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NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje:

1. Územní studii Petrovičky  – lo-
kalita Z64/SV v  k.ú. Petrovice 
nad Orlicí.

2. Záměr prodeje uvolněného 
bytu 875/2 (1+1) o  výměře 
40,17 m2 v ulici Družstevní 875 
za cenu od 19.100 Kč/m2.

3. Záměr pronájmu části pozemku 
p.č. 1596 a  části pozemku p.č. 
1597 o celkové výměře cca 342 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

4. Záměr prodloužení pronájmu 
pozemku p. č. 2022, jehož sou-
částí je stavba občanského vy-
bavení č. p. 352 o  výměře 198 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

5. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Parkoviště u č.p. 954, ul. 
T. G. Masaryka, Týniště nad 
Orlicí“ firmu Tomáš Dostál, 
Štěpánovsko 3, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, za cenu 620 614,47 
bez DPH a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

6. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby 
č. IZ-12-2000421/SOBS VB/1 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena na základě 
jí písemně udělené plné moci 
OMEXOM GA Energo s.r.o., 
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň 
a budoucí povinná Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starosto-
vi města smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o  zřízení věc-
ného břemene č. sml. 
9900100617/1/2019 „NTL ply-
novodní přípojka pro novostav-

bu RD č.p. 1077, číslo stavby: 
9900100617“ mezi smluvními 
stranami: 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., Ply-
nárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno, investor Ing. J. M., 
*** a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

8. Plán inventur města Týniště 
nad Orlicí a  složení hlavní in-
ventarizační komise a  dílčích 
inventarizačních komisí na rok 
2019.

9. Přidělení volného bytu 1 + 1 
a  uzavření nájemní smlouvy 
s  panem J. J. na adrese ***, od 
01.  12.  2019 do 29.  02.  2020 
s podmínkou úhrady tříměsíční 
jistiny

10. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – Město Týniště 
nad Orlicí (IČ 750 15 048) na 
základě žádosti a  v  souladu 
s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. b) zákona č.  250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném 
znění, čerpání fondu investic 
do výše 100 000 Kč na pořízení 
myčky na nádobí.

11. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – Město Týniště nad 
Orlicí (IČ 750 15 048) na zákla-
dě žádosti a v souladu s ustano-
vením § 30 odst. 4 a § 31 odst. 
2 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném 
znění, posílení investičního 
fondu ve výši 115 000 Kč a ná-
sledné čerpání fondu investic 
do výše 115 000 Kč na pořízení 
MultiBoard – mobilního inter-
aktivního panelu.

12. Příspěvkové organizaci Mateř-

ská škola – Město Týniště nad 
Orlicí (IČ 750 15 048) odepsá-
ní nedobytné pohledávky ve 
výši 1 740 Kč dle žádosti.

13. Vyplacení odměny za II. po-
loletí pro ředitelky a  ředitele 
příspěvkových organizací Ma-
teřská škola – Město, Dům dětí 
a  mládeže, Mateřská škola  – 
U  Dubu, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí.

14. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádos-
ti změnu závazného ukazate-
le, která spočívá v  navýšení 
limitu mzdových prostředků 
o  192 000 Kč. Po úpravě bude 
limit mzdových prostředků 
Služeb města pro  rok 2019 ve 
výši 7 356 000 Kč.

15. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádos-
ti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá ve snížení odpi-
sového plánu o  28 008 Kč. Po 
úpravě bude odpisový plán 
Služeb města pro rok 2019 ve 
výši 1 220 208 Kč.

16. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádosti 
a v souladu s ustanovením § 30 
odst. 4 a § 31 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném zně-
ní, posílení investičního fondu 
ve výši 42 000 Kč a  následné 
čerpání fondu investic do výše 
50 000 Kč na financování údrž-
by a oprav mechanismů.

17. Městské policii pořízení sys-
tému ISEMP (server, základ-
ní modul, mobilní aplikace, 
automatické rozpoznání RZ 
vozidla z  fotografie, evidence 
Policie ČR, evidence cizinců 

AISC, centrální registr vozidel, 
mapové podklady) v  hodnotě 
140 000 Kč z  prostředků roz-
počtu 2019.

18. Rozpočtové opatření č. 15/ 
2019.

B) Bere na vědomí:

1. Zápis z  jednání bytové komise 
ze dne 6. 11. 2019.

2. Žádost příspěvkové organizace 
Služby města Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 85 086) o  úpravu roz-
počtu, která bude realizována 
přesuny finančních prostředků 
mezi syntetickými účty. Zřizo-
vatel příspěvkové organizaci 
tyto úpravy povoluje dle speci-
fikace v žádosti.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o  podmínkách prove-
dení stavby č. S/OM/2042p/17/
ZŠ ze dne 13.  11.  2017 mezi 
smluvními stranami: stavebník 
Pardubický kraj, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice 
a  spoluvlastníkem nemovitých 
věcí Město Týniště nad Orlicí.

Termín: Zasedání ZM  
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

2. Projednat v ZM žádost o finanč-
ní příspěvek do Zdravotnického 
nadačního fondu města Rych-
nov nad Kněžnou ve výši 50 000 
Kč, včetně zařazení částky do 
návrhu rozpočtu města.

Termín: Zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Projednat v ZM Obecně závaz-

nou vyhlášku o  místních po-
platcích.

Termín: Zasedání ZM  
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Vážení spoluobčané,
přelom starého a  nového roku 

znamená pro většinu lidí bilan-
cování uplynulého období, přání 
a předsevzetí do roku příštího.

Co bych si tedy přál jako starosta 
asi nejvíc? Jelikož jsem životní opti-
mista a člověk pozitivního myšlení, 
přál bych si, aby se celkově ve spo-
lečnosti zlepšila nálada mezi lidmi, 
aby se k sobě chovali navzájem lépe 
a bylo kolem nás vidět více smíchu, 
spokojenosti a  radosti. Jsem pře-
svědčen, že žijeme historicky v  té 
nejlepší době, kterou je nutné roz-
víjet a  nebýt tolik rozděleni. Chtěl 

bych, aby rok 2020 byl pro všechny 
úspěšný a  dařilo se nám společně 
zase o  kousek zlepšit a  zpříjemnit 
život v  našem městě i  našich ob-
cích, jako to bylo v roce loňském.

Co však já chci udělat právě teď, 
je popřát vám do nového roku 
2020 na prvním místě pevné zdra-
ví a velkou míru tvůrčí energie. Ať 
do následujícího období vykročíte 
spokojení, ať se vaše sny a  všech-
na větší i drobná přání promění ve 
skutečnost a  jsou zaslouženou od-
měnou za všechno vaše každoden-
ní snažení. Za sebe ještě zopakuji 
jako každoročně na tomto místě 

mé vnitřní osobní přání. Tedy milý 
roku 2020, nemusíš mi dát vůbec 
nic, jen mi prosím nikoho nevezmi. 
Jsem přesvědčený, že takový pocit 
je určitě ukryt v každém z vás.

Dovolte mi poděkovat všem 
zastupitelům, pracovníkům měst-
ského úřadu, příspěvkovým or-
ganizacím města, městské policii 
a  hasičům za odvedenou práci 
v uplynulém roce a do roku nové-
ho přeji hodně zdraví, optimismu, 
chuti do další práce a  spokojenost 
v osobním životě.

Libor Koldinský, starosta

Usnesení č. 23
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 18. 11. 2019
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A) Schvaluje:

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. B. O., bytem ***, na období od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

2. Prodloužení náje mní smlouvy 
p. M. M., bytem ***, na období 
od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období 
od 1.  1.  2020 do 31.  3.  2020 za 
podmínky pravidelných splátek 
dluhu dle splátkového kalendá-
ře a  úhrady poplatku za odvoz 
odpadů.

4. Na základě žádosti Městského 
výboru KSČM Týniště nad Or-
licí nákup věcných cen do výše 
2 500 Kč pro akci tradiční ples 
pracujících, který se bude ko-
nat 11.  ledna 2020 v Kulturním 
domě.

5. Vyplacení odměn za II. polo-
letí pro ředitelky/ředitele pří-
spěvkových organizací Městská 
knihovna, Kulturní centrum, 
Geriatrické centrum, Služby 
města a  Základní škola Týniště 
nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí po-
dání žádosti o  dotaci v  progra-
mu VISK3.

7. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v  navýšení od-
pisového plánu o  140 625 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Základní školy pro rok 2019 ve 
výši 171 681 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souladu se zřizo-
vací listinou vyřazení a likvidaci 
zastaralého, nefunkčního majet-
ku dle žádosti.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí (IČ 428 86 198) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá v navýšení 
odpisového plánu o  20 456 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Geriatrického centra pro rok 
2019 ve výši 117 176 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí (IČ 428 86 198) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustano-
vením § 30 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  plat-
ném znění, čerpání rezervní-
ho fondu do výše 20 000 Kč 
na  společenskou akci v  rámci 

slavnostního předání nového 
automobilu pro pečovatelskou 
službu.

11. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádosti 
a v souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a  následný odprodej 
mulčovače McConel MAG-450 
z  důvodu nevyužitelnosti ve 
vlastní organizaci, i v ostatních 
příspěvkových organizacích, ve 
výši 80 000 Kč dle znaleckého 
posudku č. 87-2019.

12. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí (IČ 712 37 879) v soula-
du s  ustanovením § 30 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, čer-
pání rezervního fondu do výše 
55 000 Kč na nákup 2 nových 
počítačů, 2 monitorů, 2 progra-
mových vybavení a 1 kancelář-
ského křesla.

13. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti IP-12-
2010249/VB/11, Týniště n. 
Orl., V. Opatrného p.č. 437-
nn mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

14. Dodatek č. 1 Smlouvy o budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a  dohody o  umístění 
stavby č. IZ-12-2000869/VB/01 
název stavby: Týniště n. Orl. 
p.č. 2294/35, přel. Kvn mezi 
smluvními stranami: budou-
cí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společnos-
tí PEN  – projekty energetiky, 
s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice a budoucí po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města doda-
tek č. 1 podepsat.

15. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti IV-12-
2018237/VB/1, Týniště nad 
Orlicí, Petrovice, p.č. 190/5 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společností 
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 
60/4a, 750 02 Přerov III  – Lo-
věšice zastoupena společnos-
tí Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

16. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti IE-12-
20006763/131/SOVB/2019 Tý-

niště n/O  - Třebechovice, rek. 
VN 2376-62 mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena spo-
lečností INKOS- OSTRAVA, 
a.s., Havlíčkovo nábř. 696/22, 
701 52 Ostrava a povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

17. Na základě žádosti Polikliniky 
Týniště nad Orlicí, s.r.o., Míro-
vé náměstí 88, změnu nájemce 
rehabilitační ordinace vč.  če-
kárny v II. nadzemním podlaží 
MUDr. Janu Šalomounovou.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

2. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Základní škola Týni-
ště nad Orlicí.

3. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí.

4. Žádost Geriatrického centra Tý-
niště nad Orlicí (IČ 428 86 198) 
o  čerpání prostředků z  fondu 
odměn.

5. Žádost příspěvkové organizace 
Služby města Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 85 086) o  úpravu roz-
počtu, která bude realizována 
přesuny finančních prostředků 
mezi syntetickými účty. Zřizo-
vatel příspěvkové organizaci 
tyto úpravy povoluje dle speci-
fikace v žádosti.

6. Zápis z  jednání sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí 
konané dne 27. 11. 2019.

7. Zápis z  jednání školské a  kul-
turní komise Týniště nad Orlicí 
konané dne 25. 11. 2019.

8. Žádost Klubu důchodců – měs-
to Týniště nad Orlicí o  změnu 
názvu na Klub seniorů – město 
Týniště nad Orlicí od 1. 1. 2020.

C) Ukládá:
 
1. Ředitelce Mateřské školy 

U  Dubu odstranit nedostatky 
zjištěné při veřejnosprávní kon-
trole.

T: 31. 1. 2020
Odpovídá: Bc. Ullrichová A.
2. Řediteli Základní školy Týniště 

nad Orlicí odstranit nedostatky 
zjištěné při veřejnosprávní kon-
trole.

T: 31. 1. 2020
Odpovídá: Mgr. Janko M.
3. Provést v měsíci prosinci veřej-

nosprávní kontrolu u  příspěv-

kových organizací Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
a Kulturní centrum města Týni-
ště nad Orlicí. Pověření ke kont-
role vydá starosta města.

T: prosinec 2019
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
4. Projednat v  ZM zrušení Fondu 

rozvoje bydlení.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
5. Řediteli Základní školy Týni-

ště nad Orlicí postupovat při 
vyřazování a  likvidaci majetku 
v souladu se zřizovací listinou.

T: průběžně 
Odpovídá: Mgr. Janko M.
6. Ředitelce organizace Dům dětí 

a  mládeže Týniště nad Orlicí 
postupovat při vyřazování a li-
kvidaci majetku v  souladu se 
zřizovací listinou.

T: průběžně
Odpovídá: Kalousová J.
7. Na základě žádosti příspěvkové 

organizace Základní škola Tý-
niště nad Orlicí (IČ 608 84 541) 
zapracovat do návrhu rozpočtu 
na rok 2020 navýšení příspěvku 
na provoz o částku 583 188 Kč 
s účelovým určením na odpisy 
majetku.

T: příprava rozpočtu 2020
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
8. Projednat v ZM směnu pozem-

ku par. č. 1988/4 o výměře 105 
m2, pozemku par. č. 1715/7 
o výměře 17 m2, pozemku par. 
č. 1988/5 o výměře 65 m2, po-
zemku par. č. 1988/7 o výměře 
21 m2, pozemku par. č. 1988/11 
o  výměře 7 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí o  celkové výměře 
cca 215 m2 za část pozemku 
par. 2035/1 o  výměře cca 107 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Polášková I.
9. Projednat v  ZM Obecně zá-

vaznou vyhlášku o  místním 
poplatku ze psů, Obecně zá-
vaznou vyhlášku o  místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství, Obecně závaznou 
vyhlášku o  místním poplatku 
za odstraňování komunálního 
odpadu.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
10. Projednat v  ZM žádost pana 

Mgr. J. D. o odkup části pozem-
ku p.č. 1776/1 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí. RM prodej pozem-
ku nedoporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Zdeněk Hejna
11. Zařadit do rozpočtu města Tý-

niště nad Orlicí na rok 2020 
poskytnutí dotací z  rozpočtu 
města.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 24
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 2. 12. 2019
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A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1665 o  výměře cca 264 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
prostor sloužících podnikání ze 
dne 28. 05. 2019 s CHARON-Jit-
ka Filipová, s.r.o., IČ: 03515630, 
a ukládá starostovi města dodatek 
č. 1 nájemní smlouvy podepsat.

3. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
428 86 139) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 4 a  § 31 odst. 2 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, aby část svého 
rezervního fondu ve výši 35 000 
Kč použila k posílení investičního 
fondu. Následně schvaluje čerpá-
ní fondu investic do  výše 35 000 
Kč dle specifikace v žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
428 86 139) v souladu s ustanove-
ním § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání rezervního fondu do výše 
110 000 Kč na úhradu nákladů na 
pořízení rezervačního systému, 
poplatků OSA a ohňostroj.

5. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
428 86 139) navýšení odpisového 
plánu o částku 4 198 Kč z důvodu 
pořízení dlouhodobého majetku 
(plátno, dataprojektor). Po úpra-
vě bude odpisový plán pro rok 
2019 ve výši 397 414 Kč.

6. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí (IČ 
712 37 879) v souladu se zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci za-
staralého, nefunkčního majetku 
dle žádosti.

7. Vyplacení mimořádné odměny 
řediteli Základní umělecké školy 
Týniště nad Orlicí.

8. Pronájem části pozemku p. č. 
1596 a  části pozemku p. č. 1597 
o celkové výměře 342 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro V. P., trv. 
byt. *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 01. 2020 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Městská knihovna Tý-
niště nad Orlicí.

2. Námitky ředitelky Městské 
knihovny Týniště nad Orlicí 
k  protokolu z  veřejnosprávní 
kontroly.

3. Vyřízení námitek proti kontrol-
nímu zjištění uvedenému v Pro-
tokolu o kontrole.

4. Výroční zprávu o  činnosti ZUŠ 
Týniště nad Orlicí.

5. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole provedené v pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá:
 
1. Ředitelce příspěvkové organi-

zace Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí odstranit nedostatky 
uvedené v  Protokolu o  kontrole, 
kterým při podání námitek nad-
řízená osoba kontrolujícího ne-
vyhověla.

T: 31. 12. 2019 
Odpovídá: ředitelka MK
2. Ředitelce příspěvkové organizace 

Dům dětí a mládeže, Týniště nad 
Orlicí odstranit nedostatky zjiš-
těné při veřejnosprávní kontrole.

T: 29. 2. 2020 
Odpovídá: ředitelka DDM

A) Revokuje:

1. Bod A/2 schválený usnesením č. 
11 ze dne 24. 04. 2019 ve znění:

2. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) v souladu s ustanove-
ním § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání rezervního fondu do výše 
100 000 Kč na nákup nábytku do 
ředitelny.

B) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu do výše 220 000 
Kč na úhradu nákladů spojených 
se zajištěním regulace teplé vody 
do tříd a  sociálních zařízení I. 
stupně, na úhradu předplatného 
časopisů a novin, na nákup drob-
ného majetku a vybavení ředitel-
ny dle specifikace v žádosti.

2. Rozpočet pro rok 2020 příspěv-
kové organizaci Mateřská ško-
la  – Město, Týniště nad Orlicí, 
Mateřská škola- U Dubu Týniště 

nad Orlicí, Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

3. Střednědobý výhled rozpočtu pro 
rok 2021 a 2022 příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola – Město, 
Týniště nad Orlicí, Mateřská ško-
la - U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Orli-
cí, Základní umělecká škola Tý-
niště nad Orlicí, Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

4. Odpisový plán pro rok 2020 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město Týniště nad Orlicí, 
Mateřská škola - U Dubu Týniště 
nad Orlicí, Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

5. Limit mzdových prostředků pro 
rok 2020 příspěvkové organizaci 
Mateřská škola  – Město Týniš-
tě nad Orlicí, Mateřská škola - 
U Dubu Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí, 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí (IČ 
712 37 879) dle § 28 odst. 4 a § 30 
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. žá-
dost o  přijetí účelového daru ve 
výši 2 000 Kč od Okresního vo-
lejbalového svazu Rychnov nad 
Kněžnou za účelem dalšího roz-
voje volejbalu mládeže. Při po-
užití daru je nutné dodržet § 30 
odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

 
C) Bere na vědomí

1. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí.

2. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Služby města Týniště 
nad Orlicí.

3. Rezignaci na funkci předsedy 

Klubu seniorů  – město Týniště 
nad Orlicí pana Ladislava Moráv-
ka a volbu nové předsedkyně paní 
Milady Šimůnkové s platností od 
1. 1. 2020.

C) Ukládá:

1. Ředitelce příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí odstranit nedostatky zjiš-
těné při veřejnosprávní kontrole.

T: 31. 1. 2020
Odpovídá: ředitelka GC
2. Ředitelce příspěvkové organizace 

Služby města Týniště nad Orlicí 
odstranit nedostatky zjištěné při 
veřejnosprávní kontrole.

T: 31. 1. 2020
Odpovídá: ředitelka Služeb města

A) Schvaluje:
 
1. Zrušení účtu č. 1240102369/0800 

vedený u  České spořitelny a. s. 
a  převedení zůstatku finančních 
prostředků na účet města Týniště 
nad Orlicí č. 1240103329/0800.

2. Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 3/2019 
o místním poplatku ze psů.

3. Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 4/2019 
o  místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

4. Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 5/2019 
o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.

5. Návrh cen za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňo-
vání komunálních odpadů pro 
právnické osoby a  fyzické osoby 
oprávněné k podnikání zapojené 
do systému nakládání s  odpady 
města.

6. Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 6/2019 
o místním poplatku z pobytu.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pod-
mínkách provedení stavby č. 
S/OM/2042p/17/ZŠ ze dne 
13.  11.  2017 mezi smluvními 
stranami: stavebník Pardubický 
kraj, Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice a spoluvlastník 
nemovitých věcí Město Týniště 
nad Orlicí, a  pověřuje starostu 
města Dodatek č. 1 podepsat.

8. Záměr směny pozemku par. č. 
1988/4 o výměře 105 m2, pozem-
ku par. č. 1715/7 o výměře 17 m2, 
pozemku par. č. 1988/5 o výměře 
65 m2, pozemku par. č. 1988/7 

Usnesení ze 7. zasedání
zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 16. 12. 2019

Usnesení č. 25
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 9. 12. 2019

Usnesení č. 26
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 16. 12. 2019
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o výměře 21 m2, pozemku par. č. 
1988/11 o výměře 7 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí o celkové výměře 
cca 215 m2 za část pozemku par. 
2035/1 o výměře cca 107 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí.

9. V  souladu s  ustanoveními § 28, 
odst. 9, písm. b) a  § 31 odst. 
2, písm. c) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, ukládá příspěvkové orga-
nizaci Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 86 139) od-
vod z Fondu investic do rozpoč-
tu zřizovatele ve výši 300 000 Kč.

10. Poskytnutí finančního daru paní 
L.T., bytem ***, ve výši 10 000 
Kč na zajištění péče pro naleze-
ná a odchycená zvířata. Starostu 
pověřuje podpisem této smlou-
vy.

11. Rozpočtové opatření č. 16/2019
12. V  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, v  plat-
ném znění, zmocňuje Radu měs-
ta Týniště nad Orlicí k provádění 
rozpočtových opatření pro ope-
race, které vzniknou v období od 
17. 12. 2019 do 31. 12. 2019 bez 
určení konkrétní výše pro tyto 
rozpočtové změny:pro upřes-
nění výše transferů v  případě 
jejich vypořádání nebo z  jiných 
důvodů (změny v příjmech i vý-
dajích rozpočtu), pro výdaje, 
které bude nezbytné realizovat 
k  odvrácení škod, prevenci ha-
várií, řešení havárií a  živelních 
pohrom, výdaje ve stavu nou-
ze, výdaje na vyměřené poku-
ty, výdaje dle pravomocného 
rozhodnutí soudu a  další výda-
je, kde může dojít ke škodám 
z  důvodu časového prodlení, 
při potřebě neočekávaných pře-
sunů finančních prostředků ve 
výdajích mezi jednotlivými pa-
ragrafy při péči o majetek města. 
Provedené rozpočtové změny 
budou předloženy k informová-
ní zastupitelstvu na prvním zase-
dání roku 2020. Rozpočet města 
Týniště nad Orlicí pro rok 2020 
v  tomto členění:celkové pří-
jmy (třída 1 – 4) 110 736 301,41 
Kč; financování (třída 8) 
25 586 978,59 Kč; celkové zdro-
je rozpočtu 136 323 280,00 Kč; 
běžné a  kapitálové výdaje cel-
kem (třída 5 – 6) 136 323 280,00 
Kč. Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je rozpočtem schodko-
vým, schodek je kryt finančními 
prostředky z  minulých let. Zá-
vazné ukazatele rozpočtu jsou 
v  dokumentu Rozpočet na rok 
2020 označeny textem Příloha 
č. 1 k a Příloha č. 2 k  rozpočtu 
na rok 2020. Rozpis schválené-
ho rozpočtu do plného třídění 

rozpočtové skladby a  změny 
rozpisu rozpočtu včetně potřeb-
ných korekcí mezi kapitálovými 
a běžnými výdaji, resp. běžnými 
a  kapitálovými výdaji rozpočtu, 
pokud tyto změny nevyvolávají 
další nároky na finanční pro-
středky města, v  průběhu roku 
2020 dle vyhlášky č. 323/2003 
Sb., o rozpočtové skladbě, v plat-
ném znění, jsou v  kompetenci 
vedoucí finančního odboru, 
která je realizací těchto operací 
pověřena.

13. V  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zmocňuje pro rok 2020 
Radu města Týniště nad Orlicí 
k provádění rozpočtových opat-
ření bez určení konkrétní výše: 
- pro změny vyvolané korek-
cemi a  novelami vyhlášky 
o  rozpočtové skladbě ve zně-
ní změn v  průběhu roku 2020, 
- pro změny vyvolané přijetím 
a  realizací výdajů účelově po-
skytnutých plnění a  transferů. 
Uvedená rozpočtová opatření 
budou předložena k informová-
ní zastupitelstvu na zasedáních 
v roce 2020.

14. Dle svých kompetencí vyhra-
zených zákonem č. 128/2000 
Sb., o  obcích, v  platném znění, 
poskytnutí dotací a  finančních 
darů v  té výši a  těm fyzickým 
a právnickým osobám, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze 
č. 2 k  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí na rok 2020. Veškeré 
transfery, mimo investiční dota-
ce na pořízení dopravního pro-
středku MHD pro společnost 
AUDIS BUS, s. r. o., jsou určeny 
k čerpání do konce rozpočtové-
ho roku 2020, pokud není nebo 
nebude v průběhu běžného roz-
počtového roku usnesením za-
stupitelstva stanoveno jinak. ZM 
současně s  poskytnutím dotací 
a  finančních darů schvaluje ve-
řejnoprávní smlouvy na schvá-
lené individuální neinvestiční 
dotace, individuální investiční 
dotace a finanční dary z rozpoč-
tu města Týniště nad Orlicí. ZM 
pověřuje starostu města pod-
pisem těchto veřejnoprávních 
smluv.

15. Střednědobý výhled rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na ob-
dobí 2021 – 2023.

16. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pra-
covní činnosti na období od 
01.  01.  2020 do 31.  12.  2020. 
Zaměstnavatelem je město Tý-
niště nad Orlicí, vykonávanou 
činností jsou administrativní 
činnosti související s  vedením 
JPO Týniště nad Orlicí.

17. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pro-
vedení práce na období od 
01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Za-
městnavatelem je město Týniště 
nad Orlicí, vykonávanou prací je 
správa webových stránek města.

18. Odměnu pro starostu města ve 
výši dvou měsíčních odměn 
dle přílohy k  nařízení vlády č. 
318/2017.

19. Pořizování jmenných seznamů 
hlasujících zastupitelů (vyjma 
hlasování, kdy je zastupitelstvo 
jednomyslně pro či proti).

20. Zveřejňování zápisů ze zasedání 
zastupitelstva včetně jmenných 
seznamů hlasujících zastupitelů 
na webu města Týniště nad Or-
licí.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Informace DSO Křivina k nové-
mu dodatku smlouvy o provozo-
vání vodohospodářské soustavy 
a kalkulaci cen pro vodné a stoč-
né pro kalendářní rok 2020. Vod-
né činí 42,60 Kč vč. DPH a stočné 
46,49 Kč vč. DPH. Celkem 89,09 
Kč vč. DPH.

3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtové opatření č. 15/2019.
5. Informaci, že město Týniště nad 

Orlicí již není akcionářem ČSAD 
Ústí nad Orlicí. Protiplněním za 
146 ks akcií byla městu vyplace-
na částka 88 159 Kč. Tento obnos 
vzešel z výše stanoveného přimě-

řeného protiplnění při nuceném 
přechodu akcií společnosti na 
hlavního akcionáře ve výši 603 
Kč/1 akcii.

C) Zamítá:

1. Odkup chaty ev. č. 65 postave-
né na pozemku v  podílovém 
vlastnictví měst a obcí spravova-
ném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno, p.č. 4700/7 v k.ú. Holice 
v Čechách.

2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 
1776/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá:

1. Tajemníkovi města shromažďo-
vat jmenné seznamy hlasujících 
v průběhu zasedání zastupitelstva 
a zveřejňovat je společně se zápi-
sem ze zasedání zastupitelstva na 
webu města Týniště nad Orlicí 
do 10 dnů po zasedání zastupi-
telstva.

T: od příštího zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

Libor Koldinský starosta
Pavel Nadrchal místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje 
jsou z dokumentu vypuštěny s ohle-
dem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. Originál usnesení je k nahléd-
nutí v kanceláři tajemníka MěÚ Tý-
niště nad Orlicí.

Místní poplatek
za svoz komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna
II. splátka do 31. října
 
Roční sazba místního poplatku na rok 2020
činí 696,– Kč za osobu

Místní poplatek je možno uhradit:

1) hotově na pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 hod
středa od 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 hod
v pátek je pokladna uzavřena

2) bankovním převodem:

na účet číslo: 19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na e-mailu kristakova@tyniste.cz
nebo na tel. čísle 494 337 353



Všichni, kteří od sídliště 
U  Dubu chodíte zadem kolem 
mlýna na Stávek a dále přes koleje 
na hřiště v Olšině, jste jistě zare-

gistrovali zmizení malého želez-
ného mostku přes Albu. Na jeho 
místě jsou dnes zábrany a červená 
páska. Železný mostek byl vzhle-

dem k  jeho havarijnímu stavu 
odvezen do Služeb města, kde do-
stane nový nátěr a novou plecho-
vou mostovku. Jak počasí dovolí, 

bude začátkem roku navrácen na 
své místo.

Pavel Nadrchal
místostarosta

V průběhu roku 2019 se po ko-
munikacích města i  v  okolí začala 
pohybovat tři nová vozidla, která 
mají s  financemi města případ-
ně jeho příspěvkových organizací 
něco společného.

Tím rozměrově největším je 
velmi moderní a  nesporně atrak-
tivní autobus Mercedes, se kterým 
společnost AUDIS BUS Rychnov 
nad Kněžnou u  nás od července 
zajišťuje naší městskou hromadnou 
dopravu včetně dopravy hendike-
povaných dětí. Na jeho pořízení 
přispěl rozpočet města celou po-
řizovací částku, kterou dle splát-
kového kalendáře smluvně uhradí 
v průběhu následujících pěti let.

Druhým, a řeknu rozhodně zají-
mavým, dopravním prostředkem, 
je užitkový nákladní elektromobil 
SELVO S2.DCH, pořízený od spo-
lečnosti Agrico, s.r.o., na základě 
schválení zřizovatele Města Týniš-

tě nad Orlicí z  investičního fondu 
organizace za částku 365.000 Kč 
do majetku Služeb města. Jde o vo-
zidlo s  velmi nízkými provozními 
náklady a vysokými užitnými vlast-
nostmi, které zároveň nabízí odpo-
vídající pracovní prostředí posádce 
v  každém ročním období. Elekt-
romobil bude především využíván 
pro svoz odpadu a vyvážení odpad-
kových košů, při údržbě zeleně, při 
údržbě bytového fondu a  při další 
činnosti organizace.

Posledním novým dopravním 
prostředkem je od 11.  prosince 
slavnostně převzaté užitkové vo-
zidlo DACIA DOKKER, které zís-
kalo Geriatrické centrum formou 
projektu Sociální automobil, který 
pro něj zrealizovala Českomorav-
ská reklamní agentura Kompakt. 
Jedná se o  její po celou dobu nej-
prestižnější projekt. Za spoluúčasti 
firem a  společností se snaží o  vy-

tvoření, zdokonalení a  obnovení 
vozového parku v ústavech a zaří-
zeních, která svou činnost zaměřila 
na výchovu, vzdělání, rehabilitaci 
a  integraci zdravotně, mentálně či 
jinak hendikepovaných lidí. Do na-
šeho zařízení byl touto agenturou 
v průběhu let předán již třetí soci-
ální automobil, který zaměstnanci 

zařízení využijí v rámci terénní pe-
čovatelské služby a při dalších pod-
půrných aktivitách. Na financování 
vozidla se podílelo asi 46 subjektů 
napříč obory od velkých firem až 
po nejmenší jednotlivce z místních 
obyvatel i přilehlého okolí.

Libor Koldinský – starosta

MOSTEK PŘES ALBU

NOVÁ VOZIDLA VE MĚSTĚ
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V tomto předvánočním čase byl 
ve středu 11. prosince 2019 zástup-
ci agentury Kompakt společnost s. 
r.o. slavnostně předán Geriatrické-
mu centru Týniště nad Orlicí nový 
sociální automobil Dacia Dokker.

Pozvání přijali starosta města 
Týniště nad Orlicí Libor Koldin-
ský, zástupci různých firem a  spo-
lečností, kteří projekt sociální 
automobil podpořili. Sociální au-
tomobil bude využíván pro účely 
sociálních služeb.

Českomoravská reklamní agen-
tura Kompakt, s.r.o., realizuje pro-
jekt sociální automobil od roku 
1997. Vytvořila systém, který 
umožnil předat ústavům, domo-
vům a  dalším zařízením, kteří pe-
čují o  děti, seniory či dospělé lidi 
nějakým způsobem postižených, 
již 790 sociálních automobilů po 
celém území naší České republiky. 
Toto je především možné díky spo-
luúčasti firem a společností, které si 
zakoupí reklamní plochy na těchto 
vozidlech.

Naše organizace převzala pro-
střednictvím obchodních zástupců 
agentury Kompakt manželů Lukes-
lových a  pana Rudolfa Adama již 
třetí sociální automobil. Spolupráci 
jsme navázali již v  roce 2007, kdy 
nám bylo předáno první vozidlo 
Renault Kango Express, které je 
využíváno pečovatelskou službou 
dodnes.

Na financování sociálního au-
tomobilu se podílelo 47 sponzorů 
s  širokou rozmanitostí oborů od 
velkých firem až po jednotlivce.

AGRICO s.r.o., Týniště nad Or-
licí; Advantech B+B SmartWorx 
s.r.o., Ústí nad Orlicí; AQUA 
SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou

AUTOPLACHTY ZERO s.r.o., 
Hradec Králové; Berger  – Huck 
s.r.o., Horní Jelení; Betostav cz 
s.r.o., Nové Město nad Metují; BO-
HEMIA RINGS s.r.o., Zámrsk; Bur-
da interiéry, Týniště nad Orlicí; CK 
ALPIN-TOUR s.r.o., sídlo Hradec 

Králové 2; ELZA Předměřice s.r.o., 
Předměřice nad Labem;FATO a.s.,-
člen holdingu FATO, sídlo Hradec 
Králové; FLOBAL s.r.o., Hradec 
Králové;FORTEL, spol.s.r.o., Hra-
dec Králové; František Vyhlídal, 
Hradec Králové; Geodézie České 
Třebová s.r.o., České Třebová; Jiří 
Gabriško, Týniště nad Orlicí; Jiří 
Neuman s.r.o, Nechanice; Josef 
Vlček, Týniště nad Orlicí; Květi-
nářství Jasmína – Hana Dobešová, 
Týniště nad Orlicí; KLIMA ENER-
GY s.r.o., Týniště nad Orlicí; Krá-
lovéhradecký kraj, Hradec Králové; 
Lékárna Týniště nad Orlicí s.r.o., 
Týniště nad Orlicí; LUX spol. s.r.o., 
Jablonné nad Orlicí; LUX  – PTZ 
s.r.o., Jablonné nad Orlicí; Měs-
to Týniště nad Orlicí, Týniště nad 
Orlicí; MIRRA czech s.r.o., Týniště 
nad Orlicí; Motel Roubenka, Týniš-
tě nad Orlicí; MSV výtahy a.s., Hra-
dec Králové; MP design Petr Žen-
ka, Týniště nad Orlicí; Obec Nová 
Ves, Nová Ves; Odeko s.r.o. Týniště 
nad Orlicí; ORIN – orlické inzert-

ní noviny s.r.o., Praha 4 - Lhotka; 
Pohřební ústav Charon s.r.o., Par-
dubice; PKS stavby a.s., Žďár nad 
Sázavou; PSP izoterm s.r.o., Vysoké 
Mýto; RAD Mill s.r.o., Týniště nad 
Orlicí; Signal Mont s.r.o., Hradec 
Králové; SIVAK Medical technolo-
gy s.r.o., Hradec Králové; SKÁLA 
et VÍT, s.r.o., Svinary; Služby Andrš 
s.r.o., Týniště nad Orlicí; Statera 
Fitness s.r.o., Praha 2 – Vinohrady; 
Stock-Trade Industry s.r.o., Lhota 
pod Libčany; STYLBAU s.r.o., Hra-
dec Králové; TOP NÁŘADÍ s.r.o., 
Praha – Újezd nad Lesy; VarioTec 
s.r.o., Týniště nad Orlicí; Vladimír 
Mrštný, Debřece; Vodoinstalatér-
ství Strnad s.r.o., Praskačka

Ráda bych vyjádřila jménem 
našeho zařízení velké poděkování 
všem, kteří podpořili projekt soci-
ální automobil, díky jim se mohlo 
předání automobilu uskutečnit.

Marie Vacková
ředitelka GC

Sociální automobil získali v Tý-
ništi nad Orlicí

Novou Dacii Dokker využije 
místní poskytovatel sociálních slu-
žeb

Zcela nový vůz značky Dacia 
Dokker mohou nyní využívat pra-
covníci a klienti Geriatrického cen-
tra Týniště nad Orlicí. Slavnostní 
předání automobilu proběhlo ve 
středu 11.  prosince  2019 za účasti 
zástupců dané organizace a  podě-
bradské reklamní agentury Kom-
pakt, která tento projekt zaštiťuje. 
Vozidlo zaměstnanci zařízení vy-
užijí v  rámci terénní pečovatelské 
služby a  při dalších podpůrných 
aktivitách.

Geriatrické centrum v  Týništi 
nad Orlicí, jehož služby jsou urče-
ny seniorům a osobám se zdravot-
ním hendikepem, obdrželo nový 
vůz v  rámci projektu Sociální au-
tomobil. Ten funguje po vzoru ev-
ropských měst již 20 let, za tu dobu 
Kompakt předal v České republice 

na stovky vozidel. Geriatrické cen-
trum získalo v celkovém pořadí již 
817. automobil. „Ve většině sociál-
ních zařízení pečujících o  seniory 
či hendikepované je vozový park 
ve velmi špatném technickém stavu 
a vozidla neodpovídají standardům 
pro přepravu nemocných. Tato 
zařízení pak mohou získat nové 
auto jen prostřednictvím charity 
či sponzorství, což ale nepřichází 
každý den, proto jsme se rozhodli 
vzít situaci do svých rukou a nějak 
pomoci těm, kteří to skutečně po-
třebují,“ uvádí Miroslav Káninský, 
jednatel společnosti Kompakt.

Na financování vozidla se podí-
lelo asi 46 subjektů napříč obory od 
velkých firem až po nejmenší jed-
notlivce z  místních obyvatel i  při-
lehlého okolí.

O projektu Sociální automobil
Za spoluúčasti firem a  společ-

ností se poděbradská reklamní 
agentura Kompakt snaží o  vytvo-
ření, zdokonalení a obnovení vozo-
vého parku v ústavech a zařízeních, 

která svou činnost zaměřila na vý-
chovu, vzdělání, rehabilitaci a inte-
graci zdravotně, mentálně či jinak 
hendikepovaných lidí. Projekt stojí 
na systému tzv. „reklamy na kolech“ 
a  spočívá v  tom, že jednou v  roce 
přejde obchodní zástupce na tento 
projekt a po dobu tří měsíců získá-
vá firmy, které jsou ochotné přispět 
na dobrou věc a chtějí se podílet na 
přípravě automobilu, jenž poputuje 
do některého ze sociálních zaříze-
ní. Daná organizace tak získá nejen 
dobrý pocit za svou dobročinnost, 
ale i reklamu na vozidle, které je na 
silnicích všem na očích.

Od roku 1997, kdy byla zahájena 
realizace tohoto projektu, se za po-
moci firem a společností po celém 
území ČR podařilo předat již přes 
800 sociálních automobilů. Vzhle-
dem k  zahraničním zkušenostem 
byl doposud tento projekt postaven 
na vozech Renault Master, Renault 
Kangoo a Dacia Dokker.

O společnosti Kompakt s.r.o.
Reklamní agentura zahájila svou 

činnost v oblasti reklamy a propa-
gace v  roce 1993. Jejími jednateli 
jsou PaedDr. Miroslav Káninský 
a Pavel Bažant.

Hlavní činností agentury je tvor-
ba informačních plakátů, map, ma-
pových průvodců a  knižních pub-
likací. Nejprestižnějším projektem 
společnosti je projekt „Sociální au-
tomobil“, který se snaží o vytvoření 
a obnovení vozového parku v zaří-
zeních, která svou činnost zaměřila 
na výchovu, vzdělání, rehabilitaci 
a integraci hendikepovaných lidí.

Celorepubliková působnost spo-
lečnosti je zajišťována prostřed-
nictvím sítě obchodních zástupců, 
kterých je aktuálně osmdesát.

Firma má celkem 21 stálých za-
městnanců a její roční obrat činí 80 
milionů korun.

Více informací naleznete na 
http://www.kompakt-cr.cz/

Kontaktní osoba:
Tereza Pavézková
EPIC PR; Tel.: +420 774 085 080
E-mail: 
tereza.pavezkova@epicpr.cz

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

strana 08



Možná se vám to také stalo  – 
u  vašich dveří zvoní cizí člověk, 
který se představí jako zástupce do-
davatele energií a  žádá o  poslední 
vyúčtování za elektřinu nebo plyn, 
aby se přesvědčil, že neplatíte zby-
tečně moc a mohl vám udělat lepší 
nabídku. Ta ale obvykle výhodnější 
v konečném důsledku není. Jak ne-
čestné jednání poznáte a jak se mu 
bránit?

V první řadě se ptejte, zda daný 
člověk zastupuje dodavatele, nebo 
zprostředkovatele. Ke každému se 
totiž vážou jiné právní předpisy, 
které se liší třeba v délce lhůty pro 
odstoupení od smlouvy. Zprostřed-
kovatel si v ní může říct i o exklu-
zivitu ke správě vašeho odběrného 
místa a zpět ji pak získáte jen po za-
placení sankcí. I proto si vše, co po-
depisujete, vždy pozorně přečtěte 
a podepisujte jen smlouvy, kterým 
rozumíte.

Nekalí podomní prodejci se 
mohou vydávat i  za zaměstnance 
Energetického regulačního úřa-

du (ERÚ) nebo České obchodní 
inspekce (ČOI). Ti ovšem na po-
dobné kontroly osobně nechodí. 
V mnohých obcích i u nás v Týništi 
nad Orlicí je podomní prodej zaká-
zaný, v tomto případě se obraťte na 
městskou policii. Pokud neznámý 
člověk tvrdí, že zastupuje přímo 
vašeho dodavatele, chtějte po něm 
důkaz a ověřte si ho.

Problematické mohou být nabíd-
ky přes telefon. Smlouvu můžete 
uzavřít telefonicky, ale vždy si do-
předu přečtěte smluvní dokumenty 
a  obchodní podmínky. Minister-
stvo se dnes snaží nekalé jednání 
po telefonu omezit. Zabývají se 
právní úpravou smluv uzavíraných 
po telefonu – smlouvy budou uza-
vřeny až v  okamžiku, kdy budou 
mít písemnou podobu, a spotřebi-
tel nabídku podepíše.  Je důležité, 
aby spotřebitel věděl, s čím souhla-
sí, a nebyl klamán.

Raději se vyhněte energetickým 
aukcím. Obchodníci, kteří je dnes 
nabízejí, vám nabízí levnější ener-

gie, mnozí dokonce slibují nejlepší 
cenu na trhu. Jenže podpis smlouvy 
o  energetické aukci má svá úskalí. 
Zpravidla obchodníkovi podepisu-
jete exkluzivitu – po určité období 
pak nemůžete o  vlastním odběr-
ném místě rozhodovat. Novinkou 
jsou  až desetiletá období. Finální 
„vysoutěžená“ cena nebývá tak 
dobrá, jak jste očekávali a pokud se 
rozhodnete smlouvu ukončit, hrozí 
vám vysoké sankce.

Odmítněte také dárky a  služby, 
které jsou zdánlivě zadarmo, bývají 
to  například LED žárovky. V  pří-
padě, že budete chtít vypovědět 
smlouvu, se nepoctivý prodejce či 
zprostředkovatel energií přihlásí 
o vzniklé několikatisícové náklady, 
a to i přesto, že se jednalo o „dárek“.

Když smlouvu podepíšete a zjis-
títe, že to byla chyba, není pozdě. 
Od smlouvy o  dodávkách ener-
gií, uzavřené mimo provozovnu 
dodavatele,  můžete ze zákona 
bez postihů odstoupit do 14 dnů 
od uzavření. V  obou případech 

(smlouva sjednaná s  dodavatelem, 
nebo zprostředkovatelem) ji může-
te vypovědět až 15. den po zahájení 
dodávek plynu či elektřiny. Buďte 
aktivní, pokud druhá strana nerea-
guje, obraťte se na ERÚ nebo ČOI, 
kde vám pomohou.

Změna dodavatele  ale i  přes 
všechny nástrahy  není složi-
tá  a  féroví dodavatelé energií vám 
pomohou. Pokud se pro změnu 
rozhodnete, měli byste už mít 
představu o  cenových nabídkách 
a  podmínkách jednotlivých fi-
rem  – třeba s  pomocí kalkulačky 
na srovnám.cz. Stačí zadat PSČ, ak-
tuální odhadovanou spotřebu nebo 
zálohy.  Dozvíte se nejen finální 
cenu  produktu nabízeného doda-
vatelem, ale i  to, zda  automaticky 
prodlužuje smlouvu, sankce za její 
předčasné ukončení anebo zda po-
depsal etický kodex Energetického 
regulačního úřadu.

Mgr. Bohuslav Matys, 
sociální pracovník, správní odbor, 

MěÚ Týniště nad Orlicí

Do nepříznivé finanční situace 
se dnes a  denně dostává mnoho 
lidí. V případě osob s psychickým 
onemocněním je pravděpodob-
nost spadnout do dluhové pasti či 
naletět skrytě nevýhodné nabídce 
ještě vyšší. S  lidmi, kteří se kvůli 
svému duševnímu stavu dostali do 
finančních potíží, se často v  praxi 
setkávají i sociální pracovníci Péče 
o duševní zdraví.

Pracovníci z  organizace Péče 
o  duševní zdraví (PDZ) se snaží 
pomáhat lidem s  vážným dušev-
ním onemocněním zvládat veške-
ré situace běžného života. Jednou 
z  nich je i  finanční hospodaření. 
S touto zakázkou přichází klienti za 
pracovníky velmi často. Jde o  po-
moc se zajištěním příjmu formou 
dávek, přenastavení hospodaření, 

ale i řešení dluhů. Do nepříznivé fi-
nanční situace se obvykle dostanou 
kvůli důvěřivosti, rozhodování pod 
tlakem nebo neschopnosti finančně 
plánovat. „Zadlužení našich klientů 
vzniká i z banalit, jako je nezaplace-
ní složenek, které přišly v době, kdy 
byli nemocní a  nemohli několik 
týdnů běžně fungovat. Následně 
přišla penále, na která rozpočet 
nestačil, tak si vzali půjčku, kterou 
nebyli schopní splácet, a náhle vše 
běželo v začarovaném kruhu,“ říká 
Pavel Provazník, vedoucí střediska 
PDZ Rychnov nad Kněžnou. Do-
plňuje ho psychiatr MUDr. Petr 
Hejzlar: „Někdy to vyplývá i přímo 
z projevů psychické nemoci, napří-
klad v  průběhu manické poruchy 
nálady je člověk lehkomyslný, má 
spoustu nápadů a nebojí se je usku-

tečňovat. Nejeden můj pacient se 
v  mánii pustil do rizikového pod-
nikání, zastavil rodinný majetek 
a utrácel peníze za zbytečnosti.“

Ohledně finančního hospoda-
ření řešilo středisko Rychnov nad 
Kněžnou v  letošním roce již 10 
zakázek. Jednou z nich byla i tíživá 
sociální situace paní Hany, se kte-
rou PDZ spolupracovalo 5 let. Když 
kontaktovala pracovníky PDZ, již 
byla v dluhové pasti. Ta trvala ně-
kolik let a významně zhoršovala její 
psychický stav. PDZ zpočátku po-
mohla paní Haně zajistit základní 
potřeby pro ni a děti, jako je jídlo, 
oblečení, pomůcky do školy, uhlí. 
PDZ také zajistilo kvalitní spolu-
práci s  psychiatrem, aby se stabi-
lizoval zdravotní stav paní Hany. 
Postupně společně úspěšně podali 

žádost o insolvenci a během celého 
procesu oddlužení paní Hanu pod-
porovali, aby ve snaze se vymanit 
z kolotoče dluhů nepovolila. Insol-
vence byla letos úspěšně ukončena 
a paní Hana i její děti žijí spokojeně 
bez obav z  toho, že nebudou mít 
peníze na jídlo, energie či topení.

Pokud i  vám zkřížila duševní 
nemoc cestu a  potřebovali byste 
pomoci, neváhejte se na středis-
ko obrátit. Tým pracovníků Péče 
o duševní funguje terénně na celém 
území Rychnovska, a  to i  díky fi-
nanční podpoře města Týniště nad 
Orlicí. Kontaktovat můžete vedou-
cího střediska Pavla Provazníka na 
telefonním čísle  773 915 745 či se 
přijít na adresu Panská 1492 Rych-
nov nad Kněžnou v pondělí od 9 
do 16 hodin poradit osobně.

JAK SE BRÁNIT „ŠMEJDŮM“ V ENERGETICE?

MNOHO LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ŘEŠÍ FINANČNÍ PROBLÉMY
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Den 6.
V noci nás trochu pozlobili ná-

jezdníci, ale nejednalo se o nic, co 
bychom my, takřka ostřílení přeži-
vší, nezvládli. Ráno se nese v  po-
klidném duchu, ptáčci cvrlikají, 
hlídky hlásí klid. Jen to jídlo nám 
dochází. No, a protože nevíme, kde 
hledat další bylinku…

„Kluci, něco tu pro vás mám,“ 
říká nám Kuba a  ukazuje nám 
drobnou krabičku s olůvky a háč-
ky. „Naučím vás chytat ryby.“ A tak 
nás provede od začátku do konce 
výrobou provizorního prutu. Ale 
nemyslete si, když něco uděláme 
špatně, nepáře se s  námi  – prut 
klidně zlomí a my si musíme hle-
dat nový, který tentokrát uděláme 
opravdu poctivě. Rozmístíme se 
podél rybníku a  v  tichosti vyčká-
váme. Jako návnadu jsme oběto-

vali poslední konzervu s kukuřicí.
Slunce stojí vysoko na obloze 

a  my se začínáme obávat, že naše 
snažení bude marné a  místo obě-
du nás čekají jen kručící žaludky. 
„Mám, mám!“ křičí najednou 
Honza. S úsměvem od ucha k uchu 
s  pomocí Kuby a  podběráku nám 
ukazuje drobnou rybu. Nakonec ji 
pouští do vody, počkáme si na vět-
ší úlovek. Zase se rozhostí ticho, 
všichni netrpělivě čekáme, jestli se 
příště usměje štěstí na nás.

„Kluci, mám další!“ křičí Honza.
„A  další!“ ozve se za pět minut 

zase od Honzy. Nestačíme se divit, 
než se nám podaří chytit alespoň 
jednu rybku, Jirka jich má na kon-
tě asi pět. A všechny je pouští zpát-
ky. Nakonec se poštěstí i  Kamilo-
vi, Ondrovi a  Jirkovi, ale taktéž je 
hned vrací do vody. Přeci jenom 

si raději najdeme nějaké konzervy, 
ať si mohou ryby v  klidu plavat. 
Některé z  nás to tak nadchne, že 
rybaříme i  v  osobním volnu, kdy 
nemusíme stát na hlídce.

Každý klid ale jednou končí.
„Máme souřadnice další by-

linky,“ oznamuje Lukáš. „Dou-
fám, že se nebojíte namočit.“ 
O nějakou chvíli později vyskaku-
jeme z  dodávek a  z  kufru vyndá-
váme dva rafty. Rozdělujeme se na 
dva týmy a společnými silami při-
pravujeme rafty na vyplutí. Netrvá 
dlouho a odrážíme se od břehu. Ti 
menší z  nás ukořistili záchranné 
vesty. Říkáme, že nás čeká klidná 
plavba.

„Nezapomínejte, že jsou nám 
v  patách nájezdníci!“ vyvádí nás 
Jarda z omylu. „Předpokládám, že 
nám dají co proto.“ Netrvá dlouho 

a za ohybem řeky slyšíme hluk pá-
del. Nájezdníci jsou nám v patách 
a  je jich víc než nás. Jedno mách-
nutí vesly je za dvě naše. Předjíždí 
druhý tým a  řítí se za námi. Při-
dáváme a  zabíráme, seč nám síly 
stačí. Řeka je ale zrádná, kroutí 
se a  zahýbá, cestou na nás číha-
jí zákeřné mělčiny. Ozve se zvuk 
drhnutí raftu o  písek. Neváháme, 
skáčeme do až po pás vysoké vody 
a  tlačíme raft zpátky do hlubší 
vody. Naskakujeme zpátky a s he-
káním opět zabíráme do vesel. Ješ-
tě nás nedohonili!

Další zadrhnutí, tentokrát je 
voda ještě hlubší, některým z  nás 
sahá až ke krku. Pomáháme si 
vyškrábat se zpátky, ale je pozdě. 
Nájezdníci, sehraní, nás předho-
ní v  zatáčce a  za chvíli vidíme je-
jich záda mizet v  dalším ohybu. 

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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„Nevzdáme to! Ještě máme šanci. 
Zabereme!“ povzbuzuje nás Jára. 
Nezbývá nic jiného než s  vypě-
tím všech posledních sil pádlovat 
a  pádlovat. Druhý tým je někde 
daleko za námi. Zdoláváme jeden 
ohyb za druhým, zdá se, jako by 
naše cesta neměla konce.

„Tady to je!“ Zastavujeme na 
nevelké mělčině, uvazujeme raft 
a  drápeme se na břeh. „Hledejte 
bylinku! Můžeme to ještě stih-
nout!“ Ze zbraní nám kape, oble-
čení máme durch, ale kvůli léku se 
budeme rvát do posledního dechu. 
Běžíme přes louku, rozhlížeje se 
po bylince. Místo ní na nás čeká 
palba. Zaleháme a  nájezdníkům 
opětujeme. Brzy nás dostihne dru-
hý tým a postupně se snažíme pro-
bojovat dál a dál. Nepřítel měl čas 
pořádně se skrýt, a tak na nás uto-

čí ze všech keřů, trsů trav a dalších 
skrýší v okolí. Chvíli mají na vrch 
oni, chvíli my. Postupně se přesou-
váme, až ji spatříme…

Drobná zelená bylinka roste 
opuštěná ve středu močálu. To je 
určitě ona. Vytvoříme obrannou 
pozici a  postupně si po jednom 
chodíme pro lístek a  schováváme 
si ho do zkumavky. Stahujeme 
zpátky k  raftům, ale s  nájezdníky 
v patách to není vůbec nic jedno-
duchého.

„Máme další rozkazy!“ pouču-
je nás Lukáš. „Jeďte dál po řece 
k  mostu, tam bychom měli najít 
zvukové lokalizační zařízení.“ Od-
vazujeme rafty a pokračujeme dál 
po řece. Koutkem oka vidíme, že 
nájezdníci sledují naše kroky. Ur-
čitě na ně narazíme ještě dál po 
proudu.

Ruce nás bolí, do raftů natek-
la voda. Že se vzdáme? Tak to 
nás hodně podceňujete. Míjí-
me most a  kotvíme na mělčině 
pár metrů za ním. Vytáhneme 
raft z  vody a  děláme kruhovku. 
„Jaké jsou rozkazy?“ ptá se Bořek. 
„Do padesáti metrů od mostu najít 
lokalizační zařízení.“

Opatrně postupujeme podél 
řeky zpátky k  mostu. Najít drob-
nou bílou krabičku netrvá dlouho. 
Bořek zkouší zmáčknout tlačítko 
na lokalizátoru a  ha! Odněkud 
od mostu se ozývá melodie. Kamil 
si lehá na břicho a vykukuje zpoza 
mostu. Jen kousek vedle sebe vidí 
kufr připevněný na laně, ze které-
ho se line melodie.

„Mám to!“ volá přesně ve chvíli, 
kdy se na řece pod ním proženou 
nájezdníci. Už máme jen pár mi-

nut. Odvazuje kufřík z lana a jde se 
s úlovkem schovat. Ostatní kolem 
něj tvoří obrannou linii.

„Volejte odvoz!“ Než pro nás 
však někdo přijede, musíme kufřík 
bránit vlastními těly.

Přijíždí dodávky. Stále pod pal-
bou balíme rafty a  uklízíme je do 
kufru. Pak naskáčeme do aut a  se 
skřípením pneumatik necháváme 
nájezdníky za zády.

V táboře si v klidu dáváme usu-
šit věci, když přijde nepříjemná 
zpráva. Podle všeho se přeci jen 
nájezdníci zmocnili bylinky. Jen 
jiné než my dnes. A  my ji prostě 
potřebujeme. Vybírají se dobrovol-
níci, kteří ještě najdou síly na další 
boj. Držte nám palce!

Pokračování příště.
Tým CrossAir

CROSS AIR - BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Exkurze

s ekologickou tématikou

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se žáci 3. 
ročníků vydali na exkurzi do Sýp-
ky Rokytnice v  Orlických horách. 
Muzejní expozice „Přírodou za ře-
mesly Orlických hor“ upozorňuje 
na vztah člověka a  prostředí, kde 
žije, na využití přírodních zdrojů. 
V  rámci programu „Řemesla za-
niklá, oživovaná a živá“ jsme mohli 
řemesla nejen vidět, ale také vy-
zkoušet - všichni jsme si vyrobili 
vánoční hvězdičku z  korálků. In-
formace a  zajímavosti jsme získá-

vali prohlídkou exponátů, čtením 
popisků a  také pomocí interaktiv-
ních encyklopedií. Moc se nám líbil 
unikátní třípatrový model lesního 
biotopu. Ten představuje více než 
50 preparátů živočichů. Ani jeden 
z  těchto tvorů nezahynul záměrně 
za účelem jeho preparace. Mohli 
jsme si je podrobně prohlédnout, 
což se v přírodě povede jen málo-
kdy. I díky použití moderní audio-
vizuální techniky byla tato exkurze 
zajímavým zážitkem.

Celá akce byla financována ze 
sběru papíru.

Mgr. Iva Tulková

Chov žížal ve
vermikompostéru

I  v  tomto školním roce pokra-
čujeme ve třídě v pozorování žížal 
a rozkladu bioodpadu. Je to jedna 
z aktivit v rámci ekologické výcho-
vy na naší škole. Během hlavních 
prázdnin jsem měl vermikom-
postér doma na balkoně, protože 
žížaly potřebují vlhkou až mok-
rou půdu. Děti nosí dál z domova 
zbytky z  oškrábaných brambor, 
z  mrkve, oloupaná jablka, sáčky 
od čaje, zbytky kávy, skořápky va-
jec, ohryzky apod. Žížalím čajem, 

což je tmavá kapalina zachycená 
v  nejnižším patře zařízení, hno-
jíme květiny v  přízemí I. stupně. 
To, že je humus opravdu kvalitní, 
nás přesvědčily vyrostlé stonky 
brambor ze zbytků slupek, které 
dorostly až k víku. Při pozorování 
živočichů sledujeme nejen jejich 
velikost, ale i množství a reakci na 
světlo. Stačí odklopit víko a hráb-
nout lopatkou do půdy a  hned se 
to hýbe malými růžovými ocásky. 
O tom, že se u nás mají žížaly dob-
ře, svědčí velké množství malých 
jedinců.

Mgr. Jan Skalický, třídní učitel

Ve čtvrtek dne 24. 10. 2019 se všichni žáci osmých i devátých 
ročníků zúčastnili filmového představení Síla lidskosti – Nicho-
las Winton a následné besedy s panem Tulisem. Ten se s  touto 
osobností světového formátu několikrát osobně setkal. Doku-
ment o zachránci 669 československých židovských dětí všichni 
sledovali s napětím, obdivem i uznáním, co dokázal jeden člověk 

během tak krátkého časového úseku zvládnout a  zorganizovat. 
Řada žáků, kteří vcházeli do místního kulturního centra s velkou 
nevědomostí o  tomto člověku, si  po konci besedy  bude  příběh 
sira Nicholase Wintona pamatovat do konce svého života. To byl 
také cíl tohoto historického dopoledního bloku.

Mgr. Marian Janko

Vzpomínka na sira Nicholase George Wintona
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Okresní kolo šachového turnaje

V pátek dne 22. listopadu se čtyř-
členné družstvo z 2. stupně naší zá-
kladní školy zúčastnilo okresního 
kola šachového turnaje v Rychnově 

nad Kněžnou. S  velkým odhod-
láním si jelo poměřit síly s  těmi 
nejlepšími. Všichni naši žáci bojo-
vali, seč jim síly stačily. Nakonec 
se z  premiérové účasti podařilo 
přivést krásné, ač nepopulární 4. 

místo. Každopádně načerpali řadu 
nových zkušenosti k  nezaplacení. 
Všichni přítomní se shodli, že naše 
družstvo bylo příjemným oživením 
turnaje. Pokud by se hodnotil este-
tický dojem, tak by naši žáci s pře-

hledem zvítězili. Trička s  logem 
naší školy se všem nesmírně líbila. 
Děkuji našim šachistům za vzor-
nou reprezentaci.

Mgr. Marian Janko

Příběhy bezpráví v naší škole

Rok 2019 s  sebou přinesl jedno 
významné výročí, které se týkalo 
našich českých dějin. Byl to 17. lis-
topad  1989. Od tohoto dne se za-
čaly psát osudné okamžiky pádu 
komunistického Československa, 
které se staly už 30letou vzpomín-
kou. V našem školství bývají dějiny 
20. století látkou, která se probírá 
vždy na konci, a proto žáci novodo-
bé dějiny znají velmi málo.

Naše základní škola se letos za-
pojila do vzdělávacího programu 
„Jeden svět na školách“ organiza-
ce Člověk v  tísni, která pořádala 
už 15. ročník Měsíc filmu na ško-
lách – Příběhy bezpráví. Cílem to-
hoto projektu bylo seznámit žáky 
9. ročníků s  událostmi, které se 
týkaly pádu železné opony a  listo-
padu 1989.

Promítání filmu proběhlo v kul-
turním centru v  rámci odpoled-

ního vyučování dne 14.  11.  2019. 
Z letošní nabídky jsme vybrali film 
Karla Strachoty 1989: Z  deníku 
Ivany A., předlohou filmu je auten-
tický deník osmnáctileté Ivany A., 
který reflektuje poslední rok exi-
stence komunistického Českoslo-
venska pohledem středoškolačky. 
Ve filmu žáci zhlédli maturitní ples 
Anny na pozadí událostí Palachova 
týdne, otravné oslavy 1. máje, me-
morování sovětských dějin k blížící 
se maturitě, první cestu do západ-
ního Německa. Skutečné zápisy 
z deníku střídaly archivní materiály 
tehdejších veřejných médií i  sou-
kromých pramenů. Žáci se najed-
nou ocitli v  jiné době, kterou jim 
filmová výpověď zprostředkovala 
lépe než učebnice dějepisu.

Projekce filmu měla být spojena 
s besedou pamětníka, který by žáky 
seznámil s  historií  listopadových 
událostí roku 1989 našeho města. 
Jak probíhala sametová revoluce 

v  našem městě? Kdo organizoval 
demonstrace? Byly nějaké stávky 
a  nepokoje? Podařilo se nám pro 
naši besedu s žáky získat pamětní-
ky rovnou dva. Prvním z  nich byl 
starosta Albrechtic nad Orlicí pan 
Jaromír Kratěna a druhým byl bý-
valý učitel Jiří Tůma. Beseda pro-
bíhala ve velmi příjemné atmosféře 
a oba hosté se navzájem doplňovali 
a odpovídali na otázky, které pro ně 
byly připravené a nezaskočily je ani 
otázky našich žáků.

Povídání bylo doplněno auten-
tickými filmovými záběry z  doby 
před 30 lety, žáci spatřili nejen 
bývalé náměstí a některé obchody, 
které už dnes nejsou, ale poznali 
zde i  své prarodiče, rodiče, býva-
lé učitele ZŠ nebo ZUŠ. Filmové 
záběry žákům zajímavě i  vtipně 
okomentoval pan Tůma. Na konci 
besedy jsme s hosty rozloučili a po-
děkovali jim potleskem a květinou.

Naši žáci se dozvěděli mnoho 

zajímavých faktů a  informací a  já 
doufám, že některé z nich jim na-
trvalo zůstanou v  paměti, aby se 
určité dějiny znovu neopakovaly. 
Z  celé České republiky se zapojilo 
celkem 706 škol a my jsme rádi, že 
jsme byli jednou z nich.

Chtěla bych moc poděkovat obě-
ma hostům, panu Kratěnovi a panu 
Tůmovi, za jejich ochotu a nadšení 
se ve svém volnu setkat s  našimi 
žáky. Mé poděkování patří i  paní 
ředitelce KC Ing. Daně Dobešo-
vé za možnost uskutečnit besedu 
a promítání v KC v Týništi nad Or-
licí, Davidu Dernerovi za technické 
zázemí a  promítání. A  ještě bych 
chtěla poděkovat bývalému učiteli 
Zdeňku Boháčkovi za digitalizaci 
archivních záběrů z našeho města, 
kterou stihl v šibeničním termínu. 
A chtěla bych pochválit i naše žáky, 
kteří byli skvělí.

Za učitele dějepisu 
Mgr. Edita Burešová
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Proběhlo

V  polovině listopadu jsme se 
s  některými našimi táborovými 
vedoucími zúčastnili akce CVVZ – 
celostátní vzájemné výměny zku-
šeností. Jezdíme se tam setkávat 
a  vzdělávat každoročně, letos jsme 
byli ovšem poprvé v  roli organizá-
torů a  spolu s  dalšími sdruženími 
v  našem kraji jsme celou akci pro 
téměř 800 lidí pomáhali zajišťovat. 
Zkušenosti to byly k  nezaplacení 
a úhel pohledu na takovouto velkou 
akci se nám rapidně rozšířil. Za rok 
se těšíme do Českých Budějovic, 
tentokrát zase v  roli obyčejných 
účastníků. Děkujeme všem za aktiv-
ní a spolehlivý přístup.

Konec listopadu byl ve Sluníčku 
ve znamení vánočních příprav. Na 
kroužcích se tvořilo, peklo, zdobilo, 
třpytilo a  chystalo, aby se celé Slu-
níčko první adventní víkend zaha-
lilo do vánoční atmosféry. Na tom 
měly i velkou zásluhu holky z akce 
Vánoční holčičiny, které vytvořily 
Betlémskou vesničku, výzdobu na 
chodbách, v  jídelně a  ještě si vyro-
bily drobné dekorace domů. Mimo 
jiné si užily drobné hry v tělocvičně, 
vaření, pečení a noční DDM.

Díky všem pomocníkům mohla 
první adventní neděli proběhnout 
Vánoční výstava. Tu navštívilo přes 
300 lidí. Návštěvníci se u nás moh-
li inspirovat na vánoční výzdobu, 
nakoupit drobné dárečky a  strávit 
chvíli v  teple u  dobrého občerstve-
ní, které zajistila Tereza Otavová. 
Výstavu pak během pondělí a úterý 
navštívilo několik tříd ze základních 

škol a Mateřské školy Město. V pon-
dělí k nám zavítali žáci z Albrechtic, 
kteří se učili tvořit slaměné hvězdič-
ky a řetězy. V úterý pak za námi při-
jely děti ze Žďáru, které si vyrobily 
betlém v ořechové skořápce. Během 
celého prosince k nám chodily třídy 
ze Základní školy Týniště nad Orlicí 
na tvořivé dílny. Vyráběli jsme bet-
lémky z FIMA, rozverného anděla, 
ubrouskovou metodou jsme zdobili 
zvonky, motali jsme ozdoby z pedi-
gu a pohráli jsme si i s keramickou 
hlínou.

Až se léto zeptá, co jsme děla-
li v  zimě, tak můžeme s  klidným 
svědomím říct, že tábory jsme při-
pravili včas. Nabídku najdete na 
stránkách zpravodaje, na našich 
webových stránkách a  na vývěs-
kách. Od ledna se můžete přihlašo-
vat na stránkách https://www.ddm-
tyniste.cz/. Ceny jsou o  něco vyšší, 
z důvodů provozních nákladů. Prin-
cip přihlašování je stejný jako loni: 
na webových stránkách se přihlásíte 
(jste-li u nás noví, tak je potřeba se 
nejdřív zaregistrovat), obratem za-
platíte nevratné zápisné 50 Kč a do 
konce května pak uhradíte částku 
za tábor. Některé tábory mají platbu 
rozdělenou na zálohu, aby se zajistil 
dostatečný počet zájemců, pokud 
vyrážíme do cizího objektu. Kon-
cem května dostanete informace 
k  jednotlivým táborům, seznamy 
věcí, časové informace, potřebné 
dokumenty. V případě dotazů či ne-
jasností se ozvěte.

Přejeme vám v novém roce hodně 
zdraví, pohody a zážitků.

Vaše DDM Sluníčko

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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ZÁKLADNÍ UMĚLĚCKÁ ŠKOLA - AKCE V LEDNU

ZÁKLADNÍ UMĚLĚCKÁ ŠKOLA

„RYBOVKA ZNĚLA NAD ČASTOLOVICEMI“

 ■ V  neděli 5.  ledna se uskuteční tradiční Novoroční koncerty Mladé-
ho týnišťského big bandu. Dva koncerty se začátky ve 14. a 17. hodin 
proběhnou v sále Kulturního domu. Tématem těchto koncertů budou 
muzikálové melodie, hosty domácí kapely bude zpěvačka Zdeňka Kola-
říková a pěvecké sbory Dalibor ze Svitav a Lanškrounský smíšený sbor. 

 ■ V pondělí 13. ledna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 

Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
 ■ V pondělí 20. ledna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 

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

 ■ V pondělí 27. ledna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Evropské Swingové Vánoce - pro-
jekt Mladého týnišťského big bandu 
a Rychnovského dětského sboru

V měsíci prosinci jsme s Mladým 
týnišťským big bandem měli oprav-
du napilno. Čekaly nás premiérové 
výchovné vánoční koncerty pro žáky 
ZŠ Rychnov nad Kněžnou a  okolí 
s  Rychnovským dětským sborem  – 
Carmina. Téma projektu bylo jasné – 
Evropské Swingové Vánoce aneb 
volné pokračování společného CD 
z  roku 2012. Aranží skladeb se pro 
obě tělesa ujal Radek Škeřík, tudíž 
jsme opět společně vytvořili projekt, 
který je v ČR zcela ojedinělý.

Ohlasy na jeden z koncertů si mů-

žete přečíst ve spodní části článku. 
Nebojte se, příští rok připravujeme 
koncerty i u nás v Týništi nad Orlicí 
a neponecháme nic náhodě a společ-
ně s vámi pokřtíme i CD.

Chtěli bychom vám všem poděko-
vat za přízeň v roce 2019 – věřte, že 
vaše podpora je pro fungování tako-
véhoto tělesa hnacím motorem.

Dále děkujeme městu Týniště nad 
Orlicí za finanční podporu v  letoš-
ním roce.

mTbb

Vánoční koncert Swingové Vá-
noce

Prosinec je již tradičně protkán 

příjemnými akcemi, na které se celý 
rok jako škola těšíme, stejně jako 
na Vánoce. Do adventního období 
jsme vpluli na vlnách hudby Mladé-
ho týnišťského big bandu, který do-
provodil rychnovský koncertní sbor 
Carmina s mnoha pro nás známými 
tváření ve svých řadách. Ne často se 
podaří zajistit výchovný koncert s to-
lika hudebníky naživo. Radek Škeřík 
napsal úpravy přímo „na tělo“ těmto 
dvěma hudebním tělesům. Během 
dopoledne jsme díky jednotlivým 
skladbám procestovali Rakousko, 
Španělsko, Anglii, Francii, Ukrajinu 
a Itálii, abychom se v závěru progra-
mu vrátili do naší české kotliny. Slo-

vem nás po zemích Evropy provedla 
paní ředitelka Radka Polívková, která 
nás seznamovala se zvyky v  uvede-
ných zemích a také posluchače upo-
zorňovala na hudební zajímavosti 
v jednotlivých skladbách.

Celý koncert proběhl pod taktov-
kou kapelníka Pavla Plašila a  sbor-
mistra Karla Štrégla. Jsme rádi, že 
jsme mohli žákům rychnovský škol 
dopřát tento hudební zážitek, je fajn 
tleskat skvělým profíkům, ale ještě 
příjemnější je tleskat kamarádům 
a spolužákům, kterých bylo na podiu 
opravdu hodně!

KS

Hudební setkání, tradice České 
mše vánoční J. J. Ryby a radost z dob-
ře odvedené práce  – to jsou hlavní 
momenty ve společném muzicíro-
vání žáků, učitelů a absolventů ZUŠ 
Rychnov nad Kněžnou a ZUŠ Týni-
ště nad Orlicí. Obě školy se spojily 
v  celostátním projektu „RYBOVKA 
ZNÍ NAD ČESKEM.“

Do této akce se přihlásilo celkem 
16 základních uměleckých škol, vy-
bráno bylo dle našich dostupných 
informací nakonec sedm provede-
ní pro natáčení. Těm pořídí Český 
rozhlas zvukový záznam mše, který 
bude odvysílán 24.  prosince  2019 
v 18 hodin z každého krajského stu-
dia.

Natáčení v  kostele sv. Víta v  Ča-
stolovicích 15. prosince předcházely 
dělené i  společné zkoušky a veřejná 
produkce dne 14. prosince v Evange-
lickém kostele v Doudlebách nad Or-
licí. Dva zaplněné kostely, potlesky ve 
stoje, provedení nejslavnější vánoční 
mše a závěrečná koleda „Narodil se 
Kristus Pán“ naladily posluchače vá-
nočně a všem téměř 90 interpretům 
přinesly krásné hudební zážitky, na 
které zůstanou vzpomínky a  živá 
nahrávka. I posluchači Českého roz-
hlasu Hradec Králové si mohou vy-
slechnout provedení Rybovky v Ča-
stolovicích na Štědrý den v 18 hodin.

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 
a ZUŠ Týniště nad Orlicí
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Rádi bychom poděkovali všem 
aktivním členům našich pracov-
ních skupin, ředitelům a  ředitel-
kám ZŠ a MŠ, pedagogům, aktivní 
veřejnosti a  všem, kteří navštěvují 
naše akce. I  v  novém roce bude 

náš projekt MAP pokračovat a  již 
teď chystáme několik akcí. Nadále 
budeme spolupracovat s  SVP Mi-
móza a  jejich odborníky, kteří řeší 
konkrétní případy dětí. Na jaro 
připravujeme Festival vzdělávání – 

podporu projektu Komenský 2020, 
který se bude konat v Novém zám-
ku v Kostelci nad Orlicí. Více nalez-
nete na webu https://map.nador-
lici.cz/kostelecko nebo facebooku 
Posunem to s MAPem, vzdělávání 

na Kostelecku. Rádi se s  Vámi na 
připravovaných akcích uvidíme. Za 
náš tým MAP přejeme požehnaný 
nový rok 2020.

MAP II. PRO KOSTELECKO, TŘEBECHOVICKO A ČERNILOVSKO

NÁZEV AKTIVITY DATUM MÍSTO KONÁNÍ

Formativní hodnocení pro ZŠ - Mgr. Jana Stejskalová, Mgr. Zdeněk Dlabola 14. 1. 2020
18. 3. 2020 Kino Borohrádek

Dvoudenní seminář - Diagnostika dítěte předškolního věku - Mgr. Jiřina Bednářová 15. 01. 2020
25. 02. 2020 Kino Borohrádek

Agresivní děti – SVP Mimóza - Mgr. Milan Jirout, Mgr. Iva Nováková 16. 1. 2020 Kostelecké Horky

Kritické myšlení pro ZŠ - Mgr. Kateřina Šafránková

24. 01. 2020
25. 01. 2020
21. 02. 2020
22. 02. 2020

CZŠ Borohrádek

Karle, nevyrušuj! - Mgr. Michal Dubec 17. 02. 2020 Kostelecké Horky

Workshop pro rodiče - Mgr. Hana Zakouřilová 20. 2. 2020 Komunitní centrum 
Kostelec n/O

Festival vzdělávání – podpora projektu Komenský 2020 - Jan Hábl, Martina Berdychová, 
Pavel a Klára Fischerovi, Marek Orko Vácha, Jan Školník, Petr Kadlec, Martin Buchtík, Pavel 

Šafr, Vladimír Derner a další
31. 3.–2. 4. 2020 zámek Kostelec nad Orlicí

Co kluci potřebují II. - Mgr. Jaroslav Novotný únor/březen bude upřesněno

Setkání ředitelů 23. – 24. 4. 2020 bude upřesněno

Přihlásit se můžete na email: petra.hrdlickova@nadorlici.cz nebo telefonicky 603 211 163.



Spravedlivému, Hospodine, 
žehnáš, jako pavézou ho obklopu-
ješ přízní.

Žalm 5,13

Kdo je spravedlivý? V  Bibli je 
několik postav, které jsou tak na-
zvány: Henoch, Jób, Abraham, 
David. Kupodivu to většinou ne-
jsou postavy, které bychom na-
zvali typickými kladnými hrdiny. 
Některé třeba i  ano, ale takový 
David? Svůdce Batšeby a  vrah 
Uriáše? Abraham, který ze strachu 
zapřel a prodal vlastní manželku? 
Co je tohle za spravedlnost? Ano, 
vykonali mnoho dobrého, ale 
stejně…? Na tom, co vykonali, 
jejich spravedlnost nestojí. Vždyť 
je jasně řečeno, že jde o  sprave-

dlnost z víry. Jsou ospravedlněni, 
a  proto spravedliví. To je pěkný 
pořádek, můžeme namítnout, do-
kud si neuvědomíme, že nějaký 
ten hřích, chybu, zlý čin má na 
svědomí každý. I  my, co tak rádi 
soudíme a  hodnotíme druhé. Je 
to snazší, než soudit sám sebe. 
Což mimochodem David dokázal. 
Sice zpětně a poté, co byl upozor-
něn, ale přece. A to je i druhá část 
spravedlnosti  – dokázat přiznat 
svoji vinu a požádat o odpuštění. 
Ty, kterým jsme ublížili i  Boha. 
A k tomu nás tento verš zve a ujiš-
ťuje nás, že to má smysl. Protože 
jediný spravedlivý zemřel, aby-
chom my mohli žít.

Pane Ježíši, ty víš, jak to s námi 

je. Sami nedokážeme být spraved-
liví. Prosíme, pomoz nám, posilni 
naši víru a lásku k tobě i k našim 
bližním, i naději ve vzkříšení, kte-
ré jsi nám vybojoval. Amen.

Píseň:
1. Aj, jak jsou blahoslavení ti, 

kdo jsou v Krista vštípeni; jsouce 
živé ratolesti, mohou v něm ovoce 
nésti.

2. Mají hojné rozvlažení; vnitř-
ní, zevnitřní soužení jim nemůže 
uškoditi, ni je z kmene vylomiti.

3. Rozkošně se zelenají, ctnost-
mi krásně prokvítají; vůně libá 
jich ovoce vchází až před jejich 
Tvůrce.

4. Kriste, jenžs strom sprave-
dlnosti, dej, ať jsme tvé ratolesti; 

pomoz, ať se zelenáme, v  svatých 
ctnostech prospíváme,

5. bychom šťastně přenese-
ni v  lepší život uvedeni byli, kde 
s  Otcem přebýváš, v  radosti nás 
očekáváš.

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 388 Aj, jak jsou blahoslavení 
(nápěv 1561 / 1615, text podle žal-
mu 1 B. Jan Augusta, 1561 / 1877.

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

12. 1.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

26. 1.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LISTOPAD 2019
 ■ Dne 2. 11. 

2019 v  00:05 hod. 
byly na základě 
t e l e f o n i c k é h o 
oznámení řešeny 
partnerské ne-
shody v  bytovém 
domě na sídlišti 

U Dubu. Vzniklá situace byla za-
příčiněna podnapilostí obou zú-
častněných osob. Spor urovnán, 
dále neřešeno.
 ■ Dne 2.  11.  2019 v  18:00 hod. 

bylo strážníkem reagováno na 
oznámení z  doby mimo službu 
městské policie, které bylo zane-
cháno na telefonním záznamníku 
a  týkalo se údajného neopráv-
něného parkování na parkovišti 
vyhrazeném pro osoby se zdra-
votním postižením v  ulici Čap-
kova. Zmiňované osobní vozidlo 
bylo na uvedeném místě zasti-
ženo, avšak ohledáním vozidla 
bylo zjištěno, že vozidlo zde stojí 
oprávněně, neboť za čelním sklem 

byl umístěn příslušný parkovací 
průkaz.
 ■ Dne 10.  11.  2019 v  03:28 hod. 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatelky ulice Okružní, že 
k  ní do bytu z  venku doléhá vo-
lání o  pomoc. Z  důvodu možné-
ho ohrožení života byla požádána 
o  součinnost Policie ČR. Spo-
lečnými silami se místo, odkud 
volání přicházelo, podařilo iden-
tifikovat a dotčené osobě bylo za-
jištěno lékařské ošetření.
 ■ Dne 12.  11.  2019 v  17:30 hod. 

obdrželi strážníci MP telefonic-
ké oznámení personálu jedné 
z  prodejen v  ulici Mostecká, že 
se v prostorách prodejny již delší 
dobu zdržuje podivně se chovající 
muž se psem, čímž vzbuzuje ne-
malé obavy přítomných osob. Na 
místě byla ověřena totožnost zmí-
něného muže a prověřeno případ-
né pátrání po osobě. Následně byl 
strážníkem z místa vykázán.
 ■ Dne 13.  11.  2019 v  16:26 hod. 

strážníci městské policie obdr-
želi oznámení, že v  ulici Kpt.V. 
Opatrného na travnatém rabátku 
nedaleko restaurace Na Růžku 
leží žena. Na místě bylo zjištěno, 
že příčinou počínání byla značná 
podnapilost. Osoba byla ztotož-
něna a  dopravena do místa by-
dliště, kde byla předána do péče 
blízké osoby.
 ■ Dne 15.  11.  2019 v  08:00 hod. 

obdržela městská policie oznáme-
ní obyvatelky ulice Družstevní, že 
již dva dny neviděla svého souse-
da vyjít z bytu a proto má o něho 
důvodnou obavu. Následnými 
úkony bylo zjištěno, že přímé 
ohrožení života nehrozí. Z prove-
deného šetření vyplynulo, že před 
dvěma dny byl hospitalizován ve 
zdravotnickém zařízení.
 ■ Dne 15.  11.  2019 v  10:30 hod. 

byla na základě požadavku ope-
račního střediska Hasičského 
záchranného sboru provedena 
asistence ve formě usměrňování 

provozu v  ulici Turkova, kde při 
provádění výkopových prací do-
šlo k překopnutí rozvodu plynu.
 ■ Dne 17.  11.  2019 v  05:30 hod. 

bylo přijato telefonické oznámení 
pracovnice pokladny na nádraží 
ČD Týniště nad Orlicí, že do pro-
stor čekárny se dostavil vzhledem 
ke chladnému počasí značně spo-
ře oděný muž, který působí zcela 
zmateně. Uvedený muž byl stráž-
níky nalezen sedící na podlaze 
čekárny a  bez obuvi. Osoba byla 
ztotožněna a následně bylo zajiš-
těno předání do péče rodinného 
příslušníka.
 ■ V  průběhu měsíce listopadu 

strážníci dále průběžně obdrželi 
25 oznámení uvědomělé obyva-
telky města, že řidiči konkrétních 
vozidel porušují od začátku zim-
ního období platné dopravní zna-
čení „Zákaz stání, Zákaz zastave-
ní, Zákaz vjezdu B2“. Oznámení 
byla řešena dle dikce zákona.

Jaroslav Forman, strážník MP

PETROVICKÉ BILANCOVÁNÍ
K životu na venkově dlouhá léta 

patřily čtyři věci - obchůdek, hos-
poda, spolková činnost a  místní 
fotbalový klub. Fotbalové hřiště 
s  aktivním klubem poskytuje pro-
stor pro rozvoj dětí a  mládeže, 
setkávání nad pivem a  budování 
zdravého lokálního patriotismu. To 
zní jako něco, co by bylo vhodné 
zachovat.

SK Petrovice si je vědom, že 
v  této tradici musí pokračovat. 

Jedna činnost je sportovní. Ne-
jen v našem klubu, ale i v okolí je 
obrovský problém ve směnování 
v  automobilce. Trénování, mistrák 
a  dát dohromady partu fotbalistů 
je pro trenéra Fandu Ulricha dost 
velký ořech. Výsledkově ve III. tří-
dě jsme začali dobře, poté přišla 
řada nešťastných výsledků. Celkově 
po polovině soutěže se nacházíme 
ve druhé půli tabulky. Takže výzva 
na jarní zápasy tady je. Při každém 

domácím utkání je od hostujících 
mužstev slyšet chvála na areál po-
výšený o automatické zalévání.

Druhá činnost je hospodářsko-
-kulturní. Na chod si klub včetně 
příspěvku od města musí vydělat. 
Pálení čarodějnic je začátkem dění 
a ukázkou umu stavění vatry. Dět-
ský den je kapitola sama pro sebe. 
Akce, která přerostla mikroregion 
a  účastníci přijíždějí i  z  Hradce 
Králové.

Činnosti v klubu představují pro 
členy a  dobrovolníky odpracování 
stovek bezplatných brigádnických 
hodin.

Na závěr hodnocení roku 2019 si 
výbor dovoluje pozvat širší veřej-
nost na tradiční silvestrovský ovar.

Do nového roku 2020 přejeme 
příznivcům fotbalové kopané vše 
dobré a fůru zdraví.

Jaroslav Kumpošt
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A JE TO TADY!!!
Ptáte se, co že je tady? No přece 

rok 2020 :o).
Rok 2019 je minulostí, kterou 

můžeme, ale také nemusíme hod-
notit. Adventní čas, který přináší 
zklidnění a zpomalení neustálého 
shonu v našich životech zakonči-
ly dnes už loňské Vánoce, které, 
doufám, byly hlavně pro děti plné 
překvapení, světýlek a  jiskřiček 
smíchu a  nadšení v  jejich očích. 
S rokem 2019 se zvesela rozloučil 
Silvestr.

A  co nám chystá tento rok, 

rok 2020? Uvidíme. Budeme mít 
o den delší únor, ostatně jako ka-
ždé 4 roky. V  následujících 366 
dnech nás určitě čekají nové vý-
zvy a  rozhodnutí. Rozhodujme 
se podle svého vědomí a svědomí 
jak nejlépe umíme! Nejsem spor-
tovec (vlastně jsem lenoch), ale 
i tak se těším na olympiádu v To-
kiu na přelomu července a  srpna 
a  doufám, že budu mít možnost 
sledovat co nejvíce sportovních 
klání. Určitě si užijeme Veliko-
noce a další svátky, dovolené, ces. 

Další události věštit neumím – je 
na každém z nás, jaké budou naše 
dny.

Rok 2020 by měl být rokem ma-
gickým, někdo prorokuje, že do-
konce zlomovým. Já bych chtěla 
popřát vám všem, vašim blízkým 
i  sama sobě a  svým blízkým, aby 
tento rok byl co nejúspěšnější, 
naplněný zdravím a  úplně oby-
čejným štěstím! Přála bych nám 
všem, abychom se uměli radovat 
z  maličkostí a  své životy mohli 
naplnit láskou, péčí a zájmem ne 

jen sami o sebe. Prožijme si kaž-
dý den, každou minutu i  vteřinu 
tohoto roku na plný plyn, vždyť 
život je jedna velká nádherná hra, 
ve které nám režisér sice možná 
načrtl naše role, ale je na nás, jak 
je ztvárníme, změníme a prožije-
me!

Jsme tady všichni jen na ná-
vštěvě!

Krásný rok 2020 přeje
Vlaďka Lesenská

a hnutí HOZK
(Hnutí občanů za kraje)

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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PODĚKOVÁNÍ DIVÁKŮM
Na prahu nového roku 2020 bych 
všem chtěla popřát dobrou náladu, 
pevné zdraví, štěstí a vůbec vše, co si 
přejete a je pro vás důležité. O kul-
turní zážitky se vám pokusím posta-
rat já.
V  roce 2020 nás čekají jako každý 
rok tradiční akce: ČARODĚJNICE 
(hlavními hvězdami budou skupiny 
MŇÁGA A  ZĎORP a  VYPSANÁ 
FIXA, další inovace a program bu-
deme rozkrývat postupně), Prvo-
májové veselení, jubilejní 25. týnišť-
ský swingový festival Jardy Marčíka 
(hlavní hvězdy: Orchestr Karla Vla-
cha a Ondřej Brzobohatý), Tradiční 
týnišťské posvícení, 51. týnišťský 

divadelní podzim, Ohňostroj. Roz-
svícení vánočního stromu bychom 
chtěli trochu pozměnit, jak průběh, 
tak termín, pracujeme na tom a včas 
se vše dozvíte – rozhodně o  to ne-
přijdete.
Z  toho „nejdůležitějšího“ bych vás 
v r. 2020 dále ráda pozvala na 5. tra-
diční divadelní ples v režii DS UFO, 
4 divadelní představení (leden – du-
ben) - Úča musí pryč, Šest tanečních 
hodin v  šesti týdnech, Žena, která 
uvařila manžela a  Intimní příběhy 
z ráje, zábavný pořad (Zdeněk Izer), 
koncert „vážné“ hudby (Prague 
Cello Quartet), Francouzský večer 
(NOS DAMES), nedělní pohádky 

nebo představení našich ochotnic-
kých divadelních souborů. Doufám, 
že si každý vybere to své.
Jsem ráda, že se mi podařilo zavést 
(skoro bezbolestně) rezervační sys-
tém na vstupenky a  do budoucna 
tak šetřit váš čas (a popravdě i náš).
Veškeré dění v  kulturním domě 
a  akce, které pořádá Kulturní cen-
trum, najdete na webových strán-
kách kc.tyniste.cz, na facebooku 
Kulturního centra, facebookových 
skupinách Týniště n. Orl., na plaká-
tech, případně v pravidelném hláše-
ní městského úřadu.
A  teď přichází na řadu děkování. 
Věřte mi, že hodně akcí (a  nejen 

velkých) by vůbec nebylo možné 
uskutečnit bez podpory Města Týni-
ště nad Orlicí – děkuji panu staros-
tovi a našim zastupitelům za důvěru 
a připojuji prosbu - zachovejte nám 
přízeň.
A  ještě bych chtěla moc poděkovat 
vám všem, že se účastníte kultur-
ních akcí v  takovém počtu. Dělat 
pro vás je radost a myslím, že by mi 
permanentně vyprodaný sál a  ta-
kovou účast na venkovních akcích 
mohli kulturní pracovníci z  jiných 
měst jen tiše závidět. Děkuji vám 
všem, je to vaše zásluha, že mě práce 
v Týništi baví a naplňuje.

- Dana Dobešová -
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Často jsme kolem něho chodili, 
jezdili a podvědomě ho vnímali jako 
součást našeho života. Stával na po-
zemku bývalého statku pana Josefa 
Hrocha, č.p. 41 od naší nepaměti. 
Jeho věk se zatím nepodařilo spoleh-
livě určit. Odhady se pohybují od sta 
sedmdesáti, do dvou set dvaceti roků. 
Určitě pamatoval rok 1850, kdy se 
narodil náš jedinečný T.G. Masaryk. 
Možná pamatoval i Napoleonské vál-
ky. Nikdy nebyl středem pozornosti, 
které se dostávalo jiným vzácným 
stromům. Až nedávno jsme se do-
věděli, že jeho kořeny a z části kmen 
jsou napadeny houbami, které ničí 
jeho kořeny a tím jeho pevné zakot-
vení v zemi. Mohutný strom, stojící 
v blízkosti obytných domů a frekven-
tované silnice přes obec, tak začal 
ohrožovat bezpečnost v jeho okolí.

Teprve v  tu chvíli, kdy se začalo 
rozhodovat o jeho konci, jsme si uvě-
domili, že patřil vždy k nám, k obci 
a k našemu životu. Vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí pan Josef Urbánek 

mi sdělil, že tento strom ochraňoval 
víc než patnáct roků před jeho likvi-
dací, ale nyní už hrozí velké riziko 
pádu…

Práce se ujal křivický občan pan 
Josef Máslo, odborník na údržbu 
stromů, zahrad a  extrémní kácení. 
Stejně, jako při loňském sázení lípy 
na počest stého výročí naší republiky, 
se přidalo mnoho správných a šikov-
ných chlapů Křivic. Za použití tech-
niky se kácení uskutečnilo bez nej-
menšího problému dne 7. 12. 2019.

Uvědomili jsme si, že polední vy-
zváněni zvonu jménem svatý Vav-
řinec patří našemu jasanu. Několik 
minut po zvonění se sklonil k zemi…

Pro památku jsme ještě proměřili 
úctyhodný kmen a dopočítali podle 
fotografií další rozměry.

Celková výška 25 m; Výše kmenu 
od země pod korunu 8 m; Průměr 
kmenu ve výši 1 m od země 1,23 m; 
Šíře koruny ve směru východ - západ 
28 m

Josef Šotola

STARÝ JASAN Z KŘIVIC



Vítání občánků města Týniště
Miminko se narodilo,
je jak malé poupátko,
křikem všechny probudilo,
vyroste nám zakrátko…
16.  11. se konalo na městském 

úřadě vítání občánků a děti z naší 
MŠ zde vystoupily s  malým pro-
gramem. Přednesly krátké bás-
ničky, pogratulovaly maminkám 
a  tatínkům k  narození miminek 
a předaly květinu.

Petra Palánová

Není drak jako drak
Tak jako každý rok, i  letos se 

u nás v mateřské škole Město ko-
nala tradiční drakiáda. Děti se na 

zahradní slavnost vždy velice těší. 
Ve třídách jsme vyráběli všemožné 
draky z papírů, přírodnin, plasto-
vých víček. Následně jsme jimi na-
zdobili celou zahradu a ta se pro-
měnila v dračí ráj. V pátek 15. 11. 
nás na zahradě čekalo 5 stanovišť. 
Na každém z  nich byl minimálně 
jeden úkol (soutěž a zadání). Chy-
tali jsme dračí ocásky, vytvářeli 
draky z  přírodnin (žaludy, kašta-
ny, listí), dle počtu navlékali dra-
kovi na ocas korálky, snažili jsme 
se drakovi trefit do pusy kaštanem. 
Jedním ze stanovišť byl i  hudeb-
ní koutek s  různými hudebními 
nástroji. Každé dítě mělo v  ruce 
jeden hudební nástroj a  zpívaly 

se písničky o  dracích a  podzimu 
(Vyletěl si pyšný drak, Hleďte děti, 
drak už letí…). Letošní drakiádu 
jsme si jako vždy pořádně užili!

Barbora Gažiová

A nakonec…
Chtěli jsme prožít předvánoční 

čas trochu jinak. Vždy jsme měli 
besídky v  polovině prosince, ale 
letos jsme udělali změnu. Zača-
li jsme se chystat už v  listopadu 
a koncem měsíce jsme v každé tří-
dě udělali pro rodiče předvánoční 
posezení společně s tvořením z ke-
ramické hlíny, a ačkoliv ještě neza-
čal prosinec, přinesli rodiče upeče-

né vánoční cukroví. V každé třídě 
nejprve děti předvedly nějaký ten 
taneček, říkadlo a došlo i na spo-
lečné zpívání s  rodiči. Keramická 
hlína už byla připravená, a  tak se 
nakonec rodiče s dětmi pustili do 
společného tvoření. Tématem le-
tošního tvoření byl „svícínek na 
svíčku“ a věřte, že i ti nezkušení se 
do toho pustili s vervou. Svícínky 
se postupně vypalovaly v  kera-
mické peci a  rodiče s  dětmi si je 
odnášeli domů. Až nastane Štěd-
rý den, dají si svícínek se svíčkou 
na krásně prostřený stůl a  budou 
vzpomínat na hezké chvíle u spo-
lečného tvoření.

Bc. Zdenka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Příjemné překvapení přinesla 
data o hnízdění ptáků v 70 budkách 
pro ptáky a netopýry, které nechalo 
město rozmístit na začátku letošní-
ho roku v  pěti lokalitách Týniště. 
V budkách vyvedli potomstvo špač-
ci, koňadry, nebo uhelníčci.

„Snažíme se, aby Týniště zůstalo 
zelené a ptáci do městské zeleně pat-
ří. Bez budek nemají ti dutinoví kde 
hnízdit. Přirozeně by stavěli hnízda 
v  dutinách narušených stromů, ale 
ty kvůli bezpečnosti do města ne-
patří,“ vysvětluje vedoucí odboru 
životního prostředí Josef Urbánek.

58 budek pro ptáky a 12 pro neto-
pýry rozvěsili odborníci letos v úno-
ru na vytipovaných místech u hřbi-
tova, u  městského parku a  v  okolí 
věže, na sídlišti U Dubu, Pod Stáv-
kem a v lesoparku Voklik.

Na začátku léta pak instalaci 
budek doplnila naučná stezka Le-
sopark Voklik. „Chceme, aby děti 
mohly poznávat přírodu naživo pří-
mo ve městě. Ekologické vzdělávání 
je důležitou součástí celého projek-
tu,“ myslí si Josef Urbánek.

Na začátku listopadu pak mohli 
lidé sledovat ornitology, jak s  žeb-
říkem na rameni obcházejí město 
a budky kontrolují. „Budky čistíme, 
aby byly připravené na příští hnízd-
ní sezónu. Současně podle hnízd 
a dalších stop po ptácích určujeme, 
jaký druh budku využil. V několika 
případech jsme budky přemístili na 
vhodnější stanoviště,“ říká nad se-
sbíranými daty o  hnízdění během 
první sezóny Aleš Svoboda ze spo-
lečnosti EKOSFER Solutions, s.r.o.

Právě prohlídka hnízdišť odbor-

níky příjemně překvapila. „U drob-
ných pěvců jsme našli dokončená 
hnízda v  53 procentech budek. 
V dalších budkách byla třeba nedo-
končená hnízda, nebo stopy po tom, 
že ptáci budky využili třeba jako 
nocoviště.“ Takzvané sýkorníky po-
sloužili k vyvedení potomstva sýko-
ře koňadře, modřince a uhelníčkovi. 
Nejvíc se líbily ptákům v městském 
parku, největší potenciál má pak le-
sopark Voklik.

Ještě větší úspěch pak odborníci 
zjistili u  špačníků. „Špaček obecný 
dostavěl hnízda v  5 z  6 budek. Tu 
šestou jsme zkontrolovat nemoh-
li, protože se ztratila,“ konstatuje 
s hořkostí v hlase Aleš Svoboda.

Trpělivost pak bude potřeba 
u vzácnějších druhů. „V jediné bud-
ce pro kalouse ušaté ve Vokliku jsme 

našli stopy hnízda. 12 netopýrníků 
zatím své obyvatele nenašlo, ne-
topýři potřebují delší dobu, aby se 
novým úkrytům přizpůsobili, ale 
část z nich využili jako úkryt ptáci,“ 
dodává Aleš Svoboda.

Zkušený ornitolog hodnotí první 
rok velmi dobře: „Ptáci si na budky 
teprve zvykají a dá se čekat, že se do 
nich budou na dobu hnízdění vracet 
stejně jako letos vyvedená ptáčata. 
Pro ty budou už budky přirozeným 
hnízdištěm. Doufáme, že se objeví 
i nové druhy, jako brhlík lesní, nebo 
lejsek bělokrký.“

Budky budou odborníci i nadále 
sledovat, a  pokud se zpěvní ptáci 
do centra Týniště nad Orlicí budou 
vracet, mohou se budky objevit i na 
dalších místech města.

Karel Bělečský

NEJVÍC SE BUDKY LÍBÍ ŠPAČKŮM

VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ

Dne 5.  ledna 2020 uplyne 20 let 
od úmrtí naší maminky a babičky 
paní Ludmily Doležalové.

Stále vzpomínají dcera Jitka 
Vondráčková s celou rodinou a syn 

Josef Doležal

Dne 4.  ledna 2020 uplyne 10 let 
od úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a  pradědečka pana Jiřího Maka-
louše z Týniště nad Orlicí.

Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Dne 27.  ledna  2020 tomu bude 
10 let, co nás opustil pan Miroslav 
Šponar.

Vzpomíná manželka a synové 
s rodinami 

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Týniš-
tě nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti, paní Adamcové a paní 
Gavulové, za blahopřání a dárek 
k mému životnímu jubileu.

Oldřich Koldinský

SLEDUJTE
webové stránky města

• Virtuální prohlídka města
• Kalendář akcí

• Důležité informace
• Fotogalerie

• Formuláře ke stažení 

WWW.TYNISTE.CZ
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datum- den čas název druh místo konání

5. 1. ne 14:00 a 17:00 Novoroční koncert Mladého týnišťského bigbandu hudba Kulturní dům

11. 1. so

7:00 - 12:00 Speciální celostátní výstava králíků Rexů výstava Areál chovatelů

Tříkrálová sbírka MC Ratolest

Ples pracujících zábava Kulturní dům

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

16. 1. čt 10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení Městská knihovna

18. 1. so
13.30 Otevření Pláže Járy Cimrmana Vodárenská věž

19:30 DUCHAŘINA (DS TEMNO) - 1. repríza divadlo Kulturní dům

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

23. 1. čt 9:00 Výlet do zábavního parku TONGO (MC Ratolest) zábava KH - TONGO

25. 1. so 19:30
7. MČR KÁDR 52/1 kulečník hala U Dubu

5. tadiční divadelní ples (pořádá DS U.F.O.) zábava Kulturní dům

26. 1. ne
6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

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

30. 1. čt 9:00 Pasování prvňáčků na čtenáře písničky Městská knihovna

31. 1. pá 19:00 ÚČA MUSÍ PRYČ (Divadlo VERZE) divadlo Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LEDNU 2020
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ROZHOVOR S TRENÉREM A MUŽSTVA PAVLEM KRUPKOU. NEJEN O PODZIMU 2019

Je dobojováno. Podzimní část 
mistrovských fotbalových soutěží 
v našem kraji patří v tuto chvíli již 
minulosti. A  jak už to bývá, v  ně-
kterých oddílech panuje spokoje-
nost, v jiných zase mají důvod k za-
myšlení. Ve fotbalovém klubu SK 
Týniště nad Orlicí mají, pokud jde 
o první polovinu krajské 1.A třídy, 
určitě důvod k optimismu. Průběž-
né 6. místo a zisk 26 bodů je dobrou 
vizitkou, která je předpokladem 
nejen ke klidnému přezimování, 
ale i nadějí, že na jaře může být tým 
z Olšiny ještě mnohem úspěšnější. 
Pod tím vším je nesmazatelný tre-
nérský rukopis Pavla Krupky, kte-
rý na tomto postu v  průběhu jara 
loňského ročníku nahradil Petra 
Silbernágla. Vládce týnišťské la-
vičky, krátce po utkání v Roudnici, 
ochotně přijal pozvání k  rozhovo-
ru, v němž jsme se společně ohlédli 
nejen za úspěšným podzimem jeho 
týmu, ale navíc jsme se snažili ši-
roké sportovní veřejnosti předsta-
vit jeho osobnost i z trochu jiného 
úhlu pohledu.

Jaký jste trenér? Spíše moderní 
nebo konzervativní?

Rozhodně se snažím být moder-
ní trenér. Prošel jsem si tím, když 
se fotbal začal vyvíjet a modernizo-
vat. Sleduji jej nejen v  televizi, ale 
na spoustu zápasů včetně 1. ligy 
také jezdím. Usiluji o to, abych byl 
moderní, to je jediná šance, jak ve 
fotbale uspět.

V  mužstvu máte raději tzv. 
„grázlíky“ nebo spíš hodné hráče?

Já jsem se setkal s tím, že o řadě 
hráčů říkali, že jsou grázlíci, a když 
je pak poznáte zblízka a podrobně, 
je to úplně jinak. U mě je rozhodu-
jící kvalita a výkon.

Je u  Vás disciplína na prvním 
místě?

Musí být. Jinak se ten mančaft 
nemůže posunout a  nikdy nebude 
úspěšný.

Který z  trenérů Vás během Vaší 
hráčské kariéry nejvíce ovlivnil? 
Máte nějaký trenérský vzor?

Na to je složitá odpověď. Já jsem 
zažil hodně trenérů. V Hradci Krá-
lové to byl pan Ladislav Škorpil, 
který mně hodně ovlivnil a  za-
pomenout nemůžu ani na pana 
Milana Šmardu, s  nímž jsem spo-
lupracoval v  Mladé Boleslavi. Oba 
pánové byli opravdu kvalitní tre-
néři.

Jaká je Vaše trenérská filozofie?
Já vždycky říkám, že fotbal je 

úžasný v  tom, kolik mu dáte, to 
vám vrátí. Filozofie je jednoduchá - 
disciplína, jež musí být podpořena 
dobrou fyzickou kondicí. Upřed-
nostňuji technický a kvalitní fotbal 
v rychlosti, a když na to máte vhod-
né hráče, o to je to pak jednodušší.

Jak jste spokojen s účinkováním 
svého týmu v  první polovině sou-
těže?

Musím být spokojený. Ta soutěž 
je hodně vyrovnaná a některé týmy 
mně i  překvapily. Musíme si vážit 
toho, že jsme získali 26 bodů, pro-
tože I. A třída svojí určitou kvalitu 
bezesporu má.

Týniště mělo doslova katastrofál-
ní vstup do sezony. Nejprve debakl 
0:4 v Broumově, poté stejná poráž-
ka doma s  Lokomotivou Hradec 
Králové. Co se vám v těch chvílích 
honilo hlavou?

My jsme měli za sebou kvalitní 
letní přípravu. Já jsem zůstal klid-
ný, protože jsem svému týmu věřil. 
Věděl jsem, že když máte na trénin-
ku třikrát týdně patnáct hráčů, že 
ta práce bude jednou vidět. Nedo-
kázal jsem odhadnout, zda to bude 
v  prvním, druhém nebo desátém 
kole. Nepřestával jsem věřit, proto-
že tady je spousta kvalitních fotba-
listů, kteří šli výkonnostně nahoru. 
Nic nejde hned.

Poté následovala další fáze pod-
zimu, kterou odstartovala výhra 3:0 
v  Solnici. A  v  dalších zápasech se 
pak tým výrazně zlepšil a  pomalu 
se tak začínala projevovat jeho kva-
lita, že?

Přičítám to tréninkové morálce 
a  tomu, že ti hráči chodili pocti-
vě na tréninky, chtěli se zlepšovat 
a  to přinášelo svoje ovoce. Chtěli 
na sobě pracovat, viděl jsem chuť, 
nepropadali panice a  na to, jak je 
to mladý tým, se s  tím vypořádal 
slušně.

Jistě Vás musela potěšit skuteč-
nost, že jste připravili o  domácí 
neporazitelnost týmy Nepolis a re-
zervy Náchodu, stejně jako remíza 
2:2 na hřišti tehdejšího lídra v So-
botce…

My jsme už předtím odehráli 
kvalitní zápasy a venku jsme si vě-
řili. Potřebovali jsme trochu zlepšit 
obrannou fázi, což se nám podařilo 
a  věděli jsme, že směrem dopředu 
máme typy vyloženě brejkových 
hráčů. A  můžu i  říct, že se nám 
v  určité fázi venku dařilo víc než 
doma, což se potom zlepšilo i  na 
domácím trávníku, kde nás fanouš-
ci neskutečně podporují a jsme jim 
za to vděční. Ale samozřejmě si ce-
níme i vítězství venku proti kvalit-
ním soupeřům.

Na druhé straně musejí mrzet 
porážky 1:2 v  Lázních Bělohrad 
a v Třebechovicích, kdy jste o body 
přišli doslova v závěrečných minu-
tách…

To nás mrzelo hodně, protože 
jinak bychom dnes v  tabulce byli 
úplně někde jinde. Ale všechno zlé 
je pro něco dobré. Byla to obrovská 
zkušenost i pro ten tým a nakonec 

se ukázalo, že mu to třeba i v dal-
ším průběhu soutěže pomohlo.

Naše mužstvo určitě udělalo 
radost svým příznivcům v  závěru 
podzimu, kdy bodovalo osmkrát 
v  řadě, což je obdivuhodná šňůra, 
kterou v Týništi snad nepamatují…

Znovu říkám, jsme za to nesku-
tečně rádi a to mužstvo si to nesku-
tečně zaslouží. Celý podzim praco-
valo poctivě a  já prostě věřím, že 
těm hráčům se vrátila ta poctivost 
v tréninku a ta dřina, kterou tomu 
obětovali. A neskutečné pro mě je, 
že se třikrát týdně scházeli v  pat-
nácti lidech, a  to byla ta odměna 
pro celý tým.

Jak hodnotíte úroveň krajské 1. 
A třídy?

Musím říct, že jsem překvape-
ný. Ta soutěž je vyrovnaná, je v ní 
spousta mančaftů, které hrají vý-
borný fotbal. A  i  když je některý 
tým v  tabulce třeba předposlední, 
jak nám ukázalo Nové Město nad 
Metují, tak dokud mělo sílu, mělo 
i kvalitu. První poločas s nimi ne-
byl vůbec jednoduchý, ale pak se 
projevilo, že naše mužstvo je lépe 
trénované a zápas nakonec rozhod-
lo ve svůj prospěch.

Ve kterých zápasech se výkon 
týmu nejvíce blížil Vašim předsta-
vám?

My jsme některé zápasy ode-
hráli hodně kvalitně. Výborné to 
bylo v  Provodově (zde hraje své 
domácí zápasy Náchod B) i  ve 2. 
poločase s Novým Městem to mělo 
určité parametry. Cením si i bodu 
z  Roudnice, protože má opravdu 
dobrý tým.

Který ze soupeřů se Vám nejvíc 
líbil a koho považujete za největší-
ho favorita na postup do krajského 
přeboru?

Všichni víme, že Lokomotiva 
Hradec Králové má kvalitní tým, 
pokud je tedy kompletní. A  dál 
jednoznačně Roudnice, která má 
mančaft prakticky tři roky pohro-
madě. Ukázala vysokou kvalitu jak 
kombinační, tak i  herní a  myslím, 
že to jsou dva mančafty, které ty 
ostatní výrazně převyšují.

Překvapilo Vás umístění nováčka 
z Nepolis v horních patrech tabul-
ky?

Až dosud jsem jej neznal. Ale 
mají blízko k  Novému Bydžovu 
a tak zřejmě odtud přicházejí dob-
ře trénovaní fotbalisté. Ale soutěž 
má třicet kol a opravdovou kvalitu 
týmů ukáže až jaro.

Co Vás na podzim nejvíce potě-
šilo?

Přístup hráčů k fotbalu a, jak už 
jsem zmínil, to, že se tým scházel 
třikrát týdně ve vysokém počtu, za 
to chci klukům poděkovat a velice 
si toho cením.

Je naopak něco, co Vás zklamalo?
Vůbec ne. Já jsem naprosto spo-

kojený.
Jaký je váš další program?
Po zápase v Roudnici měli hráči 

týden volno. V současné době tré-
nujeme dvakrát týdně až do středy 
18. 12.

Máte již konkrétní představu 
o podobě vaší zimní přípravy?

Poprvé se sejdeme ve středu 
8.  ledna. Musíme se v  ní zaměřit 
na spoustu věcí. Je to bránění celé-
ho týmu, kterému jsme se věnovali 
už na podzim a musíme jej zlepšit, 
protože jsme dostávali hodně gólů. 
Naším hlavním cílem bude jedno-
značně kondice, která je základem 
všeho. Věřím, že hráči k tomu bu-
dou přistupovat stejně zodpovědně 
jako dosud, a vím, že na jaře půjdou 
výkonnostně úplně někam jinam. 
Máme připravený nějaký blok. Prv-
ní týden v lednu se budeme scházet 
dvakrát týdně venku, jednou v  tě-
locvičně. Poté třikrát týdně venku 
a  díky pochopení výboru máme 
v plánu páteční tréninky na uměl-
ce v  Černíkovicích, abychom se 
dostali na hřiště klasických rozmě-
rů. Tam bude příležitost vyzkou-
šet řadu prvků, protože v  zimě je 
na to spousta času. Čeká nás řada 
přípravných zápasů s  kvalitními 
soupeři, většinou na umělé trávě 
v  Dobrušce. Ale budeme se sna-
žit, pokud to počasí umožní, těsně 
před jarním startem sehrát alespoň 
jeden zápas na přírodní trávě.

Chcete něco říct na závěr?
Musím poděkovat hráčům za 

přístup k  tréninkům, výboru od-
dílu a hlavně fanouškům za nesku-
tečnou podporu. Protože, i když se 
nám někdy dařilo ne zcela podle 
představ, tak pořád byli pozitiv-
ní a pořád tomu týmu fandili, což 
jsem zažil málokde a neskutečně si 
toho vážím. Takže velký dík příz-
nivcům.

 
Pavel Krupka
Ročník: 1966, bydliště: Kostelec 

nad Orlicí, Děti: syn Dominik (22 
let)

Zájmy: fotbal, lyžování, tenis
Hráčská kariéra v  mládeži: FK 

Kostelec nad Orlicí, SK Hradec 
Králové

Hráčská kariera v dospělém fot-
bale: VTJ Tachov, FK Mladá Bole-
slav, Olympia Hradec Králové, So-
kol Deštné

Trenérská kariéra: FK Kostelec 
nad Orlicí, FK Náchod A, FK Ná-
chod B, Sokol Černíkovice

Rozhovor vedl a zaznamenal 
pan Miloslav Hlavatý
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Sálová kopaná je oddíl čistě re-
kreační, kdy si chodíme kopnout 
každé pondělí a  pátek na hřiště 
s  umělou trávou v  Olšině. Naši-
mi členy jsou především fotbaloví 
nadšenci z  řad bývalých aktivních 
hráčů, kteří mají tento sport rádi 
a chtějí se udržovat v kondici.

Dne 25. prosince 2019 jsme po-

řádali tradiční „Vánoční turnaj ve 
fotbale“, který se konal v  tělocvič-
ně U Dubu. Tento turnaj měl opět 
vysokou úroveň, kdy se jej účastnili 
i fotbalisté hrající republikové sou-
těže. Mezi hráči i diváky má turnaj 
velkou oblibu.

V průběhu roku jsme se podíleli 
na přípravách oslav 100 let fotba-

lu v  Týništi nad Orlicí, kdy jsme 
v  různých formách pomáhali po-
řadatelskému výboru. Odměnou 
nám poté bylo pozvání na tuto akci, 
kdy jsme odehráli exhibiční utkání 
s výběrem bývalých hráčů A týmu. 
Utkání jsme si náležitě užili a  ob-
drželi jsme památná trička. Tímto 
bychom chtěli pořadatelům za po-

zvání poděkovat.
V současné době má oddíl sálové 

kopané celkem 25 členů.
Všem přejeme pevné zdraví, 

spokojenost a pohodu v následují-
cím roce 2020.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za oddíl sálové kopané
Karel Baťha – předseda

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ODDÍL SÁLOVÉ KOPANÉ



SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE V TÝNIŠTI
V  letošním roce připravuje spo-

lek přátel města v prostorách letního 
muzea výstavu popisující působení 
policie a  četnictva v  našem městě 
a jeho okolí. Proto jsme se rozhodli, 
že vás na stránkách zpravodaje se-
známíme s některými případy, které 
vyšetřovali místní četníci. Než se ale 
dostaneme do období vzniku četnic-
tva, povíme si něco o  tom, jak bylo 
právo prosazováno již mnohem dří-
ve.

PŘÍPADY Z  DOBY HRDELNÍ-
HO PRÁVA

Ne každé město, které mělo soudní 
právo, mohlo soudit i zločiny, za kte-
ré byly stanoveny hrdelní tresty. Toto 
hrdelní a  útrpné právo se získávalo 
zvláštním výnosem (privilegiem) pa-
novníka nebo majitele panství, jemuž 
dané městečko náleželo. Zdejší obča-
né, jejich pánové a  vladaři se řídili 
cúdou (krajským soudem v Hradci) 
a  poslouchali rozkazy královských 
úředníků. V  době vrcholného feu-
dalismu patřilo Týniště pod místní 
panské právo, jen v některých věcech 
podléhalo zemským soudům v Praze 
a v jiných městech purkrabství Hra-
deckého.

V poddanských městech majících 
výsadu práva hrdelního byla před-
stavitelem soudní jurisdikce městská 
rada. Ta se musela při výkonu své 
pravomoci řídit obecnými právní-
mi předpisy a také vrchnostenskými 
pokyny. Dodnes lze nalézt v archívu 
Národního muzea v  Praze originál 
instrukce panství Častolovice sepsa-

né v  letech 1626 až 1631. Důležitou 
roli měl v hrdelním soudnictví měst-
ský rychtář, protože ohledával místa 
trestných činů, sledoval a  zajišťoval 
provinilce, byl zodpovědný za jejich 
věznění, účastnil se výslechů a  exe-
kucí. Rychtáři byl podřízen biřic, 
jinak právní posel či šatlavní služeb-
ník, jemuž náležela přímá péče o věz-
ně. Podle zákona měla mít městská 
rada při trestním řízení také „k ruce 
práva zkušeného, váženého a přísež-
ného písaře neboli notáře, jenž měl 
upozorňovati přísedící na obtěžující 
i  zlehčující okolnosti a  napomína-
ti, by lidskou krev snadnomyslně 
a kvapně nesoudili a vysvětlovati jim 
povinnosti“. Z  tohoto záznamu vy-
plývá, že městský písař, který zároveň 
zasedal i při hrdelním právu, musel 
být právníkem se zkouškou soud-
covskou tzv. syndikem. Jeho úkolem 
bylo zaznamenávat celý průběh trest-
ního řízení a  do radních protokolů 
zapisovat žaloby a relace o trestných 
činech. Vyřizoval korespondenci 
rady ve vězeňských záležitostech, 
ve vězení a v mučírně zapisoval vý-
slechy delikventů, stylizoval jejich 
supliky i reversy, zachycoval i průběh 
případné exekuce.

Důležitými dokumenty z činnosti 
hrdelních soudů jsou knihy soudní, 
neboli smolné. Ustanovení o  těchto 
knihách obsahuje Koldínův městský 
zákoník schválený Rudolfem II. roku 
1579, v  němž se píše: „Vyznání pak 
zločincův, stráž by při jejich trápení 
na jiné zločince, skutků takových 
zlých nápomocníky i  na fedrovníky 
jich se vztahovala, s pilností pozna-

menána a potomně do knih černých, 
smolných aneb jiných k tomu zříze-
ných vpisována býti mají, aby, kte-
rýmž by potřeba toho nastala, aneb 
kterýž by po svých škodách se ptáti 
a k jiným psancům přistupovati chtě-
li, takových seznání vejpisův k svým 
potřebám použíti mohli“. Označení 
smolné knihy není úplně přesné, pro-
tože ve skutečnosti se o knihy v pra-
vém slova smyslu nejednalo. Byly 
to papírové kodexy, často doplněné 
souborem volných listů, které měly 
být původně jejich součástí. Zápis ve 
smolné knize má nejčastěji následují-
cí strukturu: v úvodní části je datace, 
charakteristika podezřelého obsahu-
jící jméno, někdy i  další doplňující 
údaje, nejčastěji původ, pracovní za-
řazení či jméno příbuzného, následu-
je hlavní pasáž, která obsahuje důvod 
výslechu podezřelého a jeho vyznání. 
V této části jsou někdy uvedeny také 
výpovědi svědků. Celý zápis zpravi-
dla uzavírá informace o ortelu a jeho 
provedení.

První případ, o  kterém se chci 
zmínit, pochází z  roku 1624. Jedná 
se o přepis záznamu ze smolné knihy 
provedený K. V. Lingerem. Popisu-
je v  něm průběh tortury (útrpného 
práva) za zločin proti majetku. Ten-
to zajímavý dokument je nadepsán: 
„Tento vejpis zločinného vyznání 
Jana syna pastuchova z  Černíkovic 
s povolením městys Týniště a Často-
lovic k žádosti a ku potřebě Prokopa 
Štětkova z Čestic jest vydán v pondělí 
den památný rozeslání apoštolův bo-
žího léta 1624“.

Další část textu tohoto dokumentu 

předkládám v upravené podobě, za-
choval jsem však původní míry, váhy 
a měnu.

Roku 1624 v  pátek po sv. Proko-
pu jeho milost urozený pán Otto 
z  Oppersdorfu, z  Dubu, Fridštejnu, 
na Častolovicích, Týništi, Přestavl-
kách a  Ledské, hejtman kraje Hra-
deckého, nechal předvést před purk-
mistra a  konšely městyse Týniště 
a Častolovic, Jana syna černíkovické-
ho pasáka, poddaného jeho milosti, 
aby učinil doznání ve věci mnohé 
krádeže a na nás rozhodnutí je, čeho 
by zasloužil a podle práva souzen byl. 
Před námi ničeho nezatajoval a po-
tvrdil, že je všechno tak, jak přiznal. 
Já purkmistr a  konšelé po uvážení 
toho rozhodli pro vyhledání větší 
krádeže a nepravosti jeho k útrpné-
mu právu podati.

V pátek výše uvedený je Jan pře-
dán mistru popravčímu a na žebřík 
přivázán, poté písařem důchodním 
dotázán, aby o všem, co lidem jeho 
milosti poddaným i jiným tou kráde-
ží uškodil, aby o tom věrnou pravdu 
pověděl. K tomu se přiznal, že Hrub-
šovi v Česticích medu ve dvou mísá-
ch a štandlíku vzal a prodali šenkýři 
domu Jelínkovského v Kostelci. Ještě 
jsme vzali dva korce pšenice a pomá-
hal nám šenkýř jmenovaný a  také 
schovanec Macháčků s  námi byl. 
Šenkýř nám za tu pšenici dal 4 kopy. 
U  Maryšky v  Lípě jsme vzali dvě 
polty a  věrtel soli, vše jsme odnesli 
do Třebechovic a  prodali formanu 
Jiříkovi, v  ulici jak se jede od Štěn-
kova. Prokopovo plátno jsme prodali 
zmíněnému šenkýři do Kostelce.  
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE V TÝNIŠTI
Kremedářovo máslo, sejry, proso 
a žito jsme naložili na vůz, se kterým 
proto přijel, byl z Rychnova u mostu 
bydlel na straně odsud jedouc a má 
dva koně. Schovanec Macháčkův ví, 
dobře jak mu říkají. Jiříčkovo máslo, 
které jsme v Lípě vzali, to se dostalo 
židům do Rychnova.

Potom co byl pálen a  ze žebříku 
sundán, doznal, že nikde jinde než 
okolo Čestic nekradl. Papík mně 
navrhl, abychom se do sklepa vlou-
pali, písaři smetanu i mléko vzali a tu 
smetanu jsme tloukli u Papíka a sama 
Mandy nám pomáhala. Barboře 
Němkyni v Borohrádku prodali jsme 
133 loket plátna, víc zjemněného 
13 loket, prostěradlo lněný z  mřízy 
a cejchu. To plátno bylo Prokopovo 
z Čestic. Za to 8 kop císařských min-
cí nám dala a schovanec Macháčkův 
ho tam chodil prodávat. Jandáčkovi 
v Česticích plátno jsme vzali, to pro-
dali židům do Rychnova, všechno 
jednomu a  jde se k  němu po scho-
dech. Když byl podruhé z poručení 
práva tázán, jmenoval, že tomu židu 
říkají v Rychnově Jakub. V Libli jsme 
vzali jednu ovci starýmu Šimonovi 
a prodali jsme ji do Solnice řezníku 
Cabalíkovi. Ve mlejně častolovickém 
vzali jsme půl korce mouky a pytlík 
jsem prodal spolu se schovancem 
Macháčků tomu mlynáři pod Kostel-
cem. Když byl potřetí z poručení prá-
va tázán, doznal, že Krnkovi v Ličně 
vzali jedno tele a  prodali je řezníku 
Cabalíkovi do Solnice. Na Vracla-
vi jsme klisnu vzali. Prodali jsme ji 
v Běstvinách kramáři za 30 kop, byla 
hnědá a ten šenkýř z Kostelce nám ji 

pomáhal krásti. Jiříčkovo máslo, sejry 
ze Srubů vzaté jsme odnesli Papíkovi 
a plátno jednoho sedláka z Lična 15 
nebo 20 loket jsme mu přinesli. Za to 
nám dal Papík s tovaryšem páleného 
piva. Dále byl tázán, čím Papík pla-
til ty věci kradené. Dával nám h…o. 
Potom byl dán vyslýchaný do vězení 
šatlavního a zde mistru popravnímu 
ještě vyznal, že ten žid Jakub je Baro-
cha švagr, to on v Rychnově od nás 
kupoval. Macháčkův schovanec ten, 
který se mnou kradl, má klíčů něko-
lik, ale neví, kdo mu je vyrobil.

Druhý den byl opět z  poručení 
práva tázán a vyznal, že med u Hrub-
še v Česticích jim pomáhal krásti ten 
šenkýř z Kostelce. Kremedářovo žito, 
proso jsme pobrali a  nosili na vůz 
a ten člověk byl z Rychnova, má dům 
v rynku jedouce odsud po levé stra-
ně od kostela. Dal nám za to 8 kop. 
Mlíko a smetanu jsme vzali ze skle-
pa písaře Matěje na Ledský, u Papíka 
stloukli, máselnici jsme si půjčili od 
Mandy bláznivý. Šimonovi ovci jsme 
vzali a prodali řezníku Cabalíkovi do 
Solnice za 20 grošů. Jiříčkovo más-
lo prodali jsme za 45 grošů. Plátno 
v Lípě kradené Papíkovi jsme prodali 
za 10 grošů a trochu páleného piva.

Potom co byl pálen a  ze žebříku 
sundán, odvolal obvinění Papíka zde 
přítomného, že ničím vinen není, 
neb z hněvu jsem proti němu mluvil 
za to, že nůž jsem mu prodal a on mi 
zaň málo dal. Jana šenkýře z Kostel-
ce jsem také křivě obvinil. Obvinění 
šenkýře i Papíka, páni, odvolávám.

Maryškovy polty a  sůl do Třebe-
chovic jsme prodali Jiříkovi, co for-

maní. Žito Kremedářovo jsme pro-
dali do Rychnova Matěji, pekaři.

Třetí den pondělní byl tázán za 
přítomnosti Barbory Němkyně z Bo-
rohrádku, kterou vyslýchaný obvinil, 
že od něho a  tovaryše plátna 133 
loket, 13 loket plátna zjemněného, 
prostěradlo lněné z  mřízy a  cejchu 
koupila. Při mučení na žebříku v pří-
tomnosti Barbory vyslýchaný doznal, 
ona Barbora nevěděla, že to plátno 
bylo kradené, protože jí ho prodával 
její tovaryš. A  tak, páni, jest, že to 
plátno všecko Barboře tej prodáno 
a na tom chci umřít.

Pondělí den sv. Kiliána podle 
ortele od práva městysem Týniště 
a  Častolovice na něj vynešeného 
ten zločinec a zloděj jest na popravu 
k  voběšení vyveden a  na místě po-
praviště jest od práva rychtářského 
jednou, podruhé a potřetí dostatečně 
napomínán.

Zná-li se k  tomu, co před mu-
čením, při mučení a  po mučení 
vypověděl a  jestli je to vše pravda. 
Oznámil před právem, že zná a  že 
jest to tak všecko, i to plátno Proko-
povo z Čestic Barbora z Borohrádku 
koupila. To na svou duši beru a poté 
zemřel.

A co se stalo s Barborou z Boro-
hrádku? Měla být sice vsazena do 
šatlavy, ale po zaplacení 100 kop mí-
šeňských se zavázala, že se kdykoli 
dostaví k  dalšímu řízení. Asi se ze 
všeho vysmekla, protože o  ní další 
záznamy mlčí.

Z dokumentu vyplývá, že Jan, syn 
pasáka z  Černíkovic, byl městskou 
radou předán katu k provedení útrp-

ného práva pro zločin několikaná-
sobné krádeže. Útrpné právo neboli 
tortura bylo považováno za legitim-
ní způsob, jak získat úplné přiznání 
obviněného. Mučení byli zpravidla 
podrobováni i  ti, co se dobrovolně 
přiznali. Tehdejší soudnictví totiž 
předpokládalo, že teprve při mučení 
prozradí vyslýchaný všechny své dal-
ší delikty a udá také své spolupacha-
tele. Během výslechu bylo užíváno 
převážně dvou stupňů tortury. Žeb-
říku (štosování za sucha) a horkého 
trápení (pálení ohněm). Při prvním 
stupni tortury byl vyslýchaný při-
poután k horní příčce žebříku s ru-
kama svázanýma za zády. Provazem 
navinutým na válci byly spoutány 
jeho nohy. Otáčením válce pak došlo 
k natažení vyslýchaného, které mělo 
za následek vykloubení ramenních 
kloubů a poškození šlach a svalů.

Druhý stupeň tortury navazo-
val na předchozí. Spočíval v  tom, 
že kat nataženého na žebříku pálil 
svazkem svíček v oblasti prsou, pod-
paží a boků tak dlouho, až se maso 
seškvařilo a  vytvořily se puchýře. 
Toto mučení mohlo být opakováno 
nanejvýše třikrát. Pokud mučený 
během výslechu jmenoval jiné osoby, 
musely se tyto dostaviti k tzv. vejvo-
du, kde jim mučený zopakoval svou 
výpověď. Jestliže se nařčeným oso-
bám nepodařilo očistit, zpravidla je 
čekalo také útrpné právo. Katovi pak 
za provedené úkony při tortuře nále-
žela odměna ve výši dvou kop grošů.

Pavel Rulík
(pokračování příště)
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TÉKÁČKO VÍTĚZILO I V SOUTĚŽI TALENTY PRO FIRMY
V říjnu se v Rychnově nad Kněž-

nou konalo okresní kolo soutěže 
„Talenty pro firmy“, organizované 
Hospodářskou komorou České re-
publiky. Soutěží vždy 8členná druž-
stva, složená ze 3 žáků základních 
škol, 3 studentů středních škol, 
pedagoga a kapitána družstva – zá-
stupce výrobní firmy v regionu.

Tékáčko postavilo hned 3 druž-
stva a pod vedením zástupců firem 
Koenig & Bauer Grafitec, s.r.o., 
Alpha Vehicle Security Soluti-

ons Czech, s.r.o., a  ASSA ABLOY 
Czech & Slovakia, s.r.o., měli čle-
nové jednotlivých týmů za úkol se-
stavit ze stavebnice Merkur během 
dvou a  půl hodinového časového 
limitu návrh funkčního a pohybli-
vého modelu lanového napínáku. 
Společně sestavili základní kon-
strukci zařízení a pak pro toto za-
řízení vyrobili pohonnou jednotku.

Naši kluci z  Tékáčka obsadili 
všechna 3 první místa!!! Vítěz-
ství a  postup do krajského kola si 

odvezlo družstvo ve složení Jiří 
Brič, Maxmilián Tulach a  Tomáš 
Frydrych společně s  Janem Blaž-
kem, Janem Munzarem a  Matě-
jem Lovětínským ze Střední ško-
ly - PVC v  Dobrušce. Radícím 
pedagogem byl učitel odborného 
výcviku z  dobrušské školy Václav 
Serbousek a dobrou náladu v týmu 
udržoval a na všechny dohlížel ka-
pitán družstva - pan Lukáš Trejtnar 
z firmy ASSA ABLOY z Rychnova 
nad Kněžnou.

Krajské kolo se uskutečnilo v pá-
tek 15. 11. v Aldisu v Hradci Krá-
lové. V  konkurenci dalších vítězů 
kvalifikačních kol, mezi kterými 
nechyběli ani loňští celostátní vítě-
zové, si naše družstvo vedlo skvěle. 
Funkční model jeřábu sestrojili 
v  nejkratším čase a  rovněž kon-
strukční řešení bylo vysoce ceněno. 
Nakonec jim však vítězství o  pár 
bodíků uniklo, ale kluci i tak obsa-
dili skvělé 2. místo!

Yvonna Ronzová



ÚSPĚCH TÉKÁČKA V SOUTĚŽI AUTO JEDE
Sál Kulturního domu v Dobruš-

ce ve středu 20. listopadu již potřetí 
patřil mladým začínajícím kon-
struktérům a  robotikům. Střední 
škola – Podorlické vzdělávací cen-
trum z  Dobrušky pořádala již 3. 
ročník roboticko-konstrukční sou-
těže Auto jede. Ta je určena žákům 
a  studentům základních a  střed-
ních škol.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
14 týmů z  celého Královéhradec-
kého kraje, mezi názvy týmů bylo 
možné objevit například tajemné 
El-Tostadoras, Supreme Boys či 
Mach 2. 0.

Tajemný název týmu však nebyl 
tím nejdůležitějším, nejdůležitější 
bylo autíčko, které si musel kaž-
dý tým nejdříve navrhnout ve 3D 

CAD softwaru, pak zkonstruovat, 
rozpohybovat a  také vše odpre-
zentovat před přísnou porotou. Ta 
bedlivě sledovala pohyb autíčka po 
dráze, čas, za který dráhu projelo, či 
rozměry, které mělo.

Z  Tékáčka z  Albrechtic se zú-
častnilo hned 5 týmů, a  v  soutěži 
základních škol obsadily první tři 
místa! Nejlépe se vedlo Honzovi 
Zahajskému, který se svým autem 
zvítězil ve všech sledovaných krité-
riích.

Všichni kluci bojovali jak lvi, na 
dálku jim drželi palce všichni ostat-
ní z Tékáčka a hlavně lektoři Mar-
tin Mercl a Jirka Jasanský.

Moc všem blahopřejeme!
Yvonna Ronzová

Zleva hlavní organizátorka a  naše lektorka Milena Vilímková, Zuzka 
Drahošová, Jirka Brič, Yvonna Ronzová, pod ní vítěz Honza Zahajský, dále 
Max Tulach, Vojta Burda, před ním Jakub Brož, Vojta Mašek, Vojta Fikart, 
před ním Martin Kuchyňa, pak Dan Voborník, Honza Bednář a Ondra Ka-
menický.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LEDNU 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LEDEN 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 2 roků do 4 let

09:00-12:00
10:00-10:45

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…
ANGLIČTINA pro dospělé

15:00-17:30
15:00-15:45

16:15-17:00

17:30-18:30

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let 
(říkadla, písničky, básničky…)

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:40

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

14:00-18:00
14:30-15:15

od 17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-10:45

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)

15:00-16:00

14:45-18:15
17:00-19:00

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

14:00-17:30

od 15:00

 ■ 2. 1. (Čt) 17-19h. výdej SCUK (stodola)

 ■ 3. 1. (Pá) Dopolední i odpolední HERNA OTEVŘENA!

 ■ 11. 1. (So) Tříkrálová sbírka, MC otevřené pro koledníky – celý den.

 ■ 16.  1.  (Čt) Večerníčkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

 ■ 23. 1. (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO, čas: 9-14h., 
cena 90,– kč

POZOR!
 ■ 3. 2.–7. 2. - Jarní prázdniny, bude omezený provoz MC Ratolest

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377



Dáte si Hašlerku?  – 12.  11. se 
sešel v  dopoledních hodinách 
Dámský klub, kde jsme si povídaly 
o  úspěšném podnikateli, retro vý-
robku, knihách a  písničkách, které 
jsme si také společně zazpívaly. At-
mosféra byla velmi příjemná, jak 
je vidět i  na fotografiích. Kolovaly 
Hašlerky a úplně na závěr se hádalo, 
z  čeho je upečená výborná buchta 
p. Bouzkové. Hlavní ingrediencí 
byla řepa. Dámský klub bude pokra-
čovat i v příštím roce opět na nějaké 
zajímavé téma.

Ukončení botanických vycházek 
- 14.  11. jsme si promítali všechny 
botanické vycházky, uskutečněné 
v  letošním roce. Znovu jsme si zo-
pakovali, co jsme viděli, zažili a kaž-
dý se na fotografiích poznal. Honza 
Doležal nám také ukázal, na jaké 
zvláštnosti narazil při svých cestách 
po Praze a  co občas musí takový 
zapálený botanik riskovat. Už se tě-

šíme na příští rok, co si pro nás při-
praví nového.

Hejtman mezi vámi  – 21.  11. 
k  nám přijel hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán, aby zjis-
til, co trápí místní občany. Jak nám 
sám řekl, z kanceláře se to většinou 
nedozví. Byl překvapen zájmem 
zdejších lidí, kteří mu kladli otáz-
ky, týkající se nejen místní dopravy, 
bydlení mladých, úbytku orné půdy 
z  důvodu masivní výstavby dálnic 
apod. Pokud se podobná akce bude 
opakovat, rozhodně si ji nenech-
te ujít, protože doma z  obývacího 
pokoje, a nebo psaním negativních 
zpráv na sociální sítě se věci nevy-
řeší. Naopak, máme samé pozitivní 
reakce, že pan hejtman občany vel-
mi překvapil. On sám zhodnotil, že 
to byla skvělá debata.

Literární večer – 28. 11. účinko-
vali u  nás umělci v  rámci Výcho-
dočeského uměleckého maratonu: 

prozaik Jaroslav Jonáš a básník Mar-
tin Vídenský. Skvěle je uváděl jako 
každoročně Pavel Pešát. Pan Jonáš 
publikuje časopisecky, kniha mu 
zatím nevyšla. Posluchačům předčí-
tal své povídky, přestože byl mírně 
hlasově indisponován. Skvělá byla 
třeba povídka, ve které popisuje, jak 
poprvé uviděl moře. Kolega, básník 
pan Vídenský, recitoval básně ze 
svých knih. Jemu knižně vyšly čtyři 
publikace: Ozvěny ticha, Písky, hra-
dy zříceniny, Potichu i nahlas, Uza-
vřená kapitola.

Den pro dětskou knihu – 30. 11. 
sobotní dopoledne patřilo dětem. 
Do této celostátní akce se zapojuje-
me pravidelně každý rok a je velice 
oblíbená, a to nejen dětmi, ale také 
rodiči a prarodiči. V přednáškovém 
sále proběhlo představení Mořská 
panna a kuchař Sam, ve kterém vy-
stoupili žáci 3. a 4. ročníku literárně 
dramatického oboru ZUŠ pod vede-
ním p. učitelky Veroniky Půlpáno-

vé. Tímto jim ještě jednou děkuji: 
byli jste skvělí! V oddělení pro děti 
se vyráběly vánoční svícny a  oz-
doby na stromeček, vyhlásili jsme 
vánoční soutěž, děti si mohly zato-
čit kolem štěstí a vybrat si nějakou 
drobnost pro radost, anebo k mlsá-
ní. Materiál pro vánoční tvoření byl 
z přírodních materiálů: pomeranče, 
jablka, rozinky, ananas, brusinky, 
mango, hřebíček ad. Nesmím zapo-
menout na sýrové koule, které v po-
čtu dvě do pusy a  třetí na výrobek 
už neodmyslitelně patří k  tomuto 
vyrábění. Třpytky na svícen z hvěz-
diček měly děti sice všude, ale za 
tu radost v očích to stálo. Třpytil se 
nám i nejeden tatínek, a když jsem 
opatrně jednoho z nich upozornila, 
že se leskne, zasmál se a řekl, že mu 
to nevadí, protože to je důkazem, 
že je výjimečný. Ano, tím se s vámi 
rozloučím, výjimeční jste všichni 
a já děkuji za to, že jste přišli.

Krásný nový rok 2020.
Bc. Bohdana Pokorná
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - MALÝ VĚDÁTOR
Již třetím rokem probíhá v Domě 

dětí a  mládeže Týniště nad Orli-
cí kroužek Malý vědátor. Děti zde 
mají možnost si zkusit a  používat 
v  praxi různé stavebnice, které 
rozvíjí technické myšlení, logiku, 
zručnost a především fantazii. Mezi 
nejoblíbenější patří, snad všemi ob-
líbené, LEGO. Především sady pro 
stavbu robotů umožňují, aby děti 
vymýšlely, stavěly a  programovaly. 
Pak už jen zbývá zahájit soupeře-
ní mezi jednotlivými týmy. Kromě 
Lega mají děti k dispozici elektro-
-technické stavebnice Boffin, na 
kterých je možné prakticky zkou-
šet přírodní síly, vliv a  fungování 
elektřiny, vytváření obvodů apod. 
Se stavebnicemi Merkur zase mo-
hou konstruovat objekty a  podro-

bovat je různým testům. Pokud už 
děti práce se stavebnicemi nebaví, 
můžou si vyhrát například s drony. 
Závodit, plnit úkoly, programovat 
včetně dalších aktivit. Kdo má rád 
počítače, může si vymodelovat li-
bovolný předmět a  ten vytisknout 
na 3D tiskárně. Možností, jak se 
na kroužku bavit, je tedy spousta. 
Všechno toto vybavení a celá řada 
dalších stavebnic byla pořízena 
díky finanční podpoře společnos-
ti ŠKODA AUTO, a. s., která náš 
kroužek pravidelně podporuje. 
Touto cestou chceme vyjádřit vděk 
a srdečné poděkovaní. Pevně dou-
fáme v další spolupráci a populari-
zaci technického vzdělávání u dětí.

Tomáš Haupt
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - DEVATENÁCTÝ ROČNÍK

V PETROVICÍCH NADĚLOVALY BARBORKY

Tříkrálová sbírka je největší sbír-
kovou a dobrovolnickou akcí v Čes-
ké republice. Tentokrát se koledníci 
vydají na pouť za „světlem dobrých 
skutků“ už podevatenácté a  věříme, 
že jich bude zase mnoho…

Na Dobrušsku, Opočensku 
a v Týništi budou koledovat v sobo-
tu 11.  ledna 2020. Skupiny tří králů 
doprovázené vedoucím budou sbírat 
finanční příspěvky do úředně zape-
četěné kasičky opatřené charitním 
logem a obdarovávat dárce drobnou 
pozorností. Vedoucí skupinky bude 
vybaven průkazem koledníka.

Motto Tříkrálové sbírky 2020 již 
tradičně zní:

POMOC RODINÁM A  LIDEM 
V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ 
A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA

Konkrétním záměrem Farní cha-
rity Dobruška je doplnění nabídky 
zdravotních pomůcek do charitní 
půjčovny, podpora sociální služby 
osobní asistence, přímá pomoc ro-
dinám v  soc. tísni, rodinám s  po-
stiženým dítětem a  podpora aktivit 
souvisejících s projektem Adopce na 
dálku v Indii.

Po skončení sbírky vám přijdou 
koledníci v neděli 12. ledna v 17 hod. 
zazpívat na náměstí v Dobrušce a do-
zvíte se předběžný výsledek sbírky.

Koledníci přinášejí lidem radost-

nou zprávu o narození Božího syna 
v betlémských jeslích. A prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Každá ko-
runa v  kasičce koledníků má svoji 
váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslan-
ce potřebných, kteří zazvoní u vašich 
dveří v sobotu 6. ledna: Otevřete jim 
nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že 
přicházejí s  upřímným poselstvím 
a  pomáhají tak dobré věci. Za vaše 
finanční příspěvky charitě i  sladké 
maličkosti koledujícím dětem pře-
dem upřímně děkujeme a  přejeme 
vám do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a vzájemné lásky!

Prosíme každého, kdo by se chtěl 
v  Týništi jakkoli zapojit do organi-

zování a  realizace sbírky (vedoucí 
skupinky, koledník, upečení buchty, 
příprava občerstvení pro koledující 
apod.), nechť nás kontaktuje.

S vaší pomocí a dobrými nápady 
přinese Tříkrálová sbírka ještě více 
užitku.

Jako poděkování pro všechny děti 
a  dobrovolníky připravujeme na 
středu 12. února filmové představení 
v dobrušském kině.

Ing. Jana Poláčková, koordinátorka 
sbírky, tel. 723 539 100

Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz

charita.dobruska@seznam.cz

Petrovice letos rozsvítily svůj 
stromek u obecního domu v sobotu 
v  předvečer druhé adventní neděle. 
Nebyl to však hlavní důvod, proč se 
zde Petrovičtí sešli. Tím bylo nadě-
lování dárků od Barborek, které tak 
jako každý rok touto dobou přijely 
s koníkem, aby udělaly radost dětem. 
Pro navození vánoční atmosféry při-
jelo zahrát koledy žesťové uskupení 
z Týnišťské ZUŠ pod vedením pana 
Vošlajera. Básničkami a  písničkami, 
které se naučily, se pochlubily děti 
z  Mateřské školy - Město v  Týništi 
nad Orlicí. Na závěr se pak úspěšně 
pokusil přítomné rozezpívat Michal 
Procházka, který hrál na elektrické 
piano společně s  Martinou Kum-
poštovou, jež hrála na klarinet. Sbor 
přítomných z  rozdaných papírků 
s  textem za hudebního doprovodu 
zazpíval Purpuru. Zima sice nebyla, 
ale svařené víno přítomným přišlo 
vhod. Počasí i  při této letošní akci 
přálo, a tak úplný závěr patřil ohňo-
stroji.

Děkujeme všem, kteří se akce zú-
častnili, zvlášť pak Barborkám z jez-

deckého oddílu Briliant Petrovice.
Pavel Blažek

Spolek za rozvoj Petrovic

Jaký byl rok 2019 v Petrovicích
Krátí se nejen denní svit za našimi 

okny, ale s  ním i  čas, kdy můžeme 
ještě psát na konci data rok 2019. 
Nabízí se ohlédnutí za uplynulým 
časem a  zhodnocení práce Spolku 
Za rozvoj Petrovic. Je trochu složité 
od sebe oddělit akce a události, které 
jsou svázané s ním a ty, které spadají 
pod Osadní výbor. Z pohledu „pet-
rováka“ se jedná o čas, kdy se mohl 
odreagovat na akci v místě nebo udá-
losti, které pro něj znamenají zabez-
pečení standardního anebo komfort-
nějšího bydlení.

Rok nám začal Tříkrálovou sbír-
kou spolupořádanou s  Charitou. 
Tradice přinesla požehnání pro dům 
křídou psané nade dveře všem dár-
cům a přes pět tisíc korun do kasičky 
pro potřebné.

Duben je čas, kdy se probouzí 
příroda a s ní se probouzejí přízniv-
ci folkové muziky. Letos se jich pro-

budilo víc, než jsme čekali a  tak na 
Petrovickém folkování došly lístky 
(!) Bouřlivé ovace provázely takřka 
všechny skupiny. Některým ze zim-
ního spánku probuzeným se domů 
nechtělo a poseděli s muzikanty ještě 
u kytar hrubě přes půlnoc.

Petrovické vinobraní se již milov-
níkům vína dostalo do podvědomí 
a  díky stabilnímu termínu se ná-
vštěvnost udržuje a možná i zvyšuje, 
což se pojí s počasím, a to opět vyšlo. 
Škoda, že jsme se dostali do kolize 
s datem posvícení v Týništi, které se 
řídí podle svátku Ludmily. Moc nás 
to mrzí, ale naše akce je vázaná na 
vinařské akce v  blízkém okolí. Také 
cimbálová muzika, která rozhýbala 
a  rozezpívala přítomné, pro nás má 
vyhrazený právě tento termín. Děku-
jeme za porozumění panu starostovi 
a  paní ředitelce kulturního centra, 
které projevili při jednání o  dalším 
ročníku akce. Možná by se vyplatilo 
je spojit, byť jen několika spoji malé-
ho autobusu.

Letos poprvé jsme pořádali vzpo-
mínkovou akci v rámci Dne veterá-

nů a byli mile překvapeni, kolik lidí 
dorazilo. Je hezké vidět, že dějinné 
události a jejich průnik do soukromí 
lidi sváže, a že i po mnoha letech od 
konce války si umíme připomenout 
a uctít oběti, které přinesli naši blízcí 
a sousedé.

Prosincové Barborky jsou přede-
vším pro děti, které si naši pozornost 
zaslouží také. Na akci chodí rodiče 
s dětmi, které si odnášejí malý dáre-
ček s překvapením. Mimo nich i pra-
rodiče a všichni, kdo se rádi potkají 
se svými sousedy. Sdílení atmosféry, 
mírně mystické, akci jen umocňu-
je. Doufáme, že letos se sejdeme 
s  mnohými o  silvestrovské půlnoci 
u  rozsvíceného stromu a  připijeme 
si na rok další. Snad bude aspoň tak 
úspěšný jako ten předešlý. Pokud se 
s vámi, milí čtenáři, u našeho stromu 
nepotkáme, dovolte mi, abych vám 
za Spolek Za rozvoj Petrovic popřál 
pevné zdraví a  hodně štěstí již teď, 
a  doufám, že se na některé z  akcí 
u nás v Petrovicích potkáme.

Pavel Blažek
Spolek za rozvoj Petrovic
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