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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem co 

nejsrdečněji popřál jen to nejlepší 
a  především hodně zdraví do no-
vého roku 2019. Rok s  magickou 

osmičkou v historii naší země skon-
čil, ale rok následující bude rokem, 
ve kterém nás opět čeká celá řada 
životních rozhodnutí, úspěchů, ale 
bohužel i  zklamání. Důležité je se 
nevzdávat, neztrácet víru v  sebe 
a dokázat najít sílu čelit i méně pří-
jemným věcem v našem životě. Na-
slouchejme si a buďme k sobě vstříc-
ní a tolerantní, skutečně to pomáhá.

Skončil čas svátků, vánočního kli-
du a pohody. Většina z nás se vrací 
do zaměstnání, do hektického pro-
středí plného starostí a  problémů. 
Do života, ve kterém hrají hlavní roli 
především peníze. Energie, kterou 
jsme načerpali během několika svá-
tečních dnů, vystačí jen na krátkou 
dobu. Každý po čase potřebujeme 

dobít, načerpat energii a zastavit se.
Třeba jen proto, abychom našli 

cestu. Přeji vám všem do nového 
roku, abyste prožili během těch ná-
sledujících padesáti dvou týdnů ale-
spoň jednou za měsíc několik krás-
ných okamžiků nebo chvílí pohody. 
Jednoduše řečeno čas, který vám dá 
sílu a chuť dál fungovat v dnešním 
hektickém stylu života. Je dobré, aby 
každý z nás měl pocit, že svůj život 
jen nepřežívá, ale že si ho užívá, 
prožívá a  naplňuje. Abychom měli 
pocit, že zde nejsme „jen do počtu“. 
Přeji tedy všem, aby následujících 
365 dní roku 2019 uspokojilo vaše 
očekávání a  přání zdraví, štěstí 
a lásky. Aby příští rok splnil mnoho 
životních a  pracovních snů, přání 

a také předsevzetí. Bez snů a život-
ních cílů, které jsou jako maják na 
rozbouřeném moři, totiž naše životy 
ztrácejí smysl, směr, ale i skutečnou 
krásu. Byl bych opravdu rád, aby ka-
ždý z vás našel svůj maják.

A co bych si přál jako starosta asi 
nejvíc? Přál bych si, aby se celkově 
zlepšila nálada mezi lidmi, aby se 
k sobě chovali navzájem lépe a bylo 
kolem nás vidět více smíchu, spoko-
jenosti a  radosti. Jsem přesvědčen, 
že žijeme historicky v  té nejlepší 
době. Chtěl bych, aby rok 2019 byl 
pro všechny úspěšný a  dařilo se 
nám společně zase o kousek zlepšit 
a zpříjemnit život v našem městě.

Libor Koldinský – starosta města

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1596 o celkové výměře 200 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1607/1 a  části pozemku par. č. 
1606 o  celkové výměře 345 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro J. K., 
trv. byt.***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  01.  2019 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostovi města nájemní 
smlouvu podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
208/1 a  části pozemku par. č. 
208/3 o celkové výměře 42 m2 v k. 
ú. Rašovice u  Týniště nad Orlicí 
pro J. M., trv. byt. ***, za cenu 2 
Kč/m2/rok od 01. 01. 2019 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostovi města 
nájemní smlouvu podepsat.

4. Pronájem části pozemku p. č. 
104/2 o celkové výměře 72 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro O. V., 
trv. byt. ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  01.  2019 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostovi města nájemní 
smlouvu podepsat.

5. Záměr pronájmu pozemku p. č. 
1662/1 o výměře 0,8933 ha v k. ú. 
Týniště nad Orlicí,

6. pozemku p. č. 1662/4 o  výměře 
0,0860 ha v k. ú. Týniště nad Or-
licí, pozemku p. č. 1662/5 o  vý-
měře 0,3071 ha v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí, pozemku p. č. 1662/9 
o výměře 0,1273 ha v k. ú. Týniště 
nad Orlicí, pozemku p. č. 1662/10 

o výměře 0,0669 ha v k. ú. Týniště 
nad Orlicí, pozemku p. č. 1662/11 
o výměře 0,0615 ha v k. ú. Týni-
ště nad Orlicí. Jedná se o úpravu 
dle skutečnosti, nájemce zůstává 
stejný.

7. Plán zimní údržby komunikací 
a chodníků pro oblast Týniště nad 
Orlicí a  přilehlé obce Petrovice, 
Rašovice, Křivice a  Štěpánovsko 
pro zimní období 2018 – 2019.

8. Určení oddacích dnů pro svatební 
obřady na pátek od 10:00 do 14:00 
hodin a sobotu od 9:00 do 13:00 
hodin. Oddávajícími jsou určeni 
Libor Koldinský, PharmDr. Irena 
Černínová, Ing. Simona Gavláko-
vá, Mgr. Miloslav Beránek.

9. Plán inventur města Týniště nad 
Orlicí a  složení hlavní inventari-
zační komise a dílčích inventari-
začních komisí na rok 2018.

10. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-
2016184/VB/1, Týniště n.O., p.č. 
2037/45, Svoboda, kNN mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupená společností SIGNAL-
BAU a.s. se sídlem Moštěnská 
60/4a, 750 02 Přerov zastoupená 
společností Energomontáže Vo-
troubek, s.r.o. se sídlem Jiráskova 
318, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou a povinná město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

11. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti číslo SAP: 
16010-043910, název akce: Tý-
niště n.O.(RK), V. Opatrného, 
OBN mezi smluvními stranami: 
Česká telekomunikační infra-
struktura a.s., Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha 3 zastou-
pená společností TEMO – TE-
LEKOMUNIKACE, a.s. sídlo: 
U  Záběhlického zámku 233/15, 
106 00 Praha 10 zastoupená 
Ing. Stanislavem Marholdem, 
V. Nezvala 1329, 565 01 Cho-
ceň a  Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

12. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. G., bytem *** na období od 
1. 12. 2018 do 31. 5. 2019.

13. Výměnu bytu a uzavření nájem-
ní smlouvy p. V. O. bytem *** od 
1. 12. 2018 do 30. 11. 2021.

14. Zřízení komisí rady města (dle 
přílohy) v  počtu členů 7 včetně 
předsedy, a  pověřuje místosta-
rostu města dokončit nominaci 
členů finančního a  kontrolního 
výboru a členů osadních výborů.

15. Nominovaným členům výborů 
a komisí, kteří nejsou zastupiteli 
města, odměnu za výkon funkce 
2.000 Kč/rok.

16. Vyplacení odměny pro ředitele/
lky příspěvkových organizací 
Mateřská škola – U  Dubu, Zá-
kladní škola, Základní umělecká 
škola, Dům dětí a mládeže, Měst-
ská knihovna, Kulturní centrum, 
Geriatrické centrum a  Služby 
města Týniště nad Orlicí.

17. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí v soula-
du s  ustanovením § 30 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 160 000,00 
Kč na pořízení techniky do 6 
učeben (dataprojektory, televi-
zory).

18. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí navý-

šení odpisového plánu o  částku 
3 794,00 Kč z  důvodu nákupu 
interaktivní sestavy. Po úpravě 
bude odpisový plán pro rok 2018 
ve výši 28 346,00 Kč.

19. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Or-
licí v  souladu s  ustanovením 
§ 30. odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění přijetí účelového peněžní-
ho daru od společnosti ŠKODA 
AUTO a.s. ve výši 50 000,00 Kč 
za účelem podpory technického 
vzdělávání (vybavení kroužku 
Malý vědátor I. a II.) Při použití 
daru je nutné dodržet § 30, odst. 
3, zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů.

20. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí ceník akcí, pronájmu 
a  kroužkovného pro školní rok 
2018/2019.

21. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
ceník úhrad za úkony poskyto-
vané v  domově pro seniory od 
1. 1. 2019.

22. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
žádost na vyřazení a likvidaci ne-
funkčního majetku v souladu se 
Zřizovací listinou.

23. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žá-
dost o schválení upravení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
394 000,00 Kč pro pracovníky 
VPP. (Mzdové prostředky jsou 
poskytnuty z  dotace ÚP). Po 
úpravě bude limit mzdových 
prostředků pro rok 2018 ve výši 
6 794 000,00 Kč.

Usnesení č. 2
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 26. 11. 2018
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24. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  schválení snížení odpisového 
plánu o částku ve výši 112 951,00 
Kč. Po úpravě bude odpiso-
vý plán pro rok 2018 ve výši 
950 769,00 Kč.

25. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí uprave-
ní rozpočtu pro rok 2018 – pře-
suny mezi syntetickými účty dle 
žádosti.

26. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s ustanovením § 30 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního ve výši 24 200 Kč na vytvo-
ření programu na automatický 
výstup dat z  pohledávek pro 
potřeby sběrného dvora. Doda-
vatel programu Asseco Solutions 
Praha.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z  jednání komise školství 
a  kultury Týniště nad Orlicí ko-
naného dne 19. 11. 2018.

2. Zápis z jednání sportovní komise 
Týniště nad Orlicí konaného dne 
19. 11. 2018.

3. Souhlas města Týniště nad Orlicí 
jako pronajímatele dle nájemní 
smlouvy uzavřené se společnos-
tí PPT Potrubní technika, s.r.o., 
Plzeň, s  kalkulací nákladů a  vý-
běrem firmy Aritex, s.r.o., Třebíč, 
na rekonstrukci topných kanálů 
v Týništi nad Orlicí.

4. Napomenutí Krajské hygienické 
stanice Královéhradeckého kra-
je, které obdržela Základní škola 
Týniště nad Orlicí (školní jídelna) 
z důvodu nefunkčního vzducho-
technického zařízení a  popras-
kané podlahy ve varně. Základní 
škola byla písemně upozorněna, 
že pokud v  budoucnu bude ten-
to nedostatek přetrvávat, bude jí 
hrozit pokuta.

5. Zprávu o  kontrole hospodaření 
a  účetnictví v  příspěvkové orga-
nizaci Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí.

6. Celoroční plán činnosti DDM 
Týniště nad Orlicí pro školní rok 
2018-2019.

C) Revokuje

1. Usnesení Rady města Týniště nad 
Orlicí č. 1 z 7. 11. 2018 bod A19) 
ve znění:

2. Zřízení komisí rady města (dle 
přílohy) v  počtu členů 5 včetně 
předsedy, a  pověřuje místosta-
rostu města dokončit nominaci 
členů finančního a  kontrolního 
výboru a členů osadních výborů.

3. Usnesení Rady města Týniště nad 

Orlicí č. 1 z 7. 11. 2018 bod A20) 
ve znění:

4. Nominovaným členům výborů 
a  komisí, kteří nejsou zastupiteli 
města, jednorázovou odměnu za 
výkon funkce 3000 Kč/rok.

D) Zamítá

1. Žádost pana L. K. o přidělení bytu 
v Domě zvláštního určení v Kos-
telci nad Orlicí.

2. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
v  souladu s  ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního do výše 60 000,00 Kč 
na pořízení 3 ks počítačů vč. mo-
nitorů.

E) Ukládá

1. Projednat v ZM využití předkup-
ního práva při prodeji chaty č.e. 
81 v  k.ú. Nová Ves, postavené 
na pozemku v podílovém spolu-
vlastnictví LD Vysoké Chvojno.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika Jan
2. Projednat v ZM změnu závazné-

ho ukazatele mezi zřizovatelem 
a  příspěvkovou organizací Ma-
teřská škola – Město (IČO750 
15 048), která spočívá v  poskyt-
nutí účelového neinvestičního 
příspěvku na proplacení závazku 
k paní Diblíkové a současně posí-
lení limitu mzdových prostředků 
ve výši 105 024 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika Jan
3. Odstranit nedostatky uvedené ve 

zprávě o  kontrole hospodaření 
a  účetnictví v  Kulturním centru 
města Týniště nad Orlicí.

T: 31. 3. 2019
Odpovídá: Ing. Dobešová Dana
4. Projednat v  ZM poskytnutí fi-

nančního daru při mimořádné 
události paní I. G. N.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika Jan
5. Projednat v  ZM poskytnutí fi-

nančního daru pro zajištění slav-
nostního vyhlášení ankety Nejú-
spěšnější sportovec Rychnovska 
roku 2018.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika Jan

Příloha k Usnesení Rady města č. 2 
z 26. 11. 2018

Komise zřízené Radou města
Týniště nad Orlicí

• Komise školská a kulturní
předseda:Libor Koldinský
členové:Mgr. Marian Janko, Mgr. 

Pavel Plašil, Jana Kalousová, Ing. 
Dana Dobešová, Jana Lesenská, Te-
reza Otavová, zapisovatelka: Mgr. 
Ivana Polášková

• Komise zdravotní a sociální
předseda:PhDr. Veronika Čepelko-
vá
členové: Jana Kupcová, MUDr. 
Josef Otava, Mgr. Jana Tichá, Mgr. 
Marie Vacková, Mgr. Lenka Bečvá-
řová, Bc. Lýdie Plančíková, zapiso-
vatelka: Marta Beranová

• Komise sportovní
předseda: Mgr. Miloslav Beránek
členové: Vladimír Polášek, Josef Vl-
ček, Ivo Dostál, Jaroslava Ullwerová, 
Milada Komárková, Karel Říha, za-
pisovatelka: Ilona Palánová

• Komise bytová
předseda: PharmDr. Irena Černíno-
vá,
členové: Eva Nedomanská, Jana 
Křišťáková, Mgr. Ivana Oubrechto-
vá, Mgr. Miroslav |Horký, zapisova-
telka: Vlastimila Špačková

A) Schvaluje

1. Členy finančního a  kontrolního 
výboru dle přílohy č. 1.

2. Členy osadních výborů dle přílo-
hy č. 2.

3. Memorandum o  spolupráci při 
rozvoji sportu mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a  Sportovním 
klubem Týniště nad Orlicí, z.s.

4. Obecný vzor smlouvy o  po-
skytnutí investiční dotace z  roz-
počtu města Týniště nad Orlicí 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí, z.s.

5. Smlouvu o  zřízení předkupního 
práva uzavřenou podle ustano-
vení § 2140 odst. 2. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, mezi městem Týniště nad Or-
licí a Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí z.s.

6. Koupi části pozemku parc. č. 
73/14 o výměře 12 m2 v k. ú. Ště-
pánovsko od H. P., trv. pob. *** za 
cenu 500 Kč/m2 a poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek par. č. st. 
466 o výměře 12 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 399-
2/2018 z pozemku parc. č. 73/14 
v  k. ú. Šťěpánovsko. ZM ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

7. Kupní smlouvu č. UZSVM/HR-
K/4765/2018-HRKM o  koupi 
pozemku parc. č. 1105 o výměře 
27 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí od 
prodávajícího Česká republika – 

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, IČ 69797111 
za cenu 24.300 Kč a  ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat.

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

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  po-
skytnutí dotace z rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí pro SK Týniště 
nad Orlicí a současně změnu zá-
vazného ukazatele mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Sportov-
ním klubem Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 85 001), která spočívá 
ve snížení neinvestiční dotace 
na provoz v části mzdové nákla-
dy o  částku 100 000 Kč. Celková 
výše dotace pro rok 2018 bude po 
úpravě 2 377 455 Kč.

10. Poskytnutí investiční dotace 
Sportovnímu klubu Týniště nad 
Orlicí na nákup taženého pro-
vzdušňovače v  částce 98 857 Kč 
a  současně schvaluje veřejno-
právní smlouvu na poskytnutí 
této investiční dotace z  rozpoč-
tu města Týniště nad Orlicí pro 
SK Týniště nad Orlicí (IČO 428 
85 001). Starostu pověřuje pod-
pisem této smlouvy.

11. Změnu závazného ukazatele 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001), kte-
rá spočívá ve snížení neinvestič-
ní dotace, která byla poskytnuta 
na opravu podlahy ve skladu 
lodí oddílu kanoistiky, o  částku 
3 886,63 Kč. Celková výše dota-
ce pro rok 2018 bude po úpravě 
66 113,37 Kč.

12. Změnu závazného ukazatele 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001), kte-
rá spočívá ve snížení investiční 
dotace, která byla poskytnuta 
na nákup tažného postřikovače, 
o částku 5 230 Kč. Celková výše 
dotace pro rok 2018 bude po 
úpravě 44 770 Kč.

13. Zrušení závazného ukazatele 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001). 
Neinvestiční dotace byla poža-
dována a  schválena na nákup 
chatky s  přístřeškem pro oddíl 
tenisu v částce 50 000 Kč. Dotace 
nebyla a nebude čerpána.

14. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola 
– Město Týniště nad Orlicí (IČO 
750 15 048), která spočívá v na-
výšení limitu mzdových pro-
středků organizace o 105 024 Kč 
– celková výše limitu mzdových 
prostředků po úpravě předsta-
vuje částku 125 477 Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 1
z jednání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. konaného dne 10. 12. 2018

     



15. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola 
– Město Týniště nad Orlicí (IČO 
750 15 048), která spočívá ve 
snížení neinvestičního příspěv-
ku na provoz na základě žádosti 
ředitelky MŠM o částku 278 000 
Kč. Celková výše neinvestiční-
ho příspěvku na provoz pro rok 
2018 bude po úpravě 1 389 855 
Kč.

16. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí (IČO 
712 37 879), která spočívá ve 
snížení účelového neinvestiční-
ho příspěvku pro kroužek POM 
POM dance na pokrytí nákladů 
na dopravu, ubytování a  strav-
né na ME EMA 2018 v  Srbsku 
o částku 10 180 Kč. Celková výše 
tohoto účelového neinvestiční-
ho příspěvku bude po úpravě 
69 820 Kč.

17. Rozpočtová opatření č. 23 - 
25/2018.

18. Předběžně schvaluje případná 
rozpočtová opatření k  rozpoč-
tu na rok 2018 pro operace, 
které vzniknou v  období od 
11. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez 
určení konkrétní výše pro tyto 
rozpočtové změny: pro upřesně-
ní výše transferů v případě jejich 
vypořádání nebo z jiných důvo-
dů (změny v  příjmech i  výda-
jích rozpočtu), pro výdaje, které 
bude nezbytné realizovat k  od-
vrácení škod, prevenci havárií, 
řešení havárií a  živelních po-
hrom, výdaje ve stavu nouze, vý-
daje na vyměřené pokuty, výdaje 
dle pravomocného rozhodnutí 
soudu a  další výdaje, kde může 
dojít ke škodám z důvodu časo-
vého prodlení, při potřebě neo-
čekávaných přesunů finančních 
prostředků ve výdajích mezi 
jednotlivými paragrafy při péči 
o  majetek města. Rozpočtová 
opatření před samotnou realiza-
cí musí být schválena starostou 
města. Provedené rozpočtové 
změny budou předloženy k  in-
formování zastupitelstvu na prv-
ním zasedání roku 2019.

19. Rozpočet města Týniště nad Or-
licí pro rok 2019 v tomto členění: 
celkové příjmy (třída 1 – 
4) 101 430 369,02 Kč 
financování (třída 
8) 16 683 793,98 Kč 
celkové zdroje rozpoč-
tu 118 114 163,00 Kč 
běžné a  kapitálové výda-
je celkem 118 114 163,00 Kč. 
Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je rozpočtem schodko-
vým, schodek je kryt finanční-
mi prostředky z  minulých let. 

Závazné ukazatele rozpočtu jsou 
v  dokumentu Rozpočet na rok 
2019 označeny textem Závazné 
ukazatele rozpočtu (dílčí nad-
pisy v  částech příjmy, výdaje). 
Rozpis schváleného rozpočtu 
do plného třídění rozpočtové 
skladby a  změny rozpisu roz-
počtu v průběhu roku 2019 dle 
vyhlášky č. 323/2003 Sb., o roz-
počtové skladbě, v platném zně-
ní, jsou v  kompetenci vedoucí 
finančního odboru, která je re-
alizací těchto operací pověřena.

20. Předběžně schvaluje rozpočto-
vá opatření k  rozpočtu na rok 
2019 bez určení konkrétní výše 
pro tyto rozpočtové změny: 
změny vyvolané korekcemi 
a novelami vyhlášky o rozpočto-
vé skladbě ve znění změn v prů-
běhu roku 2019, změny vyvolané 
přijetím a realizací výdajů účelo-
vě poskytnutých plnění a trans-
ferů, změny vyvolané potřebou 
přesunu finančních prostředků 
mezi běžnými a  kapitálový-
mi výdaji, resp. kapitálovými 
a běžnými výdaji rozpočtu, tzn. 
rámcovými ukazateli rozpoč-
tu, pokud tyto změny nevyvo-
lávají další nároky na finanční 
prostředky města (nezvyšuje se 
celkový rozpočet výdajů měs-
ta).Provedené rozpočtové změ-
ny v  uvedených případech jsou 
v  kompetenci vedoucí finanč-
ního odboru, která je realizací 
těchto operací pověřena. Roz-
počtová opatření před samot-
nou realizací musí být schválena 
starostou města. Rozpočtová 
opatření budou předložena k in-
formování zastupitelstvu na za-
sedáních v roce 2019.

21. Dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, po-
skytnutí dotací v  té výši a  těm 
fyzickým a právnickým osobám, 
které jsou uvedeny v  následu-
jícím seznamu a  jsou současně 
začleněny ve výdajové části Roz-
počtu města Týniště nad Orlicí 
na rok 2019. Veškeré transfery 
jsou určeny k čerpání do konce 
rozpočtového roku 2019, po-
kud není nebo nebude v  prů-
běhu běžného rozpočtového 
roku usnesením zastupitelstva 
stanoveno jinak. ZM současně 
s  poskytnutím dotací schvalu-
je veřejnoprávní smlouvy na 
schválené individuální neinves-
tiční a  investiční dotace z  roz-
počtu města Týniště nad Orlicí. 
Dotace všem subjektům, s  vý-
jimkou dotace pro společnosti 
AUDIS BUS, s. r. o., Rychnov 
nad Kněžnou, ukládá zastupitel-
stvo poskytnout bez režimu de 
minimis. ZM pověřuje starostu 

města podpisem těchto veřejno-
právních smluv.

22. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 50 000 Kč pro Sportovní 
klub Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 001) na zajištění oslav 
stoletého výročí kopané, součas-
ně s poskytnutím tohoto finanč-
ního daru schvaluje darovací 
smlouvu na částku 50 000 Kč 
pro Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

23. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 2 000 Kč pro Okresní sdru-
žení ČSU Rychnov nad Kněžnou 
(IČO 004 35 783) na akci Nejú-
spěšnější sportovec Rychnovska 
2018, současně s  poskytnutím 
tohoto finančního daru schva-
luje darovací smlouvu na částku 
2 000 Kč pro ČSU Rychnov nad 
Kněžnou a  pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

24. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 30 000 Kč pro paní I. G. N. 
při mimořádné události, součas-
ně s poskytnutím tohoto finanč-
ního daru schvaluje darovací 
smlouvu na částku 30 000 Kč pro 
paní I. G. N. a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

25. Střednědobý výhled rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na ob-
dobí 2020 – 2022.

26. V  souladu s  ustanovením § 84 
a  v  návaznosti na ustanovení 
§ 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích, v  platném znění, 
vyhrazení pravomoci zastupi-
telstva města pro volební ob-
dobí 2018 – 2022 k  provádění 
rozpočtových opatření, při 
kterých bude nezbytné použití 
finančních prostředků z  nespe-
cifikované rezervy (vyjma pou-
žití těchto finančních prostředků 
uvedených pod bodem A/28 to-
hoto usnesení ZM). Zpracová-
ním těchto změn do rozpočtu 
je pověřena vedoucí finančního 
odboru.

27. V  souladu s  ustanovením § 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, pro 
volební období 2018 - 2022 vy-
hrazení pravomoci ZM rozho-
dovat: o poskytování všech dota-
cí, darů a návratných finančních 
pomocí a  vyhrazuje si právo 
schvalovat všechny veřejnopráv-
ní dotační smlouvy, smlouvy da-
rovací a smlouvy o poskytování 
návratných finančních výpomo-
cí, o  všech smlouvách a  objed-
návkách nad 200 000 Kč, které 
nemají jmenovité rozpočtové 
krytí v  rozepsaném schváleném 
rozpočtu.

28. V  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, v  plat-

ném znění, zmocnění Rady 
města Týniště nad Orlicí pro 
volební období 2018 – 2022 
k  provádění těchto rozpočto-
vých opatření na každém jed-
notlivém jednání RM mezi za-
sedáními ZM: do výše 200 000 
Kč jsou-li vyvolaná potřebou 
přesunu finančních prostřed-
ků v  jednotlivých schválených 
oddílech odvětvového třídění 
a  položkách druhového třídění 
rozpočtové skladby, pokud tyto 
změny nevyvolávají další náro-
ky na finanční prostředky města 
(nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů města), v  částkách vyš-
ších může rada města samostat-
ně provádět rozpočtová opatření 
jen v  případech, kdy zapojení 
finančních prostředků vyžaduje 
nutný výdaj na zajištění chodu 
obce, v  případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaje k  odvráce-
ní možných škod (nezvyšuje se 
celkový rozpočet výdajů měs-
ta). V  těchto případech je RM 
oprávněna použít finanční pro-
středky z nespecifikované rezer-
vy. Zpracováním těchto změn 
do rozpočtu je pověřena vedoucí 
finančního odboru. Rozpočto-
vá opatření budou předložena 
k  informování zastupitelstvu na 
zasedáních v roce 2019.

29. Vypsání výběrového řízení na 
poskytovatele úvěru na pláno-
vané investiční akce a předběžně 
schvaluje přijetí úvěru do výše 
30 mil.

30. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pra-
covní činnosti na období od 
01.  01.  2019 do 31.  12.  2019. 
Zaměstnavatelem je město Tý-
niště nad Orlicí, vykonávanou 
činností jsou administrativní 
činnosti související s  vedením 
JPO Týniště nad Orlicí.

31. Zastupiteli Ing. Lukáši Drozdí-
kovi uzavření Dohody o  pro-
vedení práce na období od 
01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. Za-
městnavatelem je město Týniště 
nad Orlicí, vykonávanou prací je 
správa webových stránek města.

B) Bere na vědomí
1. Složení slibu zastupitele pana 

Petra Rydrycha.
2. Zprávu o  činnosti Rady města 

Týniště nad Orlicí.
3. Rozpočtová opatření č. 19 – 22.

C) Zamítá

1. Odkup chaty e. č. 81 postavené 
na pozemku p.č. 310/31 v  k.ú. 
Nová Ves u  Albrechtic v  podí-
lovém vlastnictví měst a  obcí 
spravovaného Lesním družstvem 
Vysoké Chvojno.
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2. Odkup chaty e. č. 85 postavené 
na pozemku p.č. 6956/41 v  k.ú. 
Holice v  Čechách v  podílovém 
vlastnictví měst a obcí spravova-
ného Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno.

D) Revokuje:

1. Usnesení Zastupitelstva měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 28 
z 10. 9. 2018 pod bodem A11 ve 
znění: Koupi části pozemku p.č. 
73/14 o výměře 12 m2 v k. ú. Ště-
pánovsko od H. P., trv. pob. *** 
za cenu 200 Kč/m2 a  poplatky 
s  tím spojené. Nový pozemek 
p. č. st. 466 o výměře 12 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 399-2/2018 z  pozemku p. č. 
73/14 v  k. ú. Šťěpánovsko. Sta-
rostu města pověřuje podpisem 
kupní smlouvy.

E) Ukládá

1. 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 rozpočtu 
zřizovatele ve výši 450 000 Kč.

T: 27. 12. 1018
Odpovídá: Ing. Dobešová Dana

Příloha č. 1 k Usnesení Zastupitel-
stva města Týniště nad Orlicí ze dne 
10. 12. 2018

Členové finančního a  kontrolního 
výboru

Finanční výbor
předseda: Ing. Jaroslav Matička
členové: Petr Rydrych, Ing. Ivanka 
Kuběnová, MUDr. Jan Vaník, I n g . 
Mgr. Markéta Píšová
zapisovatelka: Mgr. Ivana Oubrech-

tová
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Lukáš Drozdík
členové: MUDr. Leoš Voborník. 
Ing. Daniel Nedomanský. Ing. Vla-
dimíra Lesenská. Ing. Simona Ga-
vláková
zapisovatelka: Lenka Málková

Příloha č. 2 k Usnesení Zastupitel-
stva města Týniště nad Orlicí ze dne 
10. 12. 2018

Osadní výbory

Osadní výbor Petrovice
předseda: Jiří Haken
členové: Tomáš Kindl, Martina 
Kumpoštová, Roman Klimeš, Leoš 
Kamenický, Jan Hašek, 
Anna Vašátková

Osadní výbor Rašovice
předseda: Alena Martincová
členové: Ladislav Winzberger, 
Dis., Miroslava Nováková, Oldřich 

Kupka, Petra Štanclová, Václav Če-
pelka, Petra Janečková, Jana Vilím-
ková, Mgr. Miroslav Horký

Osadní výbor Křivice
předseda: Ing. Simona Gavláková
členové: Ing. Jaroslava Kocianová, 
Josef Šotola,

Osadní výbor Štěpánovsko
předseda: Richard Holenda
členové: Iva Kupková, Jitka Plaši-
lová, Jaroslav Benovský, Václav Gol-
dbach

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí na rok 2019
1. Sportovní klub Ontário, z.s. 22825037 15 000,00 Kč
2. TJ Sokol Křivice 48616982 80 000,00 Kč
3. TJ Sokol Křivice 48616982 100 000,00 Kč
4. TJ Sportovní klub Petrovice 48617024 70 000,00 Kč
5. TJ Sportovní klub Petrovice 48617024 330 000,00 Kč
6. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 10 000,00 Kč
7. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 2 433 000,00 Kč
8. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 100 000,00 Kč
9. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 100 000,00 Kč

10. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 70 000,00 Kč
11. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 1 370 000,00 Kč
12. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 150 000,00 Kč
13. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 42885001 10 000,00 Kč
14. ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Týniště nad Orlicí 6818307 20 000,00 Kč
15. Tělocvičná jednota Sokol Týniště nad Orlicí 46457895 60 000,00 Kč
16. CrossAir, z.s. Týniště nad Orlicí 5557844 20 000,00 Kč
17. Běžíme.cz z.s. Slatina nad Zdobnicí 4056817 10 000,00 Kč
18. Hasiči Albrechtice 70945926 10 000,00 Kč
19. Spolek kultuře na dosah, Týniště nad Orlicí 4157745 25 000,00 Kč
20. Spolek kultuře na dosah, Týniště nad Orlicí 4157745 5 000,00 Kč
21. Mateřské centrum Ratolest Týniště nad Orlicí 26586746 20 000,00 Kč
22. Mateřské centrum Ratolest Týniště nad Orlicí 26586746 217 080,00 Kč
23. Band-a-SKA z.s. Týniště nad Orlicí 3818551 18 000,00 Kč
24. Mladý týnišťský big band, z.s. 69891842 15 000,00 Kč
25. Domácí hospic Setkání,Rychnov 2305291 25 000,00 Kč
26. Centrum Orion 68246901 15 000,00 Kč
27. Centrum Orion 68246901 15 000,00 Kč
28. Svaz tělěsně postižených v ČR z.s.,Týniště nad Orlicí 75008050 15 000,00 Kč
29. Péče o duševní zdraví, z.s. 64242218 10 000,00 Kč
30. Lesokruh, z.s. 5708338 10 000,00 Kč
31. AUDIS BUS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 15040500 50 000,00 Kč
32. Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 25263633 10 000,00 Kč
33. Český svaz chovatelů, Týniště nad Orlicí 60886005 10 000,00 Kč
34. Myslivecký spolek Petrovice 26595494 7 500,00 Kč
35. Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 13586084 8 000,00 Kč

 celkem  5 433 580,00 Kč
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CHARITNÍ ZPRÁVY
Nákup třetího charitního auta 

z prostředků Tříkrálové sbírky

Dne 10.  října se před kostelem 
sv, Václava konala malá slavnost, 
při které pan farář Alois Šeliga po-
žehnal našemu novému charitnímu 
autu.

Jedná se o třetí charitní vůz, kte-
rý si vyžádala postupně rostoucí 
služba lidem nejen v Dobrušce, ale 
také v  okolních obcích. Tentokrát 
jsme auto zaplatili z  našetřených 
peněz z Tříkrálové sbírky. Jedná se 
o VW Caddy za 360 tis. Kč.

Máme z  něj s  děvčaty opravdu 
radost, nejen proto, že dobře slouží, 
ale i proto, že je krásně červené 

Poděkování všem dárcům jsme 
umístili i  na vozidlo: „Díky Vaší 
pomoci mohu dojet i k Vám!“

Podzimní dobročinný bazárek 
přinesl všem radost

Čtyřdenní akce, kterou jsme tra-
dičně uspořádali, se konala od 16. 
do 19. listopadu.

Opět se setkala s velkým zájmem 
lidí. V pátek 16.  listopadu nanosili 
lidé mnoho krásných a užitečných 
věcí a darovali je Charitě. Poté byly 
všechny tyto věci uspořádány, oce-
něny a  rozloženy v  pastoračním 
centru na prodej. Ceny byly stano-
veny jako minimální s  tím, že po-
kud někdo chtěl přispět více, bylo 
to s  díky přijato na činnost. Pro-
dej se konal od soboty do pondělí 
v čase od 9 do 16 hod. Celkem bylo 

prodáno 2 810 ks věcí a  utrženo 
50 513 Kč.

Spokojenost byla opět na všech 
stranách – dárce hřálo u  srdce, 
že mohou darovat, kupující měli 
radost, že za symbolické obno-
sy nakoupili věci pro ně užitečné, 
Charita získala na svou činnost 
nezanedbatelnou částku a  ještě 
jsme z  neprodaného zůstatku věcí 
darovali oblečení a  vybavení po-
třebným. Asi 70 pytlů s oblečením 
si ještě druhý den odvezla Diakonie 
Broumov, která oblečení roztřídí 
a účelně použije dál.

Díky všem darujícím, kupujícím 
a  dobrovolníkům, kteří všichni 
společně přispěli k úspěchu akce.

Další bazárek plánujeme na jaro 
2019 před Velikonocemi.

Potravinová sbírka v adventu

Tříkrálová sbírka 2019
sobota 5. ledna
Motto Tříkrálové sbírky 2019 již 

tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM 

V NOUZI U NÁS I V ZAHRANI-
ČÍ 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 li-
dem v nouzi, podpora aktivit sou-
visejících s  projektem Adopce na 
dálku v Indii.

Dobrovolníci hlásící se na funkci 

vedoucího skupinky (nad 15 let)se 
mohou hlásit už v prosinci, písem-
né přihlášky dětí budou přijímány 
už v prosinci.

Kontakt: charita.dobruska@se-
znam.cz nebo tel. 723 539 100

Ing. Jana Poláčková
Lenka Ouřadová

  

 



strana 08

VÝCHOVNÝ KONCERT MTBB 
V HÁVU PRVNÍ REPUBLIKY…

Dne 23.  listopadu se žáci 8. a  9. ročníku ZŠ Masaryko-
va – Rychnov nad Kněžnou zúčastnili výchovného koncertu 
s  názvem V  hávu první republiky. Hlavními hvězdami byl 
Mladý týnišťský big band Pavla Plašila spolu se zpěváky 
Zdeňkou Kolaříkovou a Pavlem Švestkou.

V sále kulturního domu v Týništi nad Orlicí se žáci pře-
nesli do doby, kdy se žilo mnohem pomaleji, kdy se lidé 
k  sobě chovali velmi uctivě a  vše se příjemně pohupovalo 
v  rytmu jazzu a  swingu. Nechyběly skladby významného 
tria Voskovec, Werich, Ježek, zazněla rovněž hudba z  pera 
Bennyho Goodmana či legendární píseň Jen pro ten dnešní 
den z filmu Kristián. Společně jsme si zazpívali Život je jen 
náhoda. Užili jsme si plný zvuk big bandu s báječnými sóly, 
která posluchači odměňovali zaslouženým potleskem. Vše 
dotvářely dobové kostýmy a účesy účinkujících.

Jak žákům, tak i učitelům se koncert velice líbil a všich-
ni účinkující diváky utvrdili v  tom, že i  po tolika letech je 
tato hudba stále živá a poslech této hudby na koncertě nebo 
z CD je docela jiná záležitost. Zhodnoceno slovy jedné pís-
ně: „Swing, to nás baví….“

Bo

                                                                             pořádá      kurz společenských tanců 

                     Taneční polepšovna 
                     pro manželské páry a dvojice 2019                                               

                                                                                                              KURZ PRO POKROČILÉ 
                            JE JIŽ OBSAZENÝ 
 
                                              POZOR – změna termínu 1. lekce 
                 začínáme již v sobotu 26. ledna 2019  

        kurz obsahuje 10 lekcí včetně závěrečného Věnečku s živou hudbou 
          výuka probíhá ve velkém sále KD Týniště n. Orl. 

                       Přihlášky na kc.tyniste.cz a v kanceláři KD, tel.: 494 371 693  

                                                         Lektoři: taneční mistři Lenka Milá a Orest Janeček   
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■ V  první dekádě 
měsíce listopa-
du byla strážníky 
městské poli-
cie uskutečněna 
akce zaměřená 
na porušování 
zákazu kouření 

v  zákonem vymezených prosto-
rách vlakového nádraží. Pozornost 
strážníků byla taktéž zaměřena na 
neoprávněný vstup osob do obvo-
du dráhy. Pohodlnost občanů, kteří 
si cestu na vlakové nádraží zkra-
covali přes kolejiště, zapříčinila, že 
tento přestupek byl strážníky řešen 
poměrně často.
■ Dne 5. 11. 2018 v 09:26 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení ob-
sluhy benzinové čerpací stanice 
EUROOIL Týniště nad Orlicí, že 
v prostoru pumpy se již delší dobu 
pohybuje podivně se chovající muž, 
který se domáhá vyplacení výhry 
na „nevýherní los“. Uvedený muž 

byl strážníkem zastižen, ztotožněn 
a  vyzván k  podání vysvětlení. Své 
počínání vysvětlil jako omyl. Ač 
se jednalo o  muže s  bohatou kri-
minální minulostí, jeho současné 
podivínské chování nevykazova-
lo znaky protiprávního jednání. 
Kontrolovaný si zde zakoupil ještě 
několik dalších losů, a tak strážník 
setrval do jeho odchodu.
■ Dne 6. 11. 2018 v 10:50 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
na nástupišti vlakového nádraží 
Týniště nad Orlicí je vysoce pod-
napilý muž, který zde budí veřejné 
pohoršení. Po nezbytném ošetření 
krvácejícího poranění byl dotyčný 
muž strážníky převezen na Protial-
koholní záchytnou stanici v Hradci 
Králové. Spáchaný přestupek proti 
veřejnému pořádku byl následně 
projednán pokutou příkazem na 
místě.
■ Dne 11.  11.  2018 v  00:50 hod. 
byl hlídkou městské policie zazna-

menán hluk zábavní pyrotechniky 
a  výkřiky mužských hlasů přichá-
zející z  parku. Následně nedaleko 
dětského hřiště strážníci zastihli 
dvě skupinky mužů. Všichni pří-
tomní použití pyrotechniky popře-
li. Po ztotožnění byli vyzváni k do-
držování nočního klidu. Další hluk 
z pyrotechniky se již neopakoval.
■ Dne 12.  11.  2018 v  08:00 hod. 
bylo řešeno oznámení týkající se 
ženy, která se měla ve stánku na 
vlakovém nádraží pokoušet o krá-
dež. Žena odpovídajícího popisu 
byla strážníkem zastižena v  ulici 
Čapkova. Zjištěno bylo, že se jedná 
o ženu bulharské národnosti a bez 
dokladů. Strážníkem byla před-
vedena na služebnu Policie ČR ke 
zjištění totožnosti. V návaznosti na 
více než včasný zásah obsluhy stán-
ku nebylo možné prokázat pokus 
krádeže. Následně strážníci zajis-
tili, aby uvedená žena Týniště nad 
Orlicí opustila.

■ Dne 13.  11.  2018 v  16:50 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatelky města, že v  ulici Za 
Drahou leží na vozovce podnapilý 
muž. Muž byl strážníky převezen 
na Protialkoholní záchytnou sta-
nici v Hradci Králové, kde byl hos-
pitalizován. Provedenou dechovou 
zkouškou byl zjištěn výsledek 2 ‰ 
alkoholu. Věc bude řešena jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku.
■ Dne 30.  11.  2018 v  23:17 hod. 
oznámila obsluha baru Montana 
na Mírovém náměstí, že se zde 
strhla prudká hádka mezi hosty. 
Tato vyvrcholila tím, že přítomná 
žena rozbila o bar lahev. Na místě 
bylo zjištěno, že příčinou hádky 
a chování zmíněné ženy byl zármu-
tek nad úmrtím kamaráda. Žena 
byla odvedena z prostor restaurace 
a svěřena do péče manžela a matky. 
Způsobená škoda byla uhrazena.

Jaroslav Forman, strážník MP

25. 11. 2018 jsme se sešli v místní 
budově bývalé mateřské školy, aby-
chom si užili společné předvánoční 
chvilky. Sice s předstihem, ale díky 
tomu si můžeme vánoční atmosfé-
ru užívat o to déle.

Nejprve jsme společnými silami 
ozdobili stromeček před budovou 
- jedličku cca dva metry vysokou. 
Děti věšely ozdoby a přidal se i svě-
telný řetěz. Kdo chtěl, mohl si při-
nést vlastní ozdobu a  pověsit si ji 
na náš společný stromeček. Pokud 
u  toho někomu byla zima, nebo 
měl prostě jen chuť, k dispozici byl 
horký ovocný čaj a svařené víno. Po 
zavěšení poslední ozdoby jsme se 
přemístili do školy, do tepla.

Nejen děti měly možnost vyrobit 
si vánoční šišku na stromeček, zá-
tiší z  jablka, ozdobu ubrouskovou 

metodou, ale i  si vykrojit a  upéci 
perníčky, které byly tak výborné, že 
se po nich jen zaprášilo.

Díky velké účasti i těch nejmen-
ších, byla využita také herna, kde si 
děti pohrály, a rodiče měli možnost 
si popovídat.

Když nastal ten správný oka-
mžik, všichni jsme šli ven ke stro-
mečku. Tam nás čekalo hudební 
vystoupení dětí. Pak za doprovo-
du kytary a  tahací harmoniky za-
zněly společně zazpívané koledy, 
při kterých se poprvé rozzářil náš 
rašovský vánoční stromeček.

Děkujeme organizátorům akce 
a všem zúčastněným za skvělou at-
mosféru. Díky patří i městu Týništi 
za umožnění.

Děkujeme
Irma Martínková

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LISTOPAD 2018

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V RAŠOVICÍCH
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V  rámci hodin volby povolání 
jely všechny 9. třídy dvěma auto-
busy v osm hodin dne 13. 11. 2018 
od budovy ZŠ Týniště nad Orlicí 
do Kostelce nad Orlicí na Obchod-
ní akademii T. G. Masaryka. Cesta 
trvala asi 20 minut, než autobusy 
zastavily poblíž školy.

Když jsme všichni vešli do bu-
dovy Obchodní akademie T. G. 
Masaryka, uvítala nás studentka 3. 
ročníku oboru ekonomického lycea 
Dominika Vondráčková. Zavedla 
nás do jedné z  tamějších učeben, 
kde nás přivítaly dvě paní učitelky 
a dvě studentky s bohatým progra-
mem na téma: Výstava o  životě 1. 
československého prezidenta.

Na úvod nám předvedla své hu-
dební a pěvecké vlohy školní kape-
la „Přejetá žába“, která vznikla před 
10 lety na této škole. Následně nám 
jedna z  učitelek rozdala pracovní 
listy, které se týkaly života T. G. 
Masaryka. Poté nás paní učitelky 
rozdělily na skupiny. Jedna ze sku-
pin šla na prohlídku školy, druhá 
skupina si prohlédla výstavu na 
téma: „1.

eskoslovenský prezident“ a vypl-
nila pracovní listy, které jsme obdr-
želi. Třetí skupina zhlédla krátkou 
a  přesvědčivou prezentaci, která 
nás měla přesvědčit o  volbě jejich 
školy. Dozvěděli jsme se mnoho za-
jímavých informací, které se týkaly 
ekonomického lycea a  informační 
technologie. Jedna z  našich býva-
lých studentek Karolína Kupková 
nám ukázala krátký sestřih videí 
z adaptačního, lyžařského a cyklis-
tického kurzu, třídních výletů, ex-
kurzí a výměnných pobytů do Itálie 
za účelem zlepšení anglického ja-
zyka. Po ukončení prezentací, pro-
hlídky školy a  dokončení pracov-
ních listů se všechny skupiny sešly 
zpět v učebně. Po kontrole pracov-
ních listů jsme na svých mobilních 
telefonech vyhledali internetové 
stránky „Kahoot“ a následně se na 
ně připojili po zadání hesla. Na in-
teraktivní tabuli se začaly objevovat 
otázky, týkající se života pana pre-
zidenta T. G. Masaryka. Pomocí 
našich mobilních telefonů jsme od-
povídali. První tři žáci, kteří měli 
v  konečném součtu nejvíce bodů, 

byli odměněni věcnou cenou.
Ještě nám ponechali prostor pro 

pár otázek, dali nám svůj letáček 
s  potřebnými informacemi a  roz-
loučili se s námi. Vrátili jsme se do 
školy asi v deset hodin, abychom již 
4. hodinu mohli zahájit výuku. Pre-
zentace této střední školy se nám 

velice líbila a řada žáků se rozhodla 
pro podání přihlášky na tuto školu 
Obchodní akademii v Kostelci nad 
Orlicí.

Tereza Beránková a Karolína 
Mylerová 9.A

Foto: K. Kupková

V  mateřské škole Město je stále 
živo. V měsíci listopadu jsme s dět-
mi zvládli 4 lekce bruslení, navštívili 
jsme knihovnu a  na naší zahradě 
jsme uspořádali drakiádu. V  týdnu 
od 26. 11. do 29. 11. se ve všech tří-
dách konala „besídka s keramickým 
tvořením“ a  my tak pomalu začali 
zažívat tu pravou vánoční atmo-
sféru. Pro rodiče jsme měli připra-
vené zimní říkanky, básně, tanečky 
i písně. Kdo chtěl, mohl si nakonec 
s  námi zazpívat i  známé koledy. 

Tvoření z  keramické hlíny se rodi-
čům a dětem velmi dařilo. Na tácu 
přibývali andílci s hvězdami na čele 
a něžnými křídly. Všem se besídka 
velmi líbila.

V  pátek 30.  11. zazpívaly děti 
z našeho sborečku na slavnosti „Bar-
borek“ v Petrovicích – již je to pro 
nás tradice a  pokaždé pociťujeme 
velmi radostnou a  přívětivou nála-
du. V neděli jsme se stejnými písně-
mi a  říkankami rozsvěceli vánoční 
stromeček v Týništi nad Orlicí. Poté 

všechny děti (i  třída nejmenších 
2,5 – 3,5 letých dětí) navštívily ve 
dvou dnech (4. 12. a 5. 12. ) vánoční 
„skanzen v  Krňovicích“. Dozvěděli 
jsme se, jak se dříve slavily Vánoce 
– co se vařilo a peklo, jak to bylo se 
stromečkem a  další zajímavé věci. 
Největším zážitkem byla ale výroba 
mýdla- děti si ho odlévaly do formi-
ček a nakonec si mýdlo mohly vzít 
domů jako dárek.

Den na to nás navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Pěkně jsme jim 

všichni zazpívali. To proto, abychom 
ukázali, že jsme hodní a není potře-
ba nás brát do pekla. Mohli bychom 
si teď říci – tak a je hotovo. Kdepak! 
S  dětmi tvoříme papírové ozdoby 
a řetězy na stromek, ze skořápek od 
vlašských ořechů postýlky pro malá 
miminka a  spousty jiných dalších 
věcí. Pouštíme si k  tomu koledy 
a  přemýšlíme, co asi hezkého pod 
stromeček od Ježíška dostaneme.

Kolektiv učitelek MŠ Město

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NAVŠTÍVILI OBCHODNÍ 
AKADEMII T. G. MASARYKA V KOSTELCI NAD ORLICÍ

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO
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                          https://kc.tyniste.cz 

 

                                                        

TANEČNÍ REPETE 
za účasti tanečních mistrů Lenky Milé a Oresta Janečka 

 
Je určeno nejen pro účastníky kurzu společenského tance pro mládež, ale pro všechny, 
kteří se nedostali na Věneček nebo si chtějí zopakovat základní tance před plesovou 
sezónou.  
 

            K tanci vám bude hrát kapela Filipa Koláře - ANTREE 
           
               Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

      v pátek 11.1.2019  
                    od 19:00 hod.  
                                             vstupné: 100 Kč 
 

místenkové vstupenky si včas rezervujte na tel. 494 371 693 nebo přímo kupte v kanceláři KD 
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LEDEN 2019 
        kc.tyniste.cz 

 
 Projezme se ke zdraví 

 Út 8.1.2019 / 18:00 hod. / zdarma 
Přednáška na téma zdravý životní styl

 
     

  
 TANEČNÍ REPETE 
 Pá 11.1.2019 / 19:00 hod. / 100 Kč (rezervujte si místenky !!!) 

Pro všechny, kteří si chtějí zopakovat tance před plesovou sezónou 
(za účasti tanečních mistrů Lenky Milé a Oresta Janečka) 
Hraje kapela Filipa Koláře 

 
 

   Nedělní taneční odpoledne 
   Ne 13.1.2019 / 14:00 / 50 Kč

Pravidelné taneční odpoledne pro šechny 
živou kapelou Filipa Koláře  

 
 
AVE PLES  
So 19.1.2019 / 20:00 hod. / 150 Kč 

divadelní ples DS U.F.O. tentokrát ve starověkém stylu, hraje pražská 

 Skořápka  
 Čt 24.1.2019 / 19:00 hod. / 400 Kč 
 Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě

Hrají: Alena Mihulová a Petra Nesvačilová

 
 
Taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice 
So 26.1.2019 / 17:00 začátečníci, 19:30 pokročilí / kurzovné 
první lekce
(ještě máte možnost přihlásit se do začátečníků) 

 

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

 

 
Připravujeme: 

14:00 / 50 Kč Nedělní taneční odpoledne 
Čt 14.2.2019 / 19:00 / 120 Kč Smiling strings (koncert vážné hudby) 
Č / 19:00 / 400 Kč divadelní představení hraje Simona Stašová
Ne 24.2.2019 / 15:00 / 70 Kč Káťa a Škubánek (pohádka)
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CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 3. DEN

Je tu další pokračování našeho 
letního dobrodružství na Bojové 
základně.

Modrý tým – Již brzy ráno nás 
čekaly rozkazy od generála, který 
určil sektory, ve kterých budeme 
dnes pátrat po RUNÁCH. Těch 
už jsme měli poměrně dost, a  tak 
pochopitelně přišly otázky, co zna-
menají drobné bílé znaky po stra-
nách RUN. V době internetu jsme 
se snažili vypátrat na mobilech pár 
informací, ale ani google nám ne-
pomohl a nic nám nedávalo smysl. 
Čekajíc na útok červených se jeden 
tým vypravil na předsunuté sta-
noviště a  druhý pokračoval v  bu-
dování opevnění základny, kácel 
stromy, stloukal desky a  vyráběl 
překážky. Červené jsme překvapili 

palbou před naším táborem a  na-
rušili jsme tak jejich plány. Nejdří-
ve se sice zdáli zaskočení, ale bylo 
jich bohužel více. Náš útok odrazili 
a dostali se až k základně, kde nám 
ukradli RUNU. Sebrali jsme všech-
ny své síly, začali jsme na ně pálit, 
ale i když jsme je nakonec přemoh-
li, RUNU jsme již zpátky nezískali. 
Už už jsme se těšili na oběd a kru-
čelo nám v žaludcích, když na nás 
zpoza stromů začali útočit žoldáci. 
Ty se nám ale po krátké přestřelce 
povedlo přemoci a  konečně přišel 
čas na vytoužený oběd.

Těsně před 18:00 se přesouváme 
na místo určení, abychom získali 
raft. Vidíme, že červení jsou právě 
uprostřed přestřelky se žoldáky, 
a tak využíváme situace a začínáme 

do nich pálit z  druhé strany. Jsme 
úspěšní a daří se nám jich dost po-
střílet. K  raftům je ještě velký kus 
cesty přes louku, a  proto vybíhá-
me a ze všech sil se snažíme dostat 
k raftům, ale červení a žoldáci nás 
na otevřeném prostranství vystřílí. 
O rafty se poté bojuje až do večer-
ních hodin, během kterých nám je 
ukradeno několik RUN.

Zaútočíme na nepřátelskou zá-
kladnu, ale při nepodařené akci je 
zajat jeden z  našich. Jako správní 
přátelé se pro něj vydáváme a  po-
daří se nám dojednat jeho vrácení. 
Ustupujeme na základnu, abychom 
se navečeřeli a  hned vymýšlíme 
další strategii - pro raft, který jsme 
ještě nezískali, si zajdeme za tmy. 
Když se v 23:00:00 připravujeme na 

tajnou výpravu do tábora žoldáků, 
překvapí nás na kraji lesa pohy-
bující se stín. Všichni zalehneme 
do palebných pozic a  míříme na 
přicházející postavu, ze které se po 
chvilce vyklube bývalý člen tábora 
červených. Netrvá dlouho a  při-
jímáme ho mezi sebe s  podmín-
kou, že nám musí pomoci ukrást 
raft z  nepřátelského tábora. A  tak 
se pod rouškou tmy vydáváme na 
nebezpečnou misi. Žoldáci jsou na-
štěstí po celodenních bojích vysíle-
ní a po chvilce střílení se nám daří 
utéct i  s  raftem, a  co víc - z  jejich 
tábora si postupně odneseme i  4 
RUNY. Naprosto vyčerpaní ulehá-
me ke spánku.

Červený tým – Ráno po nástu-
pu jsme obdrželi nový rozkaz od 

     



strana 15

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 3. DEN

generála, ve kterém stálo, že dnes 
budeme bojovat v dalších archeolo-
gy označených sektorech. Neváhali 
jsme ani chvíli a  v  co nejkratším 
čase jsme byli připraveni vyrazit 
pro další RUNY. Rozdělili jsme se 
na dva týmy, z  nichž jeden zůstal 
bránit základnu a již nalezené runy 
a  druhý vyrazil po zuby ozbrojen 
do terénu. Po chvíli prozkoumává-
ní sektorů jsme se střetli s nepřátel-
ským modrým týmem. Byli oproti 
nám v menšině, a proto jsme nevá-
hali využít příležitosti a  zaútočili 
jsme na jejich základnu. Jako od-
měnu jsme si odnesli jednu z jejich 
RUN.

Náš druhý tým si dnes bohužel 
nevedl tak dobře a po tvrdém sou-
boji s žoldáky nám byla též ukrade-

na jedna RUNA. To jsme nemohli 
nechat jen tak! Žoldáci naštěstí ne-
byli příliš rychlí a než se stihli pře-
sunout na archeologickou stanici, 
kterou obsadili, stačil náš úderný 
tým vrátit jednu runu na základ-
nu, a  ještě si bez většího odporu 
žoldáků vzít jednu runu na jejich 
základně.

Po tomto krutém boji přišel čas 
odpočinku a  oběd. Po něm se ale 
opět rozezněly zvuky airsoftových 
zbraní a  boj o  RUNY pokračoval 
dál až do té doby, než nám generál 
sdělil, že k  dalšímu hledání RUN 
budou nezbytné rafty. Psychicky 
a fyzicky jsme se připravili na dlou-
hý večerní boj, ve kterém šlo jen 
o jedno - přežít a ukořistit raft.

Nechali jsme tři vojáky střežit 

základnu a  s  předstihem jsme se 
vydali do boje. Raft měl být přive-
zen až v 18:00:00, a tak jsme mezi-
tím prozkoumali okolí kolem místa 
setkání a přilehlé sektory kvůli ru-
nám. Náš lov byl úspěšný, v kapse 
nám přistály další dvě RUNY! Ještě 
jsme měli trochu času, abychom 
zaujali útočné pozice a  už jsme se 
zatajeným dechem očekávali pří-
jezd dodávky s  rafty… V  tom na 
nás ale zaútočil nepřátelský od-
střelovač s žoldáky a několik z nás 
zabili. Z  druhé strany nás obklíčil 
tým modrých a  my se ocitli pod 
křížovou palbou.

My se však nevzdali a  hrdinně 
jsme se prostříleli až k  dodávce 
s  rafty. Boj trval několik dlouhých 
hodin a potom jsme takticky ustou-

pili zpět do základny, která se ocitla 
pod útokem modrých. Dařilo se 
nám útok úspěšně odrážet a co víc, 
dokonce se nám podařilo jednoho 
z  nepřátel zajmout. Těšili jsme se, 
že zajatce vyměníme za několik 
RUN, o  to víc jsme ale zklamaní, 
když zjišťujeme, že ho jeden ve-
doucí našeho týmu vyměnil jen 
po pouhé diplomatické rozpravě. 
Takovou zradu nehodláme tolero-
vat, a proto dáváme dotyčnému na 
výběr - buď kulka do hlavy nebo 
vyhoštění. Vedoucí si zbaběle vy-
bírá exil a se sbalenými věcmi beze 
slova odchází.

Pokračovaní příště…
Tým CrossAir

     



DDM SLUNÍČKO - PROBĚHLO

DDM SLUNÍČKO – AKCE V LEDNU

V  DDM se v  prosinci konala 
TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
VÝSTAVA, kde byly k vidění i k za-
koupení nejrůznější dekorace z  pří-
rodních i jiných materiálů. Klasikou 
jsou každoročně perníčky, svíčky, 
drátované zvonky, betlémy a nejrůz-
nější drobné ozdoby na stromeček či 
větvičky. Otevření výstavy v  neděli 
trochu poznamenalo špatné počasí 
venku, kam se nikomu nechtělo, tak-
že oproti minulému roku přišla asi 
tak polovina lidí, což je škoda, proto-
že ve všední den už si málokdo najde 
čas na prohlídku. Děkujeme těm, co 
přišli, za slova chvály a ocenění naší 

práce s přípravou a realizací výstavy. 
Děkujeme MC Ratolest za spolupráci 
při otevření VÁNOČNÍ KAVÁRNY 
v  přízemí. Organizace byla skvělá. 
Během pondělka, úterka a středy se 
u nás zastavilo i pár tříd ze ZŠ, skoro 
celá MŠ Město a děti z Borohrádku, 
děkujeme všem za návštěvu. Součástí 
výstavy byla i letos betlémská vesnič-
ka, která byla tentokrát laděna do an-
dělska, téměř stovka andělů zdobila 
okna, nástěnky, stoly i vázy okolo Je-
žíška. Děkujeme všem, kdo se zapojil 
do naší výzvy a svého anděla přinesl 
do DDM.

Ještě před výstavou se ve Sluníč-

ku sešla děvčata z kroužku Holčičin 
a jejich kamarádky a strávily dva dny 
zdobením, pečením, malováním, 
razítkováním a  dalším tvořením na 
akci Vánoční noční Holčičiny. Kro-
mě tvoření jsme stihli i  nějaké hry 
potmě, vaření a hry v tělocvičně, ka-
ždá si pak po výstavě odnášela hro-
madu originálních vlastnoručních 
dárků. Děkujeme všem pomocnicím 
při realizaci této akce.

V  prosinci každoročně nabízíme 
i kreativní dílny pro ZŠ, z nabídky 10 
dílen se tentokrát stala hitem razít-
kovaná přání, která potěšila prvňá-
ky i páťáky a každý si vytvořil malý 

vánoční příběh. Některé třídy si také 
přišly vytvořit tzv. Inchies – obrázek 
vytvořený ze čtverečků, který se hodí 
pro kteréhokoliv člena rodiny, když 
se na něj při výrobě myslí.

Další tradiční akcí je MIKULÁŠ-
SKÉ ČERTĚNÍ, sportovní odpole-
dne v  tělocvičně, kdy děti soutěží 
v  několika kategoriích a  několika 
disciplínách. Na konci samozřejmě 
dorazili i čertíci a přinesli něco dob-
rého od Mikuláše.

Přejeme všem nejen šťastné vy-
kročení do roku 2019, ale schůdnou 

a pohodovou cestu celým rokem. 
Vaše Sluníčko

■ Neděle 6. 1. NEDĚLNÍ HERNÍ ODPOLEDNE 15 - 17 hod.
Pro rodiny, kamarády, dospěláky i děti. Můžete vyzkoušet hromadu našich
her, v naší hernotéce jsou jich skoro dvě stovky. Dospělým doporučíme
třeba Krycí jména a děti naučíme např. hru Gobbit. Vstupné 20 Kč.

■ Úterý 8. 1. PEDIGOVÁ DÍLNA od 17.30 hod.
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Středa 9. 1. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ I. 16 - 18 hod.
Podvečerní tvoření, originální dekorace a dárky podle vlastních nebo
našich nápadů. Cena 40 Kč + 80 Kč spotřebovaný materiál a energie.
Lektorka Hana Šimánová, nutné se přihlásit dopředu na www.ddmtyniste.cz.

■ Úterý 15. 1. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ II. 17.30 - 19.30 hod.
Podvečerní tvoření, originální dekorace a dárky podle vlastních nebo
našich nápadů. Cena 40 Kč + 80 Kč spotřebovaný materiál a energie.
Lektorka Eva Jenčíková, nutné se přihlásit dopředu na www.ddmtyniste.cz.

■ Čtvrtek 17. 1. TURNAJ VE HŘE GOBBIT 13 - 14.30 hod.
Přijďte si zahrát a procvičit postřeh a rychlost. Startovné 20 Kč. Hru vás
na místě naučíme. Po dohodě možné vyzvednout děti z družiny.

■ Úterý 22. 1. PEDIGOVÁ DÍLNA od 17.30 hod.
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.
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Neděle 6. 1.   NEDĚLNÍ HERNÍ ODPOLEDNE   15 - 17 hod. 
Pro rodiny, kamarády, dospěláky i děti. Můžete vyzkoušet hromadu našich her,     

v naší hernotéce jsou jich skoro dvě stovky. Dospělým doporučíme třeba                    
Krycí jména a děti naučíme např. hru Gobbit. Vstupné 20,- 

 

Úterý 8. 1.  PEDIGOVÁ DÍLNA   od 17.30 hod. 
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.                          

Cena 40,- + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 
 

Středa 9. 1.  KERAMIKA PRO DOPĚLÉ I.   16 - 18 hod. 
Podvečerní tvoření, originální dekorace a dárky podle vlastních nebo našich                    

nápadů. Cena 40,- + 80,- spotřebovaný materiál a energie.                                                  
Lektorka Hana Šimánová, nutné se přihlásit dopředu na www.ddmtyniste.cz. 

 

 

Úterý 15. 1.  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ II.   17.30 - 19.30 hod. 
Podvečerní tvoření, originální dekorace a dárky podle vlastních nebo našich        

nápadů. Cena 40,- + 80,- spotřebovaný materiál a energie.                                                  
Lektorka Eva Jenčíková, nutné se přihlásit dopředu na www.ddmtyniste.cz. 

 

Čtvrtek 17. 1.  TURNAJ VE HŘE GOBBIT   13 - 14.30 hod. 
Přijďte si zahrát a procvičit postřeh a rychlost. Startovné 20,-                                         

Hru vás na místě naučíme. Po dohodě možné vyzvednout děti z družiny. 
 

Úterý 22. 1.  PEDIGOVÁ DÍLNA   od 17.30 hod. 
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.                           

Cena 40 ,- + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 725435731-2-3 

 

29. 6. - 9. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i táborničením, výlety,  
výtvarnými technikami a dobrou partou. Pojeďte s námi zahájit prázdniny ve velkém 
stylu, zábava a skvělé zážitky zaručeny. Tančení na louce pod širým nebem,                      
batikování, sportování, netradiční hry. Pro 1. - 9. třídu.    
Cena: 3000,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Dana Černohousová 

 
1. 7. - 4. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ  
TÁBOR PRO MALÉ ŠPUNTÍKY 
Příměstský taneční tábor bez spaní, určený dětem od 3 do 6 let. 
Program vždy od 8:00 do 16:30 hod, hrátky při hudbě a tanci. 
Cena: 700,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Lenka Reslová 
 
6. 7. - 13. 7. TANEČNÍ TÁBOR VE VÍRU TANCE 
Taneční tábor pro TS Rosegirls a Pom Pom Dance, kde se nebude 
jen tančit, ale i sportovat, soutěžit a hrát. Samostatnost,                
táborový režim, prázdninová pohoda a spousta legrace.         
Ubytování a stravování v DDM. Cena: 1550,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Lenka Reslová 
 

15. 7. - 19. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
DOBRODRUŽSTVÍ RODINY SMOLÍKOVY 
Vesmír je místo, kde se nachází velké množství    
zajímavých planet. Cestujte společně s námi a     
Ládínkem vesmírnou raketou na některé z nich     
a zažijte velká dobrodružství při jejich objevování 
a prozkoumávání.  Stravování v DDM, tábor bez 
spaní. Pro 1. - 5. třídu.  
Cena: 1150 ,- + 50 ,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Marek Kohout 

  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz 
www.ddmtyniste.cz 
725435732, 727853212 

21.7.—26. 7.  SLUNÍČKOVÝ TÁBOR „SHRETÁBOR“ 
,,Už tam budem? Ne. Už tam budeeeeem? Ne. Tak už tam    
budem?" Ano, v červenci se tam na vás budeme těšit. Kde? 
Přece ve Sluníčku na Shretáboře. Užijeme si spolu trochu té 
zlobří zábavy, prázdninové pohody i přátelské atmosféry. Přidej 
se k nám a prožij týden se Shrekem, Fionou, Oslíkem a dalšími 
Shrepostavami. Samostatnost, táborový režim, výlety na      
kolách, ubytování v DDM. Pro děti od 1. - 5. třídy.                 
Cena:  1350,- + 50 ,- zápisné.                                               
Hlavní vedoucí: Lea Vondroušová 
 

20. 7. - 27. 7. LETNÍ TÁBOR VIŽŇOV 
Pojeďte s námi za táborovým dobrodružstvím do krásného Broumovska. Čeká vás 
celotáborová hra, příroda Javořích hor, skvělá parta vedoucích a hlavně spoustu    
zážitků a zábavy. Ubytování v chatě táborové základny Vižňov.                              
Určeno pro děti 1. - 9. třídy. Stravování 5x denně. Cena včetně dopravy tam i zpět. 
Cena: 3100,- + 50 ,- zápisné. Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková 

 
 

29. - 2.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE FILMU 
Máte rádi filmy nebo pohádky? Staňte se jejich součástí. Prožijte  
s námi mnoho příběhů a zažijte velkolepé dobrodružství s vašimi 
oblíbenými herci či postavami. Stravování v DDM, prázdninová      
pohoda, kamarádi, legrace. Tábor bez spaní.  
Pro předškoláky až 4. třídu. 
Cena:  1150,- + 50 ,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: David Kukla 
 

4. 8. - 15. 8. CHORVATSKO – ZÁHADY PÁNA Z BIOGRADU 
Opět vyrážíme do vzdálených krajů. Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy        
od 6 do 17 let na výpravu za mořským dobrodružstvím. Pojďte s námi navštívit sídlo 
pána z Biogradu, pokusit se společně vyřešit záhady pevnosti a projít jeho              
zábavným parkem. Čekají vás výlety, koupání a spousta zábavy a her.                              
Ubytování v Biogradu na Moru, který je známý jako Chorvatská riviéra. Toto místo 
je obklopené krásnou přírodou a křišťálově průzračným mořem s písčitou                    
i oblázkovou pláží. Celodenní stravování s pitným režimem zajištěno.                                            
Cena: 6890,- + 50 ,- zápisné. Hlavní vedoucí: Jana Kalousová 
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5. 8. - 9. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
TAJEMSTVÍ HLUBIN 
Voda je místo, kde můžeme zažít spoustu                          
dobrodružství. A v těch nejhlubších hlubinách na 
nás čekají možná ty největší zážitky.                
Pojďte se s námi vydat do moří, řek, jezer, rybníků i 
tůní a poznat  spoustu vodních kamarádů.         
Stravování v DDM, cena včetně celodenního výletu. 
Tábor bez spaní pro předškoláky až 4. třídu.  
Cena:  1150,- + 50 ,- zápisné.                                      
Hlavní vedoucí: Veronika Chytrá 
 

11. 8. - 16. 8. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR  
ASTERIX A OBELIX 
Přesuňte se s námi do doby, kdy v Římě vládl Caesar a 
staňte se součástí Galského kmene v čele se známou 
dvojici - Asterixem a Obelixem. Naučíte se uvařit       
kouzelný lektvar, zacházet se starověkými nástroji         
a mnoho dalšího. Cesty na kolech i pěšky, ubytování a 
stravování v DDM. Pro předškoláky až 4. třídu. 
Cena:  1350,- + 50 ,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Martina Kumpoštová 
 

18. 8. - 23. 8. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR  
ŠMOULÍ NÁŘEZ 
Sportovní tábor se spaním, zaměřený na minivolejbal, doplněný 
dalšími sporty (kolo, plavání, ringo, netradiční sporty, vodní     
turistika). Pravidelné tréninky na stadionu a dalších                  
sportovištích, výlety na kole, hry, soutěže. Celotáborová hra na 
téma šmoulů. Doporučujeme zájemcům o minivolejbal             
a aktivním dětem z 1. — 3. třídy. 
Cena:  1350,- + 50 ,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková 
 

  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz 
www.ddmtyniste.cz 
725435732, 727853212 



Kvapem se blížící závěr roku 
jsme v  Křivicích pojali opět tro-
chu jinak. Jeden den děti tvořily 
přírodní ozdoby na náš vánoční 
stromeček, který máme nově za-
sazený, a  vzhledem k  velikosti šel 
i pěkně ozdobit. O pár dní později 
jsme vyzkoušeli muzikoterapii, což 
není úplně vánoční zábava, ale pro 
nadcházející období to byla velmi 

příjemná relaxace.
Děti i  rodiče se seznámili s  ne-

tradičními hudebními nástroji 
z  různých koutů světa, mezi které 
patří např. tibetské mísy, tibetské 
zvony, šamanský buben, didgeri-
doo, dešťová hůlka, zvonkohra, 
brumle… Po představení nástrojů 
došlo k  očekávanému hromadné-
mu bubnování rodičů s dětmi. Nej-

prve jsme bubnovali pod vedením 
Mgr. Štursy, ale poté přišla očeká-
vaná improvizace. Přítomní by se 
mnou určitě souhlasili, že i přes to, 
že jsme byli úplní začátečníci, dalo 
se to poslouchat. Celý večer byl za-
končen relaxací. Nešlo jen o sezná-
mení s  netradičními nástroji, ale 
také o prožitek ticha, zklidnění, na-
slouchání různým zvukům a skupi-

novou spolupráci.
Ráda bych touto cestou poděko-

vala vedení, zaměstnancům města 
Týniště nad Orlicí a Službám měs-
ta, za podporu a pomoc při pořádá-
ní kulturních akcí, za realizaci po-
žadavků na drobné opravy, nákupy 
zeleně a další práci pro zkrášlování 
naší obce.

Simona Gavláková

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

BUBNOVÁNÍ V KŘIVICÍCH
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Ukliďme svět, ukliďme Česko je 
dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České repub-
liky. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek.

U  nás se akce konala v  sobotu 
odpoledne, dne 17. 11. 2018. Spojili 
jsme síly od nás z Rašovic a z Kři-
vic, a společně se pustili do úklidu 
nepořádku podél silnice, která naše 
vesničky spojuje.

Z  Rašovic vyšlo 9 dospělých 
osob, 3 chodící děti a 3 děti v kočár-

cích. Z Křivic vyrazilo 10 dospělých 
a 7 chodících dětí. Naše mise byla 
skončena v místě, kde se obě party 
střetly. Děti dostaly malou odměnu 
a  svačinku. Dospělí si popovídali 
a vzniklo i naše společné foto.

Největším úlovkem v  ten den 
byly pneumatiky z aut a taška plná 
obuvi, která musela v  lese ležet už 
pěkně dlouho.

Z  naší vesnice se chtěli připojit 
i  kluci Štanclovi s  maminkou, ale 
daný termín se jim nehodil. Proto 

v  pátek cestou ze školy posbírali 
odpadky kolem silnice z  Olešnice 
do Rašovic a pokračovali v sobotu 
dopoledne směr Lípa nad Orlicí.

A  aby to bylo kompletní, tak se 
ještě v  neděli vydala Mirka Nová-
ková se svou švagrovou a  synem 
Mirečkem směrem na Čestice. 
U  Betoniky jsme objevili černou 
skládku, která obsahovala mimo 
jiné i  8 pneumatik, sedačky z  au-
tomobilu, koberce a  několik tašek 
komunálního odpadu.

Akce byla celkem úspěšná, proto 
si dovolím tvrdit, že byla první, ale 
určitě ne poslední.

Děkuji všem zúčastněným za 
spolupráci a  hlavně Službám měs-
ta Týniště nad Orlicí za poskyt-
nutí prázdných pytlů na odpadky 
a  rychlému uklizení plných pytlů 
nechaných podél silnic. Děkuji!

Irma Martínková

     

     



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

Na Dobrušsku, Opočensku a v Tý-
ništi budou koledovat v  sobotu 
5.  ledna 2019. Skupiny tří králů do-
provázené 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 2019 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.

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 5. 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.

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

Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz

E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 - OSMNÁCTÝ ROČNÍK
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FENOMÉN ALPHA VSS CZECH S.R.O. 
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Prosinec je výjimečný měsíc. 
Pracovní nápor ve výrobě a kance-
lářích nepolevuje, protože mnoho 
úkolů musí být do konce roku do-
končeno, ale atmosféra už je před-
vánoční.

Zaměstnanci si sami pořádají ne-
formální předvánoční posezení, ve 
skupinkách se scházejí v  restaura-
cích nebo kavárnách v Týništi. Za-

městnavatel každému zaměstnanci 
přispívá finanční částkou a zaměst-
nanci si tento benefit náramně po-
chvalují, protože je to pro ně vzác-
ná příležitost setkat se mimo firmu 
a bavit se.

ALPHA VSS Czech s.r.o. děkuje 
zaměstnancům za odvedenou práci 
a přeje hezké vánoční svátky.

AKCE ZUŠ V LEDNU
■ V neděli 6.  ledna se uskuteční tradiční Novoroční koncerty Mladého 

týnišťského big bandu. Dva koncerty se začátky ve 14. a 17. hodin pro-
běhnou v sále Kulturního domu.

■ V pondělí 14. 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 28. 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.

 

Po několika úspěšných ročnících Čarodějnic 
konaných v areálu U Kulaté báby jsme se rozhodli 
tuto akci posunout ještě o kousek dál. Na dalším ročníku 
usilovně pracujeme. Máte se na co těšit. Připravujeme pro 
Vás spoustu překvapení a novinek, které Vám postupně 
odtajníme. Dnes odkrýváme první a zásadní informaci. 
Stěhujeme se!

Další ročník Čarodějnic se bude konat přímo v centru 
města Týniště nad Orlicí. A můžete se těšit na ještě větší 
kapely – ještě větší soutěže pro děti – ještě větší oheň 
a ještě více zábavy.

A celá akce bude jako doposud - ZDARMA
Držte nám palce, bude to velký.

Dana Dobešová (KC),
Michal Procházka (Band-a-SKA)

 
 

12. LEDNA 2019  
V 19,30 HODIN 

V RESTAURACI ROUBENKA 
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ   

Hraje                                                                   
       hudební skupina Filipa Koláře 

 
 

                    Vstupné:  80 Kč s místenkou 
                                  10 Kč bez místenky 

 
 

        Vstupenky s místenkou lze zakoupit  

        u MUDr. Vaníka /tel. č.737 312 612/ 

 
 

Srdečně zvou 
MěV KSČM Týniště nad Orlicí 

a OV KSČM Rychnov nad Kněžnou 
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5. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 1959-1968.

Systém řízení fotbalových sou-
těží přešel opět na cyklus podzim-
-jaro, tak jak je běžné dnes v téměř 
celé Evropě a  proto již nebudeme 
sledovat kalendářní roky, ale fotba-
lové sezóny!

1959-1960
Zmatky v  řízení fotbalových 

soutěží pokračují a  fotbal se hraje 
za minimálního zájmu diváků, ale 
i hráčů!

 
1960-1961
V  létě roku 1960 byla svolána 

schůze výboru, která měla ukon-
čit činnost fotbalového oddílu Ta-
tran Týniště n.O. Proti tomu ale 
kategoricky vystoupil Jarka Pecold 
a fotbal v Týništi zachránil (už po-
třetí!). Spolu s  Rudolfem Palánem 
nejstarším, se předsednictví ují-
má nová postava v  naší fotbalové 
historii, pan Josef Neuman. Od 
příštího roku je již předsedou sám 
a  na předsednickém postu vydr-
ží až do konce roku 1977 (!). Jeho 
zapálení pro fotbal a  v  neposlední 
řadě i  pracovní postavení v  TOSu 
(předchůdci ELITEXu), usnadňu-
je oddílu získávání financí (např. 
sběrem železného šrotu). Výbor 
začíná pracovat a účast 15 až 20 lidí 
na schůzi není výjimkou. Sám Jar  
ka Pecold se ujímá „na stará kole-
na“ tréninku A mužstva. Sám jsem 
tehdy zažil, co znamená „pro fotbal 
zapálený trenér“. Začíná se poctivě 
trénovat a  vysedávání v  hospodě 
je minulostí. Tréninkovému úsilí 
odpovídají i výsledky. Po podzimu 
vedeme okresní přebor. Máme teh-
dy výborného V. Šípka v  obraně, 
mozek mužstva Mirka Škopa v zá-
loze a  výborně střílejícího majora 
Veškrnu (zástupce velitele místní 
posádky) v úto  ku. Nejčastější teh-
dy nastupovala tato sestava: Buch-

tl - Vavrečka st., Jarda Prošvic, V. 
Šípek, Mirek Škop, Franta Kerhart, 
J. Kinský ml., B. Prošvic, J. Jirotka, 
Veškrna, Holánek. Dále byli při-
praveni: Homolka, O. Koldinský, 
Jan Kouba a  další. Jenže, zranění 
V. Šípka, M. Škopa, Franty Ker-
harta a  vyloučení Jardy Prošvice, 
znamená pro mužstvo tak vel  ké 
oslabení, že k rozhodujícímu zápa-
su o postup s Duklou Kostelec n.O. 
B jedeme v značně improvizované 
sestavě. Dokonce musí nastoupit i, 
tehdy už veterán, O. Wohlhefneur. 
Výsledkem je výprask 0:4 a to zna-
mená, že je po postupu! Naše smůla 
na „vojenské oddíly“ začíná být pří-
slovečná (a teprve ještě bude!).

Dorost vedený F. Škopem kon-
čí na 6. místě okresního přeboru. 
Umístění žáků vedených B. Kyny-
chem se bohužel nedochovalo.

1961-1962
Vše je jakoby poznamenáno 

loňským neúspěchem. A  mužstvo 
s  novým trenérem Bokšteflem 
a  posílené majorem Jandou (veli-
telem posádky) a  Vohralíkem st., 
hraje v  ja  kémsi útlumu. Chybí 
nadšení a entuziazmus Jarky Pecol-
da, myšlení Mirka Škopa a ani střel-
ba gólů se Veškrnovi už tolik neda-
ří. Výsledkem je opět „nepostup“!

V  sestavě dorostu vedeném Jar-
kou Pecoldem se objevují už jména 
jako Josef Prošvic, Jan Zemánek 
starší, Karel Koldinský, Bohouš Fo-
rejtek! Umístění se, bohužel, nedo-
chovalo, a  to ani u  žáků vedených 
B. Kynychem.

Poprvé se v Týništi také hraje fot-
balový turnaj závodních XI.

1962-1963
Herní útlum A  mužstva pokra-

čuje, i když se na trenérském postu 
postupně vystří  dají Karel Tomáš, 
O. Wohlhefneur a  opět Jarka Pe-
cold. Zájem o  fotbal se zmenšu-

je a  na konci sezóny se už hráči 
k utkání opět musejí shánět! Kon-
číme třetí v OP.

Hraje i  B mužstvo složené pře-
vážně z veteránů a vedené VI. Svo-
bodou.

Dorost vedený Holečkem a  Žá-
kem končí na 6. místě okresního 
přeboru, ale objevují se už zde na-
dějná jména: Láďa Richter, Olda 
Prošvic, P. Hlaváč, Uhlíř a další.

Ve vedení žáků se objevuje Ruda 
Palán nejstarší a tuto činnost bude 
vykonávat dalších 30 let!

Do Olšiny přichází jako správce 
„Děda Tomeš“.

Hraje se další, již II. ročník zá-
vodních XI.

1963-1964
Do výboru FO přichází velká 

posila - Zdeněk Bartoš starší. Po-
kračuje „trápení“ A mužstva, které 
pod vedením Karla Tomáše kon-
čí na druhém, ale nepostupovém 
místě.

Stále hraje i  B mužstvo pod ve-
dením VI. Svobody. K  dorostu 
přichází trenérský tandem Kadlec-
-Tauchman. Žáky vede Ruda Palán.

Hraje se III. ročník závodních 
XI.

Zajímavost této sezóny: V tomto 
roce se výběr Albrechtic a  Týniště 
utkal s  tehdy III. ligovým Nácho-
dem!

1964-1965
Do výboru přicházejí pánové 

Prudič, Prokopec, Kindl.
A  mužstvo ještě do konce roku 

vede Karel Tomáš. Na jaře přichá-
zí posila z Kostelce a hrající trenér 
Míla Kaplan. Další posily jsou naši 
dorostenci Josef Prošvic, P. Hla-
váč a  Uhlíř. Sice jsme ještě nepo-
stoupili, ale mužstvo už má velké 
ambice. Do Týniště se „přižeňuje“ 
voják místní posádky Štefan Piecko 
a  z  divizní Chocně se vrací Ruda 

Praus. Příští ročník je očekáván 
s velkými nadějemi.

Dorost pod vedením tandemu 
Kadlec-Tauchman postupuje do 
krajské soutěže.

Pro velký zájem o  fotbal mezi 
mládeží je ustaven i B dorost – tre-
nérem se stává Vl. Svoboda.

Žáci stále hrají pod vedení Rudy 
Palána, ale umístění není známo.

Hraje se IV. ročník turnaje zá-
vodních XI.

1965-1966
Výbor pracuje v  nezměněném 

složení.
A mužstvo bojuje o postup. Vel-

ká diskuse ve výboru i veřejnosti se 
v zimě rozp  roudí o smyslu p o -
sílení „Áčka“ dalšími dorosten-
ci. A  to Láďou Richtrem a  Oldou 
Prošvicem, s tím, že budou chybět 
dorostu, který též bojuje o postup. 
Nakonec jsou do Áčka přeřazeni 
a  v  důsledku tohoto rozhodnutí 
odchází trenér Míla Kaplan tréno-
vat do Albrechtic a dorost nakonec 
nepostoupí…

Ovšem takto posílené A mužstvo 
jde v okresním přeboru od vítězství 
k vítězství a konečně je z toho po-
stup do I. B třídy a zbavení se „pro-
kletí“ Okresního přeboru I!!!

Střelci branek vítězného muž-
stva: Piecko 11, Olda Prošvic 6, 
Uhlíř 4, Richter 4, Kerhart 3, Ruda 
Praus 3, Zemánek Honza 1, O. Kol-
dinský 1.

Dorost končí v  krajské soutěži 
na 4. místě. B mužstvo vedené VI. 
Svobodou hraje jen přátelsky… 
O žácích vedených Rudou Palánem 
nejsou dochované žádné zprávy.

1966-1967
Výbor FO pracuje v  tomto slo-

žení: předseda Jiří Neuman, mís-
topředseda Rudolf Palán, sekretář 
Zdeněk Stráník, pokladník Eda 
Švéda, zapisovatel M. Škop a  čle-

Nástup obou mužstev na Stadion a v čele Slávie legendy Plánička a Bican

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 5.

Stojící: Koldinský O., Kerhart, Zemánek, Praus Ruda, Piecko, Kubát. Sedící: 
Praus Pavel, Prošvic Jarda, Koldinský K., Vodička, Prošvic Josef, Žák

 

  



nové Zemánek nejstarší, Zdeněk 
Bartoš, Milan Vavrečka st., Zdeněk 
Kubík Jarka Pecold, Kindl, Proko-
pec, Prudič, Kynych, Láďa Žák

Dorost sestoupil z krajské třídy.
Žáci jsou vedeni Rudou Palánem 

a dále Jarkou Pecoldem, F. Sedláče-
kem.

K 1. 7. 1966 přestupuje žák Ruda 
Palán ml. do Hradce Králové.

V roce 1966 se uskutečnila velice 
atraktivní akce - v Týništi hrála sta-
rá garda Sparty Praha!

1967-1968
Výbor pracuje ve stejném slo-

žení. V  zajišťování dalších posil je 
velmi agilní Z. Kubík. V roce 1967 
se do Týniště „přižeňuje“ další vo-
ják základní služby – Vašek Kubát. 
A mužstvo hraje dobře a když je na 
jaře posíleno o čtyři vojáky z místní 
posádky, slaví postup do I. A třídy!

Další fotbalovou atrakci připravil 
fotbalový výbor na rok 1967, kdy 
do Týniště přijela stará garda Slávie 
Praha a  týnišťská veřejnost mohla 
vidět ikony českého fotbalu Fran-
tiška Pláničku, Josefa Bicana a další 
přímo v akci!

1968-1969
Jádro výboru pracuje ve stejném 

složení a úspěchy fotbalu, jak spor-
tovní tak společenské, mají za ná-
sledek, že se do fotbalu a do výboru 
hlásí další. Po neúspěchu u basket-
balu se ve výboru fotbalového od-
dílu poprvé objevuje Ing. Ladislav 
Buchtl.

A  mužstvo po odchodu vojáků 
základní služby začalo první se-
zónu v  krajské I. A  třídě skutečně 
katastrofálně! Po prvních pěti pod-
zimních kolech je na posledním 
místě s  0 body. Situaci zachraňuje 

příchod bývalého reprezentanta 
Zdeňka Pičmana z  Hradce Krá-
lové. Několik zápasů také odehrál 
Karel Dvořák, který se vrátil do 
mateřského klubu po desetiletém 
ligovém působení v  Baníku Ost-
rava. Posilou byl i  příchod Ivana 
Voborníka z  Borohrádku. Začalo 
se poctivě trénovat a  výsledky se 
brzy dostavily. Na jaře jsme vůbec 
neprohráli (!) a jen několik zbyteč-
ných remíz znamenalo, že jsme se 
umístili na 4. místě I. A třídy. Což 
bylo na nováčka krásné umístění, 
ale současně i  smůla, protože ná-
sledkem nějaké reorganizace po-
stupovaly do krajského přeboru 
oddíly tři!

Významné postavy 5. desetiletí:
Činovníci: Josef Neuman, Zde-

něk Kubík, Zdeněk Bartoš, Zdeněk 
Stráník

Hráči: Mirek Škop, mjr. Veškr-
na, Franta Kerhart, Jarda Prošvic

Ing. Ladislav Buchtl
pokračování příště

Nástup a společná fotografie hráčů obou mužstev

Legendární brankář František Plánička v rozhovoru s p. Procházkou

Nejlepší střelec v historii - Josef Bican a bývalý velký talent naši kopané a hráč Dukly Praha - Ruda Kučera
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100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 5.
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Týnišťský stoletý kalendář

Naše parta nadšenců od Vodá-
renské věže představila o loňské vý-
stavě „100 let republiky“ tzv. stoletý 
kalendář. Tvoří jej kotouč odříznutý 
z  kmenu poraženého dubu, pobitý 
mnoha štítky s  popisky. Co štítek, 
to jedna událost ve stoleté historii 
našeho města. Při počítání letokru-
hů jsme došli k  číslu sto čtyři, což 
znamená, že listnáč zapustil kořeny 
někdy okolo roku 1914. Žil tedy 
stejně dlouho, kolik času uběhlo 
od vypuknutí první světové války. 
Aby neupadly v  zapomnění, bu-
deme v  dozvuku loňských oslav 
na stránkách Zpravodaje události 

posledních sta let připomínat. Je-
jich výběr bude náhodný. Pokud 
se mezi čtenáři najdou pamětníci, 
kteří nám k  popisovanému tématu 
sdělí další důležité informace, pak 
budeme velice rádi. Všechny věc-
né připomínky uložíme do archivu 
a  ty nejzajímavější otiskneme vždy 
v následujícím čísle. Psát nám mů-
žete na e-mail spolekprateltyniste@
seznam.cz anebo formou vzka-
zu, který vhodíte do schránky na 
Městském úřadě u vstupních dveří. 
Postačí, když obálku označíte zkrat-
kou SPMT. Všem předem velice 
děkujeme.

Rok 1975 - podchod u Věže

Stavební povolení pro vybudo-
vání podchodu pro pěší pod frek-
ventovanou železnicí bylo vydáno 
26.  5.  1975. Kvůli nezbytným zem-
ním pracím musel být zbourán dům 
č. p. 173 na rohu Zvoníčkovy ulice. 
Vzhledem k dodržení dvouleté lhůty 
pro zahájení stavby předpokládáme, 
že podchod byl do provozu předán 
v roce 1977.

Víte, že…?

… poslední poprava v  Týništi se 
konala v roce 1723? Trest stětím byl 
vykonán na Magdaleně Benešové 

z Radostovic za to, že zabila své ne-
manželské, čerstvě narozené dítě. 
Hrdelní právo mělo městečko až do 
roku 1782 a dnes je připomíná už jen 
památný „Dub spravedlnosti“.

… na ilustracích malíře Adolfa 
Kašpara k Jiráskově F. L. Věkovi jsou 
ve skutečnosti na dobrušském ná-
městí vidět domy týnišťské a solnic-
ké? Staré dobrušské domy totiž byly 
zničeny při velkém požáru v r. 1806.

… dům sociální péče otevřený 
v  Týništi 12.  1.  1941 sloužil až do 
roku 1947 také jako porodnice? Za tu 
dobu se tam narodilo 1616 dětí. Dnes 
je tato budova součástí Geriatrického 
centra.

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Již tradičně každoročně probí-
há čištění řek v  Přírodním par-
ku Orlice od civilizačního od-
padu. Ekologická akce proběhla 
o  víkendu 21. a  22.  dubna  2018 
(jarní část) a  ve dnech 13.  10.  – 
14. 10. 2018 (podzimní část). Co 
si představit pod pojmem civi-
lizační odpad? Šlo hlavně o  od-
stranění plastu všeho druhu (PET 
lahve, plastové autodíly, igelity, 
hračky atd.), pneumatik, kuchyň-
ského nádobí, sudů, skla, kusů 
nábytku či elektrospotřebičů, po-
lystyrenu, koberců, jízdních kol, 
dětských hraček atd. Sbírají se 
věci, které rozhodně do řeky ne-
patří, ať už tyto předměty do řeky 
naházeli sami lidé, či je jenom 
„odložili“ na břeh blízko koryta 
a  voda jej pak zanechala po zvý-
šených průtocích v řečišti, v záto-
kách či slepých ramenech.

Dobrovolná akce (jarní část) 
byla slavnostně zahájena v sobotu 
21. 4. 2018 v Kostelci nad Orlicí. 
Dubnový termín je pro čištění 
řek a  přilehlých břehů optimál-

ní, protože odpady jsou „dobře“ 
vidět, v dalších týdnech totiž vel-
mi rychle zarůstají vegetací. Díky 
příznivému počasí na akci přije-
lo přes 425 účastníků především 
z řad široké vodácké veřejnosti’od 
dětí, dospívající mládeže až po 
vodáky dříve narozené. V  někte-
rých lokalitách se připojili i  pěší 
dobrovolníci sbírající odpady 
v okolí řeky na březích a loukách.

S ohledem na letošní celoroční 
nízký stav hladiny v  řekách byla 
ve dnech 13.  10.  – 14.  10.  2018 
uspořádána podzimní část dob-
rovolné akce s  cílem se více za-
měřit na vyčištění dna koryt řek 
v  Přírodním parku Orlice. Tato 
ekologická podzimní aktivita 
byla velice úspěšná, neboť se po-
dařilo „vylovit“ ze dna koryt řek 
především nepřeberné množství 
„uskladněných“ pneumatik růz-
ných rozměrů.

Zvolený způsob odstraňování 
civilizačního odpadu z koryta řek 
a s ohledem na charakter říčního 
meandru vyžadoval od účastníků 

akce určité vodácké zkušenosti. 
Přírodní park byl pro účely čištění 
řek rozdělen na 5 úseků. V sobotu 
se podařilo vyčistit řeku Divokou 
Orlici v úseku z Doudleb nad Or-
licí do Albrechtic nad Orlicí. Na 
Tiché Orlici se čistil úsek Čermná 
nad Orlicí – Albrechtice nad Or-
licí. V  neděli byla čištěna Orlice 
v úseku z Albrechtic nad Orlicí do 
Hradce Králové. Každý úsek měl 
vedle účastníků k  dispozici lodě, 
pytle, rukavice, a pracovní kovové 
háky s dřevěnou násadou pomocí 
kterých dobrovolníci „lovili“ civi-
lizační odpad z méně dostupných 
míst v korytě a na břehu řeky. Na-
sbíraný odpad se svážel v  lodích 
na předem vytypovaná stanoviště 
podél řeky, kde se následně vy-
kládal z  lodí. Bezprostředně po 
skončení akce v neděli byl ze sta-
novišť zajištěn odvoz nasbíraného 
civilizačního odpadu do sběrných 
dvorů obchodní společností Hra-
decké služby a.s. Tímto koordino-
vaným postupem bylo zabráněno 
tomu, aby se nasbíraný odpad 

připravený k odvozu „neválel“ na 
těchto místech delší dobu. Jinak 
by pravděpodobně došlo k  rozší-
ření „divokých skládek“ a  smysl 
akce čištění řeky Orlice by měl 
následně negativní dopad. Z  při-
bližně 70 km čištěného koryta 
a  přilehlých břehů řek v  Přírod-
ním parku Orlice bylo odvezeno 
na cca 5,5 t civilizačního odpadu. 
Všem dobrovolníkům, kteří se ve 
svém volném víkendovém čase 
zúčastnili této ekologické aktivity, 
patří velký dík.

Akci se podařilo uskutečnit 
také díky finanční podpoře města 
Týniště nad Orlicí, úřadu Králo-
véhradeckého kraje, Hradeckých 
služeb a.s., Povodí Labe, st.p., 
řady měst a obcí, jejímž katastrál-
ním územím protéká řeka Orlice, 
a dalších partnerů. Více informa-
cí o ekologické činnosti v Přírod-
ním parku Orlice naleznete na 
internetových stránkách http://
orlice.hradectivodaci.cz/

11. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE

V Í C E  I N F O R M A C Í  -  W W W . T Ý N I S T E . C Z
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LEDNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LEDEN 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 1,5 roku do 4 let

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

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

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

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
MIMINKA (sedící) - cvičení s dětmi od 3 do 15 
měsíců (cvičení na balónech, říkadla, písničky…)
Doporučujeme FITMAMI

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

10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci
FLÉTNA – začátečníci škola
Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů 
ANGLIČTINA pro dospělé

13:00-18:00
13:15-14:00
15:00-15:45
od 17:00
18:00-19:00

ST

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

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

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)
Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Besedy, večerní díly, bazary… (dle rozpisu)
Soukromá angličtina

15:00-16:00

14:45-18:15

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

14:00-17:00

od 16:00

   

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

■ 24. 1. (Čt) Seminář: Obtížné situace ve výchově a jejich zvládání II. s paní
psycholožkou B. Baškovou, od 16:30 h., počet míst omezen, registrace v MC

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

Nebesa vypravují o  Boží slávě, 
obloha hovoří o díle jeho rukou.

Žalm 19,2

První neděle v  lednu má po-
dle liturgického kalendáře název 
Zjevení Páně. Jím končí vánoční 
svátky. Zjevení Páně – co s  tako-
vým názvem? Volně přeloženo, 
začíná postupné odhalování ta-
jemství, kdo je ten narozený Ježíš. 
Až k velikonočnímu úžasu – on je 
jistě syn Boží.

Krásný devatenáctý žalm 
k  tomu tajemství vede. Nebesa 
vypravují o Boží slávě. Neptají se 
nás, zda mohou. Obloha hovoří 
o díle Božích rukou, noc noci své 
poznatky sděluje. Kdo ví, možná 
začne velkými událostmi a skončí 

tím, co se kde „šustlo“. Co by ne. 
Hospodinův zákon je dokonalý, 
jeho svědectví je pravé.

Netrpělivá otázka se dere na 
povrch – no dobrá, ale co my lidé? 
Dokonalí nejsme, k  obloze vzhlí-
žíme s obdivem, ale i s respektem. 
Co máme pod tou oblohou dělat?

Žalm končí přáním: Kéž se ti 
líbí řeč mých úst i  to, o čem roz-
jímám v  srdci, Hospodine, má 
skálo, vykupiteli můj. Co máme 
dělat? Tak třeba mluvit jasně, viny 
přiznávat, slovem tvořit a  ne bo-
řit. Učit se můžeme a  máme od 
Ježíše.

Buď Pane, dle svého zaslíbení 
s  námi, vyslyš hlasy trpících, ne-
mocných, lidí bez naděje. Sesílej 

pokoj a  smíření tam, kde panuje 
nenávist. Dávej odvahu pomáhat. 
Amen.

Píseň:
1. Samému Bohu sláva, čest 

budiž za milost jeho, která nám 
v Kristu dána jest, již se nebojme 
zlého: Bůh hotov jest nás spasiti, 
nám vždycky dobře činiti. Veleb-
me jej s radostí!

2. Ovšem velebíme, ctíme tebe, 
Otče, s  radostí: nebo že panuješ, 
víme, s  dobrotou a  s  moudrostí. 
Přenesmírná tvá moc, Pane; co ty 
díš, vše se stane. Blaze nám, že tys 
náš Pán!

3. Ó Kriste, Synu jediný Boha 
Otce věčného, jenž uvalil na tě 
viny všeho lidu hříšného! Ó Be-

ránku, Boží, tichý, sejmiž i  z  nás 
naše hříchy! Smiluj se nade všemi!

4. Ó Duchu svatý, mocí svou 
řiď a veď nás v každý čas k službě, 
k  nížto smrtí trpkou Kristus vy-
koupil nás. Na tvou pomoc spolé-
háme, těš a  spravuj nás, žádáme, 
na tebe se spouštíme.

Píseň z  Evangelického zpěv-
níku č. 158 Samému Bohu sláva, 
čest (nápěv 1522, text N. Decius / 
1636)

Srdečně zveme na bohosluž-
by v  lednu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58, od 10:30 h):

27.  1.  – bohoslužby s  nedělní 
školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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datum- den čas název druh místo konání

6. 1. ne
14:00 a 17:00 Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu koncert Kulturní dům

15:00-17:00 Nedělní herní odpoledne hry DDM

8. 1. út
17:30 Pedigová dílna tvoření DDM

18:00 Projezme se ke zdraví - posváteční detox přednáška Kulturní dům

9. 1. st 16:00-18:00 Keramika pro dospělé I. tvoření DDM

11. 1. pá 19:00 TANEČNÍ REPETE (zopakujte si tance před plesovou sezónou) tanec Kulturní dům

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

13. 1. ne 14:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

14. 1. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

15. 1. út 17:30-19:30 Keramika pro dospělé II. tvoření DDM

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

13:00-14:30 Turnaj ve hře GOBBIT hry DDM

19. 1. so 20:00 AVE ples (ples DS U.F.O.) tanec Kulturní dům

22. 1. út 17:30 Pedigová dílna tvoření DDM

24. 1. čt
16:30 Obtížné situace ve výchově a jejich zvládání II. (B. Bašková) seminář MC Ratolest

19:00 SKOŘÁPKA (hrají Alena Mihulová a Petra Nesvačilová) divadlo Kulturní dům

26. 1. so 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

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

28. 1. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba Kulturní dům

31. 1. čt 8:30 Pasování prvňáčků na čtenáře čtení Městská knihovna

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LEDNU 2019

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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8. 11. Tělové a ušní svíce – před-
nášet k nám přijel terapeut Michal 
Ježek, který pomáhá lidem uzdra-
vit jejich fyzické a  emoční potíže 
účinnou a  po tisíciletí oblíbenou 
metodou. Sám se svícím věnuje 
přes deset let. Pár dní před před-
náškou v  Týništi nad O. mu vyšla 
i  kniha s  názvem: Tělové svíce. 
Pro zájemce ji máme v knihovním 
fondu. Dozvěděli jsme se tedy, jak 
odstranit bolest – ať už hlavy, zad, 
kloubů, cyst, zastydlé rýmy, otoků 
či svalového napětí a  dalších pro-
blémů. Nejprve nám vše teoreticky 
vysvětlil, např. odkud se svíce vzaly, 
z čeho jsou vyrobeny, co potřebuje-
me k aplikaci, samotný postup, jak 
často a na co je přikládáme, kontra-
indikace, nejčastější potíže a  jejich 
řešení. Poté došlo i  na praktickou 
ukázku na dobrovolnici. Metoda 
je prostá, kdy po přiložení svíce 
vznikne podtlak, nahřátím se uvol-
ní škodliviny a  část se vtáhne do 
svíce (po skončení provedeme sami 
diagnostiku) a část se vyloučí třeba 
rýmou nebo odkašláváním. Dosta-
li jsme cenné informace, z  nichž 

mohu třeba vybrat to, že ucho je 
spojené s  ledvinami, takže při bo-
lesti je potřeba nejen přiložit svíčku 
střídavě na obě uši, ale zároveň pít 
ledvinový čaj a oko je spjaté s játry, 
takže léčíme jak oči, stačí přiložit 
svíci na body na rukou (všichni na 
přednášce dostali materiály k  dis-
pozici) a  také potřebujeme posílit 
játra např. ostropestřcem. Zájemci 
mohli také své individuální dota-
zy uplatnit po skončení přednášky 
a  nebylo jich málo. Panu Ježkovi 
přišlo pár dní po akci poděkování 
od paní, která na naší přednášce 
byla, řešila zdravotní problémy 
a  má skvělé výsledky (Fb profil: 
Michal Ježek – terapeut, ze dne 
14. 11. ). A to je pak i naše radost. 
Vypůjčím si jeden krásný citát z ne-
dávno dočtené knihy: Zachráníš 
jednoho – zachráníš celý svět.

15.  11. Ukončení botanických 
vycházek – proběhlo promítání 
fotografií ze všech botanických 
vycházek roku 2018, kterými nás 
provázel zkušený botanik Mgr. Jan 
Doležal. Znovu nám zopakoval vše, 

co jsme viděli a slyšeli během roku. 
Musím uznat, že přítomní měli vel-
ké znalosti a  jen tak je nic nepře-
kvapilo. Loni se botanické vycház-
ky konaly 27. 4. , 15. 6. a 7. 9. Mohli 
jste se s námi projít na jaře jak po 
Týništi nad Orlicí, v  létě pro změ-
nu s námi vyrazit do Štěpánovska, 
a když už se pomalu blížil podzim, 
byli jsme v Petrovicích nad Orlicí. 
Tyto akce jsou stále populární, mů-
žete se na ně těšit i letos.

29.  11. Afrika v  románech – 
beseda se spisovatelkou Hanou 
Hindrákovou – toto setkání bylo 
velmi příjemné, i když nás autorka 
seznámila s  prostředím chudin-
ských čtvrtí Afriky. Hana Hindrá-
ková si Keňu zamilovala natolik, 
že se tam neustále vrací. Keňa se 
stala inspirací pro její knihy Děti 
nikoho, Karibu Keňa, Dobrovolni-
ce a Očarovaná. Během přednášky 
jsme se na chvíli přenesli do exotic-
ké Keni prostřednictvím fotografií, 
videa, autorčina vyprávění a úryv-
ků z  jejích knih. Součástí besedy 
byl i prodej originálních afrických 

šperků, které vyráběly právě ženy 
z  nairobských chudinských čtvr-
tí. Mohli jsme tedy i  my podpořit 
dárky s myšlenkou. Hlavním smy-
slem, jak říká Hana Hindráková, je 
hlavně dát lidem práci, podporovat 
obchod, aby měli možnost uživit 
se sami a  nespoléhat na miloda-
ry a  pomoc od bohatých bělochů. 
Tímto staví bělocha do pozice rov-
nocenného partnera. Velmi nás 
zaujala také kniha Smrtící byznys, 
kde autorka poukazuje na obcho-
dování s falešnými léky. Mnoho lidí 
o  této problematice ani neví. Sou-
časně nám představila i svou novou 
knihu, která se jmenuje Nezlomný, 
jedná se o  skutečný příběh, plný 
bolesti, strachu, vzdoru a odhodlá-
ní. Spisovatelka se s  hlavní posta-
vou knihy potkala, když působil 
jako ředitel centra pro děti ulice 
a říká o něm, že je to skvělý člověk, 
který si prošel něčím, co si vůbec 
nedovedeme představit a  přesto 
mu zůstal pozitivní náhled na ži-
vot. Knihu si také můžete u  nás 
v knihovně vypůjčit.

Bc. Bohdana Pokorná

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LISTOPADU
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Jacobsová, Anne: Panský dům, 
Panský dům a jeho dcery. Panský 
dům a jeho dědictví.

Čtenářky mají v  oblibě rodinné 
ságy. Jistě si rádi přečtou novou 
trilogii.

Appleyard, Meredith: Doktor-
ka z konce světa, Ordinace, Naše 
paní doktorka.

Dalším oblíbeným žánrem jsou 
knihy s lékařskou tématikou a pro-
středí Austrálie čtenářky preferují 
nejvíce.

Knihy, které získáme do fondu 
knihovny po autorském čtení a be-
sedě, mají zvláštní kouzlo a  jsou 
ihned čtenáři rozebrány. Zmíním 
tři.

Maléřová, Zuzana: O květině.
Rozhlasový zpovědník autorky, 

která umí pohladit duši.

Černošová, Eva : Vypravěčka
Maraton východočeských spi-

sovatelů se stal u  nás v  knihovně 
již tradicí. Vloni se představila se 
svým generačním příběhem citova-
ná autorka.

Hindráková, Hana: Smrtící 
byznys

Představuji poslední novinku 
autorky, která několikrát navštívila 
Afriku. Tamní nelehký život obyva-
tel popisuje ve svých knihách, které 
nám představila na besedě Afrika 
v  románech, která se uskutečnila 
vloni v listopadu.

Bryndza, Robert: Temné hlu-
biny

Autor detektivních bestsellerů. 
Do podvědomí čtenářů se zapsal 
svojí sérii s inspektorkou Erikou Fo-
sterovou. Je velice oblíben a  čtenáři 
netrpělivě čekají na další případy.

Jarchovský, Petr: Zahradnictví
Literární zpracování televizní 

trilogie, je nejosobnější autoro-
vou zpovědí. Jedná se o autentické 
vzpomínky jeho předků nelehkého 
období let 1939-1959.

Čapek, Karel: Zahradníkův rok
Macek, Miroslav: Saturnin se 

vrací
Co mají tyto dva tituly společné-

ho? Jedná se o audio knihy. Knihy 
namluvené předními umělci. Patří 
již k  neodmyslitelnému produktu, 
který naše knihovna nabízí. Využí-
vají se k poslechu například v autě. 
Velice s povděkem je přijímají lidé, 
kterým již plně neslouží zrak.

Vondruška, Vlastimil: Husitská 
epopej VII

Posledním dílem autor dokončil 
sedmidílnou sérii o husitství. Autor 
je zjevením na poli tvůrců historic-

ké literatury. Patří mu dík za pro-
pagaci našich dějin. Jsme vděčni, 
že je můžeme nabízet do širokého 
věkového spektra našich čtenářů.

Švehla, Marek: Magor a  jeho 
doba

Obsažný, střídmě a přitom čtivě 
napsaný životopis jedné z  nejvý-
znamnějších osobností českého 
kulturního a společenského života. 
Vzniklo tak jedinečné historické 
panorama doby, zobrazené skrze 
Jirousův život. Kniha je doplněna 
množstvím unikátních fotografií.

Věra Bouzková

Pořadí nejčtenějších časopisů 
a  knih v  minulém roce naleznete 
v přiložené tabulce.

KNIHY, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY LÍBIT

Časopisy Knihy

pořadí titul časopisu vypůjčeno pořadí Název knihy autor vypůjčeno

1. Vlasta 335 x 1. Hana Alena Mornštajnová 27 x

2. Téma 327 x 2. Čas odpuštění Táňa Kubátová 26 x

3. Instinkt 315 x 3. Cukr a sůl Táňa Keleová- Vasilková 25 x

4. Květy 306 x 4. Bábovky Radka Třeštíková 23 x

5. Týden 249 x 5. Starým láskám nevolej Alena Jakoubková 21 x

6. Reflex 200 x 6. Pošetilý sen Nora Robertsová 20 x
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Fotbalový podzim skončil posled-
ním zápasem A  mužstva až 17.  lis-
topadu a  během zimní přestávky je 
čas na jeho zhodnocení. Začněme od 
nejsledovanější kategorie: Mužstvu 
dospělých se snad definitivně po-
dařilo zastavit výkonnostní propad. 
V  krajské I. A  třídě se umístilo ve 
středu tabulky s  těsným kontaktem 
na postupová místa. Jako velké plus 
bereme fakt, že A  mužstvo je dnes 
převážně postaveno na našich od-
chovancích a  další mladí hráči do-
rostu již dostávají šanci! Dorost začal 
krajský přebor výborně a po 4 kolech 
byl v čele s plným bodovým ziskem! 
Potom ovšem nastal zlom a naopak 
následovala těžká série porážek, ze 
které se dorostu podařilo v  závěru 
podzimu vymanit, takže po podzimu 
skončil na pěkném 6. místě. Kvalita 
a úspěšnost hry dorostu stojí a padá 
s  hráči, kteří víceméně pravidelně 
hrají za A mužstvo. Starší žáci, to je 
po letech úspěchů kategorie, které 

jsme se před sezónou dost obávali! 
Do dorostu odešel ročník, který byl 
výkonnostně i početně silný, dokázal 
sbírat úspěchy a naopak z mladších 
žáků přišel slabý ročník. Tak to pro-
stě u mládeže někdy bývá! Mužstvo 
nadále trénuje Láďa Virág a všechny 
nás překvapil, jak se mu podařilo klu-
ky podchytit a naučit hrát. V tabulce 
jsou sice ve spodní polovině, ale roz-
hodně si nevedou špatně! Mladší žáci 
hrají asi slabší průměr krajského pře-
boru. Tam jsme očekávali lepší vý-
konnost, ale ukazuje se, že přechod 
z nejlepšího mužstva okresu ve starší 
přípravce do mladších žáků v  kraji, 
není snadný a  vyžaduje čas! U  pří-
pravek jsme letos experimentovali! 
Abychom mohli hrát krajský přebor 
v  kategorii starší přípravky, spojili 
jsme síly s Borohrádkem a v soutěži 
vystupujeme jako souklubí Týniště/
Borohrádek, a to se střídavými úspě-
chy. Toto mužstvo také poprvé v naši 
historii hrálo celorepublikový turnaj 

tzv. Ondrášovka Cup, kde se utkalo 
s mužstvy z jiných krajů a obsadilo 6. 
příčku ve skupině. V kategorii mladší 
přípravky je po loňské úspěšné před-
přípravce hodně kluků, a  tak jsme 
letos do soutěže přihlásili dvě muž-
stva. To mladší a výkonnostně slabší 
jsme nakonec spojili s  Albrechtice-
mi, kterým jsme tím pomohli vyře-
šit problém s mládeží a naopak jsme 
získali potřebné prostory pro pořá-
dání turnajů všech mládežnických 
kategorií. Mladší přípravka A  vedla 
okresní přebor a B mužstvo, v soutě-
ži vystupující jako souklubí Týniště/
Albrechtice, je na 11. místě. Úspěšná 
kategorie loňské předpřípravky se 
celá přesunula do mladší příprav-
ky a v zimním období se pokusíme 
postavit zcela nové mužstvo našich 
nejmenších fotbalistů!

Se sportovní stránkou oddílu lze 
asi vyjádřit spokojenost, ovšem takto 
rozsáhlá mládežnická základna vy-
žaduje i značné trenérské a funkcio-

nářské zázemí. To je ale problém, se 
kterým se potýkáme už několik let! 
Nedaří se nám doplňovat kádry na-
šich mládežnických trenérů, a proto 
bychom velmi uvítali případné další 
zájemce! Ale není to jen problém Tý-
niště…

Je asi všeobecně známo, že v roce 
2019 bude slavit fotbalový oddíl 100. 
výročí svého založení. Kulatější výro-
čí už asi nikdy nebude… a tak oddíl 
připravuje na sobotu 22. června spo-
lečensko-sportovní akci k jeho připo-
menutí a oslavě. Jedná se o akci, která 
bude velmi organizačně i  finančně 
náročná a oddíl na ní bude úzce spo-
lupracovat s městem i se Sportovním 
klubem. K  této akci se váže i  naše 
snaha úspěšně dokončit přestavbu 
tribuny v Olšině a tím zkulturnit pro-
středí tohoto areálu, který dříve býval 
chloubou regionu a dnes pokulhává 
i  za daleko menšími aglomeracemi 
než je Týniště!

Ing. Jan Šrajer

HODNOCENÍ PODZIMU 2018 VE FOTBALOVÉM ODDÍLE SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Oddíl sálové kopané se celoroč-
ně schází každé pondělí a  pátek, 
ať jsou tuhé mrazy nebo tropické 
teploty, na hřišti v  Olšině, kdy po 
dobu jedné hodiny běhá za kula-
tým nesmyslem několik nadšenců. 
Rozdělíme se do dvou družstev, 
následně se z nás stanou gladiáto-
ři, kteří vstoupí do oplocené arény 
s umělou trávou, a každý chce vy-

hrát. Nemusím zde popisovat, jak 
to pak na hřišti vypadá, ale bez ná-
boje a touhy po vítězství bychom si 
to asi neužili. Nutno podotknout, 
že to, co se odehraje na hřišti, je 
ihned po konci utkání zapomenu-
to, podáme si ruce a jdeme do šatny 
jako kamarádi.

Na konci roku, konkrétně dne 
25.  prosince  2018, jsme pořádali 

tradiční „Vánoční turnaj ve fot-
bale“, který se konal v  tělocvičně 
U  Dubu. Tento turnaj se opět vy-
dařil a měl velkou diváckou kulisu. 
Samotní hráči předvedli výborné 
výkony a za to byli odměněni hod-
notnými cenami. Na další ročník se 
teď již moc těšíme.

V současné době má oddíl sálové 
kopané celkem 25 členů. Neúčast-

níme se žádné registrované soutě-
že, jsme pouze rekreační oddíl.

Na závěr přejeme všem pev-
né zdraví, spokojenost a  pohodu 
v roce 2019.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Za oddíl sálové kopané
Karel Baťha – předseda

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ODDÍL SÁLOVÉ KOPANÉ

Nábor mladých fotbalistů
Fotbalový oddíl SK Týniště nad Orlicí pořádá nábor mladých fotbalistů do nejmladší fotbalové kategorie tzv. PŘEDPŘÍPRAVKY. 

Jedná se o chlapce i dívky narozené v ročníku 2012 a mladší. Pro doplnění kategorie mladší přípravky uvítáme i mládež ročníku 2011!

Tréninky této kategorie budou v zimním období probíhat v tělocvičně U Dubu pod vedením našich trenérů. Tréninkové hodiny jsou úterý od 
15:00 do 16:30 a ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. Pro trénink v tělocvičně je nutné mít sportovní oblečení a hlavně neklouzavou sportovní obuv!

Těšíme se na vás na tréninku, které začaly již v listopadu!
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Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz
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X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí

2 jede v úterý
3 jede ve středu

4 jede ve čtvrtek
spoj jede po jiné trase

MHD zastávka s možností přestupu na městskou 
hromadnou dopravu

10 nejede od 24.12.18 do 26.12.18, 1.1.19, 19.4.19, 22.4.19, 1.5.19, 8.5.19, 5.7.19, 28.10.19
63 nejede od 22.12.18 do 2.1.19, 1.2.19, od 11.3.19 do 15.3.19, od 18.4.19 do 22.4.19, 1.5.19, 8.5.19, od 

1.7.19 do 31.8.19, 28.9.19, od 28.10.19 do 30.10.19, 17.11.19

73 jede od 27.12.18 do 28.12.18, 2.1.19, 1.2.19, od 11.3.19 do 15.3.19, 18.4.19, od 1.7.19 do 4.7.19, od 
8.7.19 do 31.8.19, od 29.10.19 do 30.10.19

Na lince platí tarif integrované dopravy IREDO a přepravní podmínky vyhlášené společností AUDIS BUS s.r.o. Informace u řidičů autobusů. Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz

NÁVRH | Typ linky: Městská (A) | Dopravní prostředek: Autobus | Dávka: AUDIS_BUS/367 CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.6718.16619 12.11.2018

665013 Týniště n.Orl.-Petrovice-a zpět Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019

Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

11
X

356
366

446

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

21
...
...
...
X

556
566
576

007

027
047

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

13
X

389
399

429
439
449

479

499
519

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

15
X

0113
0213

0313
0413
0513

0813
1113
1313
1513

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

17
X

2514
2614

2714
2814
2914

3314

3514
3714

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

19
X

2615
2715

3015
3115
3215

3615

3815
4015

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

km

0

3

4
4

0

4

0

3
4
5
5

0

3

4
4

0
0

1
2
3

5
6
7
7

0
0

1
2
3

5

6
6

0
0

4

Tč
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

.................................Týniště n.Orl.,Petrovice
MHD...Týniště n.Orl.,Petrovičky,U Svazarmu
MHD.....Týniště n.Orl.,Petrovičky,U Matušků

.................................Týniště n.Orl.,Petrovice
MHD.............Týniště n.Orl.,Petrovice,u školy
MHD..........Týniště n.Orl.,Petrovice,zvonička
MHD...........Týniště n.Orl.,Petrovice,u Škopů

......................................Týniště n.Orl.,,Elitex
MHD............................Týniště n.Orl.,,hřbitov

......................................Týniště n.Orl.,,žel.st.
MHD.......Týniště n.Orl.,,Geriatrické centrum

.......................................Týniště n.Orl.,,nám.
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X jede v pracovních dnech

spoj jede po jiné trase
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

Na lince platí tarif integrované dopravy IREDO a přepravní podmínky vyhlášené společností AUDIS BUS s.r.o. Informace u řidičů autobusů. Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz

NÁVRH | Typ linky: Městská (A) | Dopravní prostředek: Autobus | Dávka: AUDIS_BUS/367 CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.6718.16619 12.11.2018

665015 Týniště n.Orl.-Štěpánovsko-Albrechtice n.Orl.-Nová Ves-Týniště 
n.Orl.

Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019

Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz
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.............................Týniště n.Orl.,,nám.

...Albrechtice n.Orl.,,nákupní středisko
.................Týniště n.Orl.,Štěpánovsko

...Albrechtice n.Orl.,,nákupní středisko
.....................Albrechtice n.Orl.,,u lesa

....Albrechtice n.Orl.,,odb.Vys.Chvojno
.....................Nová Ves,,transformátor
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...................................Nová Ves,,rozc.

......................Albrechtice n.Orl.,,pošta
...Albrechtice n.Orl.,,nákupní středisko

.............................Týniště n.Orl.,,nám.
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X jede v pracovních dnech

Na lince platí tarif integrované dopravy IREDO a přepravní podmínky vyhlášené společností AUDIS BUS s.r.o. Informace u řidičů autobusů. Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz
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PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Poděkování

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat SPOZ Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí za přání k na-
rozeninám. Paní Matonohová 
a  paní Šponarová navštívily moji 

maminku s  přáním k  jejím krás-
ným devadesátým narozeninám. 
Moc děkujeme.

Za maminku ILONU MAZA-
ČOVOU dcera.

Rád bych touto formou podě-

koval za milé přání a hezký dárek 
k  mým polokulatinám, paní J. 
Michálkové a B. Švábové a taktéž 
městu Týniště nad Orlicí.

M. Svatuška

Vzpomínka

27. ledna tomu bude devět let, 
co nás opustil pan Miroslav Špo-

nar. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Šponarová

     



inzerce

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE V MŠ U DUBU

Děti zadělávají těsto na perníčky.

Děti zadělávají těsto na perníčky.Budeme péct

Dne 9. 12. 2018 tradiční adventní zpívání koled na terase naší MŠ s rodiči.

PŮJČKA
Rychle a diskrétně

Půjčíme až do výše 100.000,– kč
Schválení do několika minut. Peníze ihned na ruku

nebo do 24 hod na účet. Možnost splátkových prázdnin.

Volejte 724 924 888

RAZÍTKA
DODÁVÁME KOMPLETNÍ SORTIMENT RAZÍTEK

objednávejte na: objednavky@mega-cz.com



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

DS U.F.O. Vás zve na IV. Divadelní ples

Tentokrát ve Starověkém stylu

Party Leaders

AVE PLES!

19. ledna 2019
sobota, od 20 hod.

v Kulturním centru 
Týniště nad Orlicí

Vstupné 150,-
lze objednat na proche@seznam.cz 

nebo tel. 607 821 885

Nahoďte vavřínový věnec, naleštěte
sandály, nažehlete tógu a protančete
se s námi od Sfingy až po Olymp za 

doprovodu                                  (Praha).

Čeká Vás bohatá tombola,
fotokoutek, Wellcome drink.


