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

červenec 201554. ročník

Železnice
má ve věži zelenou



Věžení 2015

foto: Jindra Koldinská, Štěpán Tomašík



KultuRA, KultuRní A sPOlečensKé AKce, sPOlKOVá činnOst V týništi nAD ORlicí

ZPRáVy Z RADnice

     

A) schvaluje

1. Složení komise pro hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební prá-
ce „Dláždění chodníků a  vjezdů 
v  obci Křivice“, „ZŠ Týniště nad 
Orlicí – rekonstrukce střešního 
pláště – 2. a 3. etapa“ a „Týniště nad 
Orlicí – Rekonstrukce chodníků, 
II. etapa – Lokalita 2 – Dvůr školy“.

2. Výzvu k podání nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Dláždění chodníků 
a vjezdů v obci Křivice“.

3. Směrnici o  přidělování, udr-
žování a  vybavení nájemních bytů 
v majetku města Týniště nad Orlicí.

4. Projektovou žádost MŠ Měs-
to: „Zvýšení bezpečnosti školního 
zařízení“ na MŠ – Město v  rámci 
programu,Podpora zabezpečení 
ochrany škol a školských zařízení“.

5. Projektovou žádost MŠ Město: 
„Vrbičkování“ na KÚ KHK v rámci 
programu,Enviromentální výcho-
va, vzdělávání a osvěta“.

6. Smlouvu o výpůjčce pozemků 
v  k.ú. Petrovice nad Orlicí: 566/5 
o výměře 60 m2, 566/6 o výměře 66 
m2, 566/7 o  výměře 29 m2, 566/9 
o výměře 16 m2 od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majet-
kových a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o  umístění navádě-
cích cedulí na sloupy veřejného 
osvětlení pro firmu Václavek – za-
hradnictví: 2 ks cedulí za celkovou 
částku 1. 600 Kč + DPH a  ukládá 
starostce města smlouvu podepsat.

8. Záměr pronájmu pozem-
ku parc. č. 96/1 o  výměře 298 m2 

a  pronájmu části pozemku parc.č. 
104/2 o výměře 132 m2 v k.ú. Tý-
niště nad Orlicí.

9. Provoz v  MŠ - Město a  MŠ - 
U Dubu v červenci a srpnu 2015.

10. Výzvu k  podání nabídky ve 
zjednodušeném podlimitním říze-
ní na veřejnou zakázku: „ZŠ Týni-
ště nad Orlicí – rekonstrukce střeš-
ního pláště – 2, a 3. etapa“.

11. Záměr výběrového řízení 
na pronájem bufetů v  Kulturním 
domě č.p. 478 v Týništi nad Orlicí.

12. Prodloužení nájemních 
smluv pro pana *** - Havlíčkova 
485/7, p. ***- Turkova 784/8, *** - 
Turkova 786/8 dle přílohy a ukládá 
starostce města nájemní smlouvy 
podepsat.

13. Prodloužení nájemní smlou-
vy *** - Turkova 784/13 na 1 měsíc 
a  ukládá starostce města nájem-
ní smlouvu podepsat a  projednat 
splacení aktuálního dluhu.

14. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad Orlicí 
navýšení mzdového limitu o částku 
222.080 Kč z  důvodu nástupu tří 
pracovnic z Úřadu práce. Po navý-
šení mzdový limit pro rok 2015 činí 
8 837 900 Kč.

15. Záměr pronájmu pozemku 
parc.č. 397/2 o výměře cca 1333 m2 
a  pronájmu části pozemku parc.č 
396 o výměře 2229 m2 v k.ú. Týni-
ště nad Orlicí.

16. Rozpočtové opatření č. 6 - 11.
17. Cenové nabídky na zajištění 

mapových podkladů a ukládá Od-
boru správy majetku zadat zakázku 
pro: Ing. Lepš Václav, Dobruška.

18. Příspěvkové organizaci Kul-
turní centrum Týniště nad Or-
licí dle § 30 odst. 2a) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, čerpá-
ní rezervního fondu ve výši 81 954 
Kč dle specifikace uvedené v žádos-

ti ze dne 28. 05. 2015.
19. Příspěvkové organizaci Kul-

turní centrum Týniště nad Orlicí 
dle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, přijetí darů 
na 20. swingový festival J. Marčíka 
2015 dle specifikace uvedené v žá-
dosti ze dne 27. 05. 2015. RM uklá-
dá projednat tento bod v ZM.

20. Smlouvu o  právu provést 
stavbu s p. Martincem, p. Němcem, 
p. Skalickým a  paní Skalickou, p. 
Vogelem a paní Vogelovou, Okruž-
ní „Rekonstrukce ploch u  domu 
č.p. 812 a č.p. 939“ a ukládá starost-
ce města smlouvu podepsat.

21. Nabídkovou cenu na zpraco-
vání projektové dokumentace „Par-
koviště Týniště nad Orlicí“ s Ing. J. 
Cihlářem.

22. Smlouvu o  umístění infor-
mační tabule – informační panel 
s jízdními řády autobusů na Míro-
vém náměstí č.p. 234, Týniště nad 
Orlicí.

23. Výzvu k  podání nabídky 
k  VZ malého rozsahu na stavební 
práce: „Týniště nad Orlicí – Rekon-
strukce chodníků II. etapa – lokali-
ta 2 – Dvůr školy“.

B) Bere na vědomí

1. Informaci starostky města 
o  průběhu návštěvy hostů z  Čier-
ného Balogu.

2. Informaci starostky města 
o průběhu stížnosti p. Milana Ko-
peckého na parkování Na Podboří 
a nájezdu na jeho pozemek.

3. Informaci stavebního odboru 
o změně způsobu užívání stavby – 
budova č.p. 234 výrobní hala a její 
překolaudování na prodejnu, kdy 
pouze předpokládaná cena projek-
tové dokumentace je cca 100.000 
Kč a ukládá zařadit na jednání za-

stupitelstva města.
4. Informaci stavebního odboru 

o změně způsobu využití budovy – 
Vodárenská věž.

5. Informaci stavebního odboru 
o změně způsobu využití budovy – 
č.p. 106, Komenského ulice, Týniš-
tě nad Orlicí (MC Ratolest).

6. Zápis z  jednání kulturní 
a školské komise ze dne 18. 5. 2015.

7. Informaci starostky města 
o  fakturaci městské policie jiným 
obcím.

8. Zprávu starostky měs-
ta o  jednání stavební komise ze 
dne 13.  5.  2015 týkající se změn 
v  připravovaném územním plánu 
a ukládá zařadit výstupy ze staveb-
ní komise do jednání rady města na 
15. 6. 2015.

9. Informaci starostky města 
o průběhu a harmonogramu zadá-
vání veřejných zakázek na stavební 
práce, webové stránky, právní fir-
mu atd.

10. Informaci pořadatele letní-
ho festivalu Rap-Air a  ROCK-Air 
2015 a  ukládá tajemníkovi úřadu 
objednat u  společnosti ODEKO, 
s.r.o., party stan.

11. Informaci pořadatele o uspo-
řádání 1. týnišťského vinobraní dne 
29. 8. 2015.

12. Protokol z  veřejnosprávní 
kontroly provedené u PO MŠ Měs-
to, MŠ U Dubu, Městské knihovně 
včetně odstranění nedostatků zjiš-
těných při kontrole.

13. Výroční zprávu Geriatric-
kého centra za rok 2014 a  výroč-
ní zprávu hospodaření GC za rok 
2014.

14. Informaci o  uzavření smíru 
a jednání s pojišťovnou Kooperati-
va o uplatnění finanční náhrady ve 
věci paní Hillebrantové.

15. Informaci o  přípravách pře-
ložky komunikace II/305 Týniště 
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Kultura je stará jako lidstvo 
samo, provází nás od nejútlejšího 
věku až po samý konec našeho ži-
vota, kdy nás hudba doprovází až 
na „druhý konec“.

Týniště nad Orlicí je s  kulturou 
svázáno již od samého počátku 

vzniku města. Ač provozovaná 
v  hostincích či příbytcích, později 
na veřejných prostranstvích v  po-
době masopustu, pálení čarodějnic 
apod., vždy byla pro občany města 
a  přilehlých obcí velice důležitá. 
Od prvopočátku se utvářely vztahy 
mezi obyvateli a utvářela se spole-
čenství lidí stejných zájmů: od zpí-
vání ve farních školách a  kostele, 
vzniku různých divadelních spolků 
přes potulné hudebníky, muzejní 
činnost, založení knihovny až po 
dnešní dobu. Že jsme občany ve-
směs kulturními, napovídá neustá-
le se zvyšující počet kulturních akcí 
v našem městě a velký zájem míst-
ních i „přespolních“. Ať už je pořá-
dá Kulturní centrum nebo nezisko-
vá organizace či soukromá osoba, 

vždy jde o to pobavit spoluobčany, 
předvést novinky ze svého reperto-
áru, či jen tak dát skromně do po-
vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří 
obětují kus svého volného času, aby 
naplnili životy nás ostatních.

Čas náš všech je přísně vyměřen; 
období od narození po smrt je ča-
sem, kdy se podstatnou část života 
učíme, rodíme, staráme se o  děti 
a  pracujeme, občas vyjedeme na 
dovolenou, abychom se zde ales-
poň na chvíli zastavili. Na dovolené 
dychtíme po poznání; každá země 
se chlubí svým kulturním bohat-
stvím a co my – konečně se zasta-
víme a nasloucháme. Jak libě nám 
zní italské písně v dobré restauraci 
u moře, jak krásně zní francouzské 
šansony v pařížské kavárně či kla-

vírní koncert doprovázející výstavu 
obrazů v  některé z  galerií. Udělej-
me si dovolenou v  každodenním 
životě, podporujme se vzájemně 
- radní, zastupitelé, organizátoři 
i  občané. Podporujme tyto akce 
jak verbálně tak i  finančně. Od-
měnou nám bude dobrý pocit, že 
jsme udělali pro spoluobčany ma-
ximum. Neházejme si „klacky pod 
nohy“, ale zakládejme další muzea, 
spolky, soubory, organizujme kon-
certy a především dovolme organi-
zátorům, aby nás „nakazili“ atmo-
sférou dovolené, klidu a  pohody 
i ve všední dny.

S přáním krásné dovolené
Ing. Jana Galbičková, starostka
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nad Orlicí – Albrechtice a uskuteč-
něných jednáních.

16. Informaci o  modernizaci 
zabezpečovacího zařízení na želez-
ničních přejezdech v  období nod 
4. 7. 2015 – 30. 9. 2015.

17. Bere na vědomí zprávu před-
sedy DSO Poorlicka o  činnosti 
DSO v letech 2010 -2014.

18. Bere na vědomí informaci 
Ing. Ládra ve věci Swingového fes-
tivalu.

c) ukládá

1. Zařadit do jednání ZM po-
žadavek MAS Nad Orlicí, o.p.s., 
ve věci půjčky ve výši 400 000 Kč 
splatnou do tří let. Tyto finanční 
prostředky budou určeny na před-
financování činnosti o.p.s. RM toto 
nedoporučuje.

Termín: Jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Odboru správnímu uzavřít 

s  firmou Miloslav Luňák – Truh-
lářství a  Luboš Luňák – chov včel 
a  výroba nájemní smlouvu a  pro-
nájem provozovny Truhlářství. Mí-
rové náměstí 90, Týniště nad Orlicí

Termín:30. 06. 2015 
Odpovídá: Mgr. Ivana Polášková
3. Odboru správy majetku za-

řadit do jednání ZM pravidla pro 
prodej bytů v  č.p. 950 na základě 
znaleckého posudku obvyklé ceny 
nemovitých věcí č. 3851/089/2015.

4. Zařadit do jednání zastu-
pitelstva rozšíření Usnesení ZM 
z 16. 6. 2014.

Pod bodem A8) - schvaluje: Bez-
úplatný převod stavby – část silnice 
II/305 z majetku Královéhradecké-
ho kraje do majetku Týniště nad 
Orlicí.

Nově bude rozšířeno:
v  úseku od křižovatky se silnicí 

I/11 (UB 1413 A  09105), provoz-
ní staničení 0,000 km, do křižo-
vatky s  ulicí Mostecká (UB 1413 
A 09106), provozní staničení 0,069 
km, v délce 0,069 km.

v  úseku od křižovatky s  ulicí 
Mostecká (UB 1413 A 09106), pro-
vozní staničení 0,000 km, do kři-
žovatky (kruhový objezd) se silnicí 
I/11 (UB 1413 A 09104), provozní 
staničení 0,030 km, v  délce 0,030 
km. Tj. úseky v  celkové délce 99 
metrů.

5. Provést veřejnosprávní kon-
trolu v  měsíci červnu u  příspěv-
kových organizací Geriatrické 
centrum, ZŠ, Služby města. Za 
kontrolní orgán vydá pověření ke 
kontrole starostka města.

6. Odboru správnímu zajistit 
poptávkové řízení na Hydrogeolo-
gický průzkum pro hřbitov Týniště 
nad Orlicí a Křivice.

7. Zařadit do jednání ZM násle-

dující finanční prostředky:
SK Petrovice n.O. - nákup ruč-

ního rozmetače hnojiva a  osiva → 
3 300 Kč

MUDr. Josef Otava, Medinform 
– pořádání přednášek, osvětové 
a  vzdělávací akce pro děti → 5 000 
Kč

Svaz tělesně postižených Týniště 
– doprava na výlet, rekondice a re-
habilitační pobyty, permanentky 
bazén → 5 000 Kč.

8. Zařadit do jednání ZM žádost 
o prodej pozemku parc.č. 115 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí o  rozloze 6 m2 
pro paní ***.

9. Zařadit do jednání ZM odkup 
pozemku parc.č. 1033/2 a  1034/3 
v k.ú. Týniště nad Orlicí od ***.

10. Oslovit předsedy politických 
stran a  zastupitele vzešlých z  ko-
munálních voleb, aby nominovali 
členy do „Komise pro posuzování 
a  hodnocení nabídek, výběrových 
řízení a veřejných zakázek“.

11. RM ukládá projednat v  ZM 
žádost příspěvkové organizace 
Základní škola Týniště nad Orlicí 
o poskytnutí účelového neinvestič-
ního příspěvku ve výši 69 217 Kč na 
výměnu stávajících šoupat na ÚT 
v kotelně ZŠ (odstranění nedostat-
ků z kontrolního zjištění Oblastní-
ho inspektorátu bezpečnosti práce 
Hradec Králové).

D) Zamítá

1. Podpis Memoranda o vzájem-
né spolupráci mezi Statutárním 
městem Pardubice, Statutárním 
městem Hradec Králové, Městem 
Týniště n.O., Obcí Kobylice, Obcí 
Petrovice v rámci území Hradecko-
-pardubické metropolitní oblasti.

e) Revokuje

1. Usnesení RM 17, bod A  8 
z  důvodu navýšení m2 zjištěného 
při fyzické kontrole na místě.

A) schvaluje

1. Záměr prodeje části pozemku 
p.č.115 o výměře 6 m2 v k.ú. Týniš-
tě nad Orlicí.

2. Výsledky výběrového řízení 
v  rámci zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce: „Dláždění 
chodníků a vjezdů v obci Křivice“ 
a  ukládá Odboru správy majetku 
zadat zakázku společnosti Alpine 
Bau a  ukládá starostce smlouvu 
podepsat.

3. Informaci starostky města 

o průběhu re-kolaudace skladu, Mí-
rové nám. 234, Týniště nad Orlicí.

4. Vítěze výběrového řízení na 
dodavatele klimatizace v  prosto-
rách Městského úřadu firmu Klima 
Chlazení HK s.r.o. a ukládá starost-
ce smlouvu podepsat.

5. Uzavření Smlouvy o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu Králové-
hradeckého kraje – financování 
JPO (15K/P01 a  15JPO02) na 
částku 120 000 Kč na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky požární 
ochrany kategorie II. přijetí této 
dotace a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

6. Záměr prodeje pozemku par-
c.č.241/1 o  výměře 171 m2 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

7. Rozpočtové opatření č. 12.
8. Prodloužení nájemní smlouvy 

p. ***. Doporučujeme prodloužit 
nájemní smlouvu na období od 
1.  7.  2015 do 30.  9.  2015, za pod-
mínky, že uhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc červen 2015.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. ***. Doporučujeme prodloužit 
nájemní smlouvu na období od 
1. 7. 2015 do 30. 9. 2015.

10. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. ***.Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy na jeden měsíc 
za podmínky splácení dluhu násle-
dujícím způsobem: splátka 5.000 
Kč + řádné nájemné do 30. 6. 2015 
a následně - měsíční splátky ve výši 
4.000 Kč až do úplného uhrazení 
dluhu (celkem 17.725 Kč). Návrh 
splátek přiložen.

11. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období od 
1. 7. 2015 do 30. 6. 2018.

12. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období od 
1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

13. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období od 
1.  7.  2015 do 30.  9.  2015. Měsíční 
nájemné i  splátky dluhu platí pra-
videlně, aktuální dluh je ve výši 
26.913 Kč.

14. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. *** doporučujeme prodloužit 
nájemní smlouvu na období od 
1. 7. 2015 do 30. 9. 2015.

15. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. ***. Doporučujeme prodlou-
žit nájemní smlouvu na období od 
8. 7. 2015 do 30. 9. 2015.

16. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna dle § 30 odst.2a) 
zákona č.250/2000 Sb., o  rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, čerpání rezervního fondu 
ve výši 52 000 Kč na dřevěné regály, 
lavičky a vitríny do dětského oddě-
lení.

17. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad Orlicí 
dle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, přijetí finanč-
ního účelového daru ve výši 10.000 
Kč dle žádosti ze dne 11. 6. 2015. Při 
použití účelového finančního daru 
je nutné dodržet § 30 odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů.

18. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad Orlicí 
navýšení mzdového limitu o částku 
10.000 Kč z  důvodu přijetí účelo-
vého finančního daru. Po navýše-
ní mzdový limit pro rok 2015 činí 
8.847.900 Kč.

19. Příspěvkové organizaci Ge-
riatrické centrum Týniště nad 
Orlicí dle § 31 odst. 2 a) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, čerpá-
ní fondu investic ve výši 127.655,– 
Kč na nákup vertikalizačního 
zvedáku Transit, nosnost 160 kg.

20. Záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 32 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí před domem č.p. 96 o výmě-
ře 3 m2.

21. Žádost Evy Ungerové o  po-
skytnutí výjimky z rušení nočního 
klidu na den 18.  7.  2015, Turkova 
82 do 24.00 hodin.

22. Odměny pro ředitele ZUŠ, 
Mateřské školy – Město a ředitelku 
Služeb Týniště nad Orlicí.

23. Žádost společnosti Galamis 
company, s.r.o., o výjimku z rušení 
nočního klidu pro konání Rap-Air 
a  Rock – Air konaného ve dnech 
24.–26. 7. 2015 do 1.00 hod.

B) Bere na vědomí

1. Opatření k  nápravě výsled-
ků vzešlých z  kontroly KÚ KHK, 
odboru ekonomického - oddělení 
metodiky a  kontroly na základě 
Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 dle záko-
na č. 420/2004 Sb.

2. Analýzu potřeb mladých lidí 
žijících v  Týništi n. O., ve věkové 
kategorii 15-25 let, a  ukládá sta-
rostce města dále s požadavky mla-
dých lidí pracovat.

3. Informaci starostky města 
o  průběhu re-kolaudace skladu, 
Mírové nám. 234, Týniště nad Or-
licí.

4. Zápis z  jednání zdravotní 
a sociální komise ze dne 8. 6. 2015 
a  ohrazuje se proti výrokům ně-
kterých členů zdravotní a  sociální 
komise.

5. Informaci Odboru správy ma-
jetku,Pravidla pro prodej bytů v č. 
p. 950“.

6. Projektovou dokumentaci na 
úpravu vstupu do GC a ukládá sta-
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Město týniště nad Orlicí
 

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění v platných předpisů,

     

vební komisi, aby se k  tomuto vy-
jádřila.

7. Informaci starostky obce Lípa 
nad Orlicí ve věci záměru zastupi-
telstva obce vystoupit z DSO Poor-
licko.

8. Informaci starostky města 
o  pořádání Kurzu pro seniory ve 
dnech 14. 9. 2015 – 17. 9. 2015.

9. Přípravu a záměr podání pro-
jektu „Revitalizace sběrného dvo-
ra“ - podávanou příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště nad 
Orlicí.

10. Přípravu a  záměr podání 
projektu „Revitalizace městského 
parku“ podávanou Odborem ži-
votního prostředí MÚ Týniště nad 
Orlicí.

11. Zápis ze zasedání stavební 
komise č. 3 ze dne 22. 04. 2015 a č. 
4 ze dne 13. 05. 2015.

c) ukládá

1. Projednat v  ZM podpis me-
moranda o  vzájemné spolupráci 
mezi Statutárním městem Pardu-
bice, Statutárním městem Hradec 
Králové, Městem Týniště n. O., obcí 
Petrovice v rámci území Hradecko-

-pardubické metropolitní oblasti.
2. Odboru správy majetku pro-

jednávat zakázky stavebního rázu 
s  odborníky ze stavební komise 
a požádat o doporučení.

3. Zařadit do jednání ZM odkup 
části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. 
Petrovice nad Orlicí, cca 80 m2 za 
cenu 100 Kč/m2 od paní ***. RM 
odkup nedoporučuje.

4. Zařadit do jednání ZM prodej 
bytů z majetku města č.p. 950. RM 
navrhuje prodej v částce 60 % od-
hadní ceny jednotlivých bytů.

5. Projednat v  ZM žádost pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna o  poskytnutí účelové-
ho neinvestičního příspěvku ve 
výši 18 408 Kč na úhradu nákladů 
spojených s  havárií vodovodního 
potrubí uvnitř budovy. Jedná se 
o  úhradu faktury od firmy AQUA 
SERVIS ve výši 18 408 Kč.

6. Projednat v  ZM žádost pří-
spěvkové organizace Mateřská ško-
la – Město o poskytnutí účelového 
příspěvku na výměnu světel, nátě-
ry oken, oprava schůdků do dvora 
a malování výdejny ve výši 140 000 
Kč. Původně v rozpočtu města Tý-
niště nad Orlicí.

7. Projednat v ZM účetní závěr-
ku města Týniště nad Orlicí za rok 
2014 včetně výsledku hospodaření 
ve výši 22 980 028,09 Kč.

8. Projednat v ZM celoroční hos-
podaření města a  závěrečný účet 
města za rok 2014 včetně zprávy 
Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření města za rok 2014 
s výhradami.

9. Ukládá zařadit do jednání ZM 
prodej pozemku parc. č. 1662/121 
a 1662/128 o celkové výměře 1023 
m2,Na Podboří“ v k.ú. Týniště nad 
Orlicí – lokalita Podboří pro man-
žele *** za cenu 990 Kč/m2 a  po-
platky s prodejem spojené.

10. Zařadit do jednání ZM prodej 
bytové jednotky 884/5 v k.ú. Týniš-
ti nad Orlicí pro ***.

11. Zařadit do jednání ZM pro-
dej pozemků v zahrádkářské kolo-
nii Zvoníčkova pro ***. RM prodej 
nedoporučuje.

12. Zařadit do jednání ZM rekla-
maci nevyhovujících židlí v Kultur-
ním domě.

13. Zařadit do jednání ZM nein-
vestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na 
uspořádání akce 1. týnišťské vino-

braní pro Spolek kultuře na dosah.
14. Zařadit do jednání ZM navý-

šení rozpočtu pro osadní výbor ve 
výši 20 000 Kč na uspořádání akce,-
Křivické posvícení“

D) Zamítá

1. Žádost o  pronájem pozemku 
parc. č. 327/2 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí za účelem zřízení stánku 
s  občerstvením na jeden rok pro 
Ing. Doležala.

e) Revokuje

1. Usnesení RM č.19/D/1
2. Usnesení RM č.19/C/9 z  dů-

vodu dodatečně zjištěné zástavy na 
nemovitosti.

Ing. Jana Galbičková, starostka-
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

   

Záměr o pronájmu

Jedná se o pronájem bufetů v Kulturním domě čp. 478 v Týništi 
nad Orlicí.

Kulturní dům je součástí pozemku par. č. 227/1 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

Přesné umístění a prostor bufetů v kulturním domě je zobrazen 
ve foto příloze tohoto záměru, která je jeho nedílnou součástí.

Bar v přízemí je vybaven ledničkou, kávovarem a myčkou na ná-
dobí.

Bar se zázemím v 1. patře je vybaven ledničkou, kávovarem a vý-
robníkem ledu. 

Nabídku o pronájmu podávejte na Městský úřad Týniště nad Or-
licí, na podatelnu č. dveří 203, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí v zalepené obálce označené

„VýBěROVé ŘíZení - Kc - neOtVíRAt“.
„Pronájem bufetů“

Nabídka musí obsahovat: 1. jméno, příjmení a  adresu zájemce 
nebo název, sídlo, IČ 2. telefonní kontakt 3. cenu za pronájem nabí-
zených prostorů za rok 4. nabídka služeb – restaurační činnost pro 
veřejnost 5. kopie dokumentu prokazující odbornost v oboru

Ve výběrovém řízení může podat jedna fyzická či právnická oso-
ba pouze 1 obálku s nabídkou.

V  případě shodné nejvyšší nabídky bude rozhodovat nabídka 
služeb.

Podmínka nájmu:
Nájemce nemá finanční závazky a  nevede soudní spory vůči 

městu Týniště nad Orlicí jeho příspěvkovým organizacím a jiným 
složkám.

Zákaz umístění jakýchkoliv hracích přístrojů.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 mě-

síců.
Nájemce se zavazuje zajišťovat občerstvení v  požadované kva-

litě na akcích Kulturního domu, nebo akcích Kulturním domem 
schválených a např. dopolední školení, večerní zkoušky divadelních 
souborů, taneční odpoledne apod.

Předpokládaná doba pronájmu od 01. 09. 2015

Uzávěrka příjmu nabídek je 31. 07. 2015 do 12 hod na podatelně 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

Otevírání předložených nabídek za účasti uchazečů 10. 08. 2015 
v 16 hod v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Týniště nad Orlicí.

Možnost prohlídky po telefonické domluvě na tel. č. 775 102 260 
– p. Stolín.

Bližší informace podá starostka města Týniště nad Orlicí Ing. 
Jana Galbičková.

Tento záměr byl schválen Radou města Týniště nad Orlicí na její 
schůzi dne 01. 06. 2015, usnesením č. 19.

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce, 
případně zrušit záměr pronájmu.

Jan Paštika v. r., tajemník
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Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
IČ: 22607781 tel: 739 356 776, 603 817 624

Adresa místa realizace kurzu: Datum konání kurzu (od-do): 14.9.2015 - 17.9.2015

Městský úřad Týniště nad Orlící, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště n.O. Hodina konání kurzu (od -do): 8.00 - 12.00

Přihlášená osoba stvrzuje svým podpisem souhlas k použití uvedených informací pro účely projektu "Senioři komunikují" a jejich uchování po dobu platnosti tohoto projektu. 

Souhlas je vydán těmto organizacím a osobám: Nadační fond manželů Lívie a Václava Klausových

LYRIX nova, o.s.

Nadace České spořitelny

Jméno Příjmení
Adresa bydliště

Telefon Podpis
Ulice, č.p. Obec PSČ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Náhradníci:

1

2

V: Týništi nad Orlicí Datum:

Takto označené vyplňte

Závazná přihláška k účasti na kurzu obsluhy osobního počítače v rámci projektu "Senioři komunikují"

Realizátor kurzu: LYRIX nova, os.s, Bezručova 519/22, 743 01  Bílovec

Datum 
přihlášení

POčítAčOVý KuRZ PRO týnišťsKé seniORy: seniOŘi KOMuniKuJí 2015

PROBleMAtiKA nOčníhO KliDu

   

Starostka města Týniště nad Orlicí Ing. Jana Galbičková srdečně zve tý-
nišťské seniory a  seniory z  okolních obcí na bezplatný počítačový kurz 
zastřešený Nadačním fondem manželů Klausových.

Kurz se uskuteční od 14. 9. 2015 do 17. 9. 2015 od 8.00 do 11.00 (12.00) 
hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v  Týništi nad Orlicí, 
3.patro (výtah).

Kurz se skládá ze dvou lekcí po 4 hodinách a 2 lekcí po 3 hodinách. Kurzy 
se budou konat denně od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 8:00 do 11:00 
(12:00) hod. a senioři získají základní zkušenosti s obsluhou počítače.

Účast v kurzu „Senioři komunikují 2015“ je bezplatná.

Přihlášky na počítačový kurz přijímá paní Petra Čížková, Město Týniště 
nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí do 14. 8. 2015, 
cizkova@tyniste.cz, popř. přihlášku můžete vhodit do schránky v přízemí 
Městského úřadu.

Počet účastníků je omezen, rozhoduje datum doručení přihlášky na 
Městský úřad.

Ing. Jana Galbičková, starostka

   

Jelikož se objevují podněty a stížnosti občanů na problematiku rušení 
nočního klidu, chtěl bych touto cestou občanům problematiku vysvětlit 
a požádat je o pomoc při řešení tohoto problému.

1. Přestupku na úseku veřejného pořádku se dopustí ten, kdo ruší noční 
klid.

2. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5.000 Kč.
3. Obec si může vyhláškou dobu nočního klidu zkrátit, pro výjimečné 

případy i zrušit.

V Týništi nad Orlicí je noční klid stanoven takto:
a) ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a neděle doba od 22:00 hodin 

do 06:00 hodin následujícího dne,
b) ve dnech pátek a sobota doba od 23:00 hodin do 07:00 hodin násle-

dujícího dne.

4. Aby mohl být přestupek projednán, je nutné, aby občan provedl ozná-
mení na rušení

nočního klidu. Nestačí iniciativní činnost policie. Občan musí být sku-
tečně rušen.

Z tohoto důvodu žádám občany, aby pokud je narušován jejich noční 
klid, aby tyto věci oznamovali policii, obecní policii, aby ta posléze mohla 
vůči takovému jednání zasáhnout.

Děkuji

Martin Štěpánek, 
velitel Městské policie Týniště nad Orlicí



KluB česKých VelOciPeDistů V týništi

strana 07

František Kosina trojnásobný mistr Čech. Národní muzeum Praha, 
časopis Cyklista, rok 1897.

   

František Kosina

Nejlepším cyklistou velkých 
zemských závodů v  Týništi roku 
1896 byl František Kosina. Naro-
dil se  19.  listopadu  1870 na Nové 
Vsi pachtýři mlýna Janu Kosinovi 
a jeho manželce Anně. Krátce nato 
se rodina přestěhovala do Týniště. 
Kosina vyráběl ve „mlejnku“ pod 
dolním mlýnem špejle a  habrové 
čeřící třísky na čištění piva. Ko-
lem roku 1880 přenesl výrobu do 
své nové továrny, kterou postavil 
na koupeném poli před nádražím. 
Vyráběl zde dřevěný drát, špejle, 
čeřící třísky, kreslící desky, dřevěné 
obruče, koše, košťata. Pro nás je dů-
ležitý zápis v  Čapkově kronice, že 
otec Jan Kosina si  přivezl z  Prahy, 
kam jezdil za obchodem s dřevěný-
mi výrobky, vysoké kolo. Stal se tak 
pravděpodobně kolem roku 1880 
prvním cyklistou v  Týništi. Syn 
František navštěvoval obecní školu 
ve městě, později studoval reálné 
školy v Litoměřicích, Hradci Králo-
vé a obchodní v Praze. Na vysokém 
kole se naučil jezdit v  roce 1887. 
Rover – nízké kolo – si František 
Kosina kupuje v  roce 1891. Toho-
to roku je v  Pardubicích odveden 
a vojenský výcvik má ve Vysokém 
Mýtě. Po osmi týdnech je na žá-
dost otce propuštěn domů. V roce 
1892 se zúčastní svých prvních zá-
vodů v Pardubicích. Bez výsledku. 
V příštím roce 1893 se opět v Par-
dubicích představil, ale s  novým 
„poduškovým“ kolem (poduška – 
dutá pryžová obruč). Startoval pod 
jménem Čižinský a v jízdě pro útě-
chu (jízda poražených) získal druhé 
místo. Jeho soupeři závodili ale již 
na pneumatikách. V  roce 1894 je 
na několikaměsíční vojenské služ-
bě v  Josefově. V roce 1895 Kosina 
navštěvuje veškeré závody v  seve-
rovýchodních Čechách, pozoruje 
závodní techniku skutečných zá-
vodníků a pilně trénuje. Přihlásil se 
na poslední závod sezony. Na dráze 
13. a 14. října byl v Praze největším 
překvapením rozjížděk i  hlavního 
závodu. Vyhrál juniorku po třech 
rozjížďkách. Zvítězil i v hlavním zá-
vodě po dvou rozjížďkách na 3 000 
metrů. Dosud neznámý cyklista 
z venkova, v černo-červeném dresu 
překvapil způsobem, jakým vyhrál. 
Vedl celý závod v  ostrém tempu 
a při posledním zvonění ujel svým 
soupeřům o bezpočetné délky.

V  prvním závodě sezony 
16.  května  1896 na Královských 
Vinohradech v jízdě na 3 km spadl 
a  vážně se pohmoždil. Druhý den 
si ale i  přes zranění zajistil svým 
ostrým tempem cenu za vedení 
v hlavním závodě. V jízdě tandemů 
byl s Lukšem první. Prvenství měl 
i  v  jízdě o  rekord dráhy na  jednu 

anglickou míli (1609 m). Tímto 
závodem začala Kosinova velmi 
úspěšná závodní kariéra i  sezona, 
v které získal 23 prvních cen, 9 dru-
hých a 4 třetí ceny.

Kosina se postavil mimo jiné 
i  na start Velkého národního di-
stančního závodu Praha  -  Olo-
mouc  -  Brno, jednoho z  prvních 
silničních závodů tohoto druhu 
u nás. Na startu v Praze na Žižko-
vě byly 25.  července  1896 navečer 
připraveny tři skupiny jezdců po 10 
závodnících. První skupina, v které 
byl i K. Fricek z Opočna, startova-
la v 8 hodin večer. Kosina startoval 
ve skupině o  dvě minuty později. 
V  první kontrolní stanici v  Kolí-
ně na 54,5 km byl Kosina šestý, na 
prvního měl ztrátu 7 minut. Fricek 
z Opočna měl ztrátu 33 minut. Ve 
druhé kontrolní stanici Kosina 
vzdal. Není známo z  jakého důvo-
du. Fricek vzdal v  Olomouci. Ví-
těz Opava přijel do Brna (320 km) 
za 16 hodin 13 minut a 24 vteřiny. 
Druhý Kumpera dojel se ztrátou 
7 minut. Do cíle dojelo 16  závod-
níků z  třiceti a prvních deset bylo 
vyhlášeno vítězi. Čas 16. závodníka 
21 hodin 48 minut. Podél celé tratě 
stály „stráže“ a staraly se o bezpeč-
ný průjezd jezdců. Dva dny před 
závodem neustále pršelo, silnice 
byly měkké a rozježděné. Vítěz ně-
kolik kilometrů běžel se zlomeným 
kolem k  nejbližšímu skladu kol. 
V  Olšanech za Olomoucí přes půl 
hodiny spravoval defekt na pneu-
matice. Přes 60 km jel na půjče-
ném, nevhodném kole. V blátivém 
terénu čtyřikrát spadl a  zranil se. 
Výkony všech jezdců zasluhují naše 
uznání i po mnoha letech.

Sezonu roku 1897 zahájil Kosina 
17.  března jako jediný venkovský 
jezdec vstupem do pražské školy 
„trainingu“. Na pravidelné trénin-
ky poctivě dojížděl z  Týniště. Na 
přání otce se věnuje řízení továrny 
na zpracování dřeva a  rozsáhlé-
ho obchodu s  dřevěnými výrobky. 
František Kosina nemá mnoho 
času k tréninku. Přesto se po krát-
ké době dostavují výsledky a začíná 
porážet své domácí i  zahraniční 
soupeře.

V  Plzni 21.  června získal za 
nepříznivého chladného počasí 
v  mezinárodních závodech dvě 
druhá místa a místo třetí v  tande-
mu. Na konci závodů byl vypsán 
Boj o mistrovství Čech na nízkém 
stroji na  krátkou vzdálenost 2000 
m. Mistrovský závod byl popsán: 
„Hned na začátku vyráží Píša, 
avšak, vedení se ujímá Jaroš, který 
ho též až do předposledního kola 
drží. V posledním kole jde Jehlička 
dopředu a drží se tak až na rovinku, 
kde jest Kosinou přespurtován.“ 
Čas vítěze Kosiny 3:03:24.

   

V  Mladé Boleslavi v  nedě-
li 11.  července získal titul mistra 
Čech na silnici na trati dlouhé 50 
km, docílený čas 1:42:24,36. Podle 
dobového tisku lehce zvítězil nad 
12 vážnými konkurenty. Mistr do-
stal „patřičný titul a  velkou zlatou 
granátovou hvězdu“. Vítězem stal 
se Kosina, který dokázal tím, že ne-
jen na závodní dráze, ale i na silnici 
dovede si zjednati respektu. Opava, 
který před cílem první se  objevil, 
byl 10 metrů před páskou přespur-
tován Kosinou.

Kosina startoval i  v  zahraničí. 
V  chorvatském Záhřebu porazil 
v  hlavním závodě domácí nejlepší 
závodníky. Při závodech v  tehdy 
polském Lvově byl dvakrát těsně 
druhý. S  velkou převahou zvítězi-
li s  Kolesou v  obou tandemových 
jízdách, druhým na 400 m dlouhé 
asfaltové dráze ujížděli o celé kolo.

František Kosina se zúčastnil 
26.  září prvního Mistrovství zemí 
koruny České na 100 km na dráze 
v Praze Bubnech. Podle tisku závo-
dy přinesly dokonalé překvapení 
a Kosina „jel ze začátku v nevýho-
dě slabě podporován, jel s  velkou 
pravidelností a  vytrvalostí, zřejmě 

ukázav hluboký fond své závod-
ní pružnosti a  houževnatosti. Jsa 
dobrým letounem, podal i pěknou 
práci vytrvalců, vlastností, kterými 
se jen zvlášť nadaní jezdci honosí. 
Proto také jásot a  ovace prvnímu 
mistru na  100  km přinášené byly 
plně zasloužené“! Čas mistra Kosi-
ny na 100 km 2:42:35 h. Při závo-
dech druhý den získal při hlavním 
závodě „jen“ třetího místa, ve více-
sedlovkách však s Kolesou vyhráli. 
Startoval i 3. října v Broumově, kde 
v hlavním závodě získal první mís-
to nad četnými německými jezdci. 
V roce 1897 se konalo v Čechách 29 
a na Moravě 3 závody. Z těchto zá-
vodů bylo 10  mezinárodních. Ko-
sina získal 42 prvních cen, 18 dru-
hých a  9 třetích umístění. Z  toho 
měl tři mistrovské tituly a  několik 
cen přeborníka. Navíc měl několik 
českých rekordů. Kosina v této se-
zoně patřil mezi tři nejlepší závod-
níky v  Čechách. Domácí mistrov-
ské tituly byly českými jezdci velmi 
ceněny. Všech úspěchů dosáhl na 
závodním stroji První pražské to-
várny na velocipédy Šubert, Tombo 
a spol. Praha – Václavské náměstí.

… pokračování na str. 8
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KluB česKých VelOciPeDistů V týništi

cyKlisticKé ZáVODy
Dne 21. 4. 2015 se konalo na dopravním hři-

šti v Týništi nad Orlicí v areálu Automotoklu-
bu místní kolo cyklistických dopravních závo-
dů pro žáky 3. až 9. tříd základní školy, kterého 
se účastnili žáci ze ZŠ  v  Týništi nad Orlicí 
a  v  Albrechticích nad Orlicí. Následující den 
se konalo základní kolo, kterého se účastnili 
žáci z Týniště nad Orlicí, Albrechtic nad Or-
licí a Častolovic. Bojovalo se v 5 disciplínách: 
v první pomoci, ve dvou jízdách zručnosti na 
jízdním kole, v pravidlech silničního provozu 
v podobě testů a v  jízdě na dopravním hřišti 
se zaměřením na  dodržování pravidel v  sil-
ničním provozu. Na tyto závody navazovalo 
okresní kolo v  Rychnově nad Kněžnou pro 
žáky základních škol, které tvořilo 21 družstev. 
Ve družstvech vždy byli 2 dívky a 2 chlapci.

Za naši ZŠ v  Týništi nad Orlicí závodila 2 
čtyřčlenná družstva. První družstvo ve složení: 
Lukáš Tichý, Jan Stolín, Sofie Zářecká a Vikto-
rka Svobodová, které se umístilo na 14. místě. 
Druhé družstvo ve složení: Martina Kerharto-
vá, Josef Tyč, Nicol Rýdlová a Tomáš Kuchyňa 
se umístilo na 6. místě. K tomuto umístění vel-
kou měrou přispěla Nicol Rýdlová, která si den 
před závodem zranila ruku a navzdory tomuto 
hendikepu závodila ve všech disciplínách. Bez 
její účasti by toto družstvo nemohlo startovat.

Ze všech zúčastněných 84 dětí byla vyhod-
nocena na 1.místě žákyně s nejméně trestnými 
body Martina Kerhartová.

Zdeňka Pálová, 
Naděžda Pojezdalová

Na fotografii z archívu Libora Koldinského je zprava Jan Kosina s (dru-
hou?) manželkou. František Kosina s manželkou a dcerou Martou (1904) 
a synem Jaromírem (1905) v náručí. V roce 1906 byla na místě zbořených 
chalup slavnostně zahájena stavba měšťanské školy, dnes mateřská škola.

   

…pokračování ze str. 7
V  Časopisu Cyklista byl takto 

popsán: „František Kosina měří 
168 cm výše, váží v trainingu 68 kg 
a jest pěkně rostlého pružného těla. 
Kosinovy přednosti definovati jest 
velmi těžko, jsa dobře disponován, 
postaví svého muže jak v kratičkém 
závodu letounů, tak i  na dlouhé 
trati vytrvalců. Vrozeně vysoká 
schopnost jeho vynikne v  našich, 
ještě nedostatečně vytříbených 
poměrech závodních vždy vítězně. 
Kosina jest milým společníkem 
a dobrým kamarádem a sympatic-
ký zjev jeho bývá na závodišti obe-
censtvem i závodníky vždy upřím-
ně vítán.

Posuzujíce spravedlivě úspěchy 
jeho a  uvážíce veškeré okolnosti, 
musíme doznati, že Kosina nedosá-
hl daleko toho, k čemu jeho vroze-
né nadání jej opravňovalo. Vstou-
piv v  25. roku na závodní dráhu, 
ve  věku, kde jiní ji dávno opustili 
neb opouští, byl viděn a  jezdil na 
závodní dráze jen o závodech v ne-
děli, jsa po celý týden ve své továrně 
zaměstnán. Nicméně těší nás jeho 
úspěchy a  přejeme mu upřímně, 
by podobných i na dráze životní se 
domohl“.

Do nové sezony roku 1898 vstu-
puje František Kosina v tréninkové 
škole v Berlíně. Přestože byl pova-
žován za seniora českých jezdců, 
dosáhl několika vítězství v  závo-
dech. Věřil, že bude mít opět svo-
ji plnou formu, byl však povolán 
k  několikatýdennímu vojenskému 
cvičení do Krakova. Po návratu 
však podával velmi špatné výkony 
a  sezonu považoval za ztracenou. 
Nepodařilo se mu obhájit mistrov-
ský titul na 100 km, skončil druhý. 
Tuto sezonu jezdil na kole Styria, 
firma J. Puch a  spol. ze  Štýrského 
Hradce.

V roce 1899 František Kosina ne-
docílil žádného významného úspě-
chu a pravděpodobně ukončil svoji 
profesionální cyklistickou kariéru. 
Několikanásobný mistr cyklistiky 
František Kosina je v té době úřed-
níkem firmy R. Siecke. V  Týništi 
si 9.  února  1901 bere za manžel-
ku Mařenku Vrabcovou z  Týniště. 
S bratry své ženy, Josefem a Bohu-
milem, měl obchod s  koly. Před 
počátkem I. světové války obchod 
prodává a stěhuje se do Prahy-Sme-
ček. Do Týniště se občas vrací, při-
jíždí osobním automobilem.

Bopta
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KultuRní POZVánKy

JAK si VychutnAt seniORsKá létA

KnihOVnA 
týniště nad Orlicí

Půjčovní doba o prázdninách

Dospělé oddělení
Pondělí  8 - 12 13 - 17
Čtvrtek  8 - 12 13 - 17

Dětské oddělení
Středa  9 - 12 13 - 16

   

VýstAVy
 
Neděle 26. července, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PtAčí tRh + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 5. července, 14:00 hodin, malý sál Kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Sobota 18. července, 17:00 hodin, Vodárenská věž
hudba ve věži

Ve vodárenské věži se představí kytarové duo THE MAPS z Rychnova nad 
Kněžnou
Pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí

Sobota 18. července, 19:00 hodin, velký sál Kulturního domu
tančírna
Akce určená pro všechny, kdo rádi tančí ve dvou. Přijďte si zatančit napří-
klad slowfox, cha-chu, jive, sambu, rumbu a další. Tančírna je určena pro 
max. 25 párů. Vstupné je 100 Kč na osobu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 19. července, 14:00 hodin, malý sál Kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

   

„ Stáří je ztráta programu. Starý 
jste, když přestanete plánovat.“

(Josef Švejcar)
Stáří… Téma za mlada nevítané, 

pak většinou opomíjené, když se 
ohlásí, je člověk zaskočen.

V knihovně toto téma vnímáme 
z  více úhlů. Setkáváme se s  ním 
velmi často. Čtenáři se s námi po-
dělí o  svoje trápení, a  je na nás je 
vyslechnout a  podat jim útěchu 
v podobě knih. Na jednom seminá-
ři se nám psycholožka vyznala, jak 
si váží práce knihovnic a knihoven. 
„Nevím-li co s  klientem, pošlu ho 
do knihovny“. Vážení, to je výzva!

Jsme otevřeni širokému spektru 
klientů. Dětem, rodičům, mládeži, 
střední generaci

a především seniorům v podobě 
podané knihy nebo časopisů, jak 
už bylo zmíněno. Časopisů nabí-
zíme širokou škálu od denního 
tisku přes týdeníky a  měsíčníky 
z různých oborů. Přijďte posoudit, 
pokud vám bude nějaký časopis 
chybět, můžeme jej doplnit.

Jsme také moc rádi, že můžeme 
podat pomocnou ruku v  podobě 
odborné literatury. Seniorům a pe-
čujícím o  ně jsou věnovány násle-
dující knihy s odbornou problema-
tikou, které mohou pomoci.

JAK SI VYCHUTNAT SENIOR-
SKÁ LÉTA (Nechte se inspirovat 
konkrétními radami, tipy a  zkuše-
nostmi generace 50+)

Autorkou je MUDr. Tamara 
Tošnerová, která pracuje jako psy-
chiatrička ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady.

Knížka je koncipována tak, že 
jste vtaženi do autentických příbě-
hů, ke kterým se vyjadřují odbor-
níci.

Přesvědčí vás, že žádné téma 
není tabu. Není jen o  nemocech, 
které nám v  tomto údobí jistě stá-
le intenzivněji klepou na dveře. Je 
hlavně o pohledu na situaci rodičů 

ze strany dětí. Snahou je přivést 
k  zamyšlení střední generaci nad 
svým budoucím stářím tím, že 
přijímají stáří svých rodičů a  pra-
rodičů. Autorka knihu doporučuje 
všem dospělým věkovým kate-
goriím a  především těm, kteří se 
podílejí na místním komunitním 
plánování, aby své realizace plně 
podřídili potřebám stárnoucí po-
pulace a podporovali možnosti me-
zigeneračního setkávání, které je 
tak důležité. Kromě muzeí, divadel 
a  jiných kulturních zařízení autor-
ka také připomíná nezastupitelnost 
knihoven, které mají v náplni půj-
čování knih a časopisů, ale také se 
zabývají pořádáním besed, výstav 
a  přednášek, kde se tato setkání 
uskutečňují.

Na obdobné téma je další kniha: 
Jak (ne)rozumět emocím stárnou-
cích rodičů od Tomáše Nováka, 
kterou vydalo nakladatelství GRA-
DA v edici Psychologie pro každé-
ho.

Publikace obsahuje zajímavé ka-
pitoly:

. Super děti a super vztahy

. Předsudky o stáří

. Bariéry nejen komunikační

. Komunikace bez trpkosti
V  této knize naleznete odpově-

di na otázky na věčné dilema pe-
čujících. Jak zajistit kvalitní péči? 
Zvládnu to sama nebo mám dát 
přednost institucím? Jak dotyčného 
přesvědčit a  třeba ho ani přesvěd-
čovat nechci. Když se mu budu s pl-
ným nasazením věnovat, co když to 
nezvládnu?

Autor také zmiňuje vztah dce-
ry a  autoritativní matky, který se 
stářím nezlepší, naopak v  mnoha 
případech se ještě zhorší. Docela 
zarážející fakt je to, že průzkum 
vážného onemocnění žen vypo-
vídá, že mnohdy spouštěcím mo-
mentem byla právě dlouhodobá 
zátěž v  podobě péče o  přestárlé 

   

rodiče. Autor také poukazuje na 
správnou komunikaci, která je 
mnohdy příčinou problémů.

Do třetice přidám ještě jednu 
knihu od autora Tomáše Nováka: 
Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči, 
která popisuje praktické návody jak 
komunikovat s  handicapovanými, 
techniky asertivity čili odmítání. 

Najdete zde také návod jak se zba-
vit stresu, který pečující dříve nebo 
později pocítí.

Na závěr připomínáme zavedení 
nové Donáškové služby pro občany, 
kterým zdravotní stav znemožňuje 
návštěvu knihovny. Bližší informa-
ce vám rádi poskytneme.

Věra Bouzková
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OPticKá VláKnA DORAZilA DO týniště!

sledujte aktuální informace na www.tyniste.cz

   

Na jaře začala v Týništi nad Or-
licí firma UNET budovat optickou 
sít. V  oblasti nových technologií 
jde svět dopředu mílovými kroky, 
a  tak připojení k  internetu pomo-
cí optických vláken za několik let 
asi nikoho nepřekvapí. Dnes se ale 
jedná o  novinku, a  tak jsme se na 
podrobnosti zeptali Jana Martince, 
který nám nejprve představil svoji 
firmu.

„Firma ASCO-CZ zajišťuje v Tý-
ništi nad Orlicí a okolí internetové 
připojení od roku 2005, nejsme zde 
tedy žádným nováčkem. Od po-
čátku nabízíme připojení UNET, 
což je jeden z  největších regionál-
ních poskytovatelů v ČR s více než 
34.000 zákazníky.

S  rostoucím počtem klientů 
vznikla myšlenka v  Týništi vybu-
dovat optickou síť, a nabídnout ob-
čanům v rámci dnešních možností 
maximálně kvalitní internet.

Stavba začala v dubnu u nádraží 
a pokračovala Nádražní ulicí smě-
rem k  železničnímu přejezdu. Ne 
všichni jsou samozřejmě nadšeni 
ze souvisejících stavebních prací, 
ale podle nejen našeho názoru ne-
jde o otázku, zda optickou přípoj-
ku ano či ne, ale spíš o otázku, kdy 
bude k dispozici většině domácnos-
tí stejně jako elektrická přípojka.

Touto cestou bych rád poděko-
val městu, které nám ve všech fá-
zích příprav vycházelo maximálně 
vstříc a  do projektu se také zapo-
jilo. Městský úřad, základní škola, 
poliklinika a další městské instituce 
budou na „optiku“ připojeni mezi 
prvními,“ říká Jan Martinec.

1) Jaké výhody optické připo-
jení nabízí? Jaký je rozdíl mezi 
řekněme „klasickým připojením“ 

Připojení pomocí optických vlá-
ken je v dnešní době ten nejkvalit-
nější způsob, kterým se k  interne-
tu lze připojit. Vyniká nad všemi 
ostatními způsoby nejen rychlostí, 
stabilitou a  spolehlivostí ale i  „ži-
votností“.

Nejrozšířenějším typem připo-
jení v Týništi, a to jak u rodinných 
tak i bytových domů, je „bezdrát“, 
tedy příjem pomocí antény. Bez-
drátové technologie ale už, bohu-
žel, do budoucna v hustěji obydle-
ných oblastech nemají příliš velký 
potenciál. Mají omezenou kapaci-
tu, o kterou se navíc často dělí velký 
počet uživatelů (sdílení) a ti navzá-
jem se „brzdí“. Dochází k jejich za-
rušení, hlavně v  místech s  velkým 

výskytem bezdrátových sítí jako 
jsou centra měst a sídliště. A jsou tu 
i další důvody, které hlavně ve měs-
tech bezdrátu moc „nenahrávají“. 
Setkáváme se i  s  ohlasem, že se 
majitelům či obyvatelům domů již 
nelíbí další umísťování antén na 
fasády nebo běhání techniků po 
střechách.

Druhým nejčastějším typem je 
připojení po telefonní lince ADSL. 
Ve všech parametrech, které jsem 
již zmínil, vůči němu vychází opti-
ka také jednoznačně lépe. Už dnes 
je rychlost ADSL na hranicích 
možností a navíc omezená vzdále-
ností zákazníka od ústředny. U op-
tiky tato vzdálenost nehraje vůbec 
žádnou roli.

Optická síť nabízí technicky 
v  podstatě neomezenou kapacitu 
pro každého účastníka. Mezi budo-
vami je kompletně vedena v  zemi 
podobně jako elektřina, voda 
a  plyn, a  co je podstatné, funguje 
desítky let prakticky bezúdržbově. 
Nelze ji zarušit, ani se nepoškodí 
při přepětí v síti. V domě je pak sig-
nál z kabelu optického převeden do 
klasické počítačové kabeláže a  tou 
je veden do jednotlivých bytů.

2) Jedná se tedy o  novinku 
nebo již připojení fungují v  jiných 
městech? Jaké jsou  zkušenosti? 

Pokud jde o  okolí, funguje 
naše optická síť už v  Rychnově 
nad Kněžnou, Kostelci nad Orlicí 
a v Častolovicích.

Optické připojení nejprve samo-
zřejmě oslovilo náročnější klien-
telu, která dokáže ocenit a  využít 
nabízené parametry služby a  taky 
mladší generaci, která má zřejmě 
i víc odvahy se odhodlat ke změně 
poskytovatele. Nyní se na nás ale 
obrací i  zákazníci starších gene-
rací, kterým jejich vnoučata toto 
moderní a  přitom levné připojení 
doporučí, třeba i z důvodu bezplat-
ného internetového volání, nebo 
video hovorů, které by jinde v  ta-
kové kvalitě používat nemohli.

Starší generace zvyklá na pevnou 
telefonní linku využívá možnost 
převést ji na VoIP telefonii, což je 
další služba, kterou v rámci optiky 
nabízíme. Zachovají si telefonní 
číslo, ale neplatí už žádný měsíční 
paušál a  mají velmi výhodné ceny 
volání do všech sítí. V naší síti na-
víc volají neomezeně zdarma. Toto 
využívají např. na telefonování 
v  rámci rodiny. Dá se tak ušetřit 
i několik tisíc korun ročně.

   

3) A pokud Vám přesto řeknu, že 
mě současný internet prostě stačí?

Když máte pocit, že vám rychlost 
připojení stačí, jsou pro vás me-
gabity a  další parametry, kterými 
bych váz zahrnul, k  ničemu. Ale 
to, že vám síť stačí dnes, rozhod-
ně neznamená, že vám bude stačit 
i v příštích letech. Internetové služ-
by začínají být čím dál tím nároč-
nější, třeba internetová videa, je-
jichž kvalita i využívání stále roste, 
jako např. YouTube. Příští rok má 
v  plánu do ČR vstoupit americký 
Netflix, který nabízí službu video 
na vyžádání úspěšně ve 40 zemích. 
Moderní televizory už začínají být 
běžně vybavovány internetovou 
přípojkou. A  nejde jen o  služby 
související s  televizí, technologie 
spějí k  tomu, že vám budou snad-
no umožňovat ukládat vaše data 
místo na pevný disk na internet, 
abyste k  nim měli přístup odkud-
koli. K  tomu bude opravdu rychlá 
a  spolehlivá internetová přípojka 
potřeba.

4) Kdo může  toto připojení vyu-
žívat?

Optické připojení je určeno pro 
obyvatele Týniště nad Orlicí pře-
vážně v  bytových domech. Prv-
ní etapa, zahájená na jaře, se týká 
ulic Nádražní, T. G. Masaryka, Na 
Bělidle, Komenského a  Turkova, 
bude dokončena v  červenci, kdy 
začneme připojovat první zájemce. 
V příštím roce pokračujeme na síd-
lišti „U Dubu“.

5) V případě, že mám o připojení 
zájem, kam se obrátit?

Zájemci se mohou informovat 
na tel. čísle 602 713 781, nebo na 
emailové adrese info@asco-cz.com.

6) Jaká je cena připojení? 

Jako zaváděcí cenu, kterou by-
chom rádi usnadnili přechod 
opravdu všem zájemcům, nabídne-
me 40Mb/s za 195 Kč měsíčně nebo 
můžete na rok vyzkoušet rovnou 
100Mb/s za 295 Kč měsíčně. Zříze-
ní přípojky je ZDARMA a po celou 
dobu smlouvy poskytujeme zákaz-
níkovi bezplatný servis.

Děkuji za rozhovor.
Libor Koldinský, šéfredaktor
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Závěrečné představení divadelních kroužků. Taneční soutěž O týnišťské tajemství.

     

Závěrečné představení  
divadelních kroužků

Tři kroužky z  široké nabídky zá-
jmových kroužků DDM v  Týništi 
nad Orlicí se věnují dramatické čin-
nosti. Tyto kroužky, ve spolupráci 
s tanečními kroužky, každoročně při-
pravují pro své kamarády a příbuzné 
závěrečné představení.  Přípravkou 
pro předškolní děti jsou Pididivy, 
pro mladší děti pak Poškoláci I. a pro 
starší děti Poškoláci II.

Letošní představení se odehrálo ve 
čtvrtek 7. 5. , kdy se v novém Kultur-
ním domě odehrála premiéra a záro-
veň derniéra celého představení. Na 
programu byly 3 pohádky. Přípravka 
Pididivy si pod vedením Veroniky 
Chytré, která byla také autorkou 
scénáře, připravila pohádku Dobro-
družství v  Africe. Předškoláčci byli 
roztomilí v jednoduchých, ale velmi 
povedených kostýmech a poctivě se 
snažili ukázat se a  nezapomenout 
naučený text. Pan Pivoňka, který 
s nimi zažíval dobrodružství, potkal 
v Africe nejen lvici, papouška, opici 
prodávající banány nebo zázračného 
velblouda, ale taky například tučňá-
ka, který tam byl na výletě. Po závě-
rečné písničce sklidili všichni zaslou-
žený potlesk.

Kroužek mladších i  starších Po-
školáků vede již několik let Jana 
Bahníková. S mladšími dětmi (1. - 4. 
třída) letos upravila pohádku Zdeň-
ka Adly O  krásné princezně Jeleně, 
kde upravila postavy podle přání 
dětí. A  tak princezna mohla posílat 
zakletého rytíře, který se záhy změnil 
v muže v trenýrkách, za kuchařkou, 
kovářem, pekařkou, paní doktorkou 
nebo za panem policistou. Všechno 
dobře dopadlo, rytíř se vysvobodil 
díky chytré princezně sám a  král 
mohl jen spokojeně strojit svatbu.

Nejnáročnější bylo představení 
starších Poškoláků, které bylo moti-
vováno knihou Roalda Dahla Karlík 

a  továrna na čokoládu. Scénář byl 
upraven podle našich možností jak 
hereckých, tak technických, a  děti 
pod vedením Jany Bahníkové na 
něm pracovaly od ledna. Veškeré re-
kvizity a dekorace si dělaly děti samy 
nebo alespoň chystaly návrhy. Spolu-
pracovaly při něm všechny tři skupi-
ny dětí, nejmladší si zahrály veverky 
v  továrně, mladší děti se převtělily 
do Umpalumpů a nejstarší děti hrá-
ly rodiny s dětmi a majitele továrny 
Willyho Wonku s asistentem.

V  upraveném příběhu nechybě-
li vítězové zlatých kupónů, kteří se 
vesměs projevovali jako rozmazlení 
nevychovanci, kromě Karlíka, kte-
rý nakonec podle zásluh továrnu 
na čokoládu zdědil. Při veselých 
písničkách Umpalumpů, dělníků 
v  továrně, tančily děti z  tanečních 
kroužků Rosegirls a  Cigi cigi cag, 
které samostatně vymýšlely jednotli-
vé choreografie. Za zmínku také stojí 
technické řešení trikových scén, kdy 
byla použita stínohra, která na jevišti 
vypadala velmi efektně.

Celé představení trvalo něco přes 
hodinu a  odcházeli z  něj spokojení 
diváci, kteří oceňovali pestrost, hra-
vost a dovednosti dětí.

taneční soutěž  
O týnišťské tajemství

Již po třiadvacáté pořádal Dům 
dětí a  mládeže v  Týništi nad Orlicí 
nepostupovou soutěž tanečních ko-
lektivů O týnišťské tajemství. Soutěž 
probíhá ve čtyřech věkových katego-
riích a ve třech tanečních stylech.

Na rozdíl od mnoha jiných, po-
dobných soutěží v okolí, kde se tančí 
v  sále, probíhá vystoupení jednot-
livých kolektivů na jevišti divadla. 
V  posledních šesti letech, kromě 
loňského roku, kdy se Kulturní cen-
trum přestavovalo, byla tato soutěž 
vždy tady a  letos jsme se vrátili do 
nově zrekonstruovaného Kulturního 

domu. Pro organizátory a pořadatele 
to nebylo úplně jednoduché, kapaci-
ta Kulturního domu zdaleka nestačí 
počtu účastníků a  tak předem zva-
žovali různé varianty. Nakonec byla 
celá soutěž rozdělena na 3 relativně 
samostatné bloky, aby se taneční-
ci a  diváci mohli v  klidu prostřídat 
a všichni se vešli. Zázemí na převlé-
kání bylo pro většinu účastníků v ne-
dalekém DDM a počasí naštěstí přá-
lo, takže všechny přesuny probíhaly 
bez problémů.

V porotě zasedlo celkem 9 taneč-
ních odborníků, kteří celý den peč-
livě sledovali výkony jednotlivých 
kolektivů. Rozhodování mnohdy ne-
bylo jednoduché a ne vždy se poro-
ta shodla. Celou soutěž moderovala 
Jana Bahníková a  zvukařem v  nové 
zvukařské kabině byl Pavel Louthan. 
O hladký průběh celé soutěže se dále 
staralo dalších 11 pořadatelů, včetně 
zdravotníka, který naštěstí neměl 
žádnou práci, a tak se mohl věnovat 
jiné činnosti.

Mimo soutěž, jako předtančení 
některých kategorií, se nejen pro 
domácí publikum předvedla taneč-
ní skupina SMOT, která se svými 
skladbami dětí a juniorů sklidila za-
sloužený potlesk. Ve svých katego-
riích krásná místa získala i  děvčata 
z  tanečních kroužků DDM Týniště. 
1. místo Rosegirls  I., 2. místo Rose-
girls III. a Cigicigicak, 3. místo Rose-
girls II.

Pohádkový les

Tuto každoroční akci navštívilo le-
tos téměř dvě stě lidí. Startovali jsme 
v 9.30 u mateřské školy U Dubu. Na 
děti a  rodiče čekala cesta Pohádko-
vým lesem v délce necelých 3,5 km. 
Na celém okruhu potkali 21 zastávek 
s  pohádkovými postavičkami, kde 
děti splnily drobný úkol, za který 
dostaly odměnu. Cestou děti potkaly 
pohádkovou babičku, která je uvedla 

do pohádkové říše, pejska a kočičku 
jak věší prádlo, projely se na koloběž-
ce u princezny Koloběžky, popovída-
ly si s Willy Wonkou a splnily spous-
tu úkolů u bláznivých Umpalumpů. 
U  babičky a  Červené Karkulky se 
mohli všichni občerstvit koláči, vo-
dou a rodiče si mohli dát slzu vína, 
u  Čarodějnice se zdobily perníčky. 
Nechyběl ani král, vodník a  drsná 
Cruella sice bez dalmatinů, ale zato 
se zebrou. Zahraniční pohádky Mi-
nnie a  Mickey Mouse doplňovala 
Sněhurka se zlou čarodějnicí a  trio 
Dlouhý Široký a Bystrozraký, u kte-
rých se překonávaly lanové překážky. 
I přesto, že se letos zúčastnilo hodně 
malých dětí, ušli celou trasu téměř 
všichni. A protože nám počasí přálo, 
bylo to opravdu příjemně strávené 
dopoledne.

Červen ve Sluníčku byl už ve zna-
mení příprav na tábory, celoročního 
úklidu a  vybírání dovolených. Kro-
mě toho se 5 vedoucích zúčastnilo 
„branného kurzu“ a získalo certifikát 
vodní turistiky, cykloturistiky a  zá-
chrany tonoucího.

Děkujeme všem našim externím 
pracovníkům, kteří vedou celoročně 
zájmové kroužky a  věnují tak svůj 
volný čas dětem. Vážíme si velmi 
jejich práce a  těšíme se s  většinou 
z nich na spolupráci i v dalším škol-
ním roce. Nabídka zájmových krouž-
ků, obohacená o  zajímavé novinky 
bude k  dispozici v  polovině srpna 
na našich webových stránkách i  ve 
Sluníčku.

Přejeme všem pohodovou dovole-
nou a dětem dlouhé prázdniny.

Eva Jenčíková

Volná místa na táborech:
1.–3. 7. Výtvarná smršť
12.–17. 7. Křížem krážem
25. 7.–1. 8. Umí prase lítat?
Informace na tel.: 725435732
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MAteŘsKé centRuM RAtOlest

DAlší AKce V čeRVenci 2015

týdenní program mc ratolest na měsíc červenec 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Út ZnÁčeK
Herna

10:00-10:30
09:30-11:30

st návštěva knihovny (dětské oddělení) 09:00-12:00 Herna 15:00-18:00

čt

mImInKa
FItmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30
10:00-11:00

9. 7.
odpolední tvořivá dílna pro celé rodiny – 
keramika

23. 7. večerní dílna

16:00-19:00

20:00-22:00

■ 9. 7. (čt) Odpolední tvořivá dílna – keramika od 16 hodin
■ 13. 7. – 17. 7. (Po-Pá) - Příměstský tábor pro rodiny s dětmi (pro ro-
diče s dětmi, 9-18 hod., společné téma s tvořením, hry, výlety…): Téma: 
U NÁS NA STATKU – návštěva zvířátek v okolí Týniště, Petrovice – jíz-
da na koních, canisterapie v MC, návštěva Agrica – traktorů, celodenní 
výlet do Doudleb… více informací + přihláška je v MC Ratolest.
■ 23. 7. (čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: savování 
a batika
■ 27. – 30. 7. (Po-čt) – Příměstský tábor s výukou angličtiny. Podrob-
nější info je na http://www.koalaenglish.eu/letni-detske-primestske-ta-
bory/

Plánujeme:
Sobotní Letní KINO (promítání) ve stodole!
Výlety na kole, vlakem… do Častolovic, Doudleb, Třebechovic…

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

h. Prokopová 777862483, M. Koubová 777608207

činnost Mc Ratolest podporuje město týniště n. O.
a Královéhradecký kraj. Děkujeme!

Co nového v našem klubu důChodCů?

   

Naše pravidelná úterní 
schůzka klubu důchodců se 
konala tentokrát jinde než v na-
šem domečku. Paní starostka 
Ing. Jana Galbičková nás na 
naší žádost pozvala do Muzea 
historických kočárků na Míro-
vém náměstí.

Dostavili jsme se dne 
19. května 2015 v počtu 17 čle-
nů v určenou hodinu, nezalekli 
jsme se ani schodů do první-
ho patra domu. Rázem jsme 
se ocitli jakoby v  jiném světě. 
Ve světě svého dětství, dětství 
našich maminek a  babiček. 
Naslouchali jsme zasvěceným 
slovům paní starostky, která 
nás všemi místnostmi muzea 
provázela. Není ani možno 
vyprávět, co vše jsme objevili, 
to se musí vidět na vlastní oči. 
Občas jsme zajásali: „Ano, to 
jsme měli doma v  kuchyni., 
tuhle dečku jsem sem věnovala 
já - podívejte se na techniku ri-
chelieu…, ten kočárek musí být 
někdy z 19. století…“

Ale co jsem ještě zvlášť oce-
nila. Paní starostka Jana vyšívá 
a skládá dohromady kompletní 
sadu kuchařských nástěnných 
výšivek. Svědčí to o  velké pra-
covitosti člověka.

Při této příležitosti se zmiňuji 
ještě o  dalších besedách, kte-

ré proběhly v  našem domečku 
v roce 2015.

V  lednu jsme se sešli spo-
lečně se Svazem postižených 
a  vyslechli si přednášku p. 
Vladimíra Ferkla, finančního 
konzultanta České podnikatel-
ské pojišťovny. V  březnu jsme 
si připomněli Mezinárodní 
den žen, poslechli si verše Jar. 
Seiferta a  týnišťského básníka 
Luboše Humla. Už tradičně za 
námi přišla pobesedovat naše 
knihovnice Věra Bouzková. Za-
jímavá byla i návštěva albrech-
tického starosty pana Kratěny. 
V  květnu jsme u  nás přivítali 
dva zástupce Záchranného 
hasičského sboru z  Rychnova 
nad Kněžnou p. Michala Fryče 
a Bedřicha Jasníka - předali nám 
cenné informace. Moc jsme se 
těšili i na děti ze ZUŠ, které nás 
přišly pozdravit se svými učiteli 
ke Dni matek. Velmi rádi jsme 
se zúčastnili pěkných programů 
v naší knihovně, oslavovali jsme 
jubilanty, besedovali, poslou-
chali programy a videa.

Všem našim pracovníkům 
srdečné díky!

Klub důchodců v Týništi n. O.
Jiřina Farská
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ARKADie

česKOBRAtRsKá cíRKeV eVAngelicKá

sPOlečensKá KROniKA, PODěKOVání, VZPOMínKA

Dobové foto z vystoupení ARKADIE.

   

Setkání po letech se uskuteč-
nilo z  iniciativy paní Evy Pichové 
20. března v areálu chovatelů. Uví-
tání všech hostů zajistil pan Karel 
Procházka, poslední ze zakladatelů 
prvního jazzového orchestru v Tý-
ništi nad Orlicí.

Historie pozdějšího orchestru 
Arkadie se začala psát v nejtěžším 
období naší země, počátkem II. 
světové války, kdy byly uzavřeny 
vysoké a některé střední školy, zru-
šeny všechny tělocvičné a kulturní 
spolky. Protektorátní vláda zahá-
jila z  příkazu německého říšského 
protektora totální nasazení mla-
dých ročníků 1921 – 1925. Jedině 
zpočátku zůstala nedotčena oblast 
hudebních produkcí.

První jazzový orchestr po mno-
ha pokusech vznikl v roce 1941 za 
řízení učitele J. Dulíčka a  pod pa-
tronací Jirky Novotného. Za války, 
po dobu zákazu tanečních zábav, 
orchestr vystupoval při různých 
kulturních pořadech.

V  roce 1945, když skončila vál-
ka a  nastal velký zájem o  taneční 
a společenské zábavy, orchestr po-
sílil své obsazení a vystupoval pod 
názvem Danzing jazz Týniště n. O. 
Počátkem padesátých let přešel pod 
tlakem politických změn pod zři-
zovatele ZV ROH Lira a vystupoval 

pod stejným jménem.
Měnilo se hráčské obsazení, 

změnil se název, stoupala kvalita 
a  vedení se ujal mladý a  nadějný 
týnišťský hodinář Ludvík Nuska. 
Za jeho řízení dosáhl populární or-
chestr Arkadie velmi dobré úrovně 
a mohl tak směle konkurovat i vě-
hlasným swingovým orchestrům. 
Po více než dvaceti letech začal 
elán hudebníků Arkadie ochabovat 
a přiblížil se nezadržitelně zánik or-
chestru. Zdálo se, že tento žánr již 
nenajde ve městě svého uplatnění 
a vynikající Arkadie zůstane pouze 
legendou.

Příznivci a  členové bývalého ta-
nečního orchestru se však pravidel-
ně scházeli každý druhý rok. Byla to 
setkání plná vzpomínek, čas si však 
vybíral svou daň a žijících členů or-
chestru rapidně ubývalo. Při tomto 
posledním setkání se sešlo přes 30 
příznivců a  devět členů orchestru, 
z toho 4 hudebníci a 5 zpěváků.

Radostné setkání zahájil nejstar-
ší člen orchestru Karel Procházka, 
který ve svém projevu vzpomněl na 
celou minulost tohoto populárního 
tělesa a na všechny, kteří již navždy 
opustili jeho řady. Z  bývalých ak-
tivních členů orchestru přišel klaví-
rista Zdeněk Boháček, saxofonista 
Josef Větvička, hudebník Jiří Píša 

   

a  trumpetista Karel Procházka. Ze 
zpěváků si ještě zazpívali při do-
provodu reprohudby pana Dyntery 
stále populární hvězda Eva Picho-
vá, Eva Beránková, Marie Šmídová 
a známý jazzový a operetní zpěvák 
Jaroslav Drábek.

Nescházely ani veselé příhody 
z  minulosti Arkadie, které repro-
dukoval Karel Procházka. Mnohým 
účastníkům se nechtělo ani domů, 
odcházeli v pozdních nočních ho-
dinách s příslibem příštího setkání.

Eva Pichová, Karel Procházka

     

životní jubilea:

91 let Miloslava Kovaříčková
 Františka Müllerová
90 let Vlasta Prokopová

80 let Miroslava Marešová
 Pavel Surma

Vítáme na svět:

Stela Ullrichová
Natálie Hutlová
Tereza Stejná
Amélie Poslušná
Barbora Vacková

Rozloučili jsme se:

Jitka Rozmajzlová (87)
Zdeňka Šmídová (86)
Bohumila Burešová (77)
Kamil Horný (72)

Poděkování:
Chtěla bych touto cestou podě-

kovat naší policii a  členům hasič-
ského sboru za rychlou a  účinnou 
pomoc při uvolňování zapadlých 
dveří do bytu. Díky a  uznání těm, 
kteří mi takto pomohli z nesnází.

J.Ťuková

     

Pamatuj na den odpočinku, že ti 
má být svatý.

II. Mojžíšova 20,8

Když Izraelci slavili své svátky, tak 
si při nich dotyčné Boží činy nejen 
připomínali, ale znovu je přitom 
prožívali: slavili hod beránka, jedli 
nekvašené chleby, bydleli v stáncích. 
Právě tak tomu bude i ve dnech od-
počinutí. Budou se radovat z Božího 
odpočinutí sedmého dne a budou si 
je zpřítomňovat tím, že i  oni sami 
odpočinou od práce.

Bůh to dává jako jednoznačné na-
řízení. Ne náhodou se tu (na rozdíl 
ode všech ostatních přikázání) po-
drobně vyjmenovává, koho všeho se 

to týká. Že se na Božím odpočinutí 
mají podílet všichni v  domě, svo-
bodní i služebníci, od nejužší rodiny 
až po posledního otroka. Odpo-
činout má dokonce i  zvíře. Tak to 
mělo být důsledně dodržováno jako 
„znamení mezi Bohem a člověkem“, 
jako „provždy platné znamení mezi 
Hospodinem a syny Izraele“.

Není to však tvrdé nařízení, ale 
v  prvé řadě výsada, kterou může-
me přijmout s ulehčením. Můžeme 
si dovolit ustat v práci, a nemusíme 
se bát, že naše rodiny umřou hlady, 
ani že nám práce uteče. A  hlavně: 
smíme být obrazem svého Stvořitele 
– i v tom, že odpočineme od práce 
a vyplníme tento den jinak. V prvé 

řadě tím, co patří k obecenství s Bo-
hem.

Pane Bože, kdykoli nám dáváš svá 
přikázání, vždy je to k našemu dob-
ru. Dej nám plně pochopit, jak vel-
kým darem se nám může stát právě 
den odpočinutí. Amen.

Píseň:
1. Ať zazní chvála, dík buď vzdán, 

na věky vládne dobrý Pán. Kdo po-
psat může, znát, všem nést nesmír-
nou moc, o slávě zvěst? Kdo ctí vždy 
právo, Páně hlas, požehnán bývá 
v každý čas.

2. Bože, lid svůj vždy v péči měj 
i mně svou láskou provázej. Radost 
i  víru dávej všem, kdo touží být 

tvým národem, svým věrným spá-
sou zůstaň sám, s nimi svou chloubu 
v tobě mám.

Píseň z  Dodatku k  Evangelic-
kému zpěvníku č. 606 (nápěv H. 
Schütz, text podle Ž 106 M. Esterle)

Srdečně zveme na setkání v  čer-
venci (modlitebna ČCE, ul. V. Opa-
trného 58):

12. 7. – 10.30 h
26. 7. – 10.30 h

Více informací o sborovém životě 
najdete na vývěsce před modliteb-
nou nebo na http://trebechovice.
evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O činnOsti MěstsKé POlicie - KVěten 2015

ZuBní POhOtOVOst - ROZPis služeB

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod
datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
04. 07. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

05. 07. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

06. 07. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553

11. 07. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

12. 07. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263

18. 07. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

19. 07. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

25. 07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

26. 07. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

01. 08. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

02. 08. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

08. 08. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

09. 08. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

15. 08. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757

16. 08. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

22. 08. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740

23. 08. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno 731 980 112

29. 08. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

30. 08. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

05. 09. MUDr. Beran Lubomír poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

06. 09. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088

12. 09. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417

   

■ Dne 2. 5. 2015 v 00:45 hod. v ulici Čecho-
va v rámci hlídkové činnosti byl strážníky 
nalezen muž nehybně ležící na travnatém 
rabátku u  vozovky. Následně bylo zjiště-
no, že příčinou tohoto počínání je značná 
podnapilost. Muž byl strážníky ztotožněn 
a  dopraven do místa bydliště. Záležitost 
byla řešena domluvou.
■ Dne 5.  5.  2015 v  09:35 hod. bylo přija-
to telefonické oznámení obyvatelky města 
Týniště n.O., že v okolí bývalého obchod-
ního mlýna volně pobíhá velký černý pes. 
Pes byl strážníkem zastižen a  odchycen 
v  ulici V  Sítinách. V  odpoledních hodi-

nách městskou policii kontaktovala majitelka psa, které byl následně vy-
dán. Volné pobíhání bylo řešeno blokovou pokutou.
■ Dne 8. 5. 2015 v 22:20 hod. obdržela městská policie Týniště nad Orlicí 
telefonické oznámení obyvatelky města Týniště nad Orlicí, že je ve svém 
bytě rušena sousedkou, která pouští hlučný kuchyňský odsavač par. Zále-
žitost byla projednána se zúčastněnými, věc byla řešena domluvou.
■ Dne 9. 5. 2015 v 07:15 hod. se na služebnu Městské policie Týniště nad 
Orlicí dostavil nahý muž ve spodním prádle s oznámením, že byl v baru 
Murphys svlečen ze svršků a vyhozen na Mírové náměstí. Blíže k věci ne-
chtěl vypovídat a požadoval pouze navrácení šatů. Šetřením v uvedeném 
baru, kdy byli k podání vysvětlení vyzváni přítomní hosté i obsluha, bylo 
zjištěno, že muž se měl svléci sám. Oděv byl muži vydán.
■ Dne 12. 5. 2015 v 06:55 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v ulici 
Dukelské volně pobíhá pes malého vzrůstu, a to opakovaně. V rámci ná-
sledné prověrky oznámení se psa nepodařilo odchytit, pouze byla ustano-
vena osoba chovatele. Přestupek byl projednán v blokovém řízení.

■ Dne 14. 5. 2015 na základě žádosti soukromého subjektu byla poskyt-
nuta součinnost při rizikovém kácení vzrostlého stromu na veřejném pro-
stranství na sídlišti U Dubu.
■ Dne 16.  5.  2015 v  23:05 hod. požádal operační důstojník Policie ČR 
o prověření oznámení z L158, že ulicí Tomkova má procházet hlučná sku-
pinka podnapilých osob. Bezprostředně po oznámení byl uskutečněn vý-
jezd do ulice Tomkova, avšak žádné osoby zde nebyly zastiženy. Šetřením 
v okolí bylo zjištěno, že hlučnější skupinka mladých mužů vchází do baru 
Montana na Mírovém náměstí. Následně bylo zjištěno, že příčinou buja-
rého chování je „loučení se svobodou“ jednoho z přítomných. Záležitost 
byla řešena domluvou.
■ Dne 16. 5. 2015 v 23:10 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatel-
ky města o rušení nočního klidu hlasitou hudbou z baru „U Sluncí“ v ulici 
Turkova. Původcem hlasité hudby byla produkce hudební skupiny vystu-
pující v  prostoru zahradní restaurace U  Sluncí. V  době příjezdu hlídky 
městské policie v 23:12 hod. a upozornění obsluhy byla hrána poslední pí-
seň a následně byla produkce ukončena. Přítomnými hosty středního věku 
byla hlídka městské policie častována připomínkami, že v daném případě 
se jedná o řešení malichernosti, neboť „lidé se chtějí bavit“.
■ Dne 17. 5. 2015 v 01:07 hod. z důvodu nedosažitelnosti hlídky Policie ČR 
byla městská policie požádána o prověření oznámení z L158. V restauraci 
U pošty v Albrechticích nad Orlicí se nachází podnapilá žena, neschopná 
chůze. Žena byla převezena do místa bydliště, předána do péče rodiny.
■ Dne 22. 5. 2015 v 19:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v pro-
storu u tělocvičny a hřiště v ulici Družstevní dochází k veřejnému pohor-
šení, neboť se zde nachází skupina osob konzumujících alkohol, jejichž 
psi zde volně pobíhají. Osoby byly strážníkem ztotožněny, byla zjednána 
náprava a věc byla řešena domluvou.

Martin Štěpánek, velitel MP
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Karnevalový průvod.Výlet na koncert do Hradce Králové.

   

Vyvrcholením školního roku 
byl pro děti výlet. Koncem května 
jsme autobusem vyjeli za zvířaty 
do ZOO ve Dvoře Králové.

1.  červen je Dnem dětí. Počasí 
se vydařilo a oslava společně s ro-
diči proběhla na zahradě školy. Po 
zhlédnutí loutkové Vodnické po-
hádky zazpíval sboreček a  školka 
se rozloučila s  dětmi, které pů-
jdou po prázdninách do 1. třídy. 
Soutěže, odměny a  cukroví od 
maminek patřilo ke svátku všech 
dětí.

Jaké to je v první třídě poznaly 
děti při ukázkové hodině v  zá-
kladní škole.

V  rámci environmentálního 
vzdělávání, seznamování s  pří-
rodou, navštívily předškolní děti 

Semenářský závod. Při exkurzi se 
dozvěděly, jak se získávají semena 
ze šišek, než je lidé mohou v lese 
zasadit. Lesní pedagogové z Lesů 
ČR děti seznámili se životem výra 
a raroha a s plody stromů.

Hlavně holčičky ocenily ná-
vštěvu Muzea historických kočár-
ků. Paní starostka provedla děti 
výstavou a přiblížila jim život lidí 
v dřívější době.

V  závěru školního roku děti 
ještě čeká projížďka na kolech na 
dopravním hřišti, kde si s  měst-
skou policií prakticky osvojí do-
držování silničních pravidel.

Za MŠ Město  
paní Křížková

     

sboreček v hradecké filharmonii

Za odměnu jely děti, které zpí-
vají ve sborečku v  mateřské ško-
le U  Dubu, na koncert Hradecké 
filharmonie. Cesta vlakem do 
Hradce Králové a jízda trolejbusem 
v našem krajském městě se dětem 
velmi líbila. Programem Tajuplný 
ostrov, který byl určený dětem, pro-
vázel pan dirigent Miloš Machek ve 
žlutém fraku. Děti v  průběhu vy-
právění příběhu slyšely árie z opery 
Hubička, Kouzelná flétna, zpívala 
také Zimní královna a  tančila žel-
va a ptáčkové. Děti šly po koncer-
tě pozdravit do  zákulisí p. ředitele 
naší ZUŠ Pavla Plašila, který v pro-
gramu účinkoval.

 Pavla Vlčková

Výlet

Naše MŠ se ve středu 10. 6. vy-
pravila na výlet do Potštejna. Do-
provázelo nás krásné slunečné 
počasí. Vystoupili jsme na náměstí 
a čekala nás příjemná cesta na hrad 
Potštejn. Na každé louce, kterou 
jsme minuli, na nás čekalo občer-
stvení, které nám připravily naše 
maminky. Všem nám moc chut-
nalo a posílení jsme lépe vystoupili 
do výšin. Na hradu nás paní prů-
vodkyně provedla zříceninou hra-
du a na závěr nás čekalo ještě najít 
poklad. Moc jsme si tento den užili 
společně i  s  provozními zaměst-
nanci.

Olympiáda předškoláků

Na tento den se předškoláci těší 
celý rok. U nás se koná olympiáda 
každoročně, aby mohli předškolá-
ci odejít spokojeně do ZŠ posílení 
novou zkušeností. Tento den nám 
počasí vůbec nepřálo - nejprve to 
vypadalo, že bude padat májový 
déšť. Po krátkém jarním dešti pršet 
sice přestalo, ale ochladilo se, a ani 
to děti neodradilo a  olympiádu si 
užily. Závodili jsme ve skoku do 
dálky, v  běhu, a  v  hodu míčkem. 
Odměnou byla všem dětem medai-
le a diplom. V naší mateřské škole 
vyrůstá opravdu mnoho zdatných 
a  talentovaných sportovců. Děku-
jeme maminkám, které nás přišly 
podpořit.

Karneval

Mezinárodní den dětí jsme 
oslavili v  naší škole, karnevalo-
vým průvodem za doprovodu šáši 
Váši, který nám zahrál na harmo-
niku, jsme se vydali kolem sídliště 
U  Dubu, kde nám mávali kolem-
jdoucí. Dětem se tato akce velice 
líbila, protože i paní učitelky si umí 
samy ze sebe udělat legraci a také se 
převlékly do karnevalových masek. 
Když jsme se vrátili do MŠ, rozděli-
li jsme si ve všech třídách tombolu, 
kterou pro nás nachystaly zase naše 
maminky.

Bc. et Bc. Renata Horká
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Z týnišťsKé histORie želeZniční

V dnešním díle o týnišťské historii železniční si ukážeme, jak se měnila po-
doba našeho nádraží - v celku i v detailech. Typické znaky architektury sta-
ničních budov zakládající Rakouské severozápadní dráhy jsou dobře patrné 
na snímcích z počátku 20. století. Je to především neomítnuté zdivo z režných 
cihel, zesílené nárožní kvádrování a zdobné vyřezávané střešní trámy.

Roku 1946 začala několikaletá úprava přednádraží. Plocha po vytrhaných 
kolejích byla vydlážděna a nově využita pro stanoviště autobusů…

… byly založeny chodníky a travnaté plochy. V roce 1952 navždy zmizely 
režné cihly pod jednolitou omítkou.

Velkou změnou bylo zrušení kolejí bývalé Společnosti státní dráhy (StEG) ve 
40. letech 20. století. Kvůli pohodlnému příchodu k vlakům byla nad těmito 
kolejemi postavena roku 1924 přechodová lávka. O té jsme podrobně psali 
v minulém čísle.

Ze staniční kroniky se můžeme dočíst, že 2. 10. 1967 začaly práce na zastře-
šení prostoru mezi oběma budovami. Hotové dílo bylo zkolaudováno 17. 7. 
o dva roky později. Letos byla tato ocelová konstrukce odstraněna, zmizel 
i přístavek s veřejnými záchody.Rok 1973. Zajímavá fotografie, k níž netřeba komentáře.
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RePuBliKOVé Finále V AtleticKéM čtyŘBOJi žáKů Zš

Sportovní úspěchy týnišťské ško-
ly jsou dobře známé. Především 
v  atletice dosahují naši žáci dob-
rých výsledků, ale výkony, které 
podali starší chlapci pod vedením 
Mgr. Miroslava Kozla, jsou zcela 
výjimečné a stojí za uveřejnění ne-
jen na našich webových stránkách, 
v týnišťském Zpravodaji, ale i v Or-
lickém týdeníku.

Každý rok se nejlepší chlapci 
a  dívky účastní ATLETICKÉHO 
ČTYŘBOJE a  téměř pravidelně 
vyhrávají okresní kolo a  postupu-
jí do krajského. I  krajské kolo se 
v posledních letech podařilo chlap-
cům několikrát vyhrát a postoupit 
do celostátního. Ale letošní rok byl 
opravdu špičkový. Nejen, že se sešla 
parta výjimečných atletů - chlapců 
z 8. a 9. tříd, ale zkušený tělocvikář 
– Mgr. Miroslav Kozel dovedl jejich 
talent do úspěchu, který je v týnišť-
ské škole ojedinělý.

Petr Pojezdala - 9. B, Vladimír 
Polášek – 9.B, Milan Bartoš – 8.A, 
Jan Doležal - 8.A, Filip Moravec – 
8.B vyhráli 26. 5. 2015 krajské kolo 
a  postoupili do republikového fi-
nále, které se konalo 11. a 12. červ-
na v  Opavě. Za účasti 14 mužstev 
(z každého kraje jedno) se chlapci 

NNaabbíízzíí sslluužžbbyy oobbččaannůůmm::

Svoz a likvidace odpadů „TKO“
Svoz a likvidace separovaných odpadů - plast, sklo, papír 
Svoz a likvidace biologického odpadu - tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod. 
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l 
Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

Přeprava nákladů 
Lehčí terénní práce, čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů, osob (až 8)
Práce drobnou mechanizací - křovinořezy, motorová pila, 
kalové čerpadlo, bubnová sekačka, elektrocentrála

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

OODDEEKKOO ss..rr..oo..
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760, Tel.fax. +420 494371003

    

umístili na neskutečně krásném 
2. místě. Každý chlapec může na-
stoupit ke čtyřem a sčítají se body 
za jednotlivé výsledky. Navíc Vla-
dimír Polášek se umístil v  jednot-

livcích na celkově třetím místě ze 
všech chlapců v republice.

Všichni chlapci si zaslouží po-
chvalu ředitele školy (zápis bude na 
vysvědčení každého žáka) za repre-

zentaci školy a panu Mgr. Mirosla-
vu Kozlovi uznání za mnohaletou 
kvalitní přípravu žáků školy na 
sportovní soutěže.

Mgr. Milan Kajn – ředitel školy
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úsPěchy žáKů Zuš

želeZnice Má Ve Věži ZelenOu

PŘiVeZli JsMe 7. MístO Z PRAhy!
Tak jako vloni se i  letos Studio moderního 

tance Jiřiny Bednářové (SMOT)  zúčastnilo 
soutěže Taneční skupina roku 2015. Po vel-
ké přípravě a dřině jsme vyhráli krajské kolo 
v Chrudimi, čímž jsme se dostali do semifinále. 
I tam jsme tvrdě zabojovali a postoupili do vel-
kého finále, které se konalo 30. 5. 2015 v Praze. 
A  podařilo se! Perfektním a  skvělým prove-
dením tance a  tvrdou přípravou paní učitel-
ky  se SMOT umístil na výborném 7. místě 
v  republice.  Je to pro SMOT největším úspě-
chem v  této soutěži. Jsme rádi, že můžeme 
reprezentovat a propagovat naše malé město. 
Tanci zdar.

Za hrdé rodiče Luboš Rydrych 

Klarinetista Vojtěch Hájek. 

Kurátor výstavy Pavel Rulík.

   

Historického a  ojedinělého 
výsledku dosáhli žáci naší školy 
v  Ústředních kolech soutěží ZUŠ. 
V Praze a Liberci se konaly soutě-
že mladých muzikantů z celé České 
republiky v  oborech bicí a  decho-
vé nástroje. Ve svých věkových 
kategoriích obsadili Vít skalička 
(bicí, p. uč Oldřich Ševců), Mar-
tina Kumpoštová a  Karel štrégl 
(saxofon, p. uč. Pavel Plašil) 2. 
místa, klarinetista Vojtěch hájek 
(p. uč. Pavel Plašil) ve své kategorii 
dokonce zvítězil. Je to vynikající 
úspěch vzhledem k obrovské kon-
kurenci nejlepších mladých inter-
pretů České republiky.

Je to výsledek nejen píle, talentu 
a práce našich žáků, ale i doklad je-
jich uměleckého a  lidského vyzrá-
ní. Patří jim obrovská poklona za 
reprezentaci nejen naší malé školy, 
ale i samotného města Týniště nad 
Orlicí. Poděkování patří rovněž pe-
dagogům, kteří vedou jejich umě-
leckou dráhu. V  neposlední řadě 
je třeba jmenovat i  korepetitora 
Karla Koldinského, který úžasným 
způsobem nacvičil nesmírně těžké 
party doprovodů a kterému odbor-
ná porota udělila diplom za vynika-
jící klavírní spolupráci.

!!!GRATULUJEME!!!
Mgr. Pavel Plašil

   

V  sobotu odpoledne 20.  června 
proběhla již pošesté akce slavnost-
ního otevření letní expozice ve Vo-
dárenské věži, pořádaná Spolkem 
přátel města Týniště nad Orlicí. 
Záštitu nad akcí převzal Ing. Karel 
Janeček, náměstek hejtmana pro 
Královéhradecký kraj pro dopravu.

Akce proběhla za nejhoršího po-
časí, jaké jsme si mohli přát. Silné 
dešťové přeháňky nám několikrát 
přerušily program. Ale i  přes pro-
blémy s počasím se jednalo o jeden 
z  nejzdařilejších ročníků věžení. 
Akci navštívilo cca 300 návštěvníků 
a většina z nich vydržela až do konce. 
Letošní expozice ve věži je věnována 
výročí 140 let železniční křižovatky 
v Týništi nad Orlicí. Na obsahu ex-
pozice se letos podíleli převážně dva 
pánové z našeho spolku. Prvním je 
Pavel Rulík, pro kterého se stala že-
leznice celoživotní zálibou. Druhým 
je Adam Prokeš, pro kterého se stala 
železnice zaměstnáním. Expozice 
se jim povedla, a jde o nejzdařilejší 
výstavu, kterou se nám podařilo ve 
věži zrealizovat.

Část spolkařů a ostatních účastní-
ků akci pojalo stylově v uniformách 
„modré armády“. S akcí věžení nám 
již tradičně pomohla děvčata z MC 
Ratolest, mažoretky Týnky, tanečni-
ce z DDM Sluníčko, Sokolky a další 
dobří lidé. Přijeli i místní autovete-
ráni. S občerstvením nám pomohla 
Pizzerie La Strega.

Rád bych poděkoval všem, kteří 
se na přípravě akce podíleli, spon-
zorům a všem, kteří v deštivém po-
časí na naši akci přišli. Ostatní čte-
náře Zpravodaje bych rád pozval na 
naši výstavu ve věži, věž bude o let-
ních měsících otevřena o  víken-
dech. Více informací na www.mu-
zeum-tyniste.cz, nebo na e-mailu: 
spolekprateltyniste@seznam.cz. 
Těšíme se na setkání s vámi ve věži, 
ať už o víkendech v expozici, nebo 
na některé z našich akcí.

Štěpán Tomašík
Spolek přátel města 

Týniště nad Orlicí, o. s.
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