
ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

Leden 201756. ročník

MĚSTO TÝNIŠTĚ 
PŘEJE OBČANŮM 

ÚSPĚŠNÝ ROK 
2017



ROZsVěcení VánOčníhO stROmu

foto: Libor Koldinský a Martin Beran



strana 03

   

Přelom starého a  nového roku 
znamená pro většinu lidí bilanco-
vání, hodnocení roku uplynulého 
a přání a předsevzetí do roku příš-
tího.

Doby, kdy jsem si dával předse-
vzetí, jsou už dávno pryč. Dobré 
úmysly vydržely většinou týden až 
dva a  pak se stejně všechno vrá-
tilo do starých kolejí. Tak teď už 
vždycky jen rychle zhodnotím mi-
nulý rok a raději se dívám dopředu 
a spřádám plány na dobu následu-
jící. A  to je pro mě teď skutečně 
aktuální.

Vývojem událostí mě zastupi-
telstvo města na svém posledním 
loňském zasedání zvolilo do funk-
ce vašeho nového starosty. Dalo mi 
především důvěru a  to je v  životě 

člověka zavazující fakt. Jsem pře-
svědčený, že mě mnoho občanů 
města zná za dlouhé roky dosta-
tečně dobře a ti další mě měli mož-
nost poznat i  při mých aktivitách 
věnovaných především kulturní 
oblasti města. Pochopitelně teprve 
budoucí období ukáže, jak důvěru 
mi danou naplňuji.

Co však rozhodně chci udělat 
právě teď, je popřát vám do nového 
roku 2017 na prvním místě pevné 
zdraví a  velkou míru tvůrčí ener-
gie. Ať do následujícího období 
vykročíte spokojení, ať se vaše sny 
a všechna větší i drobná přání pro-
mění ve skutečnost a  jsou zaslou-
ženou odměnou za všechno vaše 
každodenní snažení.

Libor Koldinský

Přání OD stAROsty městA

sPOLek PřáteL městA týniště nAD ORLicí VyDAL DALší sbORník

     

Vážení čtenáři a příznivci Spolku 
přátel města Týniště nad Orlicí,

vydali jsme již náš druhý sbor-
ník, který, jako ten předcházející, 
navazuje svým obsahem na spol-
kovou ideu pokračovat ve stopách 
bývalých kolegů z  místního Čap-
kova újezdního muzea. Tiskovinu 
jsme vydali s  finanční spoluúčastí 
města Týniště nad Orlicí, kterému 

za poskytnutí těchto prostředků 
děkujeme. Sborník obsahuje pů-
vodní texty a fota některých našich 
členů, které už byly porůznu pub-
likovány v  některých dalších mé-
diích. Rozhodli jsme se je sjednotit 
do jediné brožury, aby tak časem 
nezapadly a  zůstaly uchovány pro 
budoucnost. Sborník samotný pak, 
doufejme, přinese zajímavé infor-

mace nejen běžnému čtenáři, ale 
i studentům a absolventům škol či 
zájemcům z řad odborné veřejnos-
ti. Tato publikace vyšla v roce 2016, 
v roce, kdy naše spolková základna 
Vodárenská věž oslavila devadesát 
let od svého vzniku. Věž v loňském 
roce prošla několika opravami a tak 
jí k  jejím narozeninám věnujeme 
i  tuto písemnost. Za sebe bych si 

přál, aby naše činnost a  myšlenka 
zůstala uchována pro další genera-
ci, která by ji nadále rozvíjela.

Sborník je v současné době mož-
no zakoupit za cenu 120 Kč u paní 
Petry Čížkové v sekretariátu Měst-
ského úřadu Týniště nad Orlicí ve 
druhém patře.

Libor Koldinský
předseda spolku
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A) schvaluje
 
1. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orlicí 
čerpání fondu investic dle § 31 
odst.2a) zákona č. 250/2000 Sb., 
na pořízení průmyslové pračky 
a  sušičky do výše Kč 325.885,00 
vč. DPH dle předložené žádosti.

2. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu vyplacení odměn 
za II. pololetí 2016 dle žádosti.

3. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola - Město vyplacení odměn 
za II. pololetí 2016 dle žádosti.

4. Přidělení bytu a  uzavření ná-
jemní smlouvy p. *** v  Týništi 
nad Orlicí za podmínky- nájem-
ní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou od 1.  12.  2016 do 
28.  2.  2017 a  podmínky úhrady 
tříměsíční jistiny. Ukládá starost-
ce města smlouvu podepsat.

5. Rozpočtová opatření č. 47 - 
48/2016.

6. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IV-
12-2015056/vb/1 Štěpánovsko, 
p.č.37/1 – úprava NN a  ukládá 
starostce smlouvu podepsat.

7. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava chodníku na kou-
pališti v  Týniště nad Orlicí“ fir-
mu Kavulák Milan, Na Bělidle 
950, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ: 73602663 za cenu 173 000 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

b) bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání rady města Týniště nad 
Orlicí.

2. Zápis z jednání bytové komise ze 
dne 9. 11. 2016, z jednání Povod-
ňové komise ze dne 24. 10. 2016 
a Zápis z komise školství a kultu-
ry ze dne 31. 10. 2016.

3. Zápis ze setkání občanů Křivic ze 
den 2. 11. 2016.

4. Zápis č.10 z jednání kontrolního 
výboru ze dne 31. 10. 2016.

c) ukládá

1. 1. Projednat v ZM využití před-
kupního práva při prodeji chaty 
v k.ú. Holice v Čechách, která je 
postavena na pozemku v podílo-

vém vlastnictví uvedených měst 
a obcí, parc. č. 4700/15 LV: 3202, 
evidenční číslo chaty: 60

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
2. Projednat v ZM žádost seskupení 

majitelů nemovitosti č.p. 856 tý-
kající se odkupu části pozemku 
p.č.1161. RM prodej doporučuje.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
3. Projednat v  ZM 12.  12.  2016 

smlouvy předložené Ing. Mál-
kem likvidátorem DSO Poor-
licko: Kupní smlouvu o  koupi 
altánu za cenu 10 000 Kč včetně 
DPH a  Kupní smlouvu o  koupi 
party stanu s  příslušenstvím za 
cenu 175 000 Kč včetně DPH.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
4. Projednat ve Sportovní komisi 

nominaci nejúspěšnějších spor-
tovců za město Týniště nad Orlicí 
dle žádosti Okresního sdružení 
ČUS Rychnov nad Kněžnou,Nej-
úspěšnější sportovec Rychnov-
ska roku 2016“, datum akce 
3. 2. 2017.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
5. Projednat v  ZM zápis s  dílčí-

ho přezkoumání hospodaření 
města Týniště nad Orlicí ze dne 
7. 11. 2016 – 9. 11. 2016. Nebyly 
zjištěny závažné chyby a  nedo-
statky.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
6. Projednat v  kulturní a  školské 

komisi žádost pana Jakuba Do-
ležala o  zveřejnění Františka 
Kryštofa na webových stránkách 
města.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
7. Projednat v  ZM dopis Mgr. 

Milana Kopeckého ze dne 
31. 10. 2016 ve věci uzavření do-
hody o vypořádání práv a povin-
ností v  souvislosti s  ukončením 
nájmu nebytových prostor čp. 
234 – sociální zázemí a zastřeše-
ní průchodu do haly.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
8. Projednat s  právní firmou vy-

pořádání práv a  povinností 
v souvislosti s ukončením nájmu 
Mgr. Kopeckého Milana, Mírové 
náměstí 234, Týniště nad Orlicí 
– zastřešení průchodu (stavební 
úpravy objektu č.p. 234) a  dále 
sociálního zázemí, vybudova-
ného Mgr. Kopeckým v rozporu 
s projektovou dokumentací.

Odpovídá: Ing. Jana Galbičková 
Termín: 30. 11. 2016
9. Starostce města odpovědět na 

dotazy Kulturní a školské komise 
ze dne 31. 10. 2016.

   

Odpovídá: Ing. Jana Galbičková 
Termín: 5. 12. 2016
10. Odboru správy majetku na zá-

kladě žádosti Základní umě-
lecké školy Týniště nad Orlicí, 
příspěvkové organizace v  rám-
ci akce „Vánoce pro ulici aneb 
advent je již za dveřmi“ zajistit 
povolení k uzavření Tyršova ná-
městí.

Odpovídá: Zdeněk Hejna
Termín: 21. 11. 2016
11. Ukládá účetní příspěvkové 

organizace Kulturní centrum 
Týniště nad Orlicí dle Smlou-
vy o poskytování služeb ze dne 
10.  8.  2013 (dodávka plynu) 
a Smlouvy o poskytování služeb 
z 10. 10. 2013 (dodávka elektric-
ké energie) kontaktovat Davida 
Černého, Divišova 829/2,50003 
Hradec Králové a  doložit sku-
tečné náklady za spotřebované 
energie v  pronajatých prosto-
rách - plyn, elektřina, vodné 
a stočné. V případě přefakturace 
elektrické energie doložit vyúč-
tování subdodavatele při 100% 
nebo odečet z měřidel. Vlastník 
nemovitosti, v  tomto případě 
poskytovatel nemůže obchodo-
vat s elektrickou energií, a proto 
přeúčtovává skutečně naběhlé 
náklady.  Dále ukládá účetní 
doložit vyúčtování vodného 
a  stočného ve výše zmíněných 
pronajatých prostorách v Hotelu 
Orlice v roce 2013 a 2014.

Odpovídá: Ing. Renata Macháčko-
vá Termín: 30. 11. 2016
12. Projednat skutečné náklady 

energií v  pronajatých prosto-
rách v Hotelu Orlice z roku 2013 
a  2014 Kulturním centrem Tý-
niště nad Orlicí, příspěvková or-
ganizace (vodné a  stočné, plyn, 
elektřina) v zastupitelstvu města 
12. 12. 2016.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 12. 12. 2016

A/ schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí, Základní škola Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí, Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí a  Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, vyplace-
ní odměn dle žádosti.

2. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí navýšení příspěvku na odpisy 
o částku Kč 315,00 z důvodu po-
řízení skříně s  posuvnými dveř-

mi do tanečního sálu. Odpisový 
plán pro rok 2016 bude ve výši 
Kč 16.486,00.

3. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí od 1.  1.  2017 změnu ce-
níku úhrad za úkony poskyto-
vané v domově pro seniory a od 
1.  2.  2017 změnu ceníku úhrad 
za úkony poskytované pečovatel-
skou službou.

4. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
k  odepsání a  vyřazení pohledá-
vek z evidence dle přílohy.

5. Příspěvkové organizace Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o čerpání fondu investic do výše 
Kč 75.000,00 vč. DPH dle § 31 
odst. 2a) zákona č. 250/2000 Sb. 
na pořízení souboru kancelář-
ského nábytku k vybavení vážní 
buňky pro manipulanty sběrné-
ho dvora.

6. Rozpočtová opatření č. 49 - 
51/2016.

7. Uzavření Smlouvy o právu k pro-
vedení stavby mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a  paní Annou 
Kopeckou,***, na základě které 
bude paní Anna Kopecká opráv-
něna provést stavbu – sjezd na 
veřejnou komunikaci z  pozem-
ku parc. č. 1662/61 ve vlastnictví 
žadatelky - na pozemku parc. č. 
1662/155 ve vlastnictví města Tý-
niště nad Orlicí, a to s odkládací 
podmínkou pro zahájení staveb-
ních prací do doby nabytí právní 
moci stavebního povolení pro 
vybudování provozovny (prodej-
ny) na pozemku parc. č. 1662/61 
a  rozvazovací podmínkou pro 
případ nezískání takového sta-
vebního povolení do doby dvou 
let od uzavření smlouvy a ukládá 
starostce města smlouvu pode-
psat.

8. Jmenuje vítěze konkurzního ří-
zení na funkci ředitelky Mateř-
ské školy – Město paní Michaelu 
Diblíkovou, DiS, *** s nástupem 
1. 12. 2016.

9. Dodatek ke smlouvě č. 40188 
mezi městem Týniště nad Or-
licí a  Šlamborem Stanislavem, 
Andělská Hora 107, 463 31 
Chrastava, Zdeňkem Schveige-
rem, Andělská Hora 107, 463 31 
Chrastava, kterou bude zajištěna 
pravidelná kontrola a údržba ča-
soměrného zařízení ve Vodáren-
ské věži v ceně včetně DPH 4900 
Kč /rok.

10. Autobusový jízdní řád firmy 
AUDIS BUS, s.r.o., platný od 
11. 12. 2016 do 9. 12. 2017: Tý-
niště nad Orlicí – Lípa nad Orli-
cí – Křivice a zpět, Týniště nad 
Orlicí – Petrovice – a  zpět, Tý-
niště nad Orlicí – Štěpánovsko 

ZPRáVy Z RADnice

usnesení č. 56
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 14. 11. 2016

usnesení č. 57
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 28. 11. 2016



   

– Albrechtice nad Orlicí – Nová 
Ves – Týniště nad Orlicí.

11. Vyřazení z  Komise pro životní 
prostředí Bc. Terezu Bednářo-
vou a  jmenuje pana Vladislava 
Skalického.

12. Nákup darů na sportovní akci 
Sálová kopaná, dne 25. 12. 2016 
ve výši 2 500 Kč vč. DPH.

13. Ing. Jaroslava Matičku jako dal-
šího člena Komise pro územní 
plánování.

14. Příkazní smlouvu mezi městem 
Týniště nad Orlicí a ŠINDLAR, 
s.r.o., Hradec Králové, IČ 
26003236 na inženýrské čin-
nosti spojené s  vypracováním 
zadávací dokumentace a  orga-
nizací výběrového řízení pro 
podlimitní veřejnou zakázku 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb. 
při provádění projektu „Realiza-
ce protipovodňových opatření 
města Týniště nad Orlicí“ v ceně 
42 350 Kč včetně DPH. Pově-
řuje starostku města podpisem 
smlouvy.

b/ bere na vědomí

1. Kontrolu plnění úkolů z  před-
cházejících zasedání rady města.

2. Informaci p. Macháčkové, účetní 
Kulturního centra Týniště nad 
Orlicí, v  záležitosti odeslání po-
žadavku panu Davidu Černému 
na doložení skutečných faktur za 
dodávky energií – elektřina, plyn 
za období 2013 a 2014, za dobu, 
kdy Kulturní centrum mělo pro-
najaty prostory v Hotelu Orlice.

3. Zprávu z finanční kontroly v pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou v  oblasti 
účetnictví za období 1.  7.  2015 
– 31.  12.  2015 a  1.  1.  2016 – 
30. 6. 2016.

4. Oznámení výsledku hlasování 
mimo valnou hromadu o  usne-
sení č. 643 Lesního družstva 
Vysoké Chvojno, s.r.o., ve věci 
souhlasu s  výplatou dalšího ná-
jemného za rok 2016 a to ve výši 
4000 Kč/1 vlastněný podíl.

5. Aktuální stav sbírky pro p. Ka-
mše je k 15. 11. 2016 101.264,96 
Kč. Peníze je možné zasílat do 
23.  12.  2016. Do 31.  12.  2016 
bude částka převedena na účet 
Jiřího Kamše.

6. Právní rozbor ve věci uzavře-
ných DPP a DPČ v příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum, 
ze kterého vyplývá, že smlouvy 
uzavřené ředitelem KC panem 
Liborem Stolínem jsou identic-
ké co do obsahu práce a termínu 
dokončení práce. Právní rozbor 
je k dispozici u tajemníka měst-
ského úřadu Týniště nad Orlicí.

c/ ukládá

1. Tajemníkovi města oslovit sou-
časné soudce z  lidu a požádat je 
o  spolupráci v  rámci požadavku 
Okresního soudu Rychnov nad 
Kněžnou. V  regionu chybí 20 
soudců z lidu.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 15. 12. 2016
2. Tajemníkovi města připravit ná-

vrh zadávacích podmínek pro 
výběrové řízení na ředitele Kul-
turního centra Týniště nad Orli-
cí, příspěvkové organizace. Dále 
oslovit členy zastupitelstva měs-
ta, kulturní komise a divadelních 
souborů k  tvorbě zadávacích 
podmínek tohoto výběrového 
řízení. Následně do 15. 12. 2016 
vyhlásit nové výběrové řízení.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 30. 11. 2016 a 15. 12. 2016
3. Akceptuje návrh zastupitelů 

města Týniště nad Orlicí a uklá-
dá tajemníkovi města svolat vý-
běrovou komisi pro výběrové 
řízení na ředitele Kulturního 
centra Týniště nad Orlicí, pří-
spěvková organizace ve složení: 
jeden zástupce z  každé politic-
ké strany a  uskupení, které jsou 
v  zastupitelstvu, jeden zástupce 
z kulturní komise a jeden zástup-
ce z řad divadelníků.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín zasedání výběrové komise: 
max 20. 1. 2017
4. Po předložení konkrétního po-

žadavku projednat v  ZM žádost 
Mgr. Kopeckého – změnu nové-
ho územního plánu - pozemků 
1662/61 a  1662/132 na plochu 
občanské vybavenosti – komerč-
ní zařízení malé a střední.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
5. Řediteli Základní školy Týniště 

nad Orlicí, příspěvkové organi-
zaci odstranit nedostatky zjištěné 
při finanční kontrole a informo-
vat zřizovatele o jejich nápravě.

Odpovídá: Mgr. Milan Kajn
Termín: 31. 12. 2016
6. Projednat v  ZM žádost Mateř-

ské školy – Město o prodloužení 
půjčky do 31.  3.  2017 z  rozpoč-
tu zřizovatele dle § 34 zákona č. 
250/2000 Sb. na předfinancování 
dotace z  operačního programu 
Výzkum, vývoj a  vzdělávání, 
název aktivity „Chůva – perso-
nální podpora MŠM v částce Kč 
64.540,00.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
7. Projednat v ZM žádost o změnu 

účelových rozpočtových uka-
zatelů provozní dotace pro rok 
2016 Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí.

   

Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 12. 12. 2016
8. Projednat v  ZM smlouvu o  zá-

půjčce mezi městem Týniště nad 
Orlicí a příspěvkovou organizací 
Služby města Týniště nad Orlicí 
v celkové výši 4 761 350 Kč z dů-
vodu obdržení dotace až v  roce 
2017.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 12. 12. 2016
9. Projednat v ZM darovací smlou-

vu pro AUDIS BUS, s.r.o., IČ: 
150 40 500 ve výši 30.550, 97 Kč 
a  pověřuje starostku podpisem 
darovací smlouvy.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 12. 12. 2016
10. Tajemníkovi města zajistit vý-

běrové řízení na pozici asistent 
prevence kriminality v  rám-
ci podané žádosti o  příspěvek 
Úřadu práce České republi-
ky, s  nástupem 1.  1.  2017 do 
31. 12. 2017.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 14. 12. 2016
11. Projednat v  ZM dopis společ-

nosti ODEKO, s.r.o., v  záleži-
tosti odstoupení jednatele Ing. 
Všetečky Rostislava z  důvodu 
zákazu vykonávání funkce sou-
dem.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016
12. Odboru finančnímu připravit 

na jednání ZM způsob zabezpe-
čení finančních prostředků pro 
pokrytí mzdových výdajů z dů-
vodu jmenování nové ředitelky 
Mateřské školy - Město.

Odpovídá: Mgr. Iva Oubrechtová 
Termín: 12. 12. 2016
13. Projednat v  ZM odpis nevy-

mahatelných pohledávek z  ne-
uhrazených pokut uložených 
městskou policií a přestupkovou 
komisí, viz příloha. Výše odpisu 
celkem 57 581 Kč.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016

 
1. Odvolává podle § 84, odst. 2, pís-

meno m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, Ing. 
Janu Galbičkovou z  funkce sta-
rostky města ke dni 12. 12. 2016

2. Volí podle § 84, odst. 2, písmeno 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v  platném znění, starostu 
města pana Libora Koldinského 
ke dni 12. 12. 2016, který je pro 
výkon funkce dlouhodobě uvol-
něn (§ 84, odst. 2, písmeno n).

A) schvaluje

1. Žádost Mateřské školy – Město 
o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu 
zřizovatele na předfinancování 
dotace z  operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, ná-
zev aktivity „Chůva – personální 
podpora MŠM“ v  částce 64.540 
Kč. Půjčka ve výši 64.540 Kč 
bude vrácena na účet města do 
30. 06. 2017.

2. Uzavření smlouvy o zápůjčce ve 
výši 64.540 Kč mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a Mateřskou ško-
lou – Město Týniště nad Orlicí 
s tím, že půjčená částka bude vrá-
cena na účet města Týniště nad 
Orlicí do 30. 06. 2017. Starostovi 
města ukládá smlouvu podepsat.

3. Zrušení závazného ukazatele 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Mateřskou školou - Město Tý-
niště nad Orlicí, který spočíval 
ve vrácení půjčky poskytnuté na 
předfinancování dotace na akti-
vitu „Chůva – personální podpo-
ra MŠM“.

4. Zdůvodnění: MŠMT uvolní do-
tační prostředky až v  kalendář-
ním roce 2017 a MŠM bude po-
skytnutou půjčku ve výši 64.540 
Kč vracet zřizovateli v  termínu 
do 30. 06. 2017.

5. Žádost Mateřské školy – Město 
zařadit do rozpočtového provi-
zoria poskytnutí účelového ne-
investičního příspěvku pro rok 
2017 na mzdu ředitelky MŠ ve 
výši 75.234,00 Kč (prosinec 2016, 
leden 2017).

6. Žádost Služeb města Týniště 
nad Orlicí o  poskytnutí zápůjč-
ky z  rozpočtu zřizovatele na 
předfinancování dotace z  pro-
středků Evropské Unie – Fondu 
soudržnosti využité v souvislosti 
s  veřejnou zakázkou „Moderni-
zace a vybavení sběrného dvoru 
Týniště nad Orlicí – přístřešek 
pro kontejnery“ a částí 1 veřejné 
zakázky „Modernizace a vybave-
ní sběrného dvoru Týniště nad 
Orlicí – manipulátor, kontejnery, 
váha“. Půjčka ve výši 4.761.350 
Kč bude vrácena do 30. 06. 2017.

7. Uzavření smlouvy o zápůjčce ve 
výši 4.761.350 Kč mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Službami 
města Týniště nad Orlicí s  tím, 
že půjčená částka bude vrácena 
na účet města Týniště nad Orlicí 
do 30. 06. 2017. Starostovi města 
ukládá smlouvu podepsat.

8. Zrušení závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Služby města Tý-
niště nad Orlicí, který spočíval 
v  poskytnutí účelového inves-
tičního příspěvku zřizovatele na 
možnou spoluúčast k  dotaci ve 
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výši 751.904 Kč.
9. Zrušení závazného ukazatele 

mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Základní škola 
Týniště nad Orlicí, který spo-
číval v  poskytnutí účelového 
příspěvku zřizovatele na mož-
nou spoluúčast k dotaci ve výši 
78.000 Kč.

10. Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí a pří-
spěvkovou organizací Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou: snížení 
neinvestičního účelového pří-
spěvku zřizovatele na výmalbu 
budovy na základě vyúčtování 
o  částku 76.752 Kč. Celková 
výše neinvestičního účelového 
příspěvku na výmalbu budovy 
po úpravě činí 93.248 Kč.

11. Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí a pří-
spěvkovou organizací Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí: sní-
žení neinvestičního účelového 
příspěvku zřizovatele na revize 
o  částku 72.716 Kč. Celková 
výše neinvestičního účelového 
příspěvku na revize po úpravě 
činí 134.284 Kč.

12. Sportovnímu klubu Týniště 
nad Orlicí změnu účelově ur-
čených prostředků u  poskytnu-
té dotace ve výši 1.950.000 Kč 
následujícím způsobem: výdaje 
na spotřebu energií p ů -
vodně schváleno 5 4 2 . 0 0 0 
K  změna 502.000 Kčmzdové 
nákladypůvodně schváleno 
700.000 Kč změna 
680.000 Kč údržba sportovišť 
původně schváleno 300.000 Kč-
změna 360.000 Kčpříspěvek na 
činnost oddílů 408.000 Kč

13. Schvaluje návrh smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro 
Sportovní klub Týniště nad Or-
licí, Sokolská 865, 517 21 Týni-
ště nad Orlicí, IČ 428 85 001 ve 
výši 585.730.75 Kč na demolici 
kuželny a  úpravu pláně v  pro-
storu atletického stadionu se 
zrušením čl. III, odst. 5 (zrušení 
de minimis) nakolik se nejedná 
o veřejnou podporu.

14. Schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro Sportovní klub 
Týniště nad Orlicí, Sokolská 
865, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ 428 85 001 ve výši 585.730.75 
Kč na demolici kuželny a úpra-
vu pláně v  prostoru atletického 
stadionu (spoluúčast k  dotaci 
MŠMT). Starostovi města uklá-
dá smlouvu podepsat.

15. Poskytnutí investiční dotace 
bez uvedení režimu veřejné 
podpory: spoluúčast dotace na 

rekonstrukci fotbalového hřiště 
Olšina z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí ve výši 2.000.000 Kč. 
SK Týniště nad Orlicí předložil 
městu Týniště nad Orlicí výpis 
z  účtu č. 115-3502520237/0100 
evidovaný na SK Týniště nad 
Orlicí, Sokolská 865, Týniš-
tě nad Orlicí, na který byla 
07.  12.  2016 připsána částka ve 
výši 5.000.000 Kč od MŠMT ČR, 
což představuje dotační částku 
na rekonstrukci fotbalového 
hřiště Olšina. Tento předložený 
doklad nahrazuje původně po-
žadované Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. ZM zrušili režim de 
minimis u této dotace.

16. Schvaluje návrh smlouvy o  po-
skytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Týniště nad Orlicí pro Spor-
tovní klub Týniště nad Orlicí, 
Sokolská 865, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ 428 85 001 ve výši 
2.000.000 Kč na rekonstruk-
ci fotbalového hřiště Olšina 
(spoluúčast k dotaci MŠMT) se 
zrušením čl. III, odst. 5 (zrušení 
de minimis) nakolik se nejedná 
o veřejnou podporu.

17. Schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro Sportovní klub 
Týniště nad Orlicí, Sokolská 
865, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ 428 85 001 ve výši 2.000.000 
Kč na rekonstrukci fotbalového 
hřiště Olšina (spoluúčast k  do-
taci MŠMT). Starostovi měs-
ta ukládá smlouvu podepsat 
a  prostředky ve výši 2.000.000 
Kč uvolnit z rozpočtu města do 
16. 12. 2016.

18. Poskytnutí investiční dotace na 
neuznatelné výdaje souvisejí-
cí s  rekonstrukcí fotbalového 
hřiště Olšina z  rozpočtu měs-
ta Týniště nad Orlicí ve výši 
400.000 Kč. SK Týniště nad 
Orlicí předložil městu Týniště 
nad Orlicí výpis z  účtu č. 115-
3502520237/0100 evidovaný na 
SK Týniště nad Orlicí, Sokolská 
865, Týniště nad Orlicí, na který 
byla 07. 12. 2016 připsána částka 
ve výši 5.000.000 Kč od MŠMT 
ČR, což představuje dotační 
částku na rekonstrukci fotbalo-
vého hřiště Olšina. Tento před-
ložený doklad nahrazuje pů-
vodně požadované Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. ZM zrušili 
režim de minimis u této dotace.

19. Schvaluje návrh smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro 
Sportovní klub Týniště nad Or-
licí, Sokolská 865, 517 21 Týni-
ště nad Orlicí, IČ 428 85 001 ve 
výši 400.000 Kč na neuznatelné 
výdaje související s  rekonstruk-

   

cí fotbalového hřiště Olšina se 
zrušením čl. III, odst. 5 (zrušení 
de minimis) nakolik se nejedná 
o veřejnou podporu.

20. Schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro Sportovní klub 
Týniště nad Orlicí, Sokolská 
865, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ 428 85 001 ve výši 400.000 
Kč na neuznatelné výdaje sou-
visející s  rekonstrukcí fotbalo-
vého hřiště Olšina. Starostovi 
města ukládá smlouvu podepsat 
a prostředky ve výši 400.000 Kč 
uvolnit z  rozpočtu města do 
16. 12. 2016.

21. Rozpočtová opatření č. 52 – 
64/2016.

22. Předběžně rozpočtová opatření 
k rozpočtu za rok 2016 pro ope-
race, které vzniknou za období 
od 12. 12. 2016 do 31. 12. 2016 
bez určení konkrétní výše v Kč 
pro tyto rozpočtové změny: při-
jetí a  případné realizace výdajů 
účelově poskytnutých trans-
ferů, upřesnění výše transferů 
v  případech jejich vypořádání 
nebo z  jiných důvodů, před-
běžné opatření se schvaluje na 
změny výdajové i  příjmové po-
ložky transferů nebo položky 
finančního vypořádání, výdaje 
k  odvrácení škod, prevenci ha-
várií, řešení havárií a  živelních 
pohrom, výdaje ve stavu nouze, 
výdaje na vyměřené pokuty, vý-
daje dle pravomocného rozhod-
nutí soudu a  další výdaje, kde 
může dojít ke škodám z důvodu 
časového prodlení, změny roz-
počtu v důsledku upřesnění čle-
nění dle plné rozpočtové sklad-
by v  případech přesunů příjmů 
a výdajů.

23. Provedené rozpočtové změny 
v  uvedených případech budou 
předloženy v  konkrétních část-
kách k  informování zastupitel-
stva na prvním zasedání roku 
2017.

24. Rozpočtové provizorium na rok 
2017.

25. Darovací smlouvu pro AUDIS 
BUS s.r.o., IČ: 150 40 500 ve výši 
30.550, 97 Kč a pověřuje staros-
tu města podpisem smlouvy.

26. Obecně závaznou vyhlášku 
k zabezpečení ochrany nočního 
klidu č.1/2016.

27. Obecně závaznou vyhlášku 
o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních 
odpadů č.2/2016.

28. Prodej části pozemku parc.č. 
1752/135 o výměře 25 m2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí pro *** za 
cenu 150 Kč/m2 + poplatky 

s  tím spojené. Nový pozemek 
parc.č. 1752/135 o  výměře 25 
m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1667-23/2015 z  po-
zemku parc. č. 1752/1 a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.

29. Záměr prodeje pozemku p. č. 
1161 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
na základě nové žádosti sesku-
pení majitelů nemovitosti č.p. 
856.

30. Kupní smlouvu o  koupi party 
stanu s  příslušenstvím za cenu 
175 000 Kč včetně DPH z  DSO 
Poorlicko a  ukládá starostovi 
kupní smlouvu podepsat.

31. Darování dopravního značení 
cyklostezek DSO Poorlicka Čes-
kému svazu turistů.

32. Proplacení nevyčerpané dovole-
né Ing. Janě Galbičkové.

33. Přijmutí dvou nových příslušní-
ků Městské policie Týniště nad 
Orlicí v roce 2017.

D) bere na vědomí

1. Rozpočtová opatření č. 35 – 39, 
44 – 51.

2. Odpis nevymahatelných pohle-
dávek z neuhrazených pokut ulo-
žených městskou policií a  pře-
stupkovou komisí ve výši 57.581 
Kč.

3. Zprávu z Finančního výboru.
4. Zprávu z Kontrolního výboru.
5. Přezkoumání hospodaření měs-

ta Týniště nad Orlicí ze dne 
7. 11. 2016 – 9. 11. 2016. Nebyly 
zjištěny závažné chyby a  nedo-
statky.

6. Zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

7. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání ZM.

8. Připomínky osadního výboru 
Petrovice ve věci firmy Condec.

e)ukládá
 

1. Zařadit do rozpočtu na rok 2017 
splátku půjčených prostředků 
Mateřskou školou – Město Týni-
ště nad Orlicí ve výši 64.540 Kč.

2. Zařadit do rozpočtu na rok 2017, 
resp. rozpočtového provizoria na 
rok 2017, poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku Ma-
teřské škole – Město Týniště nad 
Orlicí na mzdu ředitelky MŠ ve 
výši 75.234 Kč (mzda za prosi-
nec 2016 a leden 2017).

3. Zařadit do rozpočtu na rok 2017, 
resp. rozpočtového provizoria 
na rok 2017, čerpání finančních 
prostředků na vyplacení dohody 
o  vypořádání práv a  povinností 
mezi městem Týniště nad Or-
licí a  Mgr. Milanem Kopeckým 
za realizované výdaje spojené 
s  technickým zhodnocením ob-
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Pro rodiče, kteří se nemohli účast-
nit rodičovských schůzek a případně 
dalším čtenářům, které zajímá regi-
onální školství, poskytuji všeobecné 
informace a  statistické údaje o  naší 
škole.

Naše škola má k dnešnímu dni 587 
žáků, kteří jsou rozděleni do 15 tříd 
I. stupně a  13 tříd II. stupně. Na  I. 
stupni je 297 žáků, na II. stupni je 
290 žáků. Průměrný počet na jednu 
třídu je necelých 20,96 žáků (I.stupeň 
- 19,8 II. stupeň - 22,3). Ve škole je 
zaměstnáno 39 pedagogických za-
městnanců + pět vychovatelek školní 
družiny – jedna z nich zároveň pra-
cuje jako asistentka pedagoga. Dále 
potom 15 provozních zaměstnanců, 
z  toho 5 uklízeček, 7 zaměstnankyň 
školní jídelny, asistentka ředitele, 
ekonomka školy a  školník. Počet 
připravovaných obědů je téměř 620 
denně. Cena oběda pro cizího stráv-
níka je 52 Kč.

 
Oblast výchovy a vzdělávání:
Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti no-

vela školského zákona, která se týká 
formy vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Dle této no-
vely budou žáci s lehkým mentálním 

postižením vzděláváni podle vzdělá-
vacího programu pro základní školy. 
Nový systém upřednostňuje vzdělá-
vání všech žáků v  běžných základ-
ních školách (tzv. společné vzdělává-
ní – neboli INKLUZE).

I z tohoto důvodu, ale nejen proto, 
bude na naší škole přítomen škOL-
ní PsychOLOG. Bude k dispozici 
pro všechny žáky a  to od 1. prosin-
ce  2016. Školní psycholog zkoumá 
klima ve třídách, chování dětí, vytvá-
ří diagnostiku a poskytuje konzultace 
pro rodiče žáků a pro žáky ve škole. 
Kontakt na pana Mgr. Aleše Jelínka 
je následující zs.tyniste.psycholog@
tiscali.cz. Tato informace o působení 
školního psychologa je už nyní uve-
dena na webových stránkách školy. 
Ještě vám řeknu časové působení – 
konzultační hodiny pana psychologa 
na naší škole: po- st- pá 7.30 – 15.00 
a út- čt 12.00 - 17.00 hod. Každý nový 
kalendářní měsíc budou tyto konzul-
tační hodiny obnoveny na webových 
stránkách.

ALmAnAch škOLy si každý 
občan nejen Týniště může zakoupit 
v  kanceláři školy od 7.00 hodin do 
15. 00 hodin. Almanach obsahuje 
téměř 370 stran a jeho cena je 149 Kč.

   

Letos v září byla schválena vyhláš-
ka o požadavcích na nápoje a potra-
viny, které lze nabízet k prodeji a pro-
dávat ve školách.

Na základě tohoto nařízení jsme 
zrušili ve veřejně přístupných pro-
storách PRO ŽÁKY nápojový auto-
mat, který je nyní umístěn v hovorně, 
kam nemají žáci stálý přístup. Místo 
tohoto automatu jsou na I. a II. stup-
ni umístěny várnice s pitnou vodou. 
Efekt tohoto nařízení je sporný, pro-
tože si žáci nosí do školy různé nápo-
je, například COCA-COLU a  ener-
getické nápoje ještě ve větší míře než 
doposud. Návyk zdravého stravování 
by měl vycházet spíše z  rodiny. Ná-
poj, který si ve škole žáci nemohou 
koupit za 5 Kč, si odpoledne koupí 
v prodejně za 15 Kč.

testOVání čši. I  v  letošním 
školním roce bude provedeno po-
vinné testování žáků 5. a 9. tříd. Toto 
nařízení vydala ČŠI a bude zaměře-
no na předměty ČJ, M, Aj a  jeden 
doplňkový předmět - buď společen-
skovědní nebo přírodovědný. Testo-
vání proběhne v termínu od 9. 5. do 
26. 5. 2017. Přesný den bude minis-
terstvem upřesněn.

Oblast investic, oprav a vylepšení 
interiéru školy:

Od dubna, kdy byly poslední ro-
dičovské schůzky, došlo k zasíťování 
všech zbylých učeben na škole, došlo 
k  vybroušení a  renovaci parket ve 
čtyřech učebnách, k  nákupu osmi 
nových PC do učeben, kde ještě PC 
nebyl. Dále potom k nákupu nových 
šatních skříněk pro nově vytvořenou 
třídu - 6. D, výmalba schodiště na I. 
stupni, kryty na radiátorech v učeb-
nách ŠD, nové obklady v  šatnách 
u  tělocvičny. Nyní se dokončuje re-
novace učebny HV – jsou na ni vy-
mezeny účelové finanční prostředky 
z  ušetřených peněz z  výběrových 
řízení. Učebna HV bude dokončena 
nejpozději 5.12 2016.

Investiční akcí zřizovatele je Re-
kOnstRukce škOLníhO hři-
ště A nOVÉhO DOPRAVníhO 
hřiště za 11 mil Kč, která začala 
v listopadu a má být dokončena pří-
ští rok - konec léta, začátek podzimu 
2017.

Všem rodičům, kteří se účastní 
pohovorů s učiteli, děkuji a jsem rád, 
že se zajímají o  prospěch a  chování 
jejich dětí.

Milan Kajn – ředitel školy

infORmAce O ZákLADní škOLe 
V týništi nAD ORLicí V 1. čtVRtLetí škOLníhO ROku 2016/2017 

   

jektu č. p. 234 při splnění pod-
mínek uvedených v  předmětné 
dohodě ve výši 340.683,12 Kč.

4. Zařadit do rozpočtu na rok 2017 
splátku půjčených prostředků 
Službami města Týniště nad Or-
licí ve výši 4.761.350 Kč.

5. Zařadit do rozpočtu na rok 2017 
pro příspěvkovou organizaci 
Služby města Týniště nad Orli-
cí účelový investiční příspěvek 
zřizovatele – spoluúčast k dotaci 
„Modernizace a  vybavení sběr-
ného dvoru Týniště nad Orlicí“ 
– v částce 751.904 Kč.

6. Zařadit do rozpočtu na rok 2017 
částku 1 000 000 Kč na platy pří-
slušníků městské policie.

7. Radě města vyžádat od pana 
Černého potřebné dokumenty 
k  vyrovnání energií za období 
pronájmu prostor hotelu Orlice 
příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí.

8. Projednávat čerpání finančních 
prostředků z  rezervy na jedná-
ních zastupitelstva města, kromě 
havarijních situací.

f) Zamítá

1. Žádost pana *** na odprodej čás-
ti pozemku parc. č. 1776/1,uve-
deném na LV10001, v k.ú. Týni-

ště nad Orlicí o výměře cca 293 
m2, který je ve vlastnictví města 
Týniště nad Orlicí.

2. Nabídku odprodeje podílu na 
3/20 nemovitosti čp.812 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí od ***.

3. Odkup chaty v k.ú. Holice v Če-
chách, která je postavena na po-
zemku v  podílovém vlastnictví 
uvedených měst a  obcí, parc. č. 
4700/15 LV: 3202, evidenční čís-
lo chaty: 60.

4. Žádost Mgr. Kopeckého na vy-
rovnání za nezkolaudované soci-
ální zařízení a šatnu.
Žádost Mgr. Kopeckého na od-
kup zastřešení.
Žádost Mgr. Kopeckého na změ-
nu územního plánu.

G) Revokuje

1. Bod A/13 Usnesení č. 15 ze zase-
dání ZM ze dne 19. 09. 2016, ve 
znění:

2. Uzavření smlouvy o  půjčce ve 
výši 64.540 Kč mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a Mateřskou ško-
lou – Město Týniště nad Orlicí za 
podmínky schválení a  přidělení 
této dotace pro Mateřskou ško-
lu – Město Ministerstvem škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy ČR 
a ukládá starostce města smlou-

   

vu podepsat.
3. Bod A/14 Usnesení č. 15 ze zase-

dání ZM ze dne 19. 09. 2016, ve 
znění:

4. Žádost Mateřské školy – Město 
o  poskytnutí půjčky z  rozpočtu 
zřizovatele na předfinancování 
dotace z  operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, ná-
zev aktivity „Chůva – personální 
podpora MŠM“ v  částce 64.540 
Kč za podmínky schválení a při-
dělení této dotace pro Mateřskou 
školu – Město Ministerstvem 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR. Půjčka ve výši 64.540,00 Kč 
bude vrácena na účet města do 
31. 12. 2016.

5. Usnesení ZM 16 ze dne 
17. 10. 2016, bod A 14 – Odkup 
altánu v k.ú. Štěpánovsko za cenu 
10 000 Kč, včetně DPH (Suté bře-
hy č. 9001).

6. 4. Bod A/14 Usnesení č. 12 ze za-
sedání ZM ze dne 25. 04. 2016, ve 
znění: Poskytnutí investiční do-
tace bez uvedení režimu veřejné 
podpory: spoluúčast dotace na 
rekonstrukci fotbalového hřiště 
Olšina z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí ve výši 2.000.000 Kč za 
podmínky, že SK Týniště nad Or-
licí předloží městu Týniště nad 
Orlicí rozhodnutí o přidělení do-

tace. Ukládá připravit smlouvu 
o  poskytnutí této dotace z  roz-
počtu města Týniště nad Orlicí. 
ZM zrušili režim de minimis 
u této dotace.

7. 5. Bod A/15 Usnesení č. 12 ze 
zasedání ZM ze dne 25. 04. 2016, 
ve znění:

8. Poskytnutí investiční dotace na 
neuznatelné výdaje související 
s rekonstrukcí fotbalového hřiště 
Olšina z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí ve výši 400.000 Kč za 
podmínky, že SK Týniště nad Or-
licí předloží městu Týniště nad 
Orlicí rozhodnutí o přidělení do-
tace. Ukládá připravit smlouvu 
o  poskytnutí této dotace z  roz-
počtu města Týniště nad Orlicí 
(ZM zrušili režim de minimis 
u této dotace).

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k  nahlédnutí v  kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRáVy Z RADnice
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PODěkOVání býVALÉ stAROstky městA

sPOLečenská kROnikA
     Životní jubilea:

92 let Eva Růžičková
90 let Josef Krahulec
 Ladislav Hynek
 Josef Rychlý
80 let Jarmila Beková
 Jarmila Vodová
 Libuše Mrázková
 Jiří Hakl
 Blažena Emmerová

Vítáme na svět:
Zuzana Kučerová
Ema Tylšová
Alison Salavová
Martin Lukášek

Rozloučili jsme se:
Dobromila Janečková (75)
Růžena Kollertová (85)
Jaroslav Šváb (83)
Josef Kováříček (86)
Helena Kučerová (85)

Oldřiška Piroutková (91)
Jaroslav Unger (71)

Poděkování
To nejkrásnější poděkování je 

pro Základní uměleckou školu 
v Týništi nad Orlicí. Panu řediteli 
Plašilovi, paní Jitce Hynkové, sleč-
ně Terezce Myšákové – za vše jim 
moc děkuji. Přeji jim všem i uči-
telskému sboru do nového roku 
pevný krok a hodně úspěchů. Jsou 
perfektní a moc si jich vážím.

To jim ze srdce přeje 
Jaroslava Tejnarová

Dále děkuji Městskému úřadu, 
Službám města, Městské policii 
a  Poliklinice Týniště nad Orlicí. 
Všem jejich pracovníkům přeji do 
roku 2017 moc úspěchů. Za vše 
děkuji.

Jaroslava Tejnarová

Poděkování paní starostce 
a  zastupitelům města týniště 
nad Orlicí

Touto cestou vám chceme po-
děkovat za umožnění dřívějšího 
vstupu do ZŠ pro dojíždějící děti 
z Petrovic a Petroviček.

Naše děti z Petroviček přijíždějí 
na náměstí již v 6:45 hod a z Pe-
trovic v 7:05 hod. Škola se otvírá 
až v 7:25 hod. Po celou tuto dobu 
musejí čekat venku a  to hlavně 
v nepříznivém počasí.

Nyní díky vám je jim umožněn 
vstup hned po příjezdu do Týni-
ště.

Velký dík za všechny rodiče do-
jíždějících dětí.

Irena Johanidesová
Veronika Brandejsová

Irena Nepovímová

Vzpomínka
Ani 20 let, co uplynulo od 

skutečnosti, kdy nás 15.  1. opus-
tila paní Božena Maryšková, nic 
nezměnilo na tom, aby stále žila 
v  našich srdcích a  vzpomínkách. 
Kdo jste měli tuto skromnou ženu 
také rádi, zavzpomínejte s námi.

Dcera Marie Kašparová a vnuci 
Jaroslav, Petr a Marián

27.  ledna tomu bude sedm let, 
co nás opustil pan Miroslav Špo-
nar. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomíná rodina Šponarova

Dne 6.  12.  2016 by se dožil 75 
let pan Ing. František Matonoha. 
14. 11. 2016 uplynulo 22 let, kdy 
nás navždy opustil. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami

   

Letošní rok začal skoro stejně, jako 
skončily ty předchozí. Na jaře jsme 
objezdili několik klubů po celé re-
publice, hráli jsme na společných ak-
cích s kapelami, jako Larika, Třískáč 
nebo V3SKA s pomyslným vrcholem 
na Čarodějnicích v Týništi. S přícho-
dem léta jsme se kromě chystání 
vedlejšího projektu Band-a-SKA 
Unplugged (neboli Kand-li-ČKA) 
a  venkovních koncertů a  festivalů, 
kterých se nakonec vyskytlo poměr-
ně dost, zavřeli opět do zkušebny, kde 
začaly finišovat přípravy na natáčení 

našich nových skladeb.
V září jsme si odjeli Berlín, uzavře-

li letní sezónu v Kostelci a jelo se do 
studia. Tentokrát jsme si vybrali ke 
spolupráci studio BIOTECH se zvu-
kovým inženýrem z těch nejpovola-
nějších, Ecsonem Waldesem. U  něj 
se nám podařilo za jeden den nabrat 
většinu materiálu pro naše chystané 
třípísničkové EP, zbytek se dotočil 
v  Hradci Králové s  Danem Škráš-
kem. Už během frekvence v BIOTE-
CHu jsme se dohodli s Ecsonem, že 
nám udělá na nový nosič mix, mas-

   

tering, ale především taky produkci, 
což se ukázalo jako bezvadný impuls 
pro celou kapelu. Jakmile nám poslal 
první pracovní nahrávku, bylo jasné, 
že z nás vytáhl to nejlepší a přidal do 
toho něco od sebe, což nám poskyt-
lo obrovskou inspiraci pro budoucí 
tvorbu. Abychom úplně neprozrazo-
vali, řekneme jen, že se začínáme více 
honit za moderním zvukem a využi-
jeme k tomu spolupráci právě s pro-
fesionály, jako je Waldes.

Rozsvícení vánočního stromku 
v  Týništi bylo tak možná jedním 

z posledních koncertů, kde jste moh-
li slyšet Band-a-SKu ve svém původ-
ním kabátě, protože kromě nového 
EP (vyjde pravděpodobně na začátku 
roku 2017) nás čeká hodně velká prá-
ce na celém dosavadním repertoáru, 
se kterým se vám ukazujeme na kon-
certech. A to práce taková, že některé 
písničky možná na první poslech ani 
nepoznáte. Každopádně doufáme, že 
vás to od nás neodradí, ty změny ne-
děláme pro sebe, ale především pro 
vás, takže se těšte!!!

Vaše Band-a-SKA

     

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou 

poděkovala za vaši přízeň a podporu, 
kterou jste mi projevovali v průběhu 
mého dvouletého období ve funkci 
starostky města. Byly to především 
vaše podněty a  nápady, které vedly 
k rozvoji města v uplynulých dvou le-
tech. Mám-li krátce zhodnotit, poda-
řilo se nám na Základní škole opravit 
II. část střechy, některé učebny a za-
hájit rekonstrukci hřiště za Základ-
ní školou. Vykoupili jsme několik 
budov k  demolici, abychom zlepšili 
vzhled a průjezdnost městem. Opra-
vili jsme chodníky, rekonstruovali 
budovy - Městská knihovna, dům 
osadního výboru ve Štěpánovsku, 
částečně dům na náměstí „Mňamka“ 
a  budovu Mateřského centra Rato-
lest. Otevřeli jsme nový podchod na 
nádraží, nové nádražní budovy a po 
náročné rekonstrukci Kulturní dům. 
S dětmi ze Základní školy jsem měla 
krásnou příležitost být u  výmalby 

podchodu u  Věže. Již v  roce 2015 
jsme vyprodali všechny stavební po-
zemky na Podboří. Mateřská školka 
město má nový dvůr a bránu, děti spí 
na nových lehátkách, hřejí jim nové 
radiátory a mají nové osvětlení. Ma-
teřská školka Dub prošla kompletní 
konstrukcí budovy, zřídili jsme turi-
stické Informační centrum, opravili 
jsme ve Vodárenské věži hodiny. Náš 
kostel má novou výmalbu, v  Křivi-
cích mají nové chodníky a za přispě-
ní královéhradeckého kraje i  novou 
silnici. Opravili jsme sakrální pa-
mátky na hřbitově v Týništi a ve Ště-
pánovsku, zastřešili jsme vchod do 
Geriatrického centra, vyměnili jsme 
na Poliklinice okna a dveře, pro Služ-
by města jsme pořídili nový traktor 
a celý areál Služeb se v současné době 
modernizuje. Dům dětí a  mládeže 
má novou podlahu a stropy, proběhla 
rekonstrukce městských bytů - okna, 
výtah, koupelny. Restaurace Ontário 
a  ubytovna Modrák mají nové ply-

nové kotle. Hřbitov má nové zdroje 
vody na zalévání, připravujeme vý-
stavbu nového plotu. Smuteční síň 
dostane nová okna a fasádu. V Petro-
vicích mají nové autobusové zastávky 
a vývěsní tabule. V areálu koupaliště 
Písák mají děti konečně nový bazén. 
Můžete nakupovat na městských pá-
tečních trzích. Postupně zlepšujeme 
vzhled městského parku a  pozem-
ků u  autobusového nástupiště atd. 
Naši nemocní mají nové prostory 
pro rentgen. Převzali jsme několik 
ocenění a  navštívili nás významné 
delegace - mimo jiné i  z  Japonska. 
Zavedli jsme městský reprezentační 
ples - kde jsme ocenili naše nejúspěš-
nější děti. A cenu obdržela i Městská 
policie za 20 let práce. Připravili jsme 
ke schválení Nový územní plán. Za-
počali jsme s přípravou rekonstruk-
ce budovy Základní umělecké školy. 
Připravujeme výstavbu nové hasičské 
zbrojnice, výstavbu cyklostezky do 
Křivic. Rádi bychom přistavěli k Ma-

teřskému centru sociální zařízení. 
V Petrovicích potřebují novou kana-
lizaci a v roce 2017 budeme prodávat 
další stavební parcely. Zabránili jsme 
Ředitelství silnic a dálnic upravit sil-
nici směrem na Třebechovice (dva + 
jeden pruh), vyjednáváme s  krajem 
o rekonstrukci silnice do Albrechtic. 
Připravujeme vzhledem k  nárůstu 
kriminality v  našem městě zakou-
pení kamerového systému a  přijetí 
dvou městských strážníků. Za dvou-
leté období jsme podali více jak 21 
projektových žádosti v celkové částce 
cca 15 mil Kč. A  to nejdůležitější - 
připravujeme realizaci podjezdu pod 
železnicí u Vodárenské věže v celko-
vé částce cca 250 mil. Kč.

Děkuji všem, kteří se na tomto 
rozvoji města se mnou podíleli.

Dámy a pánové, loučím se s vámi. 
Přeji vám vše nejlepší v novém roce 
2017.

Bylo mi ctí pro vás pracovat.
Ing. Jana Galbičková 
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hOusLOVý mistR JAROsLAV sVěcený ZAPLniL kOsteL V týništi nAD ORLicí

Na adventním koncertu kona-
ném v sobotu 3. prosince v kostele 
sv. Mikuláše v  Týništi nad Orlicí 
zazněly tóny takových velikánů, 
jako byli například Bach, Händel, 
Vivaldi, Benda, Corelli nebo Tar-
tini.

Jaroslav Svěcený je nejen výbor-
ným houslistou, který je respek-
tovaný i  za hranicemi, ale rovněž 
popularizátorem vážné hudby jako 
takové. Jeho vystoupení bývají do-
plněna o komentář jak ke hraným 
skladbám, tak k jejich skladatelům 
a  nejinak tomu bylo i  v  Týništi, 
kde ho doprovázela cembalistka 
Jitka Navrátilová.

Známý houslista se nezalekne 

    

ani hraní za nestandardních pod-
mínek. Skoro až mrazivé prostředí 
nevytopeného kostela nebylo pro 
mistra žádnou výzvou. To samé je 
možné říci o  publiku, které vydr-
želo až do konce a hudební vystou-
pení a  samotné uspořádání kon-
certu ocenilo potleskem vestoje.

Hlavním pořadatelem byla 
dlouholetá týnišťská zastupitelka, 
bývalá poslankyně Parlamentu 
ČR a příznivkyně kulturního dění, 
které vyvrcholilo sobotní událostí, 
Ing. Vladimíra Lesenská.

„Chtěla jsem navázat na tradici 
koncertů, které jsem spolupořáda-
la se zdejší farností, když jsem byla 
ve Sněmovně. Výrazným rozdílem 

ale bylo, že tehdy jsem působila 
v  roli sponzora, kdežto nyní jsem 
vystupovala jako pořadatel celé 
akce a byla to velmi cenná zkuše-
nost. Rozhodla jsem se totiž uspo-
řádat koncert vlastními silami, bez 
podpory radnice a  firem, pouze 
za pomoci nezbytných subjektů 
typu regionálních médií, Základní 
umělecké školy, která zajistila pro-
dej vstupenek, Technických služeb 
města, které zajišťovaly stěhování 
židlí, tiskárny AG Typ Kostelec 
nad Orlicí a  pana Králíčka – o.s. 
ABAKUS a jeho spolupracovníků. 
Hlavním iniciátorem adventního 
koncertu pak byla zdejší farnost 
a pan farář, který s  jeho konáním 

souhlasil.
Těm všem patří velký dík z  mé 

strany a  samozřejmě obyvatelům 
Týniště a okolí, že si našli chvilku 
v předvánočním čase a na koncert 
zavítali.“

Má to snad znamenat, že letošní 
adventní koncert nebyl posled-
ním?

„Určitě ne, pokud bude mini-
málně takový zájem, jaký byl letos, 
tak Jaroslava Svěceného oslovím 
i v příštích letech. Věřím tomu, že 
si na nás i při jeho pracovním vytí-
žení chvilku najde,“ dodala Vladi-
míra Lesenská.

Milan Školník

   

Žáci devátých tříd se zúčastnili 
akce pořádané Střední odbornou 
školou a  Středním odborným uči-
lištěm, Hradec Králové, Vocelova 
1338 ve spolupráci s  Magistrátem 
města Hradec Králové. Byly připra-
veny tradiční soutěže, ale v novém 
zajímavějším pojetí.

Akce se uskutečnila  v  pátek 
16. září 2016 od 9.00 do 13.00 ho-
din v areálu střední školy ve Voce-

lově ulici. Žáci si zde v soutěžních 
i nesoutěžních disciplínách vyzkou-
šeli svou zručnost a důvtip v obo-
rech jak řemeslných, tak studijních. 
Chlapci i  dívky zde měli možnost 
prokázat svoji tvořivost a šikovnost. 
Soutěžní disciplíny byly koncipová-
ny tak, aby tým uplatnil svoji sílu, 
kreativitu, logické myšlení a  další 
široké spektrum dovedností.

Za školu se zúčastnila tři soutěžní 

   

družstva po šesti lidech a šest členů 
doprovodného týmu, pro které byl 
také připraven atraktivní program.

SOŠ a  SOU Vocelova připravu-
jí profesionály v  automobilních, 
dopravních a  stavebních oborech 
s širokým uplatněním na trhu prá-
ce. A  právě tyto technické obory, 
po kterých je na trhu práce vysoká 
poptávka, zde byly hravou formou 
představeny.

Každé soutěžní družstvo absol-
vovalo šest stanovišť zaměřených 
k oborům vyučovaným na pořáda-
jící škole – například automecha-
nik, dopravní prostředky, instalatér, 
tesař, klempíř.

Družstva žáků naší školy se ze 30 
zúčastněných umístila na 5., 9. a 12. 
místě.

Mgr. Dana Martinková

Den PRO Vás
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22. 11. jsme uspořádali v rámci 
Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání besedu pro ro-
diče s Mgr. Renatou Hejnovou na 
téma Zápis do 1. třídy.

Předškolní děti besedovaly 
v městské knihovně.

Pěvecký sboreček vystoupil na 
náměstí při rozsvícení vánoční-
ho stromu a v Petrovicích přivítal 

Barborky.

V  adventním týdnu se rodiče 
a děti sešli na vánočním modelo-
vání ryb z keramické hlíny, zpívá-
ní a přátelském posezení.

5. 12. předal dárky dětem čert, 
Mikuláš a anděl.

6. 12. přijelo do školky divadlo 
s pohádkou Vánoce se Zlatým klí-
čem.

Bc. Iva Štulířová

Jednoho listopadového dne se 
děti z Mateřské školy Město vydaly 
na výlet do planetária do Hradce 
Králové. Celý týden jsme si spo-
lečně vyprávěli o  vesmíru, prohlí-
želi encyklopedie, stavěli rakety 
z  nejrůznějších materiálů, hráli si 
na astronauty, dozvídali se mnoho 
zajímavých informací o  sluneční 
soustavě a jejích planetách…

Planetárium na Novém Hrad-
ci nabízí mimo jiné i  PROGRAM 
S  ASTRONOMICKOU POHÁD-

KOU upravený pro předškolní děti. 
Nově postavené moderní digitální 
planetárium přibližuje vesmír ve 
třetí dimenzi, takže není divu, že 
projekční sál s  nakloněným hledi-
štěm nás všechny fascinoval. Půso-
bivý výklad pracovníků planetária 
uzpůsobený možnostem chápání 5 
- 6letých dětí umocňovala možnost 
promítané objekty zvětšovat a při-
bližovat.

Děti se tak nenásilně seznámi-
ly se souhvězdími, naší planetou 

Zemí, přistáli jsme na Marsu, pro-
hlédli jsme si Měsíc. Velice zají-
mavá byla možnost prohlédnout 
si vesmírnou stanici ISS, která nad 
našimi hlavami ve skutečnosti obí-
há zhruba ve 400 km. Dozvěděli 
jsme se, kromě jiného, že se na této 
trvale obydlené stanici astronauti 
střídají pravidelně po 6 měsících.

Za odměnu děti zhlédly animo-
vanou pohádku O krejčím a Měsí-
ci, která jim srozumitelně přiblížila 
střídání jednotlivých fází Měsíce.

Celý program byl velice zajímavý 
a poutavý, což dokládá, že děti vy-
držely sedět po celou dobu a úžasně 
spolupracovaly s pracovníky plane-
tária. Dokázaly aktivně reagovat, 
odpovídat na otázky, spontánně se 
ptaly na to, co je zajímalo.

Na závěr naší návštěvy jsme se šli 
společně podívat do jižní kopule, 
kde jsme mohli pozorovat skvrny 
na Slunci hvězdářským dalekohle-
dem.

Bc. Jitka Hoblová

ListOPAD A PROsinec V mAteřskÉ škOLe – městO

VýLet DO VesmíRu

   

■  Úterý 3. 1. PeDiGOVá DíLnA od 17.30 hod. 
Pokračování pravidelných setkání nad přírodními proutky pedigu. 
Plést můžete ošatky, košíky, zvonečky, tácy nebo rovnou létající balón. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem, 
omezený počet míst.

■  Úterý 10. 1. fimO DíLnA od 17.30 hod. 
Podvečerní dílna pro dospělé i starší děti. Ozdobíme si lžičky a víčka ke 
skleničkám. Budeme modelovat, míchat barvy a čarovat s polymero-
vou hmotou. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, 
předem.

■  Středa 11. 1. hRAJeme OsADníky Z kAtAnu 16.30 – 18 hod. 
V našem herním klubu vás naučíme hru, která je vhodná pro rodinu, 
kamarády, dvojice, i více hráčů. Vstupné 20 Kč. Přijít můžete rovnou, 
bez přihlášení.

■  Úterý 17. 1. PeDiGOVá DíLnA od 17.30 hod. 
Další pokračování pedigových hrátek, vítáme začátečníky i pokročilé. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■  Neděle 22. 1. Zimní PLetky 9.30 – 16.30 hod. 
Celodenní pletení z pedigu nebo jednotlivé dílny smaltování, quillin-
gu, encaustiky. Rozpis na samostatném plakátku. Přihlaste se, prosím, 
předem, omezený počet míst.

V rámci akce Rozsvícení stromečku na náměstí jsme měli, tak jako již 15 
let, otevřenou naši PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU ve Sluníčku. Kromě 
neděle byla otevřena ještě další dva dny nejen pro veřejnost, ale i pro děti 
ze školy v Týništi a pro okolní školy. V neděli navíc byla v přízemí otevřena 
kavárna MC Ratolest, kde maminky nabízely nejen sladké občerstvení, ale 
i teplé nápoje. Součástí výstavy byla i dílna pro děti a čertovská vesnička. 
Během nedělního odpoledne k  nám zavítala spousta lidí, kteří si odná-
šeli zakoupené dárečky a dekorace, nebo se jen nechali u nás inspirovat 
a prohlédli si výrobky dětí či dospělých. V pondělí a v úterý nás navštívily 
děti ze ZŠ Týniště a Borohrádku a také se přišly podívat děti z MŠ Město. 
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se zase za rok.

Během prosince se u nás vystřídalo 12 tříd 1. stupně ZŠ v Týništi, kde si 
ve VÁNOČNÍCH DÍLNÁCH děti vytvořily originální dárky či dekorace. 
V nabídce bylo 9 dílen s různou tématikou, každá třída si vybrala podle 
věku nebo zájmu. Tradičně si u nás děti například vyzkoušely práci s ke-
ramickou hlínou nebo dekoraci na malých čtverečkách s názvem Inchies.

Do roku 2017 přejeme všem lidem hromadu zdraví, 
spokojenosti a samozřejmě také hodně Sluníčka.

Jana Kalousová, Jana, Bahníková, Eva Jenčíková
Foto z vánoční výstavy naleznete na čtvrté straně obálky

■ V neděli 8. ledna se uskuteční 
tradiční novoroční koncerty mladého týnišťského big bandu.
Hlavním hostem kapely bude nejen v Týništi nad Orlicí populární zpě-
vák Martin Růža. Dva koncerty se začátky ve 14. a 17. hodin proběhnou 
v sále Kulturního domu. 

■ V pondělí 16. 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.
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V týništi nAD ORLicí A OkOLí Je ZAVáDěn nOVý mODeL PečOVAteLskÉ sLuŽby

PODěkOVání

ROk 2016 V GALeRii JAROsLAVA DOstáLA

   

Jménem Geriatrického centra 
bych ráda vyjádřila velké podě-
kování všem, kteří podpořili Ad-
ventní koncert Marcely Holano-
vé, Michaely Gemrotové a  Nelly 
Řehořové. Jako každoročně jej 
zorganizoval pan David Novotný, 
a  to za podpory Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Záštitu 
přijaly místopředsedkyně zdra-
votního výboru Poslanecké sně-
movny Mgr. Soňa Marková a  sta-

rostka Týniště nad Orlicí Ing. Jana 
Galbičková. Koncert se uskutečnil 
27.  listopadu  2016 v  Kulturním 
domě Týniště nad Orlicí. Po celou 
dobu byl provázen příjemnou at-
mosférou.

Představila se nám mladičká 
zpěvačka a herečka Nelly Řehořo-
vá, která nám mimo jiné zazpívala 
ústřední píseň rodinné kome-
die Strašidla od Zdeňka Trošky 

   

Se začátkem roku bych rád prove-
dl shrnutí uplynulého roku spolku 
Galerie Jaroslava Dostála, Týniště 
nad Orlicí. Myslím si, že uplynu-
lou sezónu můžu hodnotit kladně. 
Povedlo se několik úspěšných akcí. 
Největší z  nich bylo spolupořádání 
akce s názvem Hudečkovy Častolo-
vice, která proběhla v  červnu. Tato 
velká výstavní akce, která měla za 
úkol připomenout výročí malířů 
Antonína Hudečka a jeho syna Jiří-
ho Hudečka, se konala na několika 
místech a  přivedla do Častolovic 
spoustu milovníků umění. Obrazy 
našeho Jaroslava Dostála byly při 
této akci vystaveny celý červen 
v místní zámecké galerii a ve výstav-
ních prostorách na radnici byly vy-
staveny naše obrazy Oldřicha Miři-
jovského, Václava Macháně, Václava 
Šenka, Josefa Obsta a další.

Naše galerie se podílela zapůjče-
ním obrazů i na výstavě v Lípě nad 
Orlicí k  620 letům obce. Jaroslav 
Dostál se narodil v  roce 1891 na 
Dlouhé Louce, proto i Lípa nad Or-
licí ho vnímá jako svého malíře.

Další akcí, kterou spolupořádal 
náš spolek, byla výstava místního 
malíře Jirky Michálka v  Městské 
knihovně v  Týništi nad Orlicí. Na 
výstavu naše galerie zapůjčila 15 
obrazů a podílela se na akci i orga-
nizačně. Větší část vystavených prací 
pana Michálka byla následně převe-
zena do knihovny v  Častolovicích, 
kde výstava pokračovala v měsících 
listopadu a  prosinci. V  roce 2016 
probíhal i běžný provoz naší galerie 
v Komenského ulici 333, kde nás na-
vštívilo mnoho příjemných návštěv-
níků. Na adventní neděli jsme pro 
vás jako každý rok připravili drobné 
občerstvení a  klidnou předvánoč-
ní atmosféru. Podařilo se i  rozšířit 
sbírkový fond naší galerie. Zde bych 
rád poděkoval především dárcům, 
kteří nám nezištně darovali pro naši 
galerii obrazy, fotografie, nebo jiné 
vhodné předměty. Jmenovitě bych 
rád poděkoval rodině Honzy Malé-
ho, Ludvíku Uhlířovi, Jirku Václaví-
kovi, Evě Drábkové, Josefu Končic-
kému, Karlu Voříškovi, Jitce Pažitné, 
Beranovým a dalším.

   

s  názvem Láska patří i  ke straši-
dlům, jež měla premiéru v  srpnu 
2016. V  podání zpěvačky Marce-
ly Holanové jsme měli možnost 
se zaposlouchat do italštiny a  to 
v  písničce Ráno (Strano), kterou 
původně nazpívala její italská 
kolegyně Anna Rusticano. Připo-
mněla nám několik známých me-
lodií, včetně velmi oblíbené písně 
„Jestli je na nebi Bůh“. Adventní 
koncert byl zakončen úžasným 

vystoupením operní a muzikálové 
zpěvačky, laureátky řady soutěží, 
Michaely Gemrotové. Své umění 
nám předvedla v  pěveckém před-
nesu vánočních, muzikálových 
i operních písní.

Výtěžek z  této akce je 4.987 Kč 
a  bude využit pro potřeby našich 
klientů.

Marie Vacková
ředitelka GC

   

Pro rok 2017 bych vás rád upo-
zornil, že chystáme na březen 2017 
do Městské knihovny v Týništi nad 
Orlicí výstavu fotografa Ludvíka 
Uhlíře. Dále bych rád upozornil, že 
od 1. 3. 2016 funguje na facebooku 
skupina Týniště nad Orlicí – toulky 
minulostí. Na provozu a obsahu této 
skupiny se spolupodílí naše Galerie 
Jaroslava Dostála, z.s. Všichni jste 

zváni do naší skupiny, kde nalezne-
te tisíce starých fotografií a  doku-
mentů o historii Týniště nad Orlicí 
a jeho okolí. Obsah je každý všední 
den doplňován.

Dále vás zvu do naší Galerie Jaro-
slava Dostála na prohlídky po tele-
fonické dohodě na tel. 602 144 832. 
Děkuji vám všem za přízeň.

Štěpán Tomašík, předseda spolku

     

Komunitní centrum Petrklíč, 
z.s., realizuje v  deseti regionech 
České republiky s  podporou Ev-
ropského sociálního fondu soci-
ální inovaci 3S, která představuje 
nový model poskytování pečova-
telské služby. Území města Týniště 
nad Orlicí bylo do tohoto inovač-
ního programu rovněž zařazeno 
a  zájemci o  pečovatelskou službu 
tak mají na výběr mezi tradičním 
a inovativním modelem.

Model Pečovatelská služba 3S 
byl vyvinut s ohledem na skutečné 
potřeby uživatelů služby a využívá 
moderní německý model práce 
s  uživatelem. Služba je poskyto-
vána ve standardní kvalitě a  je ze 

stejných podmínek dostupná ne-
jen ve městech, nýbrž i na venko-
vě. Řízení a  organizace služby je 
zaměřeno na efektivitu ve vztahu 
k veřejným rozpočtům, služba má 
být pro veřejnou správu výrazně 
levnější než tradiční model. Uži-
vatel přitom hradí stejnou částku, 
jako v tradičním modelu a úspor je 
dosahováno přesným plánováním 
a efektivní organizací práce.

O  pečovatelskou službu v  ino-
vačním modelu 3S lze požádat 
na telefonním čísle 736 520 119. 
Koordinátor služby si se zájem-
cem o  službu nebo jeho rodinný-
mi příslušníky sjedná bezplatnou 
schůzku přímo v  Týništi nad Or-

licí a  podrobně vysvětlí způsob 
poskytování služby. V  případě 
zájmu pak bude provedeno bez-
platné sociální šetření v  domác-
nosti budoucího uživatele služby. 
V případě vzájemné dohody bude 
následně sepsána smlouva o  po-
skytování služby a  nejpozději do 
dvou týdnů bude poskytování 
služby zahájeno. Uživatel hradí 
službu jednou měsíčně na základě 
jím potvrzeného výkazu provede-
né péče. Cena služby je nastavena 
v  souladu s  platnou legislativou 
a  nepřevyšuje cenu služby posky-
tované v  tradičním modelu. Měs-
to Týniště nad Orlicí bude mít ze 
strany poskytovatele dlouhodobě 

garantováno, že dotační spolu-
účast města Týniště nad Orlicí na 
provedené službě bude o 50 % niž-
ší, než dotační spoluúčast posky-
tovaná službě v tradičním modelu, 
která již na území města Týniště 
nad Orlicí působí. Tato úspora 
byla v  roce 2015 prokázána pilot-
ním provozem a nezávisle ověřena 
experty Ministerstva práce a soci-
álních věcí České republiky.

Potřebujete pečovatelskou služ-
bu? Vyzkoušejte její moderní mo-
del! Zavolejte na 736 520 119 nebo 
navštivte www.petrklice.cz.

Daniela Šálová,  
regionální koordinátor, Dobruška
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DiVADeLní PLes 28. LeDnA 2017 Ve ZnAmení POmáDy A ROck ´n´ROLLu

     

Loňský divadelní ples se velice 
vydařil a  spokojení návštěvníci se 
již dnes hlásí o  svá místa na dru-
hém divadelním plese. Ten je le-
tos ve znamení 50. a 60. let. Doba 
rock’n’ rollu, pomády, swingu 
a electro-swingu.

Jak již z  plakátů vyplývá, jedná 

se o  ples imaginární střední školy 
divadelní kdesi v  Americe. Kapela 
zkouší hity té doby a  my pro vás 
připravujeme výzdobu, koktejl na 
uvítanou, fotokoutek, předtanče-
ní a  další překvapení. Nechte se 
inspirovat Pomádou - Pin up sty-
lem, puntíkatými šaty, koženými 

bundami, roztleskávačkami, kec-
kami a  nagelovanými vlasy. Hraje 
kapela DiJazzTiva a  DJ Smetana, 
který vám bude vyplňovat čas 
o  přestávkách kapely. Koukněte 
na pozvánku na youtube.com a do 
vyhledávače zadejte divadelní ples 
Albrechtice. Předprodej lístků, tře-

ba jako dárek pod stromeček na 
telefonu 607 821 885 nebo e-mailu 
proche@seznam.cz.

28.  ledna se na vaši návštěvu 
těší divadelníci z Ufa. Ples se koná 
v Albrechticích nad Orlicí U pana 
Krba.

Jiří Proche

nOVý ŽiVOt stARých knih Aneb kAm s nimi?

     

V  knihovně se stále častěji se-
tkáváme s tím, že k nám přicházejí 

lidé a nabízejí knihy. Důvody jsou 
stále stejné - stěhování, pozůstalost 
nebo malování. Hodit do kontejne-
ru je nechtějí. Některé knihy upo-
třebíme, ale co s  ostatními? Jedna 
z možností se nabízí, a to spoluprá-
ce s antikvariáty.

Časopis Týden udělal sondu po 
českých antikvariátech. Provozo-
vatelé antikvariátů tvrdí, že staré 
knihy se kupují čím dál tím méně. 
Ale přesto ještě mezi lidmi exis-
tují poklady, na kterých dokonce 
mohou i  vydělat. A  kdo jsou zá-
kazníci antikvariátů? Z 80 procent 
sběratelé, kteří shání zboží ve vý-
borném stavu a  kompletují si své 
sbírky. Vykupují se tedy knihy ve 
výborném stavu a  platí pravidlo - 
čím starší, tím lepší. Sběratelé mají 
zájem o  ucelené edice, zajímavé 

nakladatele, anebo sbírají stejný ti-
tul vydaný u  různých nakladatelů. 
To vše samozřejmě ovlivňuje cenu 
při výkupu. Cenu zvedá věnování 
od autora, kvalita papíru a kožená 
vazba.

Do obchodování hodně zasáhl 
Internet, přes který se hojně prodá-
vají a  nakupují knihy. To má však 
jedno úskalí, a to, že nevidíte, v ja-
kém stavu kniha je.

Shrnutí, co se dobře prodává 
a tedy i vykupuje:

Ottův slovník naučný
Leporela a dětská literatura z 50. 

let - rozhodující pro cenu je kvalita 
obrázků.

Dobrodružná literatura z období 
před 2. světovou válkou, kde je roz-
mezí 400 -20 000 korun.

Česká próza a  poezie Nezval, 

Wolker, Seifert - cena stoupá s ilu-
strací, zvlášť ceněny jsou od malíř-
ky Toyen, Štýrského.

Technická literatura - vydaná 
před rokem1948, tam je hodnota až 
5000 Kč.

Místopisy, publikace o  různých 
lokalitách, cena je kolem 200 Kč 
a  roste s  počtem obrázků a  dobo-
vých dokumentů.

Erotická literatura 19. století.
Dějiny umění - PIJOAN, jsou 

také dobrým artiklem, čím starší 
vydání, tím cena roste.

Na závěr přidáme několik in-
ternetových adres na antikvariáty: 
www.antik-fryc.cz, www.antikvari-
at11.cz a v nejbližším okolí v Hrad-
ci Králové je to např. www.antikva-
riat390.cz

 Věra Bouzková

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

Tel.: 605 254 511
můžete i SMS. 
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■ 12. 1. (Čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: svíčky

■ 19. 1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské knihOVně,
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

Plánujeme:

■ Besedu o Homeopatii

mAteřskÉ centRum RAtOLest

DALší Akce V LeDnu:

kontakty výboru mc Ratolest:

J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

činnost mc Ratolest podporuje město týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC leden

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

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

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

ÚT

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

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

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

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

sT

HeRnA
BATOlÁTKA 8-16 měsíců

ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

09:00-11:30
od 10:00

10:00-11:00

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

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

ČT soukr. angličtina soukromá Angličtina 15:00-18:00

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

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

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

kuLtuRní, sPOLečenskÉ A sPORtOVní Akce - LeDen 2017
datum- den čas název místo konání

Út 3. 1. 17:30
PeDiGOVá DíLnA
Pokračování pravidelných setkání nad přírodními proutky pedigu.
Plést můžete ošatky, košíky, zvonečky, tácy nebo rovnou létající balón.

DDM Sluníčko

Ne 8. 1. 14:00 a 17:00 novoroční koncerty mladého týnišťského big bandu.
Hlavním hostem kapely bude populární zpěvák Martin Růža. Začátky ve 14. a 17. hodin. Sál kulturního domu

Út 10. 1. 17:30
fimO DíLnA
Podvečerní dílna pro dospělé i starší děti. Ozdobíme si lžičky a víčka ke skleničkám. Budeme 
modelovat, míchat barvy a čarovat s polymerovou hmotou.

DDM Sluníčko

St 11. 1. 16:30 – 18:00 hRAJeme OsADníky Z kAtAnu. V našem herním klubu vás naučíme hru, která je vhodná 
pro rodinu, kamarády, dvojice, i více hráčů. DDM Sluníčko

Čt 12. 1. 20:00 Večerní DíLnA pro rodiče Téma: svíčky MC Ratolest

So 14. 1. 8:00 – 13:00 speciální celostátní výstava králíků Rexů Areál chovatelů

Ne 15. 1. 18:00 taneční polepšovna Kulturní dům

Po 16. 1. 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Sál ZUŠ

Út 17. 1. 17:30 PeDiGOVá DíLnA - další pokračování pedigových hrátek, vítáme začátečníky i pokročilé DDM Sluníčko

Čt 19. 1. 10:00 Pohádkové čtení a tvoření (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih) Městská knihovna

Ne 22. 1.

6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

9:30 -16:30
Zimní PLetky
Celodenní pletení z pedigu nebo jednotlivé dílny smaltování, quillingu, encaustiky.
Rozpis na samostatném plakátku.

DDM Sluníčko

18:00 taneční polepšovna Kulturní dům

So 28. 1. 19:30 XXV. Jubilejní PLes PRAcuJících
Hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá MěV KSČM Sál hotelu Orlice
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českObRAtRská cíRkeV eVAnGeLická

     

„[…] on vás bude křtít Duchem 
svatým a ohněm.“

Lukáš 3, 15-17

Janův křest byl vyznáním hříchů. 
Vytažením kostlivce ze skříně. Vy-
znání viny přináší dočasnou úlevu. 
Už nelžeme sami sobě. Ovšem vy-
tažený kostlivec před námi sedí na 
židli dál. Kdo říká, že Bůh odpustí 
vinu jen proto, že ji člověk vyznal? 
Janův křest i  každé vyznání vin je 
samo osobě jen jakési placebo: 
člověk se vypovídal a je mu pro tu 
chvíli lépe.

Janův křest potřebuje pečeť Du-
cha. Potvrzení, že křtem se objek-
tivně něco stalo. Pečeť, „razítko“ 
Ducha dává Janovu křtu až Ježíšova 

smrt na kříži za hřích nás všech.
Jan nejdříve mluví o ohni a du-

chu (v  orientálních jazycích o  vě-
tru), pak o  čištění obilí na mlatu 
(větrem-duchem) a pálení plev oh-
něm. Jan ohlašuje, že Kristus přine-
se konečné rozdělení mezi lidmi. 
Podle skutků nejde lidi rozdělit na 
dobré a zlé – u každého se najdou 
dobré i zlé skutky. I malé zlo nebo 
malé dobro dovedou přehodit vý-
hybku životů druhých lidí. Podle 
toho nejde lidi rozlišit. Jen víra/
nevíra v Kristovu smrt a zmrtvých-
vstání rozděluje konečně, kdo je 
dobrý a kdo zlý. Kdo je zrno a kdo 
pleva.

Nebeský Otče, upomeň se na náš 

křest a na jeho předrahou cenu, na 
kříž svého Syna. Hleď, zda jsme 
nesešli na cestu tísně a veď nás po 
cestě věčnosti. Amen.

Píseň:
1. Kriste, jenž jsi smrt podstou-

pil, abys z smrti nás vykoupil, to my 
k tvé cti vyznáváme, z toho ti chvá-
lu vzdáváme.

2. Ó ať, prosíme, daremní to naše 
vyznání není; dej nám moc tvé 
smrti míti, v ní tebe účastni býti.

3. Toho’s  na Otci zasloužil, aby 
nás svým Duchem dařil, jímž v těle 
hřích umrtvuješ, k sobě na kříž při-
pojuješ.

4. Bez té drahé účastnosti nikdo 
nedojde milosti ani hříchů odpuš-

tění podle tvého zaslíbení.
5. Království své tak napravuj, 

účastností svou v nás kraluj, hřích 
aby víc nepanoval, v  těle našem 
moc pozbýval.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 312 Kriste, jenž jsi smrt podstou-
pil (nápěv 1561, text B. Jan Augusta 
1541)

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

8. 1. – 10.30 h bohoslužby s Ve-
čeří Páně a nedělní školou.

Jaroslav Matuška

ZPRáVA O činnOsti městskÉ POLicie – ListOPAD 2016

   

■ Dne 5. 11. 2016 v nočních hodinách u kontrolního stanoviště 
na Mírovém náměstí byli přistiženi mladíci znečišťující veřejné 
prostranství. S přestupkem nesouhlasili, a proto byla věc ozná-
mena k vyřešení přestupkové komisi.

■ Dne 8. 11. 2016 večer bylo řešeno oznámení na porušení ob-
čanského soužití vyhrožováním. Intenzita útoku nebyla v takové míře, že by 
došlo k porušení zákona. Vyřízeno na místě.

■ Dne 8. 11. 2016 bylo ve večerních hodinách řešeno odchycení psa cizím ob-
čanem mimo území města Týniště nad Orlicí a přilehlých obcí. Ve věci byl vy-
rozuměn starosta obce, kde byl pes odchycen, aby se o psa jako o nález podle 
občanského zákoníku postarala ta obec, kde byl pes nalezen.

■ Dne 9. 11. 2016 v dopoledních hodinách bylo přijato oznámení o nabízení 
služeb za elektřinu ve formě podomního prodeje. Muže se nepodařilo zjistit. 
Následně odpoledne si ten samý muž naběhl, když nabízel služby za elektřinu 
veliteli MP v jeho domě. Po zjištění totožnosti byl předveden na městskou po-
licii, vyslechnut a věc byla oznámena přestupkové komisi pro porušení naříze-
ní obce o zákazu podomního prodeje. Muži hrozí pokuta až 30 tisíc.

■ Dne 9. 11. 2016 v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení o kráde-
ži zboží v prodejně potravin, kdy muž vložil zboží do kapsy a pokusil se jej 
pronést přes pokladnu. V okamžiku, kdy se jej pokusila prodavačka zadržet, 
muž zboží vyhodil a z prodejny utekl. Na základě kamerového záznamu a spo-
lupráce s kolegy z OO PČR byl muž ztotožněn a byla mu uložena bloková 
pokuta.

■ Dne 10. 11. 2016 byl řešen poměrně zásadní problém s volně pobíhajícím 
psem, který bránil lidem jdoucí do firmy Assa Abloy projít po komunikaci, 
přičemž na ně útočil. Hrozila zde možnost i použití služební zbraně, aby byl 
ochráněn život a zdraví občanů. Pomocí kolegů z obvodního oddělení byl vy-
rozuměn majitel, který si psa zabezpečil. Věc je jako přestupek proti pořádku 
v územní samosprávě oznámena přestupkové komisi, kde pachateli hrozí po-
kuta až 30 tis. korun.

■ Dne 11. 11. 2016 odpoledne bylo přijato oznámení o odstaveném naboura-
ném vozidle na parkovišti U Dubu. Byl zjištěn majitel vozidla a upozorněn na 
vzniklé protiprávní jednání, výši pokuty a nákladů za odstranění vozidla. Po 
výzvě vozidlo ihned odstranil.

■ Dne 12. 11. 2016 po půlnoci bylo přijato oznámení od občana, že v blízkosti 
jeho obydlí se nachází mladý pár, který na sebe křičí a pravděpodobně dochází 
i k napadání. Na místě byl ztotožněn mladík s dívkou, kteří uvedli, že měli ro-
zepři a při této došlo k vyhrožování, křiku. Pár byl poučen o právních násled-
cích rušení nočního klidu a o možnosti projednání přestupků u přestupkové 
komise. Jednání se již neopakovalo.

■ Dne 12. 11. 2016 v noční době byli strážníci upozorněni na podivné chování 
jednoho z hostů nočního zařízení, kdy slovně obtěžoval návštěvnice a pořád je 
sledoval. Ženy sdělily, že přestože je fyzicky nenapadl, cítily se velmi nepříjem-
ně a raději společně odešly. Po provedené kontrole byl muž ztotožněn, jednalo 
se o silně podnapilého cizince. Kolegové od PČR prověřili správnost údajů 
a následně byl muž pro opilost vykázán ze zařízení.

■ Dne 16. 11. 2016 v odpoledních hodinách byl řešen konflikt mezi občany, 
kdy byla majitelka psa upozorněna na povinnost úklidu psích exkrementů. 
Ta na to reagovala podrážděně a celé okolí začala urážet sprškou nadávek. Věc 
byla oznámena k přestupkové komisi pro přestupek znečištění veřejného pro-
stranství a urážku jiné osoby.

■ Dne 18. 11. 2016 ve večerních hodinách byl na žádost oznamovatelky vy-
veden z jejího bytu podnapilý přítel, který ji měl urážet a vyhrožovat. Protože 
se jedná o osoby sobě blízké, byla oznamovatelka poučena o možnosti podat 
návrh na projednání přestupku k přestupkové komisi.

■ Dne 19. 11. 2016 bylo po 1:00 hod. z kontrolního stanoviště na Mírovém 
náměstí zabráněno fyzickému kontaktu a výtržnosti, kdy podnapilý muž bez 
důvodu fyzicky napadl dvě dívky. Po předvedení na služebnu MP počal být 
agresivní i na strážníky, začal je ohrožovat, proto bylo rozhodnuto o jeho pře-
vozu na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Muž kromě poku-
ty u přestupkové komise bude muset také uhradit náklady za odvoz a ubyto-
vání na záchytné stanici.

■ Dne 27. 11. 2016 okolo 5:00 hod. byla požádána hlídka MP o asistenci při zá-
kroku proti opilému hostu v nočním baru, kdy ten vyhrožoval dalším hostům. 
Věc je v řízení policie ČR.

■ Dne 27. 11. 2016 v ranních hodinách při konání chovatelských trhů jeden 
z návštěvníků na drzo vjel na soukromý pozemek majitele přilehlé nemovi-
tosti, zapáskoval si auto červeno-bílou páskou a šel nakupovat na trhy. Jakmile 
toto počínání zjistil majitel, přivolal společnou hlídku strážníka a  policisty. 
Muž se k činu doznal a jako přestupek proti občanskému soužití a majetku byl 
oznámen přestupkové komisi.

■ Dne 30. 11. 2016 ve večerních hodinách byla na žádost policie ČR provedena
asistence a další činnost spočívající v pátrání po pachateli trestné činnosti.

■ Od 19. 11. 2016 byly z důvodu objížďky silnice I/11 obchvat Týniště n/O spo-
lečně s policií ČR prováděny v ranních a dopoledních hodinách, v době, kdy je 
zvýšený pohyb osob po náměstí dětí do školy, školky, důchodců na polikliniku 
dopravně bezpečnostní akce spočívající v měření rychlosti, kontroly průjezdu 
těžkých vozidel s cílem co nejvíce uchránit tyto skupiny před vozidly projíž-
dějící přes město.

Martin Štěpánek
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Ze stARých JíZDních řáDů i.

Konec kalendářního roku zname-
ná v mnoha odvětvích lidské činnos-
ti loučení se starým a vítání nového. 
Na železnici tomu tak léta letoucí 
nebylo, ale od roku 2002 je přelom 
roku spojen také se změnou jízdní-
ho řádu. Do té doby vstupoval nový 
jízdní řád v  platnost obvykle kon-
cem května, což byla tradice z časů, 
kdy se ještě vydával zvlášť pro zimní 
a letní období (naposled v r. 1957).

Jak jsme si už mnozí všimli, od 
11. prosince jezdí vlaky ponovu. Na 
pár dní se tato událost stala hlav-
ním tématem novinových článků 
a  televizního vysílání. Pojďme tedy 
i my nahlédnout do tabulek jízdních 
řádů, nikoli však do aktuálních, ale 
naopak do těch nejstarších. Třeba 
z nich vyčteme něco zajímavého.

Adam Prokeš

Popis JŘ 1 (na vedlejší straně)
První jízdní řád pro trať Choceň 

– Broumov. Vydán ve Vídni 1.  čer-
vence  1875 soukromou společností 
Rak. – uh. státní dráhy. Jezdily dva 
páry smíšených vlaků denně. Vozily 
se nákladní vagóny společně s osobní-
mi vozy I., II. a III. třídy. Zatím byly 
v  provozu pouze stanice, mezilehlé 
zastávky vznikaly až postupně v dal-
ších letech. Jízdní doba byla cca 5 h 
45 min, dnes jezdí nejrychlejší spoj 
v  této trati 2 h 19 min. Zajímavost: 
žst. Čermná n. Orlicí nesla název Ko-
runka-Jelení. (archiv L. Koldinského)

Popis JŘ 2 (vpravo) 
Rok 1900 - část jízdního řádu 

z  Prahy do pruského Mittelwalde 
(dnes polské Międzylesie). Po straně 
listu je uveden název železniční spo-
lečnosti, která trať postavila a provo-
zovala. Všimněme si pouze dvanácti-
hodinového časového formátu. Např. 
R 404 odjížděl z Prahy v 1.55 po po-
ledni a přijížděl do Hradce Králové ve 
4. 49. Zajímavost: žst. Hradec Králo-
vé – Slezské předměstí a Doudleby n. 
Orlicí tehdy byly pouze zastávkami, 
stejně tak Praskačka a Káranice. (ar-
chiv ČD)

 
(pokračování příště)

týniště nAD ORLicí POsiLuJe městskOu POLicii

    

Na zastupitelstvu města dne 
12.  12.  2016 došlo k  rozhodnutí 
posílit městskou policii o dva nové 
členy. Rozhodnutí zastupitelstva 
bylo ovlivněno měnící se bezpeč-
nostní situací ve městě a také sna-

hou pokrýt službami policistů co 
největší časový prostor při službách 
ve městě. V  dosavadním počtu to 
nebylo technicky možné. Samo-
zřejmě toto posílení přinese nárůst 
nákladů na chod městské policie, 

ale ve chvíli, kdy se jedná o  jednu 
z mála možností zastupitelstva, jak 
zvýšit ochranu obyvatel města, jde 
o smysluplně vynaložené finance.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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ZhODnOcení fOtbALOVÉhO PODZimu 2016 V týništi nAD ORLicí

     

Právě skončený fotbalový pod-
zim nebyl, z  pohledu výsledků 
dospělých, příliš úspěšný. Lze kon-
statovat, že výkonnost mužstva 
dospělých má sestupnou tenden-
ci, ovšem výkonnostní propad se 
v této sezóně očekával a jako hlavní 
příčinu vidíme v  nasazení nového 
přestupního řádu v  amatérském 
fotbale. Nová pravidla k přestupům 
způsobila, že během měsíce června 
nám okolní oddíly doslova roze-
braly mužstvo dospělých, v té době 
stále bojující o  udržení krajského 
přeboru. To se nakonec nepovedlo 
a do bojů v I. krajské A třídě jsme 
nastoupili oslabeni o  12 (!) hráčů, 
většinou hráčů základní sestavy. 
Nedostatek hráčů jsme řešili maxi-
málním zapojením našich odcho-
vanců i  stávajících hráčů dorostu. 
Mladé a nezkušené mužstvo před-
vádělo dobré výkony, které ovšem 
ničily hrubé chyby téměř ve všech 
zápasech a  ty nás také stály tolik 
potřebné body. Výsledkem je po-
slední místo a  nedobré vyhlídky 
na záchranu. Větší zklamání než 
konečné umístění, je pro nás pří-
stup některých mladých hráčů 
k tréninkovému procesu i zápasům 
a budeme nuceni k tomu před jarní 
sezónou přihlížet!

Dorost měl v  krajském přeboru 
raketový start a  během úvodních 
pěti kol se dostal až na 2. místo 

tabulky. Potom ovšem přišly neče-
kané porážky, hlavně v  domácích 
zápasech, rozpad kádru (i  z důvo-
dů nutností využívat nejlepší hráče 
v mužstvu dospělých) a teprve v zá-
věru podzimu se výkonnost stabili-
zovala a  dorost se vrátil do středu 
tabulky, kam i výkonnostně patří.

Už třetí sezonu je nejúspěšněj-
ším celkem našeho oddílu mužstvo 
starších žáků. Po loňské mimořád-
né sezoně se očekával výkonnostní 
propad, ale mužstvo, které je velmi 
dobře vedené trenéry Edou Cínou 
a Rosťou Benešem, navzdory pesi-
mistickém předpokladům, skončilo 
na krásném druhém místě v  kraj-
ské soutěži. Jediným problémem 
tohoto celku je úzký kádr hráčů 
a tak pravidelně hráli i nejlepší klu-
ci z kategorie mladších žáků.

Mladší žáci, mužstvo Pavla Zítka 
a Ládi Virága, mělo během celého 
podzimu problémy se zraněními 
klíčových hráčů. Prakticky za celý 
podzim nehrálo mužstvo v  opti-
mální sestavě, přesto se s tím všich-
ni vypořádali velmi dobře a 5. mís-
to v krajském přeboru skupiny D je 
velmi dobré umístění!

Starší přípravka hraje už druhý 
rok okresní přebor. Letos částeč-
ně doplatila na slabší ročníky, ale 
v průběhu podzimu se kluci lepšili 
a  lze předpokládat, že pod odbor-
ným vedením trenérských bardů 

Vaška Zimy a  Ládi Richtera, kte-
rým ještě pomáhají hráči A  muž-
stva Martin Matoušek a  Štěpán 
Ráček, půjde mužstvo během jara 
výkonnostně nahoru.

Mimořádně úspěšný podzim má 
za sebou mladší přípravka. V létě se 
stal novým trenérem této kategorie 
Miloš Strnad (albrechtická fotbalo-
vá legenda) a sešla se mu výborná 
generace, kterou navíc, jako trenér, 
dokázal skvěle připravit. Po první 
porážce v úvodním turnaji se muž-
stvo rozjelo, do konce podzimu už 
nepoznalo porážku a  s  přehledem 
vede tabulku! Sledovat některé je-
jich zápasy je skutečně radost!

V  letošním roce jsme oficiálně 
založili i  kategorii těch úplně nej-
menších hráčů, kluků a holek škol-
kou povinných, tak zvanou před-
přípravku. Hlavní zásluhu na tom 
mají trenérští veteráni Láďa Gavula 
a  Jirka Hlaváč. Podařilo se jim se-
stavit kádr cca dvaceti kluků a rov-
nou se přihlásili do experimentu 
komise mládeže OFS, která se po-
kusila zorganizovat okresní přebor 
této věkové kategorie. Přihlásili 
jsme hned dvě mužstva a  kluci si 
poprvé zahráli v  dresech a  před 
vlastním publikem. Trenéři v zimě 
pořádají i  domácí halové turnaje 
a  tak je předpoklad, že se mládež 
pro fotbal nadchne a bude se dále 
zlepšovat!

Nejdůležitější a  pro nás zásadní 
událost letošního roku neproběhla 
na poli sportovním, ale na poli di-
plomatickém, kdy se našemu Spor-
tovnímu klubu podařilo získat do-
taci z MŠMT na rekonstrukci hřiště 
v Olšině. Ve spolupráci s MěÚ Tý-
niště nad Orlicí se koncem měsíce 
října rozjela stavební akce, které 
nemá v  historii oddílu obdoby. 
Kompletní rekonstrukce hrací plo-
chy, včetně nového závlahového 
systému a  dalších úprav, by měla 
být hotová do konce roku 2016. 
Ovšem připravenost hrací plochy 
by měla být až se startem podzimní 
sezóny 2017. Z toho plyne, že jarní 
sezóna bude pro náš oddíl hodně 
nestandartní a naši příznivci uvidí 
naše mužstva hlavně na stadionu 
nebo na hřištích okolních oddílů. 
To bude vyžadovat úzkou spolu-
práci v rámci SK, hlavně s oddílem 
atletiky, ale i  s  dalšími oddíly, pro 
které je stadion domovské sporto-
viště.

Na závěr musíme poděkovat za 
spolupráci a  podporu zastupitel-
stvu města Týniště nad Orlicí a ve-
dení Sportovního klubu. Věříme, 
že naší obětavou prací s  mládeží 
a  velkou mládežnickou základnou 
jim jejich podporu vracíme.

Ing. Šrajer Jan 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí
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Ještě náVRAt ObRAZem k týnišŤskÉ Desítce

ReŽisÉR hřebeJk beseDOVAL V kuLtuRním DOmě

   

Režisér oblíbených filmů, jako 
jsou Pelíšky, Pupendo či Šakalí léta, 
vystoupil v kulturním domě a podělil 
se s diváky o zajímavé zážitky ze živo-
ta i z natáčení. Jeho beseda proběhla 

v rámci 47. ročníku Týnišťského di-
vadelního podzimu a moderovala ji 
umělecká vedoucí divadelního sou-
boru Temno Eva Drábková.

Libor Koldinský
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