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HOLČIČÍ KOLEDA V KŘIVICÍCH

Dne 7. 4. 2019 se v Křivicích uskutečnila již tradiční holčičí koleda. Pů-
vod dívčí koledy je sice zahalen tajemstvím, ale to nic nemění na faktu, že 
se jedná o důležitou součást tradic podhůří Orlických hor a je dobře, že se 
stále v obcích a městech drží.

V Křivicích nás každoročně vyráží okolo 20 děvčat. Chodí se okruh 
přes celou vesnici a skoro v každém domě jsme uvítány prostřenými stoly 
a horou dobrot. Při koledování si také užijeme spousty legrace a proži-
jeme krásné společné chvilky. Je to už prostě nesmazatelná součást naší 
vesnické kultury.

Každý rok se navíc vymýšlí i speciální koleda, která se chlapcům při 
koledování předříkává. Letos byla tato:

Koleda, koleda, je to tady, otoč ty se hochu zády, 
pár ran na tvé pozadí, ať se holky vyřádí. 
tak nám hochu pěkně drž, ať je z tebe zdravý muž.

Už teď se všechny těšíme na příští rok a chlapci určitě také.
Šárka Lepšíková
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ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje:

1. Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2019 o  regulaci provozování 
hazardních her.

2. Obecně závaznou vyhlášku 
č.2/2019 o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a  odstraňování komunálních 
odpadů.

3. Prodej pozemku p. č. 2095/1 
o výměře 2909 m2, pozemku p. č. 
2095/4 o výměře 52 m2, pozemku 
p. č. 2132/1 o  výměře 4791 m2, 
pozemku p. č. 2132/3 o  výměře 
689 m2, pozemku p. č. 2164/20 
o výměře 368 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí Českému rybářskému 
svazu, z. s., místní organizace Tý-
niště nad Orlicí, IČ: 13586084 za 
cenu 225.777 Kč dle znaleckého 
posudku č.2009/08/2018 p. Karla 
Dunajčíka a poplatky s prodejem 
spojené. Starostu města pověřuje 
podpisem kupní smlouvy.

4. Koupi části pozemku p. č. 
2164/13 a  části pozemku p. č. 
2132/5 o  celkové výměře 31 m2 

v  k. ú. Týniště nad Orlicí od 
Českého rybářského svazu, z. s., 
místní organizace Týniště nad 
Orlicí, IČ: 13586084 za cenu 
100 Kč/m2. Nový pozemek par. 
č. 2164/24 o  výměře 31 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 1836-57/2018 z pozemku p. č. 
2164/13 a pozemku p. č. 2132/5 
v  k.ú. Týniště nad Orlicí a  po-
věřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy.

5. Prodej části pozemku p. č. 
2164/11 o  výměře 30 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí Českému 
rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Týniště nad Orlicí, 
IČ: 13586084 za cenu 100 Kč/m2 

a  poplatky s  prodejem spojené. 
Nový pozemek o výměře 30 m2 
byl oddělen geometrickým plá-
nem č. 1836-57/2018 z pozemku 
par. č. 2164/11 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.

6. Prodej pozemku  p. č. 338 o  vý-
měře 129 m2 v  k. ú. Rašovice 
u  Týniště nad Orlicí pro Z. M., 
trv. pob. *** za cenu 100 Kč/m2 
a  poplatky s  tím spojené a  po-
věřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

7. Prodej pozemku p. č. st. 31 o vý-
měře 257 m2, jehož součástí je 
stavba čp. 43, v  k. ú. Rašovice 
u Týniště nad Orlicí pro manžele 
P. K. a Ing. I. K., trv. pob. *** za 

cenu 512.000 Kč a poplatky s tím 
spojené a pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy.

8. Odkup objektu Transformač-
ní stanice 1243 ve stavu mimo 
provoz, postavené na stavební 
parcele číslo 1243 v  obci a  k. ú. 
Týniště nad Orlicí a  souhlasí 
s  cenou stanovenou znaleckým 
posudkem číslo: 27/3917/2019 
* TS 1243 ve výši 13.440 Kč, od 
Východočeské energetické závo-
dy, státní podnik v likvidaci v za-
stoupení CGB – Consult, s.r.o., 
Ing. Jan Chalupa, CSc., Pod Dě-
kankou 27, 147 00 Praha 4.

9. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Úprava křižo-
vatky Mostecká a Turkova Týniš-
tě nad Orlicí – Oprava splaškové 
kanalizace a  vodovodu“ firmu 
AQUA SERVIS, a.s., Štember-
kova 1094, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ 60914076, s nabíd-
kou nejnižší ceny 4 465 774 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

10. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Úprava kři-
žovatky Mostecká a  Turkova 
Týniště nad Orlicí“ firmu STA-
VITELSTVÍ DS, s.r.o., Míro-
vá 1446, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ 25932381, s nabíd-
kou nejnižší ceny 16 708 778,02 
Kč včetně DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

11. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 31. 12. 2018.

12. Poskytnutí individuální dotace 
ve výši 30 000 Kč pro RG RY-
CON, z. s., se sídlem v  Hradci 
Králové (IČO 034 86 486), na 
pokrytí alikvotní části provoz-
ních nákladů spojených s  čin-
ností 14 účastníků TKAC z Tý-
niště nad Orlicí.

13. ZM současně schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí dotace na část-
ku 30 000 Kč a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

14. Poskytnutí finančního daru 
ve výši 1 500 Kč pro Evu Ku-
čerovou - NATURA, redakce 
sborníku Panorama, se sídlem 
v Hlinném (IČO 455 49 389) na 
vydání regionálního vlastivěd-
ného sborníku.

15. ZM současně schvaluje darova-
cí smlouvu na částku 1 500 Kč 
pro Evu Kučerovou - NATURA 
Hlinné a pověřuje starostu měs-
ta podpisem smlouvy.

16. Poskytnutí členského příspěvku 
NAD ORLICÍ, o. p. s., se sídlem 
v  Kosteleckých Horkách (IČO 
275 13 823), ve výši 58 770 Kč.

17. Nákup Meteostanice Davis Van-
tage Pro 2 - bezdrátová verze 
s  24 hod. aspiračním štítem 
PLUS – 6163 pro Základní školu 

Týniště nad Orlicí v ceně 62 899 
Kč, včetně DPH.

18. Závazný ukazatel mezi zřizova-
telem a příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola Týniš-
tě n. O., který spočívá ve vrácení 
částky 48 985 Kč v rámci finanč-
ního vypořádání účelového pří-
spěvku zřizovatele na pokrytí 
výdajů spojených s účtovanými 
energiemi při výuce hudebního 
oboru v kině, který byl poskyt-
nut v  roce 2018 v  celkové výši 
100.000 Kč.

19. Závazný ukazatel mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Spolkem 
kultuře na dosah Týniště nad 
Orlicí (IČO 041 57 745), který 
spočívá ve vrácení částky 25 000 
Kč. Spolku byla v roce 2018 po-
skytnuta dotace na pořádání 
kulturní akce Rap-Air a  nebyla 
čerpána.

20. Závazné ukazatele mezi městem 
Týniště nad Orlicí a Sportovním 
klubem Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 001), které spočívají ve 
vrácení:

21. částky 1 143 Kč v rámci finanč-
ního vypořádání individuální 
dotace na provoz, která byla 
organizaci poskytnuta v  roce 
2018 a

22. částky 0,63 Kč v  rámci opravy 
rozdílu mezi předaným vyúč-
továním individuální dotace na 
opravu podlahy ve skladu lodí 
a skutečně realizovanou vratkou 
na účet města.

23. Závazný ukazatel mezi zřizova-
telem a příspěvkovou organizací 
Služby města Týniště nad Orlicí, 
který spočívá v poskytnutí úče-
lového investičního příspěvku 
zřizovatele ve výši 1 450 000 Kč 
na nákup traktoru.

24. Závazný ukazatel mezi zřizova-
telem a příspěvkovou organiza-
cí Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí, který spočívá v  poskyt-
nutí účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele ve výši 
150 000 Kč na výdaje spojené 
s  pořádáním akce Čarodějnice 
2019.

25. Rozpočtové opatření č. 2/2019.
26. Uzavření Smlouvy o  úvěru, re-

gistrační číslo 99022813844, 
poskytnutém Komerční ban-
kou, a. s., výše úvěru 15 000 000 
Kč, splatnost 31.  12.  2024, za 
účelem úpravy křižovatky Mos-
tecká a  Turkova Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

27. Předběžně schvaluje rozpočto-
vá opatření k  rozpočtu na rok 
2019, která mají vazbu na čer-
pání investičního úvěru na akci 
úprava křižovatky Mostecká 
a  Turkova Týniště nad Orlicí. 

Úvěr bude čerpán postupně 
v  závislosti na realizaci stav-
by. Předmětem rozpočtových 
opatření budou investiční vý-
daje na uvedenou akci do výše 
15 000 000 Kč. Provedené roz-
počtové změny v  uvedeném 
případě jsou v  kompetenci ve-
doucí finančního odboru, která 
je realizací těchto operací pově-
řena. Rozpočtová opatření před 
samotnou realizaci musí být 
schválena starostou města.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

2. Zprávu finančního výboru.
3. Rozpočtová opatření č. 26 – 

29/2018 a 1/2019.
4. Poplatky za pronájem tělocvičny 

ZŠ Týniště nad Orlicí pro veřej-
nost pro rok 2019.

A) Schvaluje:

1. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola Město, Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši 108 569,56 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 88 569,56 Kč a do 
fondu odměn ve výši 20 000,00 
Kč.

2. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola U Dubu, Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši 151 493,99 Kč a  jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 121 493,99 Kč a do 
fondu odměn ve výši 30 000,00 
Kč.

3. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Základ-
ní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí, Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
7 810,98 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 7 810,98 Kč.

4. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
92 467,73 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 62 467,73 Kč a do fondu od-
měn ve výši 30 000,00 Kč.

5. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna, Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
217 739,54 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. Orl. konaného dne 18. 3. 2019

Usnesení č. 9
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 25. 3. 2019
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ve výši 187 739,54 Kč a do fondu 
odměn ve výši 30 000,00 Kč.

6. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí, Týniště nad Orlicí vč. hos-
podářského výsledku ve výši 
121 621,20 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 101 621,20 Kč a do fondu 
odměn ve výši 20 000,00 Kč.

7. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
35 210,75 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu 
ve výši 10 210,75 Kč a do fondu 
odměn 25 000,00 Kč.

8. Účetní závěrku za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Služby 
města, Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve výši 
153 602,76 Kč a jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 153 602,76 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení nepotřebného majetku 
– polohovacího lůžka z  důvodu 
nefunkčnosti a zastaralosti.

10. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou prodej nepotřebného 
majetku – zahradního traktoru 
právnické nebo fyzické osobě za 
cenu v  místě a  čase obvyklou. 
Nabídka bude zveřejněna na 
webových stránkách organiza-
ce. Částka z  prodaného majet-
ku bude výnosem organizace. 
V  případě, že o  tento majetek 
nebude zájem, bude nepotřebný 
majetek vyřazen a zlikvidován.

11. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola - Město Týniště nad 
Orlicí v souladu se Zřizovací lis-
tinou vyřazení a likvidaci nepo-
třebného majetku - el. sporáku 
a  el. kotlíku z  důvodu zastara-
losti a nefunkčnosti.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. V., bytem *** na období od 
1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

13. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. M. M., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

14. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 za 
podmínky úhrady splátek dle 
splátkového kalendáře.

15. Smlouvu o  nájmu č.:6245/2019 
pozemku p.č. 1765/1 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí za účelem 
rekonstrukce topných kaná-
lů na sídlišti U  Dubu v  Týništi 
nad Orlicí za cenu 900 Kč/rok 
bez DPH od 1.  4.  2019 mezi 
smluvními stranami: Lesy Čes-

ké republiky, s.p., IČ: 42196451 
a  Město Týniště nad Orlicí 
a  ukládá starostovi nájemní 
smlouvu podepsat.

16. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti stavby 
pod označením “16010-040515, 
Býšť(PA), silnice II_298, překl. 
VPIC“ pro umístění podzemní-
ho komunikačního vedení pro 
firmu Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3, zastoupená společností 
TEMO – TELEKOMUNIKA-
CE, a.s., se sídlem U  Záběh-
lického zámku 233/15, 106 00 
Praha 10.

17. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
2007635/VB/01 název stavby: 
Štěpánovsko, Kopaniny – rek. 
nn z RK_0135 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností ELEKTRO COMP, 
spol. s  r.o., Maloskalická 68, 
552 03 Česká Skalice a  budou-
cí povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

18. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IV-12-2016847/VB/1, Týniš-
tě nad Orlicí, p. č. 553, Ráček, 
knn mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupena Miroslavem 
Fikejzem a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

19. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900097109/1/2019 
„STL plynovodní přípojka pro 
RD na parc.

20. . 304/1 v k. ú. Petrovice nad Or-
licí, číslo stavby 9900097109“ 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná GasNet, s.r.o., Klíš-
ská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, zastoupena na zá-
kladě plné moci společností 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
investorem Jiřím Pavlatou, Na 
Bělidle 944, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

21. Smlouvu o  výkonu autorské-
ho dozoru při realizaci akce 
„Úprava křižovatky Mostecká 
a  Turkova, Týniště nad Orlicí“ 
za cenu 173 635 Kč včetně DPH 
mezi smluvními stranami VIA-
PROJEKT, s  r.o., Jižní 870, 500 
03 Hradec Králové a Město Tý-

niště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

22. Smlouvu o  umístění navádě-
cích cedulí na sloupy veřejné-
ho osvětlení pro firmu Pavliš 
a  Hartmann, spol. s  r.o., IČ: 
60934000. 4 ks za 2 000 Kč bez 
DPH a ukládá starostovi smlou-
vu podepsat.

23. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „TDS a koordinátor BOZP 
na realizaci stavby Úprava kři-
žovatky Mostecká a  Turkova, 
Týniště nad Orlicí“ firmu IR-
BOS, s.r.o., Čestice 115, 517 
41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 
25933094, za cenu 298 870 Kč 
včetně DPH a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

24. Kritéria pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání od 
školního roku 2019/2020 pro 
Mateřskou školu – Město Týni-
ště nad Orlicí.

25. Povolení přístupu na pozemky 
ve vlastnictví města Týniště nad 
Orlicí při veřejné akci „Běh tý-
nišťskými pralesy 2019“, kterou 
pořádá spolek Běžíme.cz, Týniš-
tě nad Orlicí, dne 6. 7. 2019.

26. Podání žádosti o dotaci z gran-
tových programů ŠKODA 
AUTO, a.s., související s  reali-
zací projektu Seniorská obálka 
v Týništi nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  činnosti Městské po-
licie v  Týništi nad Orlicí za rok 
2018.

2. Inventarizační zprávu za rok 
2018 provedenou v  organizaci: 
Město Týniště nad Orlicí, IČ: 
00275468.

3. Oznámení o konání shromáždě-
ní podle zákona č. 84/1990 Sb. 
o  právu shromažďovacím dne 
1.  5.  2019 pro OV KSČM Týni-
ště nad Orlicí v Areálu chovatelů 
v Týništi nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Starostovi města podepsat pří-
spěvkovým organizacím Proto-
koly o  schválení účetní závěrky 
za rok 2018.

T: 31. 3. 2019 
Odpovídá: Koldinský Libor
2. Projednat v zastupitelstvu města 

využití předkupního práva při 
prodeji chaty cizího vlastníka, 
postavené na pozemku v  podí-
lovém vlastnictví měst a obcí při 
Lesním družstvu Vysoké Chvoj-
no. p. č. 6966/2, LV: 3202, k.ú. 
Holice v Čechách v ceně 250 000 
Kč.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje:
 

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřa-
zení a likvidaci vibračního válce 
typ BW 76 C.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s ustanovením § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 310 000 Kč na 
pořízení vibračního tandemové-
ho válce.

3. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum města Týniště nad 
Orlicí dle § 30 odst. 1) zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
přijetí jednotlivých účelových 
peněžitých darů na 24. swingo-
vý festival J. Marčíka 2019. Při 
použití daru je nutné dodržet 
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

4. Zapojení příspěvkové organizace 
Mateřská škola – Město Týniště 
nad Orlicí do projektu Potravi-
nová pomoc dětem v  Králové-
hradeckém kraji III – obědy do 
škol pro školní rok 2019/20.

5. Pověření vedoucí finančního od-
boru k zastupování města Týni-
ště nad Orlicí ve všech úkonech 
týkajících se jmenování města 
Týniště nad Orlicí opatrovníkem 
pro správu jmění v trestním říze-
ní vedeném u  Okresního soudu 
v  Rychnově nad Kněžnou pod 
spisovou značkou 2T 94/2018.

6. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
2007536/VB/01 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, zastoupena 
Miroslavem Fikejzem, a  budou-
cí povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
2016935/VB/02, Týniště n.O., 
Podboří, 1662/173, Ženka-kvnn 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci 
zmocněncem ELRO Czech, 
s.r.o., a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

8. Zadávací dokumentaci pro vý-
běr dodavatele a návrh smlouvy 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 10
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 8. 4. 2019
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o dílo na realizaci stavby: Výmě-
na svítidel veřejného osvětlení ve 
městě Týniště nad Orlicí.

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
ze dne 4.  9.  2018 na zakázku: 
Stavební úpravy koupelen v  ob-
jektu čp. 784 a v objektu čp. 786, 
Týniště nad Orlicí mezi smluvní-
mi stranami Město Týniště nad 
Orlicí, IČ: 00275468 a  Tomáš 
Dostál, Štěpánovsko 3, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 74409883, 
a ukládá starostovi města doda-
tek č.1 ke Smlouvě o dílo pode-
psat.

10. Jmenování na pozici vedoucího 
stavebního úřadu Městského 
úřadu Týniště nad Orlicí Ing. 
Ivu Veselou od 1. 7. 2019.

11. Zajištění a nákup stolů do pro-
stor Městské knihovny Týniště 
nad Orlicí.

12. Smlouvu o  podmínkách výjez-
du předurčené jednotky požární 

ochrany k  planému poplachu 
uzavřenou podle § 97 zákona č. 
133/1985 Sb., o  požární ochra-
ně, ve znění pozdějších před-
pisů a  § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami Měs-
to Týniště nad Orlicí a Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí.

13. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 505 o  výměře cca 286 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

14. Záměr pronájmu pozemku p. 
č. 2022, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 352 
o výměře 198 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Skutečnost, že město Týniště 
nad Orlicí bylo vlastníkem 146 
ks akcií společnosti ČSAD Ústí 
nad Orlicí v nominální hodnotě 

1 000 Kč/1 akcii. V  této společ-
nosti došlo rozhodnutím valné 
hromady společnosti k vytěsnění 
minoritních akcionářů. Výše při-
měřeného protiplnění při nuce-
ném přechodu akcií společnosti 
na hlavního akcionáře činí 603 
Kč/1 akcii. V návaznosti na ten-
to fakt byl k 31. 03. 2019 zrušen 
účet cenných papírů u Komerční 
banky, a. s.

2. Informaci o prvotním zjištění při 
zahájení auditorských prací fir-
mou ESOP Rychnov nad Kněž-
nou.

3. Roční zprávu příspěvkové orga-
nizace Služby města Týniště nad 
Orlicí za rok 2018.

4. Zápis ze schůze sportovní komi-
se města Týniště nad Orlicí ko-
nané dne 27. 03. 2019.

5. Stížnost na Základní školu Týni-
ště nad Orlicí.

6. Stížnost na jednání ředitelky 

Kulturního centra Týniště nad 
Orlicí.

7. Situaci ve věci inventur v  Zá-
kladní škole Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Informovat zastupitelstvo o záni-
ku vlastnictví akcií ve společnos-
ti ČSAD Ústí nad Orlicí.

Termín: Nejbližší zasedání ZM 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

Libor Koldinský, starosta města
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Je to již 30 let co se sen přítele Jose-
fa Holického stal skutečností.

Při konání výstav v  restauraci 
U Věže se stále uvažovalo o vlastním 
areálu. Čekal nás každoroční úklid 
v zahradě restaurace po jejím ročním 
provozu. Dále bylo nutné přivážet 
a  odvážet výstavní fundus do jeho 
úložiště v  Lípě nad Orlicí. Bohužel 
se již výstavby areálu a jeho otevření 
předseda organizace nedožil.

V roce 1983 je za přispění přítele 
Aloise Brandejse staršího a pana Ing. 
Počepického získán pozemek proti 
bývalému zahradnictví. Rok 1984 
byl rokem příprav potřebné doku-
mentace a přípravy výstavby. Projekt 
zpracovával dle podnětů našich čle-
nů Ing. Jan Vencl ze Žamberka. Čle-
nové organizace zapůjčují finanční 
prostředky k zajištění dokumentace.

V roce 1985 z důvodů nepřiděle-
ní dotace k zahájení stavby nedošlo. 
S přípravou výstavby se začíná o rok 
později, stavbyvedoucím je jmeno-
ván přítel Jaroslav Uhnavý z Lípy nad 
Orlicí.

Organizace podává žádost na 
Ústřední výbor českého svazu chova-
telů o přidělení dotace.

V roce 1987 je aktivním přístupem 
členů k  výstavbě vybudována hod-
nota díla za 650 000 Kč. O rok pozdě-
ji za přispění předsedy MěNV pana 
Mgr. Beránka a zastupitelstva města

výstavba areálu zahrnuta do akcí 
„Z“. O první etapu výstavby se hlav-
ně zasloužili

př. Uhnavý, př. MUDr. Vaník, př. 
Hostinský, př. Matouš, př. Jarý, oba 
př. Brandejsové,

př. Minařík, př. Hromek, př. Ve-
selka, př. Křišťák, př. Škop, př. Koří-

zek, př. Podolský, př. Radil, př. Jindra 
a mnoho dalších nejmenovaných čle-
nů organizace. Finančně nám při do-
budování areálu pomohl i celostátní 
klub chovatelů králíků ALHADUBÍ. 
Při prvomájové výstavě králíků, ho-
lubů a  drůbeže v  roce 1989 je cho-
vatelský areál za přítomnosti všech 
složek okresu, města, ÚV ČSCH 
a tisku slavnostně otevřen. Otevření 
provedl předseda Ústředního výboru 
českého svazu chovatelů př. MVDr. 
Černošek.

Tento areál se v  dalších letech 
upravoval a dobudovával až do dneš-
ní podoby a nyní se můžeme pochlu-
bit jedním z nejhezčích a největších 
chovatelských areálů v celé naší zemi.

Vzpomínáme velikého elánu čle-
nů při jeho výstavbě, kteří již bohužel 
nejsou mezi námi, a proto nás zava-

zuje udržovat a pečovat o tento areál 
pro další generace chovatelů a jejich 
příznivců.

Areál slouží každoročně pro 9 až 
10 speciálních celostátních výstav 
klubů. Jednou z největších akcí byla 
celostátní výstava mladých králíků 
v roce 1998, která byla čtvrtou nejví-
ce obeslanou výstavou za 30 let jejich 
konání. Konalo se v  halách dvakrát 
ptačí SAFARI, kde volně poletovali 
papoušci z  celého světa a  jiné ptac-
tvo, po zemi pobíhaly veverky a ko-
lem umělého potůčku a vodopádu se 
batolila různá vodní drůbež.

Od první poloviny devadesátých 
let každou čtvrtou neděli v  měsíci 
probíhají ptačí trhy spojené s prode-
jem králíků, holubů, drůbeže a cho-
vatelských potřeb. Těchto trhů se 
zúčastňují chovatelé z celé republiky, 

Polska, Slovenska.
V areálu je i restaurace, o kterou se 

dobře stará pan Hlaváč, která zajiš-
ťuje občerstvení všech chovatelských 
akcí, na požádání rodinné oslavy, 
svatby a různé další akce.

Za svoji bohatou činnost obdržela 
organizace dvakrát čestnou vlajku 
Ústředního výboru svazu chovatelů 
a  při výročí 100 let v  roce 2013 od 
města Týniště nad Orlicí vlajku or-
ganizace.

Snahou našich chovatelů jsou 
spokojení návštěvníci, aby odchá-
zeli s novým elánem do chovatelství 
a  s  láskou k  naší krásné přírodě, 
a  přes veškeré problémy současné 
doby získali chuť k naplnění chova-
telského hesla „ PRO KRÁSU, RA-
DOST a UŽITEK.“

ZO ČSCH, z.s., Týniště n. Orlicí

ZPRÁVY Z RADNICE

30 LET CHOVATELSKÉHO AREÁLU V TÝNIŠTI
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DRFG mu v Týništi postaví halu 
na míru

Zástupci firmy Cataler spolu 
s  českými partnery symbolicky 
poklepali v  Týništi nad Orlicí na 
základní kámen nové průmyslové 
haly. Japonský výrobce katalyzátorů 
tu otevře svůj první výrobní závod 
v Evropě pod názvem Cataler Euro-
pe Czech. Halu na míru postaví čes-
ká investiční skupina DRFG. Areál 
o celkové ploše 22 tisíc m² si Cataler 
převezme v lednu 2020.

Cataler Corporation vyvíjí a  vy-
rábí katalyzátory pro automobilový 
průmysl, motocykly, běžné další 
spalovací motory a elektrody palivo-
vých článků. Společnost, jejíž roční 
prodeje globálně překračují 36 mi-
liard korun, otevírá svou první po-
bočku v Evropě přímo v Týništi nad 
Orlicí. „Rozhodnutí postavit nový 
závod v Evropě je pro nás klíčovým 
krokem směrem k  podpoře našich 
zákazníků, evropských výrobců 
automobilů. Vybudujeme stabilní 
výrobní závod s  vysokým stupněm 
automatizace výroby, a  především 

se silným týmem lidí, kteří budou 
flexibilně reagovat na požadavky 
zákazníků při zachování maximální 
bezpečnosti  a ohleduplnosti výroby 
k  životnímu prostředí,“ říká prezi-
dent Cataler Corporation Hiroaki 
Sunakawa.

Halu postaví investiční skupina 
DRFG, její realitní divize. Ta se spe-
cializuje především na investice do 
již existujících nemovitostí, avšak 
díky silnému technologickému 
a finančnímu zázemí realizuje i de-
veloperské aktivity. „Máme radost, 
že část investičního kapitálu DRFG 
Real Estate jde i  do těchto složitěj-
ších rozvojových projektů s  vyšší 
přidanou hodnotou. Nejde o změnu 
strategie skupiny, spíše o její doplně-
ní,“ říká ředitel realitní divize DRFG 
Patrik Tuza.

Stavba začala na sklonku března, 
do května bude stát skelet, do konce 
srpna přibude opláštění a  střecha. 
V září by už měl Cataler začít v pro-
storách s instalací svých technologií 
a  přípravou pro budoucí zkušební 
výrobu. Kolaudace je naplánovaná 

na jaro 2020. Výroba by se měla na-
plno rozběhnout v  roce 2020. „Ca-
taler rozhodně nabídne místním 
občanům zajímavé pracovní pozice, 
které samotná náplň činnosti před-
stavuje. Společnost sama o  sobě 
svými výrobky podporuje a  pomá-
há ekologii, tedy by určitě městu 
v  lesích, jak se Týništi říká, neměla 
ničím škodit, což je pro mě samot-
ného velmi důležitá skutečnost. 
Nového partnera vřele vítáme,“ říká 
starosta Týniště nad Orlicí Libor 
Koldinský.

Cataler Corporation je firma 
s  více než 50letou historií, sedmi 
výrobními závody na třech konti-
nentech – v  Asii, Severní Americe 
a  Africe – a  celkovým počtem za-
městnanců překračujícím 2 000. 
Mateřská společnost sídlí v  Japon-
sku, v prefektuře Shizuoka, která je 
známá díky hoře Fuji.

Tým Cataleru v  Týništi nad Or-
licí bude tvořit přibližně 70–100 
lidí napříč profesemi technického, 
administrativního i  manuálního 
charakteru, kteří budou zajišťovat 
výrobu a distribuci katalyzátorů do 
benzinových aut dle nejpřísnějších 
evropských norem s předpokladem 
ročního objemu jednoho milionu 
kusů.

Zájemcům firma nabídne vysoce 
kvalifikovanou práci v prostředí od-
povídajícím definici průmyslu 4.0, 
v  moderních designových prosto-
rách a rodinné atmosféře.

Pokud chcete získat více in-
formací, 06.  05.  2019 od 17. do 
19. hodin proběhne v  Kultur-
ním centru v  Týništi nad Or-
licí schůzka se zástupci firmy 
Cataler Europe Czech s. r. o., kteří 
vám firmu, její činnost a případné 
možnosti spolupráce rádi předsta-
ví nebo zodpoví vaše dotazy.

Ti, kteří se na schůzku dostavit ne-
mohou, ale o informace mají zájem, 
mohou Cataler Europe Czech s. r. o. 
kontaktovat na adrese info@cataler-
-eu.com.

Případně další informace najdete 
na www.cataler.co.jp.

Lokalita Týniště nad Orlicí byla 
vybrána z celého evropského území 
díky silnému logistickému zázemí, 
bohaté průmyslové tradici a  vyso-
kému potenciálu kvalifikovaných 
lidí, se kterými nám bude ctí spojit 
své síly.

DRFG Real Estate je ne-
jen investorem, ale i  bu-
doucím vlastníkem budovy   
a  přilehlých pozemků, které bude 
mít Cataler v  dlouhodobém pro-
nájmu. Výše investice se bude po-
hybovat okolo 200 milionů korun. 
Na samotné stavbě bude v průběhu 
roku pracovat více než stovka lidí 
a podílet se na ní bude zhruba deset 
subdodavatelů. Komplexní pora-
denský servis v  oblasti nemovitostí 
poskytla společnost Savills. Dozor 
stavby bude vykonávat společnost 
A PLUS ze skupiny DRFG.

DRFG je investiční skupina za-
ložená v  Brně v  roce 2011 Davi-
dem Rusňákem. Řídí se investiční 
filozofií založenou na upřednost-
ňování investic v  oborech, kterým 
dobře rozumí, v  lokalitách, které 
jsou jí kulturně i geograficky blízké, 
a v projektech, kde může získat vý-
znamný rozhodovací podíl. DRFG 
se zaměřuje především na investice 
do nemovitostí, telekomunikací a fi-
nančních služeb. Skupina DRFG se 
aktivně angažuje také v oblasti pod-
pory kulturních, sociálních  a spor-
tovních projektů. Je například 
hlavním partnerem Komety Brno 
a  spravuje Nadaci DRFG. Více na 
www.drfg.cz.

JAPONSKÝ VÝROBCE KATALYZÁTORŮ CATALER MÍŘÍ DO ČESKA
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28. březen je v našem kalendáři 
označen jako den učitelů. Toto da-
tum bylo vybráno roku 1955 podle 
dne narození Jana Ámose Komen-
ského, učitele národů. V  posled-
ních letech se na tento významný 
den zapomíná, protože mezinárod-
ní organizace UNESCO od roku 
1994 prohlásila za světový den 
učitelů - 5. říjen. Ani jedno datum 
nepatří v našem kalendáři mezi vý-
znamné dny a bohužel v naší spo-
lečnosti je práce učitelů neustále 
kritizována a znevažována.

Každého učitele potěší pochvala 
a  uznání jeho práce. Největší od-
měnou jsou pro nás žáci, kteří nás 
respektují a dokážou ocenit, někdy 
až po letech, naši snahu předat 

jim znalosti, zkušenosti i  základy 
správného chování. Velikou radost 
mi udělali mí žáci, kteří na den uči-
telů nakreslili veliké srdce na tabuli 
a popřáli mi krásný den.

V tento významný den 28. břez-
na se pravidelně scházíme my sou-
časní učitelé a zaměstnanci se svý-
mi bývalými kolegy a zaměstnanci 
naší školy, abychom si popovídali 
a zavzpomínali. S příchodem nové-
ho pana ředitele Mgr. Mariana Jan-
ka se v této tradici pokračuje dál.

Místem našeho společného se-
tkání se stal motorest Roubenka, 
kde pro nás bylo připraveno pose-
zení a pohoštění. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat i panu Stanislavu 
Kubánkovi a jeho zaměstnancům.

Krátkým projevem nás všechny 
zaměstnance bývalé a současné při-
vítal pan ředitel M. Janko. Velikou 
třešničkou na dortu bylo vystou-
pení našeho školního sboru, který 
si pro nás připravil krátké vystou-
pení pod vedením paní učitelky 
O. Kindlové a  I. Školníkové. Žá-
kům prvního a druhého stupně se 
představení moc povedlo a  diváci 
si vynutili velikým potleskem ještě 
přídavek. Zpívání bylo doplněno 
o recitaci Aničky Burdové s textem 
R. Křesťana „Tomu ještě nerozu-
míš“ a  Michaely Vlčkové s  textem 
„Z  deníku A. Frankové“. Obě dív-
ky své texty přednesly s  takovým 
procítěním, které by jim mohli zá-
vidět i  někteří profesionální herci. 

Dívky připravovala paní učitelka L. 
Dundová, která vede na naší škole 
recitační kroužek. Krásné vystou-
pení našich žáků bylo ukončeno 
předáváním malých drobných dár-
ků, které vyrobili žáci naší školy za 
pomoci paní učitelky H. Šimánové 
a  vychovatelek školní družiny. Za 
dárky bych ráda poděkovala za nás 
za všechny, byly krásné. Naši zpě-
váčci a obě recitátorky byli odmě-
něni sladkým pohárem.

Pak už nás čekalo to nejdůleži-
tější – vzájemné povídání s  lidmi, 
které jsme dlouho neviděli. A  ur-
čitě se budeme těšit na další naše 
setkání…

Mgr. E. Burešová

Sluníčko svítí, 16 stupňů nad 
nulou, 13:30 hodin, dveře školy 
otevřeny, učitelé nachystáni. Může 
se začít. A s čím? Se zápisem. Při-
pravené dárečky vyrobené žáky 
naší školy si odnesou děti poté, co 
si popovídají s  učitelkami a  ukáží, 

jaké dovednosti a znalosti ovládají. 
Pěkně vyzdobené prostředí nedalo 
důvod ke stresu. Jednoduché úkoly, 
připravené učitelkami ve třech tří-
dách, děti plnily s přehledem.

Budoucí prvňáčci byli dobře při-
praveni nejen ze školky, ale i z ro-

dinného prostředí. S  úsměvem 
a pěknými výrobky za dobře odve-
denou práci opouštěli naši budovu 
za necelou půl hodinu. Před školou 
pak ještě mohli dodat: „Máme to za 
sebou a hurá na pohár!“

Do první třídy bylo zapsáno 

celkem 59 dětí. 9 rodičů požádalo 
o  odklad školní docházky. Je tedy 
zřejmé, že ve školním roce 2019/20 
budou otevřeny tři první třídy.

Hejnová Renata
zástupkyně ředitele pro I. stupeň

DEN UČITELŮ

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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datum- den čas název druh místo konání

1. 5. st
9:00 Prvomájové veselení zábava Tyršovo náměstí

14:00 - 18:00 Turnaj v DOMINIONU (s postupem do národního finále) hry DDM

4. 5. so 8:15 Adlerův šmajd „Tam pod zelenou Křivinou“ pochod sraz  
u Vodárenské věže

6. 5. po
17:00 Beseda se zástupci firmy Cataler Europe Czech s. r. o., info Kulturní dům

17:30 Poslední letošní PEDIG tvoření DDM

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

7. 5. út 18:00 Noční holčičiny tvoření DDM

9. 5. čt 8:30 a 10:00 S Žofkou do světa snů (vých. představení pro ZŠ a MŠ - pořádá ZUŠ) divadlo Kulturní dům

10. 5. pá 19:30 KOULE (DS TEMNO) - 50. jubilejní představení hry Koule divadlo Kulturní dům

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

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

17:00 Írán - pohled do zákulisí - cestovatel RNDr. Jiří Sladký přednáška Městská knihovna

18. 5. so 10:00 O týnišťské tajemství (regionální taneční sotěž) - pořádá DDM tanec Kulturní dům

20. 5. po 18:00 Absolventské koncerty žáků hudebního oboru hudba ZUŠ

22. 5. st 17:00 Otevření ZŠ Týniště (MC Ratolest) prohlídka Základní škola

23. 5. čt
17:00 Astrologické pojednání - astroložka Dana Dvořáková přednáška Městská knihovna

17:00 Závěrečné vystoupení hudebních kroužků - DDM hudba Kulturní dům

24. 5. pá Víkendové setkání rodin s dětmi v Bělči n. O. (MC Ratolest)

25. 5. so Dětský den (na fotbalovém hřišti) zábava Křivice

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

27. 5. po 18:00 Absolventské koncerty žáků hudebního oboru hudba ZUŠ

29. 5. st 17:00 SHOWDANCE (taneční kroužky DDM) tanec Kulturní dům

31. 5. pá 18:00 24. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo nám.

1. 6. so 18:00 24. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo nám.

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V KVĚTNU 2019

• 9. 5. organizuje oddíl atletiky na atletickém stadionu první kolo závodů KPD  
 (krajský přebor družstev) přípravky skupiny A od 13:00 hodin   

• 19. 5. bude první kolo KPD mužů a žen od 09:00 hodin.

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
NA MĚSÍC KVĚTEN 2019 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI NA STADIONU

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

1. 5. středa 17:30 Starší žáci Týniště Brohrádek

4. 5. sobota 09:00 Turnaj mladší přípravky

5. 5. neděle
10:00 starší žáci Týniště Nová/Stará Paka

17:00 A-mužstvo Týniště Česká Skalice

8. 5. středa 17:00 dorost Týniště Úpice

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

11. 5. sobota 14:45 Dorost Týniště Broumov

18. 5. sobota 09:00 Turnaj mladší přípravky

19. 5. neděle 17:00 A mužstvo Týniště Police nad Metují

26. 5. neděle 15:00 Dorost Týniště Nový Hradec

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny!
Mládežnické turnaje budou teprve upřesněné!

POZVÁNKA
na sportovní akce

O D D Í L U
ATLETIKY
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – BŘEZEN 2019

Hello everyone, tak zní první slova 
písničky, kterou se několikrát týdně ví-
táme v  komunitním kruhu. A  že je to 
anglicky? To vůbec nevadí. Seznamo-
vání dětí s  angličtinou se věnujeme již 
několik let. Od loňského roku spolu-
pracujeme s  programem Watts English 
a angličtinu zařazujeme přímo do tříd-
ního vzdělávacího programu. Našimi 
společníky se tak navíc stali i  kamarád 
Steve a  straka Maggie, kteří nás pomo-
cí krátkých spotů seznamují s  novými 
tématy. Při „výuce“ využíváme interak-
tivní tabuli, pracovní sešity, hrajeme hry, 
cvičíme a zpíváme. Angličtinu zařazuje-
me ve volných chvílích a pro děti je to již 
naprosto přirozená součást dne.

Za kolektiv MŠ U Dubu  
Mgr. Zuzana Bařinková

ANGLIČTINA V MŠ U DUBU

■ Dne 4.  3.  2019 
v  7:30 hod. bylo 
provedeno odkli-
zení a  následná 
likvidace kadáve-
ru kočky z komu-
nikace u  nádraží 
ČD Týniště nad 

Orlicí.
■ Dne 5. 3. 2019 v 11:30 hod. byla 
poskytnuta pomoc občanovi měs-
ta s  řešením komplikací se za-
bouchnutými dveřmi od bytu.

■ Dne 8. 3. 2019 v 20:30 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
v  ulici Zvoníčkova leží na zemi 
muž a  sténá. Strážníky bylo na 
místě zjištěno, že příčinou počíná-
ní byla podnapilost onoho muže. 
Následně byl převezen do místa 
bydliště, kde byl předán do péče 
rodinných příslušníků.
■ Dne 11. 3. 2019 v 11:55 hod. se 
na služebnu MP dostavil obyvatel 
města a učinil oznámení, že v uli-
ci Mostecká se u  prodejny Penny 

nacházejí osoby rumunské národ-
nosti a  nabízejí zboží. Oznámení 
bylo prověřeno, osoby odpovída-
jícího popisu již nebyly zastiženy.
■ Dne 13. 3. 2019 v 09:30 hod. se 
na služebnu MP dostavila poctivá 
nálezkyně a  předala peněženku 
s osobními doklady a finanční ho-
tovostí. Následně byla peněženka 
vrácena majiteli.
■ Dne 15.  3.  2019 v  01:45 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky v ulici 17.  listopadu na-

lezen muž, který si vlivem pod-
napilosti a  následným pádem na 
vozovku způsobil tržnou ránu 
v  obličeji. Převezen byl do místa 
bydliště, kde byl předán do péče 
rodinných příslušníků.
■ Dne 25.  3.  2019 v  11:40 hod. 
bylo přijato oznámení o  schvál-
nosti mezi sousedy v  obci Křivi-
ce. Oznámení bylo prověřeno, věc 
projednána se zúčastněnými stra-
nami.

Jaroslav Forman, strážník MP
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Na přelomu let 1944 a 1945, pod 
neustálým tlakem spojenců, začalo 
německé velení připravovat České 
země k obraně. V lednu 1945 byla vy-
tvořena Skupina armád Střed a jejím 
velitelem se stal generálplukovník 
Ferdinand Schörner. Ten si zřídil své 
velitelství v obci Velichovky nedaleko 
Hradce Králové. Obranný plán Sku-
piny armády Střed zahrnoval uzávě-
rové linie k ochraně uhelné pánve na 
Ostravsku, staré pásmo čs. opevnění 
ve Slezsku, předmostí na Labi a Ohři 
v místech důležitých mostů, linii na 
Vltavě s  příslušnými příčkami, linii 
Jihlava – Pardubice a dále vybudová-
ní místních opěrných bodů ze všech 
důležitých dopravních uzlů. A právě 
v těchto plánech se objevilo také naše 
město.

Pro Němce mělo Týniště nad Or-
licí strategickou polohu. Železniční 
křižovatka obklopená lesy byla ide-
álním místem pro zřízení muniční-
ho skladiště armádní skupiny Střed. 
Dne 23. ledna 1945 přijelo do Týniště 
nad Orlicí několik německých dů-
stojníků, kteří starostovi oznámili, 
že v  lesním prostoru mezi cestami 
z  Týniště nad Orlicí do Křivic a  do 
Rašovic bude vybudováno skladiště 
vojenského materiálu a  proto bu-

dou lesy pro obyvatelstvo uzavřeny. 
Druhý den přijelo několik autobu-
sů s  prvními německými strážemi 
a ruskými zajatci.

Od února začaly týnišťské nádraží 
zaplňovat transporty munice a ben-
zínu. Vojenský materiál přicházel 
téměř denně, o čemž svědčí dva zá-
znamy o vykládce cisteren z Lipníka. 
Prvních 6 cisteren dorazilo 12. února 
a dalších 10 hned dalšího dne. Ruští 
zajatci ve dne v noci stáčeli benzín do 
sudů a překládali munici na nákladní 
automobily, které materiál odvážely 
do lesa. I  přesto byla stanice přepl-
něna vojenskými transporty a  ná-
kladními vozy. Dne 15. února přijel 
vlak „Bauzuk“ (vlak zajatců určených 
k  práci), který měl za úkol kolejiště 
stanice rozšířit. Můžeme být jedině 
rádi, že si žádný hloubkový letec ná-
draží plné vlaků s municí a benzínem 
nevybral za svůj cíl. Jakou spoušť by 
výbuch způsobil, můžeme vidět na 
mnoha fotografiích z válečného ob-
dobí.

Podívejme se ještě na to, jak po-
dle dochovaných popisů vypadalo 
skladiště. Rozkládalo se podél cest 
do obcí Bolehošť, Křivice a Rašovice. 
Tyto silnice byly uzavřeny závorami 
a průchod přes les byl dovolen jen na 

zvláštní povolení velitelství skladu. 
Později byly pro přechod stanoveny 
určité hodiny a  procházející dopro-
vázela vojenská hlídka. Nakonec 
však byl průchod úplně zakázán. 
Podél všech cest zajatci vybudovali 
zemní náspy ze dřeva, chvojí a písku. 
V  těchto krytech Němci skladovali 
střelivo od pistolových nábojů až po 
nejtěžší letecké pumy. Podle jednoho 
záznamu zde bylo uskladněno 600 
vagónů munice. Sklad benzínu se 
nacházel v  lesích za Dlouhou Lou-
kou. V  železných sudech zde bylo 
uskladněno 6000 hektolitrů benzínu 
a  jiných pohonných látek. Na každé 
skládce ohraničené příkopem bylo 
uloženo 50 – 80 sudů krytých stříškou 
z větví. Silnici do Rašovic u mostku 
na Dlouhé Louce uzavírala závora. 
V  hájovně za mostkem byli ubyto-
váni velitelé stráží. Pro odpočinek 
mužstva byla na kraji lesa postavena 
velká dřevěná bouda. V obci Lípa byl 
ubytován štáb, který měl k dispozici 
250 ruských zajatců hlídaných rusky 
mluvícími strážemi. V Křivicích by-
dleli němečtí vojáci v několika míst-
ních domech a ve škole, kde byl štáb 
velitelství skladu, dílny na opravu 
bot a oděvů pro vojsko. V domě čp. 
30 měli Němci zařízenu strojnickou 

dílnu pro údržbu vojenských vozi-
del a v čp. 33 se nacházela strážnice 
se sklady vojenských potřeb. Němci 
neskladovali materiál jen v lesích, ale 
také ve městě. Na skladiště přeměnili 
i  Jiruškovu továrnu, kam uskladnili 
celé vlaky součástek pro ponorky, 
barvy, laky, látky, kožené obleky, uni-
formy, prádlo, boty, šrouby, nádobí 
a další materiál.

Blížící se fronta nutila Němce také 
zajišťovat pozemní komunikace. 
Podle záznamu v  týnišťské kroni-
ce byly připraveny k  podminování 
silniční nadjezd a  most přes Orlici. 
Hlavní cestu přerušoval typizovaný 
dřevozemní zátaras. Obvod této pře-
kážky byl vytvořen z masivních kůlů 
zapuštěných do země a  spojených 
kramlemi. Protilehlé stěny překážek 
byly uvnitř spojeny a  staženy dráty 
proti rozvalení. Prostor uvnitř pře-
kážky byl poté vyplněn kamenivem 
nebo zeminou. V  překážkách byl 
ponechán prostor, který umožňo-
val průjezd jednoho vozidla. K jeho 
zatarasení byly připraveny klády, 
umístěné na vysoké konstrukci nad 
průjezdem, která umožňovala jeho 
rychlé uzavření. Tento zátaras byl 
vybudován u  městské elektrárny. 
Prostor nevybrali němečtí ženisté 

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ
1945 MUNIČNÍ SKLAD A SILNIČNÍ ZÁTARAS

Zátaras - čelní pohled na zátaras Zátaras - pohled z týlu

Kůlová překážka Další uskladněné letecké pumy

     



strana 11

náhodou. Místo bylo úzké, na jedné 
straně objetí bránila budova elektrár-
ny s náhonem Alba a neprůchodný 
podmáčený terén. Na druhé straně 
pak činžovní dům, za nímž se nachá-
zely pozůstatky rybníka a park. Další 
překážkou v tomto místě byl náhon 
Alba. Ten ještě zesilovala u  dřevo-
zemního zátarasu kůlová překážka. 
Jednalo se o  klády o  průměru 28 
– 30 cm zakopané do hloubky 2,5 
m. Výška kůlů nad zemí činila 1 m. 

I  když místo vybrali ženisté dobře, 
bojová hodnota zátarasu nebyla vy-
soká. Zátaras totiž přerušoval pouze 
hlavní komunikaci, ale vedlejší cesty 
nebyly nijak zabezpečeny. Tuto pře-
kážku bylo v případě boje možné ob-
jet a napadnout z týlu. Můžeme být 
jedině rádi, že k žádné obraně našeho 
města v posledních dnech války ne-
došlo.

Pavel Rulík

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ
1945 MUNIČNÍ SKLAD A SILNIČNÍ ZÁTARAS

Kůlová překážka chránící zátaras před útokem z boku

Pozůstatek muničního skladuPlán Německého dřevozemního zátarasu
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týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka24.
31. 5.  – 1. 6. 2019 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí | každý den od 18:00 hod.

Pátek 31. května

Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí
Jednoznačně nejmladší swingový orchestr letošního festivalu složený ze žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí pod vedením dirigenta 
Jana Pírka. Je již tradicí, že Bigbanďata zahajují oba festivalové dny. Big band se v září zúčastní soutěžního festivalu 
v německém městě Bösel. www.zustyniste.cz

Tanečný orchester Valaská (SK)
Taneční orchestr Valaská je pokračovatelem Dechového orchestru Valaská. Poprvé se taneční orchestr představil veřejnosti 
v roce 2013 na Festivale dechových hudeb Valaská. V repertoáru orchestru jsou skladby slovenské i zahraniční populární 
hudby, ale i skladby swingového charakteru, které jsou hrány lidem pro radost. 
https://tanecny-orchester-valaska.webnode.sk/

Chanson Trio CouCou
Trio CouCou je soubor čtyř mladých profesionálních hudebníků - Radky Rubešové (zpěv), Zdeňka Häckla (housle), 
Martina Kudrny (piano a akordeon) a Petra Pavíčka (kontrabas). Základem jejich repertoáru je crossoverová autorská 
tvorba, ve které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu a popu. Jejich celkový projev je inspirován francouzskou 
hudbou, poezií a francouzskou kulturou obecně. Kromě autorské tvorby má ansámbl ve svém koncertním programu 
i vlastní aranže francouzských chansonů a evergreenů. Jak autorské skladby, tak i aranže pocházejí z pera kapelníka Martina 
Kudrny, výrazné hudební osobnosti mladé generace. https://triocoucou.cz

The Georgia College Jazz Band (USA)
Díky studijnímu pobytu v ČR můžeme již potřetí přivítat jeden z nejlepších jazzových souborů ve státě Georgia (USA), 
který ohromuje diváky svými zábavnými a energickými výkony. The Georgia College Jazz Band pravidelně reprezentuje stát 
Georgia a jihovýchod Spojených států na prestižním jazzovém festivale West Palm Beach Florida. 
http://www.gcsu.edu/artsandsciences/music

Jan Smigmator & friends v pořadu „GERSHWIN 120“
120. výročí narození jedné z největších osobností historie populární hudby, muzikálu, jazzu a swingu – hudebního 
skladatele George Gershwina si loni na podzim připomenul celý svět. Svou osobní poctu této hudební legendě vzdávají 
společným albem i zpěváci Jan Smigmator a Mitch Winehouse.  Jana Smigmatora v Týništi doprovodí špičky české jazzové 
scény: klavírista Vladimír Strnad, kontrabasista Jan Greifoner, legendární bubeník Josef Vejvoda a tenorsaxofonista Jan 
Kyncl. Během večera tak zazní písně z dílny bratrů George a Iry Gershwinových, ale i další hudební poklady velkého 
amerického zpěvníku. https://www.smigmator.com

Band-a-SKA
Band-a-SKA je kapela z okolí Týniště nad Orlicí, která se dala dokupy v roce 2010. Kombinuje off beatový 
rytmus SKA muziky s prvky popu, jazzu a funky. Do tohoto času vydala kapela CD Zajíc v pytli (2013) a tři EP, z nichž 
nejnovější  „V našem lese děs a běs“ (natočeno ve studiu Biotech) pokřtila letos v březnu. Kromě klubových a festivalových 
vystoupení v ČR má za sebou i koncerty v Polsku, Berlíně nebo Anglii. www.band-a-ska.cz
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týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka
31. 5.  – 1. 6. 2019 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí | každý den od 18:00 hod.

Sobota 1. června

Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí
viz. pátek

nChant Jazz
Soubor, který hraje hravý jazz už od roku 2003. Repertoár sahá od kořínků (swingové standardy) až k moderním výhonkům 
jazzu. Zakládajícími členy kapely jsou Radek Škeřík (piano, akordeon) a Daniel Vlček (kontrabas). Na bicí hraje Martin 
Votava. Všechny skladby jsou zpívané v jedno až čtyřhlasých úpravách.  Jolana Brannyová, Pavlína Chmelíková a Karla 
Kotalová tvoří dokonale sezpívaný woman-čaft, který zpívá anglicky, francouzsky, česky, slovensky a polsky na cizí i vlastní 
poťouchlé texty. Hudební i jiný humor je vůbec nezbytnou složkou každého koncertu. http://www.nchantjazz.cz

Will Johns Trio (GB)
Will Johns je uznáván jako jeden z nejvýraznějších a nejzajímavějších umělců na dnešní britské bluesové scéně. Zkušenosti a 
dovednosti, které přecházejí z generace na generaci, jsou zde jednoznačně zachovány. Will má přímou spojnici na zlaté časy 
hudby – jeho strýci jsou (či byli) Eric Clapton,  George Harrison (The Beatles) a Mick Fleedwood (Fleetwood Mac)!  
Will Johns je velmi respektovaný skladatel. Tři roky po sobě byl nominován za „nejlepší původní píseň“ na British Blues 
Awards. Na turné v Čechách a na Slovensku ho doprovodí Tomáš Hobzek (bicí) a Tomáš Liška (kontrabas). 
https://willjohns.com/

Brass Avenue
Kapela Brass Avenue vznikla na počátku roku 2017 z party nadšených členů orchestru Feverband. V rámci vystoupení 
neuslyšíte žádný zpěv, piano nebo elektrické kytary, ale dechové nástroje s podporou bicích „Týnišťáka“ Víti Skaličky. Žádný 
Bach či Beethoven, ale originální aranžmá nejznámějších světových hitů. Koncerty kapely nejsou jen o hudbě, stejný důraz 
kluci kladou na velkou pódiovou show a komunikaci s publikem. Brass Avenue dovede zaujmout jakékoli publikum a 
spolehlivě rozhýbe všechny generace. http://brassavenue.cz/

Mladý týnišťský big band a Petr Vondráček
Hostem Mladého týnišťského big bandu je v letošním roce moderátor, herec, klavírista a zpěvák Petr Vondráček. Miluje 
Elvise Presleyho a Jerry Lee Lewise, a nelze se proto divit, že se skupina Lokomotiva, jíž je frontmanem, inspiruje 
v klasickém rock and rollu. Největší popularity se dočkal díky zábavnému pořadu „Hádej, kdo jsem!“, který moderoval a 
získal dvě ceny TýTý v kategorii pořad roku. Má za sebou několik filmových i muzikálových rolí.  
http://www.petr-vondracek.cz

www.kc.tyniste.cz/cs/tradicni-akce/swingovy-festival/

PŘEDPRODEJ
od 15. 4. 2019

cenově zvýhodněné vstupenky

dvoudenní 280 Kč
jednodenní 170 Kč
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CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 - 7. DEN

Společně
Po probuzení jsme pečlivě sba-

lili všechny věci, aby po nás nezů-
stala byť jen jediná stopa. Posilni-
li jsme se vydatnou snídaní a  po 
zuby ozbrojení se vydali na místo 
generálova letního sídla, odkud 
jsme včera zachraňovali raněného 
a  kde se to nyní hemžilo žoldá-
ky jako kanály krysami - a  z  nás 
byli hodně vzteklí deratizátoři! 
V komplexu se nacházelo několik 
budov. Posunky jsme si naznačili, 
že část z nás půjde doprava, druhá 
doleva. Pomalu jsme našlapovali 
kolem levé budovy, z  dálky jsme 
slyšeli rachot zbraní, ale tady stále 
nic. Šli jsme krok po kroku, metr 
po metru, schovávali jsme se za 
překážky, stromy, vraky aut a ni-
kde nic…

Náhle se všude kolem nás roze-
zněly zbraně a několik z nás bylo 
zasaženo. Podlí žoldáci! Nechali 
nás vpadnout do pasti a obklíčili 
nás ze všech stran. Opětovali jsme 
palbu, co jsme jen byli schopní. 
Trvalo to dlouhou hodinu, ale 
nakonec jsme žoldáky vyhna-
li a  obsadili jsme budovu. Levá 
polovina generálova sídla byla 
naše! Prohledali jsme všechny 

zákoutí stavby a  přilehlých pro-
stor a odměnou nám bylo několik 
RUN! Nebyl čas pozastavit se nad 
faktem, že jsme měli najít už jen 
jednu RUNU, nikoli víc. Jediné, 
na co jsme mysleli, bylo pomoci 
kolegům v pravé části sídla.

Pomalu ale jistě jsme žoldá-
ky vytlačili ze zahrad do budovy 
a pak se strhl ten nejlítější boj, ja-
kého jsme kdy byli svědky. Chvíli 
jsme měli navrch my, chvíli oni. 
Když se nám konečně podařilo 
vtrhnout dovnitř, netrvalo dlou-
ho a zase nás vytlačili ven. Ale my 
jsme se nedali! Vztek a  touha po 
tom dešifrovat vzkaz nás vedly 
dál a dál. Trvalo to dlouhé hodi-
ny, ale povedlo se! Žoldáci utíkali 
zadním vchodem do nejvzdále-
nější části sídla, kam se vydalo 
ještě pár z  nás, aby se ujistilo, že 
se již nevrátí. My ostatní jsme 
prohledali budovu a  našli jsme 
vzácný poklad, který žoldáci stře-
žili. Jak již někteří z nás uhodli, ke 
správnému dešifrování RUN jsme 
potřebovali ještě něco, nějakou 
nápovědu… A  tou bylo ZARBO, 
tedy přesněji řečeno OBRAZ, kte-
rý původně obsahoval všechny 
z RUN a který jsme našli v samém 

srdci budovy. Vytáhli jsme obraz 
na světlo, vedle něj položili všech-
ny získané RUNY a  pustili se do 
skládání runové mozaiky. Něco 
ale nevycházelo… O  chvíli poz-
ději se vrátili kluci ještě s dalšími 
RUNAMI. Ale ať jsme dělali, co 
jsme dělali, stále se nám nedařilo 
poskládat mozaiku zpátky.

„Hele, a  co když jsou ty runy 
z konvoje falešný?“ ozvalo se mezi 
námi. Tak jsme to zkusili bez nich 
a  hle - povedlo se! Z  dálky se 
ozvalo několik výstřelů, žoldáci 
očividně nabrali síly a chtěli zno-
vu obsadit budovy. Rychle jsme se 
proto přesunuli na naši základnu, 
kde jsme si sedli kolem mozaiky 
s tužkami a papíry a pustili se do 
náročného úkolu - rozluštit ono 
slavné poselství. Dlouho nám vy-
cházely samé nesmysly, až koneč-
ně někdo z  nás přišel na způsob 
čtení a my tak konečně po týdnu 
tvrdé práce odhalili tajemství ru-
nové mozaiky.

PŘÁTELSTVÍ JE DÍLEM, KTE-
RÉ KDY BUDE DRŽET SVĚT 
POHROMADĚ. JAKO TENTO 
OBRAZ, KTERÝ SE SKLÁDÁ 
Z  KUSU CENNÝCH RUN, ALE 
JEN POHROMADĚ DÁVÁ SMY-

SL.
Tajemství už není tajemstvím. 

Runy nám odhalily něco, co 
všichni v  hloubi duše víme, ale 
občas je přeci jen třeba nás trochu 
popostrčit, abychom si to uvědo-
mili a vrátili se na správnou cestu. 
Nyní můžeme v klidu odjet z mise 
domů.

A  tímto končí naše letní dob-
rodružství. My ale nezahálíme 
a  připravujeme zase nové dobro-
družství. A asi i tebe zaujalo co se 
na táboře dělo. Tak není nad čím 
přemýšlet a  přihlásit se na www.
bojovazakladna.cz na náš kemp. 
Protože vše, co je napsané, nikdy 
nepřekoná ten pocit, když právě 
přemýšlíš s  týmem nad taktikou 
nebo zrovna visíš na laně, nebo se 
brodíš ve vodě a střílíš po nepřá-
telích a spoléháš se na své kama-
rády, které máš po boku.

Tábor 12. – 21. 7. 2019

Pro další fotky FB: crossair.cz. 
Pro informace o táboře či krouž-
ku www.bojovazakladna.cz

Tým CrossAir
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Už jste slyšeli o  Seniorské obál-
ce?

Jedná se o  tiskopis, který může 
napomoci v krizových situacích. Je 
určený především pro seniory ane-
bo zdravotně postižené, kteří bydlí 
ve svém domácím prostředí. A víte, 
že nově pomáhá také v  Králové-
hradeckém kraji a její pořízení nic 
nestojí? Karta vznikla ve spolupráci 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
a krajské samosprávy v rámci pro-
jektu Implementace politiky stár-
nutí na krajskou úroveň. Funguje 
na principu I.C.E., neboli „In Case 
of Emergency, což znamená karta 
pro případ naléhavé pomoci, v pří-
padě nouze. Těch případů, kdy osa-
mělého seniora mohou postihnout 
náhlé zdravotní potíže a musí volat 
záchrannou pomoc, přibývá, stejně 
jako výjezdů hasičů nebo policie. 
I  lidé v  mladším věku jsou často 
rozrušení, nesoustředění, dezori-
entovaní a  nedokážou odpovídat 
na položené otázky, které si výjezd 
záchranky, hasičů nebo policie 
vyžaduje. Velkým ulehčením pro 
přivolanou pomoc je v této situaci 
dobře vyplněná Seniorská obálka.

Doporučujeme, aby byla vyplně-
na co nejaktuálněji a nechyběly v ní 
potřebné údaje. Aby bylo vyplňo-
vání jednoduché, podle lékařů zá-
sahových jednotek, kteří formulář 
obsahově doporučili, postupujeme 
podle barev „jako na semaforu“. Co 
je červené, je nejdůležitější, naopak 
zelené je na vůli seniora, zda tyto 
údaje chce poskytnout. Každé vy-
plnění tiskopisu je vlastní záležitost 
seniora nebo jeho osoby blízké. Ať 
už jde o nemoci, se kterými se do-
tyčný léčí, léků, které užívá nebo 
jména praktického lékaře. Důležité 
údaje se týkají osob blízkých. Po 
dohodě se všemi složkami IZS je 
nutné, aby tiskopis po vyplnění byl 
složen do tvaru obálky a  umístěn 
na viditelném místě v  domácnos-
ti seniora. Jedná se POUZE o  dvě 
možnosti - dveře l e d n i c e 

s  pomocí třeba magnetky, nebo 
vstupní dveře do bytu zevnitř. 
Můžeme použít pro připevnění 
a  uchování tiskopisu i  plastovou 
obálku a oboustranně lepicí pásku.

I když se jedná o zdravotní úda-
je, jedná se o nástroj sociálně zdra-
votního pomezí. Vedle důležitého 
fyzického zdraví je stejně důležitá 
psychická pohoda člověka. Proto 
doporučujeme pomoci s  vyplně-
ním a  aktualizací Seniorské obál-
ky od rodinných příslušníků, osob 
blízkých nebo na základě soused-
ských vztahů – jednoduše při jejich 
návštěvách.

Jak se k  vám Seniorská obálka 
dostane?

Ve spolupráci s  krajskou koor-
dinátorkou projektu Implemen-
tace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň jsme Seniorskou obálku 
přenesli pro vás i  do Týniště nad 
Orlicí. Od 14. 5.  2019 si tak Seni-
orskou obálku můžete vyzvednout 
v úředních hodinách na podatelně 
Městského úřadu. Přijďte si pro Se-
niorskou obálku a  myslete na své 
bezpečí! Společně vám přejeme, 
abyste Seniorskou obálku nepo-
třebovali využít, ale abyste s ní byli 
připraveni.

Pozvánka na kulatý stůl na téma 
Seniorská obálka

Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí ve spolupráci s městem Týni-
ště nad Orlicí

vás v  rámci realizace projektu 
Implementace politiky stárnutí na 
krajskou úroveň zve na

Kulatý stůl na téma Seniorská 
obálka

Besedu povede koordinátorka 
projektu v Královéhradeckém kraji 
Mgr. Jana Fröhlichová

Termín: 14. 5. 2019 od 17:00
Místo: Týniště nad Orlicí, Kul-

turní centrum (malý sál)
Akce se koná pod záštitou sta-

rosty města Libora Koldinského 
a zastupitelky města PhDr. Veroni-
ky Čepelkové

SENIORSKÁ OBÁLKA SE ZABYDLUJE I U NÁS

Zápis do Mateřské školy Město
Týniště nad Orlicí
Mateřská škola – Město, Týniště nad Orlicí, Lipská 259
E-mail: mstyniste.mesto@seznam.cz, tel.: 494 377058,774 259 256

3. 5. 2019 od 8.00 – 15.00 hodin
K zápisu přineste vyplněnou žádost a doklady stanovené pro přijetí dítěte (rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u pěstounů doklad o svěření dítěte do péče).

Zveme vás na Den otevřených dveří dne 6. 5. 2019 - od 14,30 - 16,15 hod.

Denisa Křížková, DiS., ředitelka MŠ         

 



MLADÍ TECHNICI Z TÉKÁČKA OPĚT BODUJÍ!

OSLAVA 100. NAROZENIN V GERIATRICKÉM CENTRU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Ve středu 20.  března vstávali 
mladí technici velmi časně. Odjíž-
děli do Hranic na Moravě. Tamější 
střední průmyslová škola pořáda-
la pro žáky základních škol z  celé 
ČR soutěž „Hranické robotování“ 
a pro studenty středních škol sou-
těž v  počítačovém konstruování 
v CAD systému SolidWorks.

Na robotickou soutěž se vydali 
kluci z  našeho Technologického 
klubu – Tékáčka, společně se stu-
denty Střední školy – Podorlické 
vzdělávací centrum z Dobrušky.

Jak je možné, že se sešli v  jed-
nom autobuse? Znají se totiž už 
ze společné soutěže AUTO JEDE, 
kterou pořádá právě Střední škola 
– Podorlické vzdělávací centrum. 

Společně poznávají krásy moderní 
techniky a pomáhají klukům z Té-
káčka se soutěžními modely na tá-
borech i při samotném soutěžním 
klání.

Vlastní průběh robotické soutě-
že byl docela překvapivý. Na soutěž 
se sjelo téměř 100 žáků ze základ-
ních škol, každý jedno až dvou-
členný tým přivezl svoje robotické 
vozidlo postavené z LEGO staveb-
nice. Úkolem bylo naprogramovat 
vozidlo jako „sledovač čáry“ a pro-
jet s ním soutěžní dráhu.

Tékáčko postavilo tři dvoučlen-
né týmy - Honza Bednář s  Ada-
mem Mylerem, Dušan Pražák 
s Matějem Touškem a Vojta Fikart 
s  Vojtou Burdou. Ti si nakonec 

ještě přímo na soutěži dovoli-
li auto přeprogramovat a  zvýšit 
mu rychlost. Díky tomu zvítězili, 
a  jako tým Vojta & Vojta získali 
cennou medaili a pohár. Ostatním 
klukům, kteří našim soutěžním tý-
mům v Tékáčku pomáhali a drželi 
jim palce, patří také „kus“ tohoto 
vítězství.

Na soutěž kluky připravova-
li lektoři Jirka Jasanský, Martin 
Mercl a  Milena Vilímková, která 
vedla kluky i  na soutěži. Jako po-
mocníky měla s  sebou studenty 
Tomáše a Romana. „Byla to bom-
ba, jeli jsme tam na zkušenou a na-
jednou jsme vyhráli. A to tam bylo 
víc než 50 týmů! No, pořadatelé 
byli trochu zklamaní, že nevyhráli 

domácí…“ okomentovala úspěch 
Milena.

Soutěžní den v  Hranicích na 
Moravě završili studenti ze Střed-
ní školy – Podorlické vzdělávací 
centrum z Dobrušky, kteří obsadili 
třetí a čtvrté místo v soutěži CAD 
systému SolidWorks v konkurenci 
55 studentů z  patnácti středních 
škol z  celé České republiky. Záro-
veň obsadili první místo v hodno-
cení školního týmu.

„V  těchto mladých technicích 
z Tékáčka a ze SŠ – PVC tak pokra-
čuje, a určitě bude pokračovat, tra-
dice kvalitních a  výborných tech-
niků, které v  současné době tolik 
potřebujeme“, zhodnotila Milena 
nově vzniklé přátelství.

Ženy s  přibývajícími léty nestár-
nou, jen se stávají moudřejšími, 
bystřejšími, elegantnějšími, a  to be-
zesporu je i paní Miloslava Koďous-
ková. Kulaté 100. narozeniny oslavila 
v sobotu 23. 3. 2019.

U této významné příležitosti uspo-
řádali zaměstnanci Geriatrického 
centra oslavu v  naší společenské 
místnosti. Mezi spoustou gratulantů 
z  našich řad, nechyběl ani starosta 
města Týniště nad Orlicí pan Libor 
Koldinský a zástupce města pro ob-
čanské záležitosti paní Alena Adam-
cová.

Paní Miloslava Koďousková je 
v  Geriatrickém centru od listopa-
du 2009, takže to bude krásných 10 
let, které prožila v našem zařízení. Po 
celou dobu se zajímá o  svět kolem 
sebe, stále přispívá do kulturních ob-
časníků, nejeden z nás od ní obdržel 
i  krásnou básničku. Co je důležité 
říci, že za celou dobu působení Ge-
riatrického centra, tj. více jak 22 let, 
je paní Miloslava Koďousková první 
klientkou – seniorkou v  Geriatric-

kém centru, se kterou jsme měli tu 
čest oslavit toto úžasné životní jubile-
um. A čemu vlastně vděčí, že v tako-
vé skvělé kondici mohla oslavit 100. 
narozeniny? Dle jejich slov“ tabulce 
čokolády a lásce.“

Jedním z  mnoha dárků, bylo pro 
paní Miloslavu Koďouskovou připra-
veno hudební vystoupení Dua Alta 
paní Dity Holé (violloncelo) a  paní 
Dany Landové (viola) z  hradecké 
filharmonie. Obě dámy na závěr 
svého vystoupení paní Koďouskové 
zahrály a zazpívaly její nejoblíbenější 
písničku Akropolis Adie, při které si 
i  zazpívala. Fotodokumentace byla 
zajištěna panem Patrickem Markem 
z Hradce Králové.

Oslava udělala paní Miloslavě Ko-
ďouskové velikou radost.

Dovolte nám tedy ještě jednou jí 
touto cestou popřát k  tomuto úžas-
nému životnímu jubileu všechno 
jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví 
a lásky.

Kolektiv pracovníků Geriatrického 
centra
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DDM SLUNÍČKO - PROBĚHLO

Minivolejbal do škol – meziš-
kolní kolo

Po dvou školních kolech se usku-
tečnil v pátek 5. 4. turnaj mezi ško-
lami v rychnovském okrese. V kos-
telecké tělocvičně se sjela družstva 
minivolejbalu z  Týniště, Rychnova 
a Rokytnice. Ve třech věkových ka-
tegoriích se sehrály zápasy nejprve 
ve skupinách a  poté následovalo 
finále. Z  týnišťské školy se zúčast-
nila 3 družstva mladšího žlutého 
minivolejbalu – přehazované a  3 
družstva oranžového minivolejba-
lu, kdy se míč vždy chytne a  pak 
odbije. V  základních skupinách to 
byly napínavé boje, všichni hráči si 
zaslouží pochvalu za dobrou repre-
zentaci a sportovní chování. Celko-
vě jsme odváželi tato umístění: 6. 
místo, 4. místo a bronzové 3. mís-
to v oranžovém minivolejbale a ve 
žlutém bylo týnišťské finále o  1. 
místo, takže jsme zároveň skončili 
i druzí, a třetí tým vybojoval v po-
sledním zápase 5. místo. V červnu 
by se mělo konat ještě krajské finá-
le, tak se těšíme na další týnišťskou 
výpravu.

Tato akce byla akcí ZŠ, my jely ve 

spolupráci ZŠ a DDM jako dozor.
Eva a Jana

Divadelní kroužky měly našla-
paný březen a duben

Divadelní skupina Poškoláci se 
v březnu a dubnu opravdu nenudi-
la. 23. března pořádala v Kulturním 
centru vlastní přehlídku dětských 
souborů v  regionu Po škole. Na 
ní zahrály své inscenace soubory 
z Rychnova nad Kněžnou, Chlum-
ce nad Cidlinou, Praseku, Jičína, 
Nového Bydžova a  samozřejmě 
také Poškoláci samotní. Za celý den 
se v divadle vystřídalo spoustu spo-
kojených diváků a my už se těšíme, 
kdo k  nám na přehlídku zavítá za 
rok.

Hned o týden později se celá po-
školácká skupina, tedy Poškoláci, 
Žárovky i  Albrechťáci, vydali na 
přehlídku do Vyškova. Na jejich 
Trdlinky jsme letos jeli už počtvrté 
a i letos jsme si to moc užili. Navíc 
jsme si přivezli krásná ocenění – 
Poškoláci za Aktuální téma a zpro-
středkovaný prožitek a Albrechťáci 
za Výraz a dramatičnost. Moje po-
děkování patří Radce Vondráčko-

vé, která jela se mnou na přehlídku 
jako druhý dospělý doprovod.

A konečně 11. 4. jsme odpremi-
érovali naše komponované před-
stavení Fimfárum. Soubor v tomto 
představení zinscenoval pět pohá-
dek z  knihy Fimfárum Jana Weri-
cha a jako bonus přidal ještě autor-
ské představení Albrechťáků Ale já 
to nevěděla! a dvě recitátorské vy-
stoupení. Dopoledne toho předsta-
vení zhlédly děti z prvního stupně 
místní ZŠ a také škola z Albrechtic, 
odpoledne potom rodiče, známí 
a další hosté z řad veřejnosti.

11. a  12.  dubna se také konala 
krajská kola recitační soutěže Dět-
ská scéna, kde jsme měli hned troji-
té zastoupení. V první kategorii re-
citovala Viktorie Duhová, ve druhé 
potom Adam Bureš a Alžběta Fili-
pová. Všichni tři na prknech diva-
dla Jesličky posbírali cenné zkuše-
nosti, a i když se nám tentokrát do 
národního kola postoupit nepoda-
řilo (konkurence v  krajském kole 
byla opravdu vysoká), těšíme se, že 
za rok zúročíme to, co jsme se do-
zvěděli od porotců.

Jana Bahníková, 
vedoucí DS Poškoláci

Putování s Beruškou

Ve čtvrtek 4. 4. jsme uspořáda-
li již tradiční akci pro menší děti 
a  rodiče Putování s  beruškou. 
Tentokrát jsme putovali od DDM 
do parku a  zpět. Děti cestou po-
tkávaly zvířecí a hmyzí kamarády 
a  plnily u  nich všelijaké úkoly. 
Dětem i  postavičkám to trochu 
komplikoval vítr, který se zvěda-
vě proháněl okolo, ale nakonec se 
všem povedlo obejít celou trasu 
a  splnit všechna zadání. Napří-
klad děti sbíraly pyl jako včel-
ky, rozlišovaly, co jí a  nejí ježek, 
u  žáby kontrolovaly, co patří do 
rybníka a speciální úkol měly od 
Ferdy mravence – nalepit na pale-
tu co nejvíc přírodních barev, kte-
ré cestou potkají. Kromě paletky 
a  malé sladkosti si děti odnášely 
domů ještě vlastnoručně vyrobe-
nou berušku a  všichni mohli na 
konci akce využít naši otevřenou 
zahradu a případně si opéct prv-
ního jarního buřtíka. Děkujeme 
za pomoc všem našim dobrovol-
níkům, kteří věnovali této akci 
svůj čas.
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V  měsíci březnu proběhla kraj-
ská kola soutěží ZUŠ v  komorní 
hře s převahou dechových nástrojů.

V  krásném prostředí zámku 
Kuks se 20.  března konala soutěž 
v komorní hře souborů zobcových 
fléten. První místo tam získalo trio 
ve složení Andrea Závodní, Jolana 
Dlabalová a  Natálie Čtvrtečková 
(vyučující Tereza Myšáková), dal-
ší dva soubory přivezly ceny za 3. 

místo.
21.  března pořádala poprvé ve 

své historii krajské kolo soutěže 
dřevěných dechových nástrojů naše 
škola. Kromě ze všech stran chvále-
né organizace vynikli také žáci naší 
školy. První místo a pozici náhrad-
níka do ústředního kola soutěže si 
„vyhrálo“ saxofonové kvarteto ve 
složení Eliška Milá, Eva Ullwerová, 
Jan Polívka a Vojtěch Horyna (vy-

učující Pavel Plašil). Dále soubory 
z  Týniště obsadily čtyři 2. místa 
a dvě 3. místa.

V pátek 22. března měly své sou-
těžní klání žesťové soubory v Trut-
nově. Největšího úspěchu dosáhl 
žesťový soubor ve složení Bohumil 
Ptáček, Tomáš Vašata, David Vaša-
ta, Kamil Krištof, Miroslav Máslo 
a  Robin Švagr (vyučující Jaroslav 
Vošlajer), který se umístil na prv-

ním místě a bude naši školu repre-
zentovat na ústředním kole soutěže 
v  Liberci. Navíc tři další soubory 
obsadily 2. místa.

Všem zúčastněným žákům a  je-
jich pedagogům gratulujeme a po-
stupujícímu souboru přejeme hod-
ně muzikantského umění a  štěstí 
v  kláních nejlepších muzikantů 
v rámci České republiky.

Mgr. Pavel Plašil

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA – AKCE V KVĚTNU
 ■ V  pondělí 6.  května 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.

 ■ Ve čtvrtek 9. května pořádá ZUŠ výchovná představení pro MŠ a ZŠ 
s podtitulem „S Žofkou do světa snů.“ Představení se konají ve vel-
kém sále kulturního domu od 8.30 a 10.00 hodin.

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

 ■ V pondělí 20. a 27. května se konají Absolventské koncerty žáků hu-
debního oboru. Na těchto koncertech vystoupí převážně žáci I. cyk-
lu hudebního oboru se představí. Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ Ve dnech 31. května a 1. června se uskuteční 24. ročník swingového 
festivalu Jardy Marčíka. Oba dny začínají od 18. hodin na Tyršově 
náměstí a  jsou součástí 3. ročníku celorepublikové akce s  názvem 
ZUŠ Open 2019.

 ■ V pondělí 3.  června bude od 17.00 hodin krátkým hudebním pro-
gramem a  úvodním slovem zahájena závěrečná výstava prací žáků 
výtvarného oboru. Výstava bude probíhat od 3. června do 21. června 
ve vstupní hale Kulturního domu. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ Ve středu 5.  června se koná závěrečný Absolventský koncert žáků 
hudebního oboru, na kterém vystoupí žáci II. cyklu hudebního obo-
ru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SR-
PZUŠ.

Úspěchy žáků v krajském kole - saxofonové kvarteto Úspěchy žáků v krajském kole - trio zobcových fléten

Úspěchy žáků v krajském kole - žesťové sexteto
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9. desetiletí fotbalu v Týništi. Roky 
1999-2009.

Sezóna 1999 – 2000
Výbor oddílu pracuje ve stálé se-

stavě, ale jeho činnost je chaotická 
a  v  podstatě se jen řeší narůstající 
problémy! A  mužstvo vstoupilo do 
krajského přeboru pod vedením no-
vého trenéra Franty Dvořáka z Vyso-
kého Mýta. Zásadní změny nastaly 
v kádru, kde skončily opory Weisser, 
Unger a hlavně Jirka Beznoska, který 
se odstěhoval za prací do Prahy. Jed-
nalo se o mimořádně schopného za-
končovatele a  jeho oddílový rekord, 
když v  barvách Týniště nastoupil 
k 116 mistrovským zápasům a v nich 
vstřelil 116 branek, už asi nikdo ne-
překoná! Že to bude velká ztráta, to 
se tušilo, ale jeho absence byla větší, 
než se čekalo. Mužstvo hrálo pěkný 
kombinační fotbal, ale branky stříle-
lo těžko! Nejvíce branek tak nastřílel 
záložník Petr Menčík – 8 a dále Kra-
marovič - 7, Hrubeš - 4, David - 4, 
Konárek - 3, Prošvic - 3, Sršeň – 2, 
Uhnavý - 2, Beneš - 1, Hošek - 1, Pla-
cák – 1. Konečné 5. místo a zisk 46 
bodů byl pro nováčka soutěže nako-
nec pěkný úspěch!

Velmi dobře si vedlo naše B muž-
stvo, které skončilo v  okresním 
přeboru na 2. místě za tehdy nedo-
stižným Borohrádkem. Mužstvo tré-
noval Vašek Zima a  jeho nejlepšími 
střelci byli i zde záložníci Radek Po-
jezdala s 13 a Martin Škop s 9 bran-
kami.

Dorost vedený trojící Vašek Pro-
cházka, Standa Kubec a Jirka Hlaváč, 
v průběhu podzimu ještě doplněnou 
o  Zdeňka Bartoše a  Honzu Šrajera, 
začal krajskou soutěž hodně špat-
ně. Loňští klíčoví hráči odešli do B 
mužstva a  talentování starší žáci se 
v  soutěži teprve otrkávali! V  polo-
vině podzimu byl dorost pasován 
na sestup, ale potom se tým semkl. 
Prospěl mu i návrat Bohouše Koláře 
z Hradce Králové. Mužstvo mělo stá-
le lepší výsledky a nakonec skončilo 

na 7. příčce s jasnou výzvou pro pří-
ští sezónu, protože v mužstvu nikdo 
nekončil!

Starší žáci, nově vedeni trenér-
skou dvojící Jarda Čepelka a  Libor 
Kotlant, končí na 7. místě krajské 
soutěže. Velmi dobře si ale vedou 
mladší žáci, které vede dvojce Zde-
něk Hejna a Sláva Beránek a ti svoji 
skupinu krajské soutěže vyhrávají! 
Ovšem postupuje se podle starších…

Elévové, pod vedením dvojce Jirka 
Pražák a Jarda Dvořák, hrají okresní 
přebor a v soutěži mají 2 mužstva a ta 
končí na 5. resp. 19. příčce.

Sezóna 2000 – 2001
Práce výboru stagnuje a  situace 

se stává neudržitelnou. Během zim-
ní přestávky, z  popudu tehdejšího 
trenéra A  mužstva Vaška Kárníka, 
se svolává 17. ledna 2001 do restau-
race Dělnický dům velká schůzka 
příznivců týnišťské kopané, ze které, 
po několika dalších jednáních vzni-
ká nový výbor oddílu ve složení: 
předseda Jaroslav Martínek, místo-
předseda Ladislav Buchtl, sekretář 
Libor Kotlant, pokladník Karel Sa-
mek a členové Sláva Urbánek, Jarda 
Cvejn, Petr Janáček, Franta Kerhart, 
Láďa Richter, Antonín Stárek, Milo-
slav Beránek, Jan Šrajer, Václav Zima 
a Jan Zemánek st. Výbor musí hned 
řešit nedostatek trenérů a vedoucích 
u mládeže, ale už i nedostatek hráčů! 
Dále řeší potíže s  nájemci Olšinky 
a problémy s autobusem a pochopi-
telně i nedostatek financí. Připravuje 
se stavba sociálního zařízení pro ve-
řejnost v Olšině.

Ale zpět k A mužstvu. Jeho dalším 
trenérem je Václav Kárník, bývalý 
trenér hradecké mládeže. V  kádru 
nastalo hodně změn. Do Chocně se 
vrací brankář Libor Gerčák a naopak 
z  Chocně přichází dvojce brankář 
Leoš Rydlo a obránce Tomáš Jedlička 
(bývalý divizní hráč Holic). Skončily 
letité opory Jirka Konárek a Roman 
Hrubeš a  hostování skončilo třem 
hradeckým juniorům. Posily byly 

hlavně z  vlastních řad a  dále zálož-
ník David z  Ústí nad Orlicí a  posi-
lou měl být i návrat Zdeňka Lebedy 
z Hradce Králové! Mužstvo si vedlo 
střídavě, spíše neúspěšně. Potýkalo 
se s nedostatkem hráčů, takže hodně 
zápasů odehrál i trenér Kárník. Tady 
se začínají projevovat rozpory mezi 
A  mužstvem, složeném převážně 
z „cizinců“ a B mužstvem složeném 
z odchovanců. Ti nechtějí ani na la-
vičku A týmu a tak to zachraňují do-
rostenci, ale jejich kvalita této soutěže 
ještě nedosahuje… Konečné 11. mís-
to je jednoznačně neúspěch!

B mužstvo vedené Vaškem Zimou 
pokračovalo v  dobrých výkonech 
a obsadilo 3. příčku okresního přebo-
ru. Nejlepšími střelci byli Pavel Říha 
s 10 a Leoš Prošvic s 8 brankami.

Mimořádnou sezónu měl náš do-
rost, kde se sešla úspěšná generace 
ze starších žáků a ustálila se sestava, 
která neprohrávala. Mužstvo dál 
vedli Vašek Procházka, Honza Šrajer, 
Zdeněk Bartoš, Standa Kubec a Jirka 
Hlaváč a  od začátku soutěže až do 
jejího konce bylo v čele tabulky kraj-
ské soutěže, kterou nakonec vyhráli 
s náskokem 7 bodů! Raritou bylo, že 
základní sestava (Kozubský – Jaroš, 
Janů, Rehák, Duzbaba – Brandejs, 
Cvejn, Kajn, Kolář – Rektor Zd., To-
biášek) nastoupila do všech jarních 
zápasů, třebaže v kádru dorostu bylo 
tehdy 20 hráčů! Nejlepšími střelci 
byli Láďa Tobiášek s  24 a  Zdeněk 
Rektor s 20 brankami.

Starší žáci vedení Jirkou Pražá-
kem, Jardou Dvořákem a  Jardou 
Cvejnem skončili 4. v krajské soutěži 
a mladší žáci skončili 8. pod vedením 
Zdeňka Hejny, Slávy Beránka a Luď-
ka Cabalky.

Elévy vedli trenéři Martin Hlaváč 
a Franta Ullrich a skončili na 5. místě 
okresního přeboru.

Sezóna 2001 - 2002
Výbor v nezměněném složení. Za-

číná stavba sociálních zařízení a klu-
bovny. Do připravovaného prodeje 

autobusu nečekaně zasáhl hlavní vý-
bor SK a prodej nám zakázal! Tohoto 
rozhodnutí budeme později hořce 
litovat!

Ještě před vlastním začátkem se-
zóny se musely vyřešit některé pro-
blémy, které spolu souvisely. Před 
koncem uplynulé sezóny oznámil 
výboru úspěšný trenér B mužstva 
Vašek Zima, že končí a  odchází do 
Přepych. Vítězství dorostu v  krajské 
soutěži a  jeho případný postup do 
přeboru znamenal současně i založe-
ní družstva mladšího dorostu, které 
bylo podmínkou účasti v KP. Třebaže 
v  té době byla mládežnická základ-
na velmi široká, přece jen 30 hráčů 
na úrovní krajského přeboru jsme 
neměli. V  době, kdy se rozhodova-
lo o přijetí postupu, přišla nečekaná 
nabídka řešení z Albrechtic, které se 
šťastně udržely v okresním přeboru. 
Nabídly zrušení svého dorostu a pře-
chod všech hráčů této kategorie do 
Týniště a naopak chtěly na hostování 
všechny končící dorostence. Tím by 
se problém s mladším dorostem vy-
řešil. Do Olšiny byla svolána schůze 
celého výboru a  zástupců jednotli-
vých mužstev. Bohužel B mužstvo na 
ní nikdo nezastupoval a byl nesporný 
tlak vedení A  mužstva a  hlavního 
sponzora B mužstvo zrušit! A jelikož 
nebyla pádná argumentace, která by 
B mužstvo podržela, bylo B mužstvo 
úředně rozpuštěno! Jak velká chyba 
to byla, to jsme poznávali dalších de-
set a více let! A třebaže bylo několik 
pokusů o opětovné založení B muž-
stva, už se to nikdy nepovedlo! Další 
chybou, ale ne tak velkou, se ukázal 
postup obou dorostů do KP.

Na začátku sezóny se stal trenérem 
A  mužstva bývalý výborný ligový 
hráč Hradce Králové Jan Rolko. Muž-
stvo si vedlo špatně. Chyběli hráči, 
pravidelná pomoc z  dorostu nesta-
čila a  tak mužstvo jen těsně uniklo 
sestupu, když skončilo na 15. místě.

Starší dorost vedli Honza Šrajer 
a  Zdeněk Bartoš. Třebaže mužstvo 

Mužstvo, které vybojovalo postup do divize: Sedící: Václavík, Jankaj, 
Matějus, zdravotník Kubec, předseda oddílu Martínek, hlavní sponzor 

Jaroslav Otčenášek, trenér Rolko, Menčík, Černý, vedoucí mužstva Janáček, 
Kavka Luboš. Stojící: Obermayer, Ottmar, Dan Vacula, Horák, Kramaro-

vič, Lemfeld, Uhnavý, Tomášek, Winkler, Knajfl, Enoch

Asi nejlepší divizní sestava pod trenérem Lubošem Kubíkem - jaro 2007
Stojící: Syruček, Chmelík, Matějus, Lemfeld, Hrubý,Otčenášek – sponzor, 

Plašil, Kubec, Šupák, trenér Kubík, vedoucí mužstva Janáček, Hlach
Sedící: Winkle r, Ottmar, Seifert, Černý, Slezák, Kubištel, Grim, Tomášek, 

Vašata
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nebylo vůbec špatné, na tehdy sku-
tečně výbornou soutěž prostě nemě-
lo! Celky z velkých měst jako Havlíč-
kův Brod, Polička, Svitavy, Chrudim, 
RH Pardubice byly nad naše síly, 
a  tak na nás zbylo nakonec posled-
ní místo s  12 body! Nově založený 
mladší dorost vedený Vláďou Pa-
cholíkem a Pavlem Zemanem si vedl 
o trochu lépe a skončil předposlední 
s 15 body. Vedoucím mužstva obou 
dorostů byl Petr Enoch starší.

Žáci hráli společně krajskou sou-
těž a  starší, pod vedením Libora 
Kotlanta a Honzy Zemánka mladší-
ho, skončili šestí. Mladší, vedení tre-
néry Frantou Ullrichem a  Standou 
Pavlasem, končí na 7. místě.

Mužstvo elévů jsme přihlásili do 
krajské soutěže a v té době už platily 
kategorie, platné dodnes – starší pří-
pravka U11 a  mladší přípravka U9. 
Starší přípravka končí na 7. místě, ale 
v mužstvu se objevilo několik výraz-
ných talentů, a mladší končí na po-
sledním 8. místě. Mužstva trénovali 
Láďa Richter, Tonda Stárek, Vašek 
Procházka a Prause.

Sezóna 2002 – 2003
Během roku 2002 byla zhruba do-

končena výstavba sociálních zařízení 
a dalších provozních prostor. V útul-
né klubovně, která jinak slouží jako 
kabina rozhodčích, se začaly pořádat 
výborové schůze. Ve výboru skončil 
Karel Samek a  klubovou pokladnu 
přebírá Láďa Buchtl. V zimě 2003 byl 
uspořádán v Orlici karneval s velmi 
bohatou tombolou, ale s katastrofální 
návštěvností! Opět se objevila otáz-
ka, zda má vůbec význam karnevaly 
pořádat! Na jaře se pořádaly v Olši-
ně na škvárovém hřišti Čarodějnice. 
V  létě si přebírá Olšinku do proná-
jmu Marek Winkler! Tato sezóna 
byla velmi specifická v tom, že fotbal 
přešel svým řízením na politické re-
gionální uspořádání státu. Zanikl 
velký Východočeský fotbalový svaz 
a vznikly dva nové svazy - KFS Hra-
dec Králové a  KFS Pardubice a  ješ-
tě navíc odešla ze soutěží mužstva 
z  okresů Havlíčkův Brod a  Semily! 
Tím se velmi snížila úroveň kraj-
ských soutěží, a  to hlavně v  našem 
Královehradeckém kraji. A mužstvo, 
které se „horko – těžko“ zachránilo 
15. místem v krajském přeboru, na-
jednou bylo v  novém KP favoritem 
na postup, protože v  přeboru zbyly 
jen 4 celky a do počtu 16 je doplnily 
celky z I. A tříd! Dorost, ač normál-
ně jasně sestupující z KP, v přeboru 
zůstal! Prostě úroveň soutěží klesla 
o jeden stupeň!

A  mužstvo pod realizačním tý-
mem - trenér Rolko, vedoucí muž-
stva Janáček a  zdravotník Kubec 
- prochází další obměnou. Neustá-
le ubývá domácích hráčů a  hlavní 
sponzor oddílu pan Otčenášek, jehož 

snem je divize, neustále doplňuje 
kádr rádoby lepšími hráči. Každým 
půlrokem se kádr mužstva obmění 
o 4-5 hráčů. Ne vši  chni noví do ká-
dru zapadnou a tak zase zmizí. Pana 
Očenáška to stojí nesku  tečné peníze. 
Navíc neustále se měnící kádr nemá 
čas na sehrání, což úrovni fotbalu 
také nepřidá. Přesto jsme si vedli 
v přeboru velmi úspěšně a s Novým 
Bydžovem svedli dramatický souboj 
o  postup. Před posledním zápasem 
v Novém Bydžově, jsme měli o dva 
body méně, a to znamenalo, že jsme 
museli v Bydžově vyhrát. Myslím, že 
se hrál zápas, na který nezapomene 
celý kraj. Oba celky měly před sebou 
velkou šanci na historický postup, 
byla velká propagace zápasu v  re-
gionálních mediích a  ještě k  tomu 
krásné počasí, tudíž se očekávala 
velká návštěva! Jen z  Týniště odjely 
tři autobusy a  velké množství aut. 
Návštěva na zápase byla cca 3 000 di-
váků! Po vyrovnaném průběhu jsme 
prohráli 1:2 a vše se zdálo ztraceno! 
Jenže do týdne jsme se dozvěděli, 
že Rychnov, který skončil v divizi C 
na nesestupovém místě, z divize od-
stupuje a  ŘK ČMFS nabídla divizi 
Týništi, jako 2. celku KP! Postup byl 
přijat a tak Týniště poprvé postoupilo 
do divize! Jen pro připomenutí, kteří 
hráči se o  postup zasloužili: bran-
káři Ottmar a  Knajfl a  v  poli Men-
čík, Winkler, Lebeda, Kramarovič, 
Duzbaba, Enoch, Václavík, Tomá-
šek, Jankaj, Horák, Uhnavý, Matějus, 
Lemfeld, Kašpar, Chaloupka, Černý, 
Vacula Dan, Obermayer. Nejlepšími 
střelci mužstva byli Pavel Matějus 
s 21 brankami a Honza Lemfeld s 20 
brankami.

Oba dorosty, které se díky reorga-
nizaci udržely v  krajském přeboru, 
vedli Vláďa Pacholík a Pavel Zeman. 

Dva celky byly pro trenéry „příliš vel-
ké sousto“, ale umístění na 11. místě 
starších a na 6. místě mladších bylo 
pěkné!

Ještě lépe si vedli žáci. Obě katego-
rie vyhrály svoji skupinu. Starší s bi-
lancí 22 zápasů, 19 výher a 1 prohra, 
byli vedení trenéry Honzou Zemán-
kem mladším a Liborem Kotlantem. 
Nejlepším střelcem mužstva i  celé 
soutěže byl Ondra Velíšek s 50 bran-
kami! Kádr družstva: Ondra Václa-
vík, Šandorka, Martin Grim, Fibi-
kar, Celler, Holánek, Hejna, Fischer, 
Bílek, Tonda Stárek, Matouš, Pinkas, 
Ondra Velíšek, Kotlant. Mladší žáci 
dokonce vyhráli všechny svoje zá-
pasy s bilancí 22 zápasů - 22 výher! 
Mužstvo trénovali Franta Ullrich 
a Jarda Dvořák a kádr mužstva tvo-
řili: Hlaváč, Rolejček, Klamík, Czon-
tos, Ullrich, Král, Vavrečka, Pavlas, 
Grim Tomáš, Liška, Grundl, KuIíšek, 
Sikora, Pokorný, Schejbal, Lochman 
Honza, Procházka, Wajgl.

Jednalo se o výborné čtyři ročníky 
hráčů! Mnozí z nich se později uplat-
nili v  okolních mužstvech. Ovšem 
v divizi se uplatnil jen málokdo. Dalo 
by se říci, že kdo neprošel hradeckým 
dorostem (a mnohdy ani to nestačilo 
viz. Pavlas) ten neměl šanci. V „Otče-
náškově divizi“ hráli jen (až na malé 
výjimky) hráči, kteří prošli hradec-
kým dorostem! Je to smutné konsta-
tování, jak osobní ambice a  honba 
za úspěchem doslova „zlikvidovaly“ 
celou generaci našich odchovanců!

Elévy – starší přípravku, vedli tre-
néři Tonda Stárek a Prause a v kraj-
ské soutěži skončili na 8. místě. 
Mladší přípravku vedli Láďa Richter 
a Jirka Pražák.

Sezóna 2003 - 2004
Výbor pracuje ve složení: Předseda 

Martínek, sekretář Kotlant, poklad-

ník Buchtl, pokladní v Olšině Hlaváč 
a  členové Jánáček, Richter, Pražák, 
Urbánek a Zemánek starší. Z proná-
jmu Olšinky odstupuje Marek Win-
kler a Olšinku si pronajímají manželé 
Tarkowští. Ovšem hned jsou s nimi 
problémy! Výstavba sociálních zaří-
zení je dokončena závěrečnou fasá-
dou celého objektu.

A  mužstvo odehrálo první diviz-
ní sezónu a jako nováček si nevedlo 
špatně. Získalo 36 bodů za 10 vý-
her a 6 remíz a celkově skončilo na 
11. místě divize C. Trenérem týmu 
byl nadále Honza Rolko, v  brance 
byli připravení Rücker a  Klofanda 
a v poli hráli Tomášek (1), Černý (3), 
Lemfeld (6), Matějus (5), Vacula Dan 
(6), Rezek (3), Horák, Máči, Eis (2), 
Obermayer (1), Štoček (8), Krou-
lík (8), Židík (2), Vacula Radek (1) 
a Hrubý. V závorce jsou počty vstře-
lených branek. Z našich odchovanců 
se dostali do základní sestavy spora-
dicky jen Winkler (2x), Kramarovič 
(1x) a Menčík (1x)…

Skončila spolupráce v  rámci do-
rostu, protože Albrechtice si založily 
svůj dorost a jejich hráči se z Týniště 
vrátili zpět. Částečně nám pomohla 
Lípa svými dorostenci, a  tak jsme 
byli schopni postavit 3 (!) doroste-
necké týmy. Starší dorost vedli Jarda 
Čepelka a Honza Šrajer a skončili na 
11. místě KP a stejné umístění získal 
i mladší dorost vedený Edou Cínou. 
B dorost hrál v Lípě, vedl ho Bohouš 
Rázek a skončil na 4. místě okresního 
přeboru.

Nejlépe si vedli starší žáci s trenéry 
Honzou Zemánkem ml. a  Liborem 
Kotlantem, kteří skončili v krajském 
přeboru na 4. místě. Mladší žáci ve-
dení Frantou Ullrichem a  Jardou 
Dvořákem skončili na 11. místě.

Starší přípravka vedená Tondou 
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Dorost v sezóně 2000-2001. Přesvědčivé vítězství v krajské soutěži.
Stojící: Šrajer – trenér, Kubec – trenér, Václavík, Cvejn, Brandejs, Kolář, Gründl, Šatava, Rehák, Duzbaba, Janů, Jaroš, 

Hlaváč – vedoucí mužstva, Procházka – trenér
Klečící : Rektor Honza, Bláha, Kupka, Škoda, Tobiášek, Kajn, Rektor Zdeněk, Jelen, Kozubský
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Stárkem a Prausem skončila v kraj-
ské soutěži na 8. místě a mladší stá-
le vedli Láďa Richter a  Jirka Pražák 
v okresním přeboru.

Sezóna 2004 – 2005
Výbor pracuje ve stejném složení. 

Finanční krize, která přišla koncem 
sezóny, je vyřešena dotací pana Ot-
čenáška. Po špatných zkušenostech 
a  díky nezájmu veřejnosti se ani 
nekoná tradiční karneval! Olšin-
ku přebírá do pronájmu p. Mach. 
A  mužstvo pokračuje v  divizi C 
a  jinak máme v  soutěžích dalších 7 
mládežnických celků! Nikdo nás ne-
může podezírat z nezájmu o vlastní 
mládež, i když A mužstvo máme po-
stavené na „žoldácích“… Tento stav 
ovšem náramně vyhovoval všech fot-
balovým obcím okolo Týniště!

A mužstvo začalo svojí druhou di-
vizní sezónu s trenérem Rolkem, ale 
po katastrofálním úvodu a po poráž-
ce v Ústí nad Orlicí v 10. kole, je Rol-
ko nahrazen nejzkušenějším hráčem 
celku – Radkem Hrubým a asisten-
tem zůstává Vláďa Pacholík. Rolko 

nebyl špatný trenér, ale neuměl při 
velkém střídání hráčů v kádru nalézt 
pro jednotlivé hráče optimální místo 
v  sestavě a  ani jeho vedení zápasu 
(a střídání) nebylo nejlepší. Záchra-
na divize byla velmi těžká! V zimní 
přestávce odešli hráči jako Dan Va-
cula, Zinke, Rensa, Rücker a  další, 
bez kterých si nikdo nedovedl před-
stavit, jak budeme divizi hrát. Přišli 
Syrůček, Ševčík, Tichý a  hlavně se 
vrátil odchovanec klubu Pepa Vašata! 
Mužstvo se ale lepšilo a postupně se 
dostávalo ze sestupových příček, ale 
o  setrvání v  divizi měl rozhodnout 
poslední zápas soutěže doma s Loko-
motivou Pardubice. Hodně příznivců 
si na tento zápas vzpomene. Vítězství 
2:1 nakonec znamenalo skok na 10. 
příčku a samozřejmě udržení soutě-
že! Do zápasu jsme nastoupili hodně 
oslabeni, ale bojovností a  brankami 
Matějuse a  Vašaty jsme to dokázali 
rozhodnout!

V  mládežnických kategoriích se 
začal projevovat nedostatek trenérů. 
Na to doplácel hlavně starší dorost, 

který se téměř nescházel a v přeboru 
prohrával, až si ho přebral otec hráče 
Vyhlídala, pan Eman Vyhlídal, který 
sice nebyl přímo fotbalový trenér, 
ale nastavil mužstvu řád a v hráčích 
vzbudil zápal do hry a dorost nako-
nec skončil v krajském přeboru na 9. 
místě! Mladší dorost vedený Frantou 
Ullrichem skončil 13. místě.

U žáků došlo k velké obměně ká-
drů. Po dvou úspěšných sezónách 
odešla většina kluků do dorostu 
a trenér Honza Zemánek ml. skončil 
s týmem na 13. příčce krajského pře-
boru. Mladší žáky vedl Vašek Pro-
cházka a ti skončili na 10. místě. Star-
ší přípravku vedli Jirka Pražák a Halíř 
a mladší přípravku Láďa Richter.

Sezóna 2005 - 2006
V  zimní přestávce dochází k  vel-

ké změně ve výboru. Abdikujícího 
Jaroslava Martínka nahrazuje ve 
funkci předsedy oddílu Marek Win-
kler. Libora Kotlanta nahrazuje ve 
funkci sekretáře Petr Janáček a  do 
funkce místopředsedy se vrací Mi-
loslav Beránek. Výboru se podařilo 

zkonsolidovat trenérský kádr. Před 
každým domácím divizním utkáním 
je vydáván aktuální bulletin. V létě je 
hradeckou firmou asanován trávník 
v Olšině a pro jeho kropení byla vy-
hloubená nová studna mezi klubov-
nou a tribunou.

A  mužstvo vstoupilo do sezóny 
nešťastně. V  Poháru ČMFS ztrati-
lo v  posledních minutách vyhraný 
zápas ve Dvoře Králové. Velká ško-
da! V případě vítězství by do Olšiny 
přijela Slavia Praha! Vlastní divize C 
začala pod hrajícím trenérem Rad-
kem Hrubým hodně špatně a  už 
po 5. kole došlo ke změně trenéra. 
Panu Otčenáškovi se povedlo získat 
z Hradce Králové bývalého ligového 
hráče – Miloše Mejtského. Zkušený 
trenér zavádí řád a  tvrdé tréninky 
a  s  mužstvem dokáže zázraky. Do 
konce podzimu mužstvo získává 18 
bodů (!) a končí na 9. místě. V zimě 
je ovšem Mejtský povolán zpět do 
Hradce a na jeho doporučení ho na-
hrazuje trenér Seifert. Poctivý trenér, 
který ale po nepovedeném jarním 

Původní škvárové tréninkové hřiště

Stavba klubovny a sociálních zařízení v roce 2002 Dnes tréninkové hřiště s umělou trávou
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začátku sám končí (a asi zbytečně!). 
Nahrazuje ho trenér Boček, který di-
vizi v nervy drásajícím konci zachra-
ňuje! Domnívám se, že si ještě hodně 
našich příznivců pamatuje poslední 
zápas sezóny, který se hrál na Stadio-
nu s  notně posílenou juniorkou AS 
Pardubice. Ani vítězství 2:0 (branky 
Gorol a Winkler) ještě nezaručilo zá-
chranu. Ještě se čekalo, jak dopadnou 
další dva zápasy! Dopadlo to ideálně 
pro Týniště a  znamenalo záchranu 
divize C.

Starší dorost dále velmi dobře 
trénuje E. Vyhlídal. Hraje se pěkný 
fotbal, ale mužstvo má problémy 
s  disciplínou a  řadou vyloučených. 
Nakonec je z  toho 11. místo v kraj-
ském přeboru. Mladší dorost se po-
týká s  nedostatkem hráčů a  řeší se 
to hostováním dorostenců z  Třebe-
chovic. Mužstvo končí na 12. příčce 
a vedou ho Franta Ullrich a Bohouš 
Rázek.

Starší žáci vedení Honzou Zemán-
kem ml. a  Milanem Vavrečkou si 
vedou úspěšně v  krajském přeboru 
a končí na krásném 4. místě! Naopak 
katastrofální situace je u  mladších 
žáků. Střídají se trenéři, sezónu nako-
nec dokončí Vašek Procházka s Lá-
ďou Tobiáškem. V  sezóně mužstvo 
nezíská ani bod, ale vzhledem k bo-
dovému zisku starších (pro sestup se 
body sčítají!), by to k udržení stačilo, 
ale výbor soutěž dobrovolně opouští! 
Což bylo asi špatné rozhodnutí!

Obě přípravky hrají v  okrese. 
Starší, vedená Jirkou Pražákem a Fo-
rejtkem, končí na 4. místě. Mladší, 
vedená Láďou Richterem a  Karlem 
Baťhou, končí druhá.

Sezóna 2006 – 2007
Výbor oddílu pracuje ve složení: 

předseda Winkler, sekretář Janeček, 
pokladník Buchtl a  členové Berá-
nek, Richter, Hlaváč, Pražák, Knajfl, 
Zemánek st. V  Olšině se dokončila 
studna, proběhla údržba travnaté 
plochy, bylo natřeno zábradlí okolo 
hřiště, natřena tribuna i sociálky. Na 
konci roku se oddíl potýkal s nedo-
statkem financí, protože firma BY-
ZAL na nás podala žalobu ohledně 
autobusu a  oddíl musel zaplatit po-
kutu 29.920 Kč!

A  mužstvo začalo divizi tradičně 
špatně, ale během podzimu se výkon 
zlepšil. Ovšem po katastrofálním za-
čátku jara je trenér Boček po 20. kole 
odvolán a nahrazen bývalým repre-
zentantem Lubošem Kubíkem! To 
byl skutečně „majstrštych“ pana Ot-
čenáška! Opět se ukazuje, co dokáže 
udělat s  mužstvem charizmatický 
trenér! Mužstvo se obrovsky semkne 
a  do konce sezóny už neprohraje 
jediný zápas a  výsledkem je umís-
tění na 7. místě divize C. Historicky 
nejlepší umístění SK Týniště! Pro 
připomenutí tehdejší kádr mužstva: 

Trenér Kubík, vedoucí mužstva Ja-
náček, zdravotník Kubec, brankáři 
Ottmar, Hlach a  hráči do pole: To-
mášek, Plašil, Kubec, Hrubý, Vašata, 
Černý, Lemfeld, Slezák, Seifert, Ku-
bištel, Chmelík, Grim, Šupák, Matěj-
us, Winkler.

Starší dorost měl těžkou sezónu. 
Perspektivní tým utržil tvrdou ránu 
hned na začátku sezóny, kdy trenér 
Vyhlídal utrpěl těžkou mozkovou 
příhodu a  od mužstva odstupuje. 
Tým ztrácí morálku, přestává tréno-
vat a  špatná je i  účast na zápasech. 
Trenér Čtvrtečka na mužstvo nesta-
čí. Sezóna se dohraje jen s  pomocí 
mladšího dorostu a s hlavní zásluhou 
Milana Vavrečky. Končí na předpo-
sledním místě krajského přeboru. 
Mladší dorost pod vedením Franty 
Ullricha a Milana Vavrečky končí na 
6. místě a v podstatě zachraňuje do-
rost v krajském přeboru. Tým tvořili 
hráči: brankář Rolejček a v poli Sych-
ra, Chalupa, Ullrich, Baše, Czon-
tos, Hlaváč, Klamík, Rinaldi, Šípek, 
Schejbal, Král, Kuzma, Vavrečka ml., 
Liška, Kulíšek a Sikora.

Žáci hrají krajskou soutěž. Starší 
vedou Vašek Procházka a  Láďa To-
biášek a mladší Jirka Pražák. Hlavně 
mladší žáci poctivě trénují a zlepšují 
svojí výkonnost a v Orlickém poháru 
končí na pěkném 3. místě!

Velmi úspěšné jsou přípravky 
v  okresním přeboru! Obě se stávají 
přeborníkem okresu! Starší vede Va-
šek Zima a mužstvu má hráče: Zima 
ml., Charvát, B. Forejtek, Šreibr, 
Friml, Mužík, Ládr, Flígr, Kohout, 
Tomečka Střelec, Koldinský, Novák, 
Dvořák a i jedna dívka - Protivinská. 
Mladší přípravku vede Láďa Richter 
v  mužstvo tvoří hráči: Konig, Jaroš, 
Matoušek, Kunc, Žeňka, Repš, Baťha, 
Pfeifer, Marek, Winkler ml., Machá-
ček, Pokorný, Pojezdala

Sezóna 2007 – 2008
Výbor posílili Franta Kerhart 

a Milan Vavrečka. V  létě roku 2007 
byla provedena rekonstrukce kabin, 
včetně sprch a sociálních zařízení. Ve 
venkovních prostorách u kiosku bylo 
vybudováno nové sezení. Při kon-
trole ukončených stavebních prací 
zástupci města, přislíbil starosta Ing. 
Matička dotaci na stavbu tréninkové-
ho hřiště s umělou trávou. Při domá-
cích divizních zápasech se v průběhu 
přestávky losovaly vstupenky o ceny, 
které věnovala firma eProton.

A  mužstvo zahájilo novou diviz-
ní sezónu netradičně dobře. Trenér 
zůstal nadále Luboš Kubík, který ale 
v  zimní přestávce skončil na vlast-
ní žádost a  přijal nabídku asistenta 
trenéra národního týmu USA! Na 
lavičce ho nahrazuje bývalý úspěšný 
trenér Hradce Králové Milan Petřík. 
Mužstvo má na divizi průměrnou 
výkonnost a  je limitováno úzkým 

hráčským kádrem, ale sezónu ode-
hraje v  klidu a  končí na 10. místě 
divize C.

U dorostů je nouze o hráče i trené-
ry, a tak nakonec oba dorosty vedou 
současně trenéři Eda Cína a  Franta 
Ullrich. Starší dorost dohrává soutěž 
jen s pomocí mladších a končí na 17. 
místě krajského přeboru a  mladší 
končí 14.

Žáci hrají krajskou soutěž a starší, 
vedení Tondou Stárkem, končí na 9. 
místě a mladší vedení Jirkou Pražá-
kem, Forejtkem a Frimlem končí na 
5. místě, a tak udržují krajskou soutěž 
i na další rok.

Sezóna 2008 – 2009
Ve výboru pracuje stále méně 

funkcionářů: předseda Winkler, mís-
topředseda Beránek, sekretář Janá-
ček, pokladníci Buchtl a Hlaváč a čle-
nové Richter, Zemánek a  Kerhart. 
Rok 2008 byl rokem velké investiční 
akce na sportovištích SK Týniště! Tý-
kalo se to především stadionu, kde 
proběhla velká rekonstrukce. Škvá-
rový ovál nahradila tartanová dráha 
a  i  na ostatní sportoviště byl polo-
žen tartanový koberec! Do travnaté 
plochy byl umístěn nový závlahový 
systém. Kolem tartanové dráhy bylo 
postavené nové zábradlí. Součástí 
této obři investiční akce bylo i vybu-
dování tréninkového hřiště s umělou 
trávou v areálu Olšiny (místo původ-
ního škvárového hřiště)! Fotbalový 
oddíl disponoval v té době skutečně 
výborným tréninkovým zázemím!

Zato situace kolem divizního 
A mužstva byla neveselá. V létě skon-
čil trenér Milan Petřík a  k  celku je 
angažován pardubický trenér Milan 
Ujec. Ovšem nedochází k  tradiční-
mu posilování, protože hospodářská 
krize postihla i firmy pana Otčenáš-

ka a pokud někdo přišel, tak to byli 
hráči z  Pardubic, které si přivedl 
trenér. Přes veškerou snahu se muž-
stvo celou sezónu pohybovalo na 
sestupových příčkách a konečné 15. 
místo znamenalo sestup z divize, kte-
rou hrálo šest let! Jen pro připome-
nutí poslední divizní kádr: brankáři 
Ottmar, Rolejček a  v  poli Tomášek, 
Hrubý, Plašil, Lemfeld (1), Černý, Le-
hovec (7), Winkler (1), Grim, Zdeň-
ka (1), Jelínek (1), Enoch, Gorol (2), 
Hájek (7), Řehák, Kotek, Kašpar (2), 
J. Ujec, Sadílek (5). Melek, M. Ujec, 
Žák. V závorce vstřelené branky.

Neúspěšná sezóna to byla i  pro 
dorost. Starší, vedený Frantou Ullri-
chem, skončil na 11. místě a mladší, 
vedený Jirkou Pražákem, na 12. mís-
tě. To v součtu to znamenalo sestup 
z krajského přeboru!

Nedobrá situace byla i žáků. Starší 
žáky začal vést Jirka Pražák, ale jaro 
dokončil Honza Rektor na 10. mís-
tě krajské soutěže. Mladší začali na 
podzim pod Vaškem Zimou, ale jaro 
dokončili společně se staršími pod 
Honzou Rektorem na 9. místě.

Lepší výsledky zaznamenala pou-
ze přípravka. Starší vedl Martin Jaroš 
a kluci vyhráli okresní přebor! Mlad-
ší přípravku vedli Láďa Richter a Pa-
vel Zítko a jejich kluci skončili na 5. 
místě okresu.

Významné osobnosti tohoto dese-
tiletí:

Funkcionáři : Martínek, Buchtl, 
Winkler, Janáček

Trenéři: Rolko, Kubík, Ullrich, 
Pražák, Zemánek ml., Procházka

Hráči: Ottmar, Vacula Dan, Hru-
bý, Černý, Tomášek, Lemfeld, Vašata, 
Winkler

pokračování příště
Ing. Ladislav Buchtl

Výbor fotbalového oddílu v roce 2004 už v nové klubovně
Zleva : Zemánek st., Urbánek, Buchtl, Hlaváč, Richter, 

Beránek a dole předseda Martínek

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠ TI NAD ORLICÍ – ČÁST 9.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V KVĚTNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC KVĚTEN 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)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců 
(cvičení na balónech, říkadla, písničky…)

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

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)

08:00-12:00 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

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

 ■ 22. 5.  (St) Podvečerní OTEVŘENÍ ZŠ Týniště pro všechny zájemce! 
Sraz v 17h. před hlavním vchodem, přezůvky s sebou! Uvidíme šatny, 
jídelnu, třídy, tělocvičny…

 ■ 24.–26. 5. (Pá-Ne) Víkendové setkání rodin s dětmi v Bělči n. O.

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

Pokoj vám zanechávám, svůj po-
koj vám dávám; ne jako dává svět, já 
dávám vám.

Jan 14,27

Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, 
aby z  tohoto světa šel k Otci. Loučí 
se se svými učedníky. Evangelista 
Jan nám v několika kapitolách před-
kládá Ježíšovu řeč na rozloučenou. 
Zvěstování o udělení pokoje, Božího 
pokoje, je jedním z darů, které Ježíš 
učedníkům (i nám) zanechává. Boží 
pokoj zde představený je něco jiného, 
než když si lidé navzájem přejí pokoj 
a pokojné časy.

Boží pokoj je souhrnný výraz pro 
smíření mezi Bohem a  člověkem. 

„Když jsme tedy ospravedlněni 
z  víry, máme pokoj s  Bohem skrze 
našeho Pána Ježíše Krista“, napsal 
apoštol Pavel ve svém listu Říma-
nům. Jestliže jsme my, lidé, takto ob-
darováni Božím pokojem, jak se to 
projeví v našem každodenním živo-
tě? Je na nás poznat působení Božího 
pokoje?

Naše jednání ovlivněné Božím 
pokojem může mít několik podob. 
Zmiňme alespoň jednu podobu, pa-
trně nejvýznamnější. Vlastně jsme ji 
už zmínili výše. Smíření mezi Bohem 
a  člověkem, nám darované, má mít 
pokračování. Buďme i  my otevření 
ke smíření s druhým člověkem, neza-
vírejme dveře tam, kde si plně nero-

zumíme, čekejme na vhodnou chvíli, 
která může nastat později. I k tomu 
apoštol Pavel ve stejném listu píše: 
„Je-li možno, pokud záleží na vás, 
žijte se všemi v pokoji“.

Pane, děkujeme za tvůj pokoj. Dej 
ať jej umíme od tebe přijímat a roz-
množovat ve svém okolí. Amen.

Píseň:
1. Ó město Boží, ty jsi štít, hráz 

mocná ze všech stran. Přemnohý 
proudí Boží lid do tvých se ukrýt 
bran.

2. Tvé slovo čisté skrápí nás jak 
rosa napořád. Tvá říše vzkvétá zas 
a zas v lásky i pravdy sad.

3. Jak oheň září noční tmou a nic 
mu nezbrání, tak tvoje věže výš se 
pnou, když bývá svítání.

4. Co zmůže bouřné vanutí, proč 
vzteků vln se bát? Na skále věků bez 
hnutí smí město Boží stát.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 411 Ó město Boží, ty jsi štít (ná-
pěv 1562 / 1653, text S. Johnson / M. 
Rozbořil).

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

26. 5. – 10:30 h.
Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Setkání členů výboru Sokola, 
členů a hostů dne 18. 3. 2019 při-
neslo nejen volbu výboru, ale také 
shrnutí činností předešlého roku.

K  31.  12.  2018 bylo evidováno 
307 členů, což je nárůst o 51 čle-
nů k počtu členů v roce 2017. Za 
posledních 10 let je to poprvé, co 
můžeme oznámit navýšení počtu 
členů. Členská základna se skládá 
z 27 mužů, z toho je 12 seniorů, ze 
129 žen, 52 seniorek, ze 75 chlap-
ců a  76 dívek. Tento počet tvoří 
mladší dívky a  hoši, předškolní 
žactvo, rodiče a děti a gymnasté.

Je naším přáním udržet si tuto 
základnu i v dalších letech.

Naše sokolská jednota patří 
k  nejaktivnějším jednotám Vý-
chodočeského kraje. Členové 
se aktivně účastní nejen cvičení 
v  oddílech, ale řady kulturních 
a společenských akcí. Cvičitelé se 
zdokonalují ve své práci při semi-
nářích a  školeních celoročně se 
svými cvičenci reprezentují naše 
město.

18 předškolních dětí se sklad-
bou Noty, 6 starších žákyň a  3 
starší žáci se skladbou Cirkus, 
17 mladších žen skladbou Ženo-
braní, 9 žen se skladbou Cesta, 
8 mužů Borců a  1 muž v  mezi-
národní skladbě Spolu byli od 
poloviny května připraveni re-

prezentovat naši TJ na oblastních 
a župních sletech v Jičíně, Pardu-
bicích, Hradci Králové, Pečkách, 
ale především v červenci v Praze 
na XVI. všesokolském sletu. Tím-
to velkým sokolským svátkem se 
ČOS přihlásila a připojila k osla-
vám 100. výročí založení samo-
statného Československa.

Během celého roku se i  týnišť-
ská TJ účastnila různých akcí spo-
jených právě s oslavami republiky.

16.  května jsme k  tomuto vý-
ročí uspořádali v Kulturním cen-
tru Sokolskou akademii. Svou 
činnost zde prezentovaly téměř 
všechny oddíly. Byly předvedeny 
námi nacvičované sletové skladby 
a bonusem pro diváky byla mód-
ní přehlídka, koncipovaná jako 
vzpomínka na slety minulé. Cel-
kem zde vystoupilo 110 místních 
Sokolů.

Spolek přátel města Týniště 
nad Orlicí zorganizoval v  sobotu 
26.  května již tradičně u  vodá-
renské věže další ročník Věžení, 
tentokrát pod názvem „100 let re-
publiky“. K této akci se naše TJ na 
žádost spolku připojila prezentací 
historických materiálů.

Na přelomu měsíců září a říjen 
se naše TJ zapojila do celorepub-
likového projektu ČOS vysaze-
ním „Sokolské lípy svobody“, a to 

ve středové části rekonstruova-
ného Mírového náměstí. Tento 
projekt byl realizován za laskavé 
spolupráce s městem Týniště nad 
Orlicí. Projekt Sokolské lípy na-
vázal na dlouhou sokolskou tradi-
ci vysazování památných stromů 
při příležitosti významných svát-
ků Sokola, republiky apod. Také 
naše jednota vysadila sokolskou 
lípu na náměstí u příležitosti 100. 
výročí založení republiky. Celkem 
jich bylo vysazeno 71 a  dostaly 
kovovou pamětní destičku, která 
bude připomínat význam zasaze-
ného stromu. Přejeme naší lípě, 
ať se jí daří, roste a  sílí, tak aby 
se u  ní mohli scházet Sokolové 
v příštích letech, snad i za 100 let.

Na nově upraveném týnišťském 
náměstí se dne 28.  října konaly 
pod patronací města Týniště nad 
Orlicí „Oslavy republiky“. Při od-
halení busty T. G. Masaryka asi-
stovala čestná stafáž Sokolů a  na 
programu oslav se naše TJ podí-
lela i  vystoupením předškolních 
dětí a žen se sletovými skladbami 
Noty a Ženobraní.

Již třetí rok se zapojujeme do 
akce Sokolská kapka krve, kde 
jsme obsadili 13. místo za 10 od-
běrů od 5 dárců. Všem dárcům 
děkujeme i za prezentaci naší jed-
noty.

Senát uzákonil 8.  říjen Památ-
ným dnem sokolstva. Vybrané 
datum se vztahuje k  protektorát-
nímu roku 1941. V tento den na-
cisté Sokol rozpustili. V  noci na 
8. října gestapo pozatýkalo kolem 
1500 sokolských činitelů.

Mimořádných svátečních akcí 
bylo během loňského roku mno-
ho. Důležité ale je, že byla během 
celého roku zachována běžná ka-
ždotýdenní práce všech oddílů 
a jednotlivé hodiny byly naplněny 
tradičními cvičebními aktivitami. 
Zároveň se cvičenci i cvičitelé se-
tkávali i  mimo tělocvičnu na pě-
ších i  cyklovýletech, při opékání 
buřtů i při návštěvách kulturních 
programů, během vánočních be-
sídek a posezení, na dětských kar-
nevalech apod.

Po loňských nácvicích jsme si 
ponechali jednu z  navýšených 
hodin v  tělocvičně, kterou teď 
využívá nový oddíl žen a  věnují 
se tanečně cvičební činnosti s ná-
zvem Port de Bras.

Všechny oddíly pracují pod 
vedením zkušených cvičitelů 
a cvičitelek, kteří se neustále nově 
vzdělávají. Jim a všem členům Vý-
boru bylo poděkováno za jejich 
práci.

TJ Sokol Týniště nad Orlicí

Letošní zimní příprava byla 
prováděna víceméně u všech atle-
tů individuálním způsobem, pro-
tože tréninky ve skupině se nám 
nedařilo organizovat z  důvodů 
nemocí, zranění, studijních a pra-
covních povinností, ale i  přesto 
letošní halová atletická sezóna 
byla poměrně úspěšná a  některé 
výsledky byly na solidní úrovni.

Z těch zajímavých výkonů a vý-
sledků je možno připomenout vý-
kony Václava Červinky ve skoku 
vysokém 183 cm a  o  tyči skoče-
ných solidních 400 cm v lednu na 

závodech v  Pardubicích a  v  Jab-
lonci nad Nisou, kde 12.  ledna 
v  rámci halového sedmiboje zís-
kal 3 922 bodů a  tím ustanovil 
rekord oddílu v  kategorii mužů. 
Junior Filip Moravec 19.  ledna 
v  Pardubicích skočil v  hale ve 
skoku vysokém 184 cm a v letoš-
ních halových juniorských tabul-
kách ČR se umístil na děleném 
17. místě.

Nezaháleli ani naši starší atle-
ti – veteráni, kteří se zúčastnili 
9. března Mistrovství ČR veteránů 
v hale v Jablonci nad Nisou a při-

vezli nám i  medaile. Leoš Male-
novský zvítězil ve skoku dalekém 
ve věkové kategorii do 55 let vý-
konem 602 cm. Ivan Růžička byl 
ve věkové kategorii do 60 let na 
5. místě výkonem 449 cm a na 3. 
místě v trojskoku výkonem 10,05 
m. Oba veteráni byli nominová-
ni a zúčastnili se dne 26. 3. 2019 
Mistrovství světa veteránů v Pol-
sku v Toruni, kde Ivan Růžička ve 
své věkové kategorii v  trojskoku 
solidním výkonem 10,05 m ob-
sadil 11. místo. Úspěšnějším byl 
Leoš Malenovský, který ve své 

věkové kategorii skočil do dálky 
vynikajících 6,16 m a získal bron-
zovou medaili a v trojskoku skočil 
12,39 m a obsadil pěkné 5. místo. 
Dle informací se uvedeného MS 
veteránů zúčastnilo v  různých 
disciplínách celkem 3 800 závod-
níků, z toho 300 účastníků olym-
pijských her, za vysoké sportovní 
úrovně a nádherné atmosféry.

V  současné době se naši atleti 
již připravují na stadionu na no-
vou venkovní sezónu, která začí-
ná koncem dubna.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

HODNOCENÍ HALOVÉ SEZÓNY 2019 ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Z. S.

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 65 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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Smrt chodí po vsi,
má dlouhý vousy,
už nemůže choditi,
musíme jí nositi…

S  tímto říkadlem vynášejí děti 
z MŠ U Dubu Morenu a vítají tím 
příchod jara. V  každé třídě si vy-

robí Morenu a  společně odcháze-
jí k  potoku Alba, kde zapálenou 
vhodí do vodního proudu a zpíva-
jí: Smrt plave po vodě, nové léto 
k nám jede…

Za kolektiv MŠ U Dubu  
Pavla Vlčková

DĚTI Z MŠ U DUBU PŘIVÍTALY JARO

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

inzerce
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Naděje pro lidi trpící roztroušenou 
sklerózou

Ve středu 29.  5.  2019 se město 
Týniště nad Orlicí již potřetí připojí 
k akci na podporu lidí trpících roz-
troušenou sklerózou. V  tento den, 
který je vyhlášen dnem roztroušené 
sklerózy a během něhož se po celé re-
publice konají akce na podporu léčby 
této nemoci, bude jedna z dominant 
města Týniště - vodárenská věž na-
svícená zelenou barvou.

Nasvícením týnišťské věže chceme 
jako město vyjádřit solidaritu s lidmi, 
kteří trpí roztroušenou sklerózou 
a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. 
Proč právě zelenou barvou? Zelená 

barva je barvou roztroušené sklerózy, 
barvou naděje pro všechny nemoc-
né. Město Týniště rovněž finančně 
přispívá Domovu svatého Josefa 
v  Žirči, který je jediným lůžkovým 
zařízením v ČR pro nemocné trpící 
roztroušenou sklerózou.

Osvětová kampaň „Česko svítí 
modře“

V  měsíci dubnu t. r., konkrétně 
2. 4. , se naše město připojilo k osvě-
tové kampani „Česko svítí modře“ 
a nasvítilo vodárenskou věž modrou 
barvou.

Cílem této aktivity, která se koná 
u příležitosti Světového dne zvýšení 
povědomí o  autismu, je zvýšit po-

vědomí veřejnosti o  problematice 
poruch autistického spektra (PAS) 
neboli autismu. Celorepubliková 
kampaň byla oficiálně zahájena prá-
vě 2. dubna, který je OSN vyhlášen 
jako Světový den zvýšení povědomí 
o autismu - WAAD. Modrá barva je 
symbolem komunikace - jedné ze tří 
oblastí, které jsou pro osoby s  PAS 
problematické a pro vzájemné poro-
zumění zcela zásadní.

Součástí osvětové kampaně je na-
bídka tzv. Komunikačního soubo-
ru, jehož cílem je přiblížit odborné 
i laické veřejnosti jednoduché zásady 
komunikace s  lidmi s  PAS, ale také 
pomoci detekovat člověka, se kterým 

takto komunikovat mají.

Veškeré materiály tohoto Komu-
nikačního souboru jsou k  dispozici 
ke stažení na stránkách Minister-
stva zdravotnictví ČR (http://www.
mzcr.cz/Odbornik/obsah/autis-
mus_3707_3.html). Je také možné 
vyzvednout si je na Městském úřadě 
v přízemí ve stojanu s propagačními 
materiály. 

Děkuji ředitelce Služeb města Tý-
niště paní Jitce Gažiové, jejímu týmu 
a vedení města za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

Příchod jara
20. 3. 2019 nám listonoš přinesl do 

každé třídy dopis. JARO nás zvalo na 
procházku do přírody. Když nám ho 
paní učitelka přečetla, těšili jsme se, 
co nového poznáme. Měli jsme obe-
jmout strom a načerpat energii, najít 
jarní květinu (ale netrhat) a najít prv-
ního broučka. Zazpívali jsme si i jar-
ní písničku a  stromy nás překvapily 
svými pupeny. Pohladili jsme si trá-
vu, poslouchali jsme zpívání ptáčků 
a bylo nám moc dobře.

Hned následující den se k nám při-
jeli podívat papoušci. Živé papoušky 
jsme ve školce ještě neměli. Překvapi-
lo nás, jak jsou hodní a zvyklí před-

vést se i malým dětem.
V pátek před smrtnou nedělí jsme 

s  dětmi vyrobili „Morenu“, kterou 
jsme vhodili do řeky Orlice. Tím pro 
nás zima definitivně skončila a udě-
lala místo jaru.

Začátkem dubna jsme navštívi-
li hasiče. Ti nám ukázali veškerou 
výbavu, kterou potřebují k  hašení 
požárů a zachraňování. Na návštěvu 
se děti moc těšili. Nepřekvapilo nás, 
že už delší čas mají pro hasiče připra-
vené dotazy. Největším zážitkem pro 
všechny byla jistě projížďka hasičský-
mi auty, které nás zavezly až před naši 
školku.

Vítání občánků
V  měsíci březnu jsme s  dětmi 

přivítaly na Městském úřadě nové 
občánky našeho města a  přilehlých 
obcí. Děti se naučily v naší mateřské 
škole jednoduché básničky, které pak 
krásně přednesly a předaly rodičům 
květinu s gratulací.

Předškoláci v knihovně
Městskou knihovnu U Dubu vel-

mi často a rádi navštěvuji také před-
školní děti se svými učitelkami z MŠ 
Město v Týništi nad Orlicí. Po delší 
vycházce se mají děti na co těšit. Paní 
knihovnice děti vždy vlídně přivítá 
krátkou básničkou, po které násle-

duje četba knih, nebo povídání na 
dané téma, například – „co si hračky 
vyprávěly, jak se rodí kniha, hrajeme 
si s bajkami, hravé čtení,“ doplněné 
hádankami a zábavnými soutěžními 
úkoly. Děti pak k  danému tématu 
kreslí obrázky, které paní knihov-
nice vyhodnotí a  autory nejlepších 
obrázků odmění. Poté mají děti 
trochu volného času na prohlížení 
knih. Je zajímavé pozorovat dětské 
hemžení a povídání si nad knihami. 
V knihovně nás to moc baví a záleží 
teď na dětech, jestli budou svůj zájem 
o knihy dál rozvíjet. Věříme, že ano.

Kolektiv učitelek mateřské školy

NASVÍCENÍ DOMINANTY MĚSTA JAKO SYMBOL NADĚJE PRO NEMOCNÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTO
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Přednáška o Vietnamu – s  ces-
tovateli Lenkou a  Václavem Špilla-
rovými se konala 7.  3.  2019. Oba 
manželé nás hned na úvod uvíta-
li v  oblečení, které je typické pro  
vietnamské obyvatele. Nejvíce nás 
zaujaly pokrývky hlavy. Dozvěděli 
jsme se, že ženy a  muži mají kaž-
dý jiný typ klobouku. Také jsme se 
zájmem prozkoumávali nůši na ná-
kupy, která byla sama o sobě těžká 
i bez nákupu. Kromě jiného jsme si 
mohli prohlédnout i podhlavník na 
spaní. Promítání bylo zábavné, do-
plněné úsměvným vypravováním, 
například jak se pan Špillar snažil 
marně vyfotit místní ženu v letech, 
nádherně nastrojenou, leč zakabo-
něnou. Ne a  ne ji rozesmát. Jak si 
chtěl najít polohu při fotografování, 
zezadu do něj strčil buvol a on spa-
dl. Vybavuji si, že to bylo do něčeho 

měkkého od onoho zvířete a  až to 
paní rozesmálo na celé kolo a  on 
pochopil, proč se nechtěla usmát. 
Neměla totiž žádné zuby. Ani je-
den. Ale i  tak byla krásná, měla 
své kouzlo. Mohli jsme také obdi-
vovat nádhernou přírodu a  místní  
gastronomii. Obyvatelé Vietnamu 
chodí hodně v barevném oblečení, 
na jejich oděvu je široká škála barev 
a působí to velice hezky. Škoda, že 
my Češi si libujeme spíš v tmavých 
barvách. Zřejmě to bude sluncem 
a počasím. Proto si oblečte něco ve-
selého, jarního, smějte se, mějte se 
rádi a přijďte zase na nějakou pěk-
nou akci do naší knihovny.

Beseda se spisovatelem Janem 
Bauerem – probíhala 21.  3.  2019. 
Pan Bauer je považován za nejplod-
nějšího českého žijícího spisovatele, 

vydal již 180 knih. Čtenáři mají rádi 
především jeho historické detek-
tivky. Prozradil nám spoustu věcí 
ze svého života, třeba jak se dostal 
jako zemědělský inženýr k  psaní 
historie, proč psal někdy pod pseu-
donymy, nebo předstíral ženskou 
identitu, kam chodí na detektivní 
zápletky, co sám čte, z jakého důvo-
du napsal do jedné knihy věnování 
svému kocourovi. Víme také, že 
maminka pana Bauera byla kni-
hovnice a  jeho narození provázely 
dramatické události – narodil se za 
Protektorátu Čechy a Morava. Psát 
začal brzy, už jako desetiletý sepsal 
podle turistických průvodců Dějiny 
Prahy. Velice si ho vážím, protože 
k nám přijel z jižních Čech a neod-
mítl kontakt se čtenáři, na kterých 
mu záleží a má rád zpětnou vazbu. 
Byl ubytovaný v  Týništi n. O. přes 

noc a velice si pochvaloval cukrárnu 
na náměstí a také restauraci U Věže, 
kde si k večeři objednal steak a jeho 
oblíbené pivo. Dostal od nás mimo 
jiné i  meč, což ocenil, že je to ten 
nejvhodnější dárek pro autora his-
torických románů. Smál se ještě 
druhý den, kdy se mečem oháněl 
na týnišťském nádraží. Bohužel pro 
nás, v den besedy se teploty poprvé 
po zimě vyšplhaly na neuvěřitelné 
hodnoty, svítilo sluníčko, což nega-
tivně ovlivnilo účast na besedě. Je 
to škoda, protože taková šance vidět 
naživo báječného člověka a spisova-
tele, tak ta se může naskytnout jed-
nou za život. Rozloučím se s  vámi 
větou, která se mi od pana Bauera 
moc líbila – člověk musí dorůst 
k  tomu, aby byl nejlepší. Tak ať se 
nám to všem podaří.

Bc. Bohdana Pokorná

Voda, samá voda…
Znám křišťálovou studánku, kde 

nejhlubší je les….
Není lepší básně, která by oslavo-

vala takovou vzácnost jakou voda 
bezesporu je.

A co je písní, kde se zpívá o vodě…
Teče voda, teče, Voda živá, Pí-

seň psaná na vodu, Voda, voděnka, 
Voda má….

Voda byla tématem při setkání 
v rámci Března-měsíce čtenářů. Se-

šli jsme se v knihovně na Dámském 
klubu a  stejné téma bylo i  v  Klubu 
důchodců město. Obě setkání se 
nesla v  příjemném duchu. Četla se 
poezie – téma voda a jedna povídka 
ze zajímavě napsané nové knihy od 
Zdeňka Svěráka Strážce nádrže.

Vyslechli jsme některé zajíma-
vosti, lamentovali na počasí, které 
množství vody v  přírodě stále více 
ovlivňuje. Zároveň jsem všechny 
přítomné pozvala na výstavu „ Mak-

ro fotografie -Vodní kolize“ Radky 
Brandové, konanou v dubnu a sou-
visející také s vodou.

Je také zajímavé kolik titulů, kte-
ré slovo voda a  její další alternativy 
obsahuje.

Do vody od Paula Hawkynse, 
Dívku v  ledu napsal Robert Bryn-
dza, Voda, která hoří je titul Jitky 
Vodňanské. Vodárna, E. L. Doctoro-
wa. Sbírka básní Voda vázne od Jana 
Kožíška. Voda mrtvá a živá je od So-

phie Mackintoshové. Kam za živou 
vodou je kniha Magdaleny Karelové. 
A můžeme citovat další Hra o trůny. 
Píseň ledu a ohně, Martina Gregory 
R. R.

V tomto měsíci jsme také vyhod-
notili nejaktivnějšího čtenáře za rok 
2018 paní Evu Markovou. Knihovnu 
navštívila 46x a vypůjčila si 285 knih.

Blahopřejeme….
Věra Bouzková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – PROBĚHLO

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ NA DOSPĚLÉM ODDĚLENÍ
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V rámci celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů uspořádala knihov-
na pro malé návštěvníky několik 
aktivit.

Třetí březnový týden v  dětském 
oddělení se nesl ve znamení med-
vědů a  medvídků. Děti mohly ne-
jen vyrábět, malovat, luštit, soutěžit 
na téma: medvědi a  medvídci, ale 
také se hodně dozvědět o  těchto 
překrásných zvířatech. A  to nejen 
z  knih, ale i  ze zábavných kvízů, 
které jsme pro ně uspořádali.

Tento týden byli také odměněni 
tři nejaktivnější „malí“ čtenáři za 
rok 2018, kterými se stali:

1. Štancl Štěpán (22 návštěv, 218 
výpůjček). 2. Matuška Lukáš (17 
návštěv, 202 výpůjček). 3. Svatuška 
David (10 návštěv, 152 výpůjček)

První březnový den byla vy-
hlášena soutěž „Tajemství medvě-
dů a  medvídků“, která potrvá do 
30. května 2019. Více informací na-
leznete na našich webových strán-
kách nebo v knihovně.

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

Jana Novotná

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

pořádá cestopisnou přednášku

Írán 
pohled do zákulisí

Máme se v Íránu bát? 
Co smějí nebo naopak nesmějí ženy a co muži? 

Co pro Íránce znamenají děti?

Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled  
za oponu země nabízí autor dvou knih o současném Íránu,

přírodovědec a cestovatel 

RNDr. Jiří Sladký
16. 5. 2019 | 17:00 hod

pořádá přednášku

Astrologické 
pojednání

Jak pochopit a zlepšit vztahy ve vašem životě?
Která znamení se k sobě hodí a která méně?

Tyto i další otázky Vám objasní
 astroložka

 Dana 
Dvořáková
23. 5. 2019 | 17:00 hod
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PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Poděkování

Chci vyjádřit velké poděková-
ní paní Aleně Adamcové a  panu 
starostovi Liboru Koldinskému 
za gratulaci k  mým 100. naroze-
ninám. Přišli mi popřát na mou 
oslavu, kterou mi uspořádali 
v Geriatrickém centru. Velmi mě 
to potěšilo.

Miloslava Koďousková

Děkuji Městskému úřadu 
a členkám SPOZ za milou gratu-
laci a  dárek k  mému životnímu 
jubileu.

MUDr. Jan Vaník

Dne 28.  března  2019 jsme byli 
jako bývalí učitelé a provozní za-
městnanci základní školy pozváni 
na setkání se stávajícími pracovní-

ky u příležitosti dne učitelů.
Setkání proběhlo v  motores-

tu Roubenka. Přivítáni jsme byli 
ředitelem základní školy panem 
Mgr. Marianem Jankem, který ve 
svém krátkém vystoupení zhod-
notil stávající situaci školství. Ná-
sledovalo vystoupení pěveckého 
sboru, složeného z  žáků 1. a  2. 
stupně. Vystoupení bylo milým 
překvapením pro všechny přítom-

né a bylo velmi zdařilé. Po této ofi-
ciální části následovala vzájemná 
diskuse mezi stávajícími a  minu-
lými zaměstnanci školy, která byla 
velmi poučná a milá.

Dovoluji si jménem všech býva-
lých zaměstnanců školy poděko-
vat za organizaci tohoto setkání, 
které bylo velmi důstojné.

Bývalý ředitel ZŠ 
Mgr. Miloslav Beránek

Reflexní vesty, pevné pracovní 
rukavice, pytle a  provázky. Do 
celorepublikové akce s  názvem 
„Ukliďme Česko“ se zapojili 
i dobrovolníci z Rašovic a přileh-
lé chatové oblasti. Mladší, starší 
i  ti nejmenší kompletně uklidili 
v  sobotu 6.  dubna komunikaci 
vedoucí z Rašovic k hájovně smě-
rem na Křivice a  zejména silnici 
z Rašovic až po rozcestí na Týniš-
tě a Lípu nad Orlicí.

Účastníci úklidu nasbírali 
zhruba deset velkých pytlů od-

padků, nechyběly ani pneuma-
tiky, součástky od aut nebo kusy 
oblečení. O  den později se pak 
k  akci přidalo i  DDM Sluníčko, 
které „vyčistilo“ silnici vedoucí od 
Dubu právě k již zmíněnému roz-
cestí. V  pondělí nashromážděné 
odpadky svezly služby města. Ne-
zbývá než doufat, že příkopy a les 
podél cest zůstane čistý a uklize-
ný co nejdéle.

Mgr. Miroslav Horký

POZVÁNKA LESNÍHO KLUBU LESOKRUH

ČESKO UKLÍZELY I RAŠOVICE

Vážení obyvatelé Týniště a okolí, 
lesní klub Lesokruh si vás dovoluje 
pozvat na dvě veřejné akce, které 
pořádá v květnu. Tou první je osla-
va Světového dne lesních mateř-
ských školek, která se koná v pátek 
3. května od 15.30 na „Mechovém 
paloučku“, místě v  Lesní ulici, 

kousek od naší školky (cesta bude 
vyznačena). Na této akci budeme 
sdílet zkušenosti ze života v lesních 
školkách a ukážeme zájemcům, že 
předškolní příprava se dá „dělat“ 
i u nás.

Druhou akcí se připojujeme ke 
Světovému dni spravedlivého ob-

chodu (fair trade) uspořádáním Fé-
rové snídaně - pikniku, jehož cílem 
je nejen se setkat a dobře pojíst, ale 
i upozornit na spravedlivý obchod, 
ceny, dodržování sociálních a  en-
vironmentálních standardů a  zod-
povědnou spotřebu. Sejdeme se 
v sobotu 11. května v 10.00 v třebe-

chovickém parku Na Obci a posní-
dáme to, co každý přinese, pokud 
možno z  férových nebo lokálních 
zdrojů. Těšíme se na setkání.

 
Martina Kašparová

koordinátorka lesního klubu
 

   

     



inzerce

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „6500“

6500 produktů 
skladem…

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

ZŠ - ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

DOTACE AŽ 155 000,-Kč
SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA S CENOU OD 60000,-Kč

Nová zelená Úsporám
Kontaktní místo:

Častolovice, Komenského 56
(u kruhového objezdu)

Tel.: +420 734 411 111
info@solar-servis.cz | www.solar-servis.cz
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BIGBANĎATA 

TANEČNÝ ORCHESTER VALASKÁ (SK)

CHANSON TRIO COUCOU

THE GEORGIA COLLEGE JAZZ BAND (USA)

JAN SMIGMATOR & FRIENDS

BAND-A-SKA

BIGBANĎATA

NCHANT JAZZ

WILL JOHNS (GB)

BRASS AVENUE

MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND 

A PETR VONDRÁČEK

Město Týniště nad Orlicí, 

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

a Základní umělecká škola, Týniště nad Orlicí 

zvou na

TÝNIŠŤ
SKÝ

SWINGOVÝ
JARDY MARČÍKA

24.

Tato akce je pořádána za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové

VSTU
PNÉ: 

JEDNODENNÍ  200,- Kč  

DVOUDENNÍ   330,- Kč

Cenové zvýhodnění pro děti, 

studenty a seniory  

PŘEDPRODEJ v KULTURNÍM DOMĚ

JEDNODENNÍ  170,- Kč

DVOUDENNÍ   280,- Kč

 
 

 
PÁTEK 31. KVĚTNATÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Tyršovo náměstí

od 18.00 HOD

 SOBOTA 1. ČERVNA od 18.00 HOD

https://kc.tyniste.cz


