesova@tyniste.cz. • Příspěvky včetně fotografií 
v maximálním možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele je do 12. dne předcházejícího měsíce. Redakce si 
vyhrazuje právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
vydat jej v tištěné i elektronické podobě. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. • Sazba - grafická úprava: Reklamní agentura MEGA - Milan Ešner, www.mega.cz.com. • Tisk: VaH Print Nové Město nad Metují. Vychází měsíčně, 
náklad 2.770ks.

PŘEDPRODEJ
od 1. 5. 2018

cenově zvýhodněné vstupenky

dvoudenní 280 Kč
jednodenní 170 Kč


