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stAROstkA městA infORmuJe

•	25. 4. 2016 se starostka města Ing. 
Galbičková setkala s radním Králo-
véhradeckého kraje panem Josefem 
Dvořákem za účelem financování 
Swingového festivalu a upozornila 
na záležitosti týkající se likvidace 
DSO Poorlicko.

•	26.  4.  2016 se starostka zúčastni-
la jednání MAS nad Orlicí, o.p.s., 
v rámci podávání projektových žá-
dostí. Základní škola Týniště n. O. 
jde do výzev se záměrem „Rekon-
strukce školní vývařovny“ a finanč-
ním požadavkem 2 – 3 mil. Kč. Ma-
teřská škola Město s projektovými 
záměry „Učíme se o přírodě v pří-
rodě“ v částce 2 mil. Kč a „Chytré 
dítě“ v  předpokládaném rozpočtu 
149 550 Kč. I přes skutečnost, že za-
stupitelé města Týniště n.O. v letoš-
ním roce neschválili příspěvek na 
činnost této organizace ve výši cca 
61 000 Kč, pevně věřím, že tyto pro-
jektové záměry uspějí v hodnocení 
MAS a budou realizovány.

•	3. 5. 2016 se za město Týniště n. O. 
p. P. Nadrchal a Ing. J. Matička zú-
častnili slavnostního otevření nové 
obalovny.

•	3. 5. 2016 od 15 hod navštívila sta-
rostka Klub důchodců město a se-
známila naše občany s  nejdůleži-
tějšími investičními akcemi v roce 
2016.

•	3. 5. 2016 od 16.30 hod. zasedala za 
přítomnosti starostky Komise pro 
Územní plán. Projednávala další 
postup jednání se SŽDC o mimoú-
rovňovém křížení železničních tratí 
v Týništi n.O. Komise současně při-
pravuje za účasti architekta novou 
studii výstavby hasičské zbrojnice.

•	4.  5.  2016 v  16.15 navštívily sta-
rostku děti z  Mateřského centra 
Ratolest. Co se jim nejvíce na úřadě 

líbilo? Balkón, výtah a  funkce sta-
rostky.

•	5. 5. 2016 jednala Ing. Galbičková 
v Kosteleckých Horkách na schůz-
ce pracovní skupiny „Vztahy školy 
a  zřizovatelů“ v  rámci přípravy 
Místního akčního plánu ve vzdě-
lávání.

•	Od 9. 5. 2016 do 20. 5. 2016 z dů-
vodu dovolené zastupoval starostku 
města MUDr. Otava, 1. místosta-
rosta města.

•	23.  5.  2016 zasedala Rada města 
a ve stejný den se konalo i Zastupi-
telstvo města.

•	24.  5.  2016 se starostka setkala 
s ředitelkou Služeb města p. Jitkou 
Gažiovou a poblahopřála k získání 
5 milionové dotace na modernizaci 
areálu technických služeb.

•	25. 5. 2016 natočila starostka měs-
ta rozhovor pro Český rozhlas 
a poskytla posluchačům informaci 
o  úspěchu v  rámci řešení kom-
plikované situace přejezdu přes 
železniční trať u  Vodárenské věže. 
O připravovaném podjezdu píšeme 
v  tomto čísle zpravodaje podrob-
něji.

•	Téhož dne odpoledne, 25.  5.  2016 
od 15 hod. jednala starostka města 
se zástupci rodičů žáků ZŠ ve věci 
jejich nesouhlasu s  rozdělením 5. 
třídy, vzniku další samostatné třídy 
a  tím ke snížení celkového počtu 
dětí v pátých třídách. Děti mají sil-
né vazby mezi spolužáky.

•	26.  5.  2016 navštívil týnišťskou 
radnici náměstek hejtmana Králo-
véhradeckého kraje Ing. K. Janeček 
v  záležitosti převzetí záštity nad 
Swingovým festivalem a  společně 
projednali uzavírku silnice Al-
brechtice n.O. – Žďár n.O. z důvo-
du opravy komunikace.

•	27. 5. 2016 přijala starostka města 
ředitele Kulturního centra pana 
Mgr. Kavku a projednali organizač-
ní záležitosti 21. ročníku swingové-
ho festivalu.

•	30. 5. 2016 starostka města podala 
ve spolupráci s  Odborem správy 
majetku a  Odborem životního 
prostředí projekt „Protipovodňo-
vá opatření v Týništi n.O.“ ve výši 
2 967 000,– Kč. Pokud podaná žá-
dost v rámci Operačního programu 
životní prostředí uspěje, obnovíme 
v  obcích Rašovice, Křivice, Petro-
vice a  Štěpánovsko místní rozhlas 
a zlepšíme příjem vysílaných zpráv 
z radnice.

•	Téhož dne starostka navštívila Kraj-
ský úřad KHK pana R. Holendu, 
předsedu osadního výboru Štěpá-
novsko a společně projednali další 
plánované akce: úklid Štěpánovska, 
obnovení studny u  budovy OV, 
výmalbu budovy osadního výbo-
ru, rekonstrukci křížku a  výsadbu 
nové zeleně, umístění dopravní 
značky u dětského hřiště atd. Bohu-
žel z důvodu pokládky elektrického 
kabelu společností ČEZ nebudeme 
realizovat dlouho plánovanou re-
konstrukci štěpánovských komuni-
kací a chodníků. Velice se občanům 
Štěpánovska omlouvám, tuto situa-
ci však nemůžeme ovlivnit. V sou-
časné době jednáme o  urychlení 
celého procesu pokládky, nakolik 
nesouhlasíme s  termínem dokon-
čení, které ČEZ plánuje na konec 
roku 2019.

•	V  období od 31.  5.  2016 do 
3.  6.  2016 se Ing. Galbičková, 
MUDr. Otava a p. Nadrchal společ-
ně s dalšími zástupci města, plným 
autobusem žáků ZŠ Týniště n.O. 
a  pedagogickým doprovodem vy-

dali směr Slovensko na 43. setkání 
s partnerskou obcí Čierny Balog.

•	4. 6. 2016 přivítala p. starostka ob-
čany a hosty na 21. swingovém fes-
tivalu Jardy Marčíka.

•	9.  6.  2016 se starostka setkala se 
starosty spádové oblasti ORP Kos-
telecko na jednání v oblasti novely 
zákona o  obcích, změn v  podání 
cestovních dokladů, zákona o  vo-
dovodech a  kanalizacích, získala 
informace z  PČR a  Úřadu práce, 
informace k  novele zákona o  ve-
řejných zakázkách a  elektronické 
identifikaci a  přijala pozvání na 
oslavy 700 let města Kostelce n.O.

•	10.  6.  2016 se starostka města zú-
častnila Valné hromady Odeko, 
s.r.o., a v sobotu 11. 6. 2016 Dětské-
ho dne v Rašovicích.

•	13. 6. 2016 starostka města J. Gal-
bičková přijala pozvání starostky 
Lípy n.O. p. Vrátilové na oslavy 620 
let od první písemné zmínky o obci 
Lípa nad Orlicí. Oslavy se uskuteč-
nily 25. 6. 2016.

•	17.  6.  016 se starostka zúčastnila 
jednání Komise prevence krimi-
nality, kde byly shrnuty výsledky 
ankety o tom, jak se naši občané cítí 
bezpečně v Týništi n.O. a okolních 
obcích. Výstupem bude podání 
projektu, jehož součástí bude např. 
nákup městského kamerového sys-
tému, forenzní značení jízdních 
kol, školení seniorů, plat správce 
ubytovny a předpokládáme i osvět-
lení městského parku. O  tom, jak 
dopadla anketa, se dozvíte v dalším 
čísle zpravodaje. Občanům města 
a  obcí tímto děkuji za pomoc při 
vyplnění dotazníku.

•	V sobotu 18. 6. 2016 paní starost-
ka v obřadní síni Městského úřadu 
oddala šťastné novomanžele.

ZPRáVA O ČinnOsti městské POlicie – kVěten 2016
■ Dne 4. 5. 2016 v 10:40 hod. telefonicky oznámil obyvatel uli-
ce Okružní, že před domem čp. 906 parkuje osobní vozidlo na 
veřejné zeleni, čímž se řidič dopouští přestupku. Na místě bylo 
strážníkem zjištěno, že se jedná o servisní vozidlo pracovníků, 
kteří v uvedeném domě pracují na zakázce. Z důvodu zajištění 
průjezdnosti komunikace řidič zaparkoval na travnaté ploše 

pouze šíří levého předního kola. Jako přestupek neřešeno.
■ Dne 6. 5. 2016 ve 22:00 hod. byla strážníky v rámci obchůzkové činnosti 
v městském parku zastižena skupina mladých mužů, kteří v sousedství Geriat-
rického centra hlučeli a v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Týniště 
nad Orlicí na uvedeném místě konzumovali alkoholické nápoje. Po výzvě ze 
strany strážníků došlo k úklidu odpadků v okolí lavičky, kde se skupinka na-
cházela, a následně byli mladíci vyzváni k opuštění parku.
■ Dne 9. 5. 2016 v 17:00 hod. se na služebnu Městské policie Týniště nad Orlicí 
dostavil obyvatel obce Štěpánovsko, aby učinil oznámení o fyzickém napadení 
k němuž došlo na veřejném prostranství ve Štěpánovsku. Věc je městskou po-
licií prověřována, dokumentována.
■ Dne 11. 5. 2016 v 17:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že na Mí-
rovém náměstí leží na chodníku před lékárnou neznámý opilec. Z důvodu 
odmítání jakékoliv spolupráce byla za účelem zjištění totožnosti požádána 
o součinnost hlídka Policie ČR. Následně byla učiněna opatření k obnovení 
veřejného pořádku.
■ Dne 12. 5. 2016 v 10:00 hod. se na služebnu městské policie dostavila obyva-

telka ulice Kpt. V. Opatrného, aby učinila oznámení o krádeži chovného páru 
kachen indického běžce z prostoru zahrady u rodinného domu. Věc je jakožto 
přestupek proti majetku šetřena městskou policií.
■ Dne 18. 5. 2016 v 17:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatele uli-
ce Okružní, že na lavičce v blízkosti křižovatky ulic T.G. Masaryka a Okružní 
„spí bezdomovec“ a on je tímto pohoršen. Na uvedeném místě byl strážníkem 
zastižen muž, který seděl na lavičce a z důvodu podnapilosti usnul v předklo-
nu. Po probuzení se za své chování omluvil a místo opustil. Řešeno domluvou.
■ Dne 20. 5. 2016 v 15:30 hod. telefonicky oznámil obyvatel ulice T.G. Ma-
saryka, že na jejich zahradě se usídlil roj včel, které ohrožují okolí. Městskou 
policií byli vyrozuměni hasiči SDH Týniště nad Orlicí, kteří učinili odborné 
opatření.
■ Dne 24. 5. 2016 v 14:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že ulicí T.G. 
Masaryka běží od železničního přejezdu velký pes – ovčák. Následně byl pes 
strážníkem odchycen a dle evidenční známky byla ustanovena osoba chovate-
le. Pes byl vrácen majiteli, řešeno blokovou pokutou.
■ Dne 24. 5. 2016 v 21:20 hod. městskou policie požádal o asistenci návštěvník 
baru na Mírovém náměstí, neboť obsluha baru mu měla odmítnout vyplatit 
výhru na výherním automatu. Na místě byla ztotožněna osoba oznamovatele 
a osoba odpovědná za provoz baru. Bylo vysvětleno, že ve věci se jedná o ob-
čansko-právní spor. Provozním baru bylo výherci vystaveno řádné potvrzení 
pro další případné řešení.

Jaroslav Forman, strážník městské policie
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týniště nAD ORlicí sPOuští RekOnstRukci sPORtOVníhO AReálu ZA ZáklADní škOlOu

nAše mAlé ROsegiRls

Dobrou zprávou pro všechny žáky 
Základní školy a  sportovní veřej-
nost v Týništi nad Orlicí je příprava 
a následná rekonstrukce sportovní-
ho areálu za základní školou.

Přestavba celého areálu bude roz-
dělena do dvou samostatných etap. 
V první etapě, která byla zahájena 
počátkem tohoto roku, připravu-
jeme projektovou dokumentaci, 
získání různých povolení a  zreali-
zujeme v  nejbližších dnech výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Zároveň ještě v tomto roce plánuje-
me zahájit výstavbu víceúčelového 
hřiště s  umělým povrchem přímo 
za tělocvičnou základní školy. Zde 
najdou zázemí především žáci ZŠ 
v rámci sportovní činnosti při ho-
dinách tělesné výchovy a  děti ze 
školní družiny. Hřiště rozměru 34 
x 17m bude převážně využito pro 
míčové sporty, volejbal, nohejbal, 
cvičný basketbal a malou kopanou. 
Bude vybaveno kvalitním tartano-
vým povrchem a  bude oploceno. 
S  pracemi na novém hřišti souvisí 
i  úprava chodníku mezi školním 
dvorem a  parkem. V  areálu bude 
zřízen malý objekt správce areálu 
s technickým zázemím.
Druhou etapu plánujeme otevřít 
v  jarních měsících roku 2017 a  to 
zásadní rekonstrukcí současných 
travnatých, asfaltových ploch a pís-
kového doskočiště, která jsou v ne-
dostačujícím technickém stavu. 
Zbudujeme tímto důstojné zázemí 

Nastaly vytoužené prázdniny 
a  dětem skončily školní povinnosti 
a  i  kroužky, které během školního 
roku pravidelně navštěvovaly. Naše 
malá děvčata ve věku od pěti až osmi 
let už druhým rokem navštěvují ta-
neční kroužek Rosegirls  I. v  DDM 
Sluníčko v  Týništi nad Orlicí. Svůj 
volný čas, dvakrát týdně a během ta-
nečních soutěží i soboty nebo neděle, 
s nimi tráví trenérky Lenka Volková-
-Kupcová a  Míša Dušková. S  děv-
čaty na tréninkách nejenom nacvi-

čují sestavy na vystoupení, ale hrají 
i  různé hry. Dokázaly z  nich udělat 
výbornou partu kamarádek a  spo-
lečně prožívají všechny úspěchy i ne-
úspěchy. Ortel poroty na tanečních 
soutěží očekávají vždy v kruhu a drží 
se za ruce. Je krásné se dívat na jejich 
nadšené tváře, když vyhrají. Pro nás 
rodiče je to krásný pocit vidět šťastné 
děti, které mají radost ze svých úspě-
chů, ale dokážou i unést porážku na 
„domácím hřišti“ 21. 5. v Týništi nad 
Orlicí, kde žádnou medaili nezískaly.

V letošní taneční sezóně se zúčast-
nily dívky se skladbou „That’s how we 
do“ soutěže v  Rychnově nad Kněž-
nou 2. 4. a 16. 4. „Rychnovský pohá-
rek“, kde získaly 1. místo. Následova-
ly Pardubice 24. 4. a stříbrná medaile. 
A 4. 6. to byla Rtyně v Podkrkonoší 
a opět zlatá medaile. A to není všech-
no, naše malé „Rousečky“ se zúčast-
nily soutěže Taneční skupina roku 
2016 se skladbou „I am a superstar“, 
nejdříve byla Praha 7. 5. , kde získaly 
stříbro a postup do finále, které se ko-

nalo ve Zlíně 22. 5. a odměnou dív-
kám bylo krásné třetí místo.

Celou sezonu jsme zakončili všich-
ni v pizzerii, kde jsme si to báječně 
užili. Za všechny rodiče chceme tou-
to cestou poděkovat našim zlatým 
trenérkám a jejich asistentkám Rebe-
ce Skořepové, Anetě Vachové a Báře 
Baklíkové, které naše děvčátka milují 
a už se těší na tábor s nimi.

Rodiče dívek Rosegirls I.

pro širokou sportovní veřejnost pro 
rekreační sport, užívaný zejména 
v  odpoledních a  večerních hodi-
nách. Na tomto prostoru vznikne 
atletická a rozběhová dráha s umě-
lým povrchem, travnaté hřiště pro 
malou kopanou, plocha pro fitness 
prvky, prostor pro hod koulí a skok 
do dálky včetně odpočinkové zóny, 

nových zpevněných ploch a  no-
vého parkoviště pro návštěvníky. 
A  co je novinkou – zřídíme zde 
nově dětské dopravní hřiště pro 
naše nejmenší, s  kruhovým ob-
jezdem a  křižovatkami. Obě části, 
jak atletické sportoviště, tak i  do-
pravní hřiště budou mezi sebou 
oddělena  výškově. Sportovní areál 

bude oplocen, vybaven provozním 
řádem a  na provoz bude dohlížet 
správce. Obyvatelé Týniště nad Or-
licí se mohou na zrekonstruovaný 
sportovní areál za základní školou 
těšit již v roce 2018, kdy bude zahá-
jen zkušební provoz.

Ing. Jana Galbičková 
starostka města
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ZPRáVy Z RADnice

náVRh křížení kOmunikAce ii-304 s želeZniČní tRAtí V týništi nAD ORlicí

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informo-

vala o  dalších aktivitách vedení 
města, kterou v rámci řešení složi-
té dopravní situace u  železničního 
přejezdu u Vodárenské věže připra-
vujeme.

Jak již probíhají informace 
v  „městských kuloárech“ město 
Týniště nad Orlicí se rozhodlo zá-
sadním způsobem řešit složitou si-
tuaci a dlouhé čekání při přejezdu 
přes železniční přejezd u Vodáren-
ské věže. Všichni víme, že městem 
prochází celostátní trať 020 Velký 
Osek – Hradec Králové – Choceň, 
ze které odbočují celostátní trať 
021 Týniště nad Orlicí – Letohrad 
a  celostátní trať 026 Týniště nad 
Orlicí – Broumov. Železniční tratě 
v úseku Týniště nad Orlicí – Často-
lovice - Solnice jsou pak důležitou 
spojnicí závodu Škoda Auto, a.s., 
v Kvasinách. Zaznamenali jsme na 
vlastní kůži, jak modernizace těch-

to tratí realizována SŽDC zasahuje 
do našich každodenních životů. 
Zároveň se v  nejbližším horizon-
tu předpokládá navýšení provozu 
železniční dopravy právě směrem 
Týniště nad Orlicí - Solnice a zpět. 
Dle studie proveditelnosti by také 
v úseku Velký Osek - Hradec Krá-
lové – Choceň mohlo dojít k nárůs-
tu z cca 18 až na cca 47 pravidelně 
jedoucích nákladních vlaků denně.

Město Týniště nad Orlicí zadalo 
vyhledávací studii návrhu nejvhod-
nějšího řešení mimoúrovňového 
křížení místních komunikací a že-
lezniční tratě. Bylo navrženo něko-
lik variant řešení, kde zastupitelé 
svým usnesením vybrali nejvýhod-
nější variantu.

Zastupitelstvo města schváli-
lo zrušení hlavního železničního 
přejezdu v  ulici T. G. Masaryka, 
za podmínky náhrady tohoto pře-
jezdu mimoúrovňovým křížením 
pro silniční vozidla v centru města 

a  novým bezbariérovým podcho-
dem pro chodce v  ulici T. G. Ma-
saryka.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí vyhledávací studii „Tý-
niště nad Orlicí, návrh křížení 
komunikace II/304 s  železniční 
tratí“, zpracovatel SUDOP Praha, 
duben 2016, jako výchozí podklad 
pro následné technické řešení. Pro 
další pokračování přípravy mimo-
úrovňového křížení železnice za-
stupitelstvo schválilo variantu C1 
PODJEZD v kombinaci s variantou 
A1 PŘEJEZD.

Zároveň zastupitelstvo města 
uložilo, aby vybraná varianta mi-
moúrovňového křížení železnice 
byla zapracována do nového územ-
ního plánu města jako veřejně 
prospěná stavba. Předpokládá se, 
že nový územní plán města bude 
schválen v  1. čtvrtletí roku 2017. 
Dále zastupitelé města pověřili sta-
rostku požádat Správu železniční 

a dopravní cesty o zařazení varianty 
C1 podjezdu a varianty A1 přejez-
du „U  Elitexu“ do předprojektové 
a projektové přípravy plánované 3. 
a  4. etapy rekonstrukce železniční 
stanice Týniště nad Orlicí a  zahá-
jit jednání se SŽDC o  investičním 
rámci celé akce. Odhadovaná výše 
investice se pohybuje v  řádu 200-
250 mil. Kč. Předpokládaný termín 
dokončení: 2026

V příloze naleznete situační sní-
mek plánovaného vzhledu podjez-
du C1. Jedná se o návrh v rámci za-
dání studie, nikoli o finální řešení.

Vaše případné dotazy zasílejte 
na galbickova@tyniste.cz, zde vám 
je zodpoví: starostka města Týniště 
nad Orlicí, popř. vedoucí odboru 
správy majetku či členové Komise 
pro projednávání nového územní-
ho plánu.

Ing. Jana Galbičková 
starostka města
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A) schvaluje

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 546 m2 pro Miroslava 
Řeháka, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 269 m2 pro Kamilu 
Šťastnou, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 264 m2 pro Pavlínu 
Havířovou, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

4. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orli-
cí o  výměře 259 m2 pro Renatu 
Hlaváčovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 06. 2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

5. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 254 m2 pro Markétu 
Micherovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 06. 2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

6. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 251 m2 pro Marii Dvo-
řákovou, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

7. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orli-
cí o  výměře 247 m2 pro Milana 
Dvořáka, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

8. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 249 m2 pro Marii Čer-
vinkovou, ***, za cenu 2 Kč/m2/
rok od 01.  06.  2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce smlouvu 
podepsat.

9. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 258 m2 pro Martinu 
Měšťanovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 06. 2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

10. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 261 m2 pro Federenko 
Irynu, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  06.  2016 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

11. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 262 m2 pro Lukáše Lo-
rence, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  06.  2016 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce nájemní 
smlouvu podepsat.

12. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orli-
cí o  výměře 265 m2 pro Jiřího 
Vyšehrada, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 06. 2016 za úče-
lem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a ukládá starostce ná-
jemní smlouvu podepsat.

13. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 537 m2 pro Silvii Loh-
niskou, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  06.  2016 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

14. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o  výměře 253 m2 pro Marti-
na Kováčika, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 06. 2016 za úče-
lem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

15. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí dle 
§ 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, přijetí darů na 
21. swingový festival Jardy Mar-
číka. Při použití účelového daru 
je nutné dodržet § 30 odst. 3 zá-
kona č. 250/2000 Sb.

16. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U Dubu čerpání částky 
ve výši 62.990 Kč vč. DPH z fon-
du investic dle § 31 odst. 2a) zá-
kona č. 250/2000 Sb. na zakou-
pení interaktivní tabule.

17. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U Dubu čerpání část-
ky do výše 35.000 Kč vč. DPH 
z  fondu investic dle § 31 odst. 
2a) zákona č. 250/2000 Sb. na 
herní prvek – prolézací tunel.

18. Příspěvkové organizaci Mateř-

   

ská škola U Dubu čerpání částky 
ve výši 67.500 Kč vč. DPH z fon-
du investic dle § 31 odst. 2a) 
zákona č. 250/2000 Sb. na herní 
prvek sestava Předškolák.

19. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U Dubu čerpání část-
ky ve výši 2.840 Kč z  fondu in-
vestic dle § 31 odst. 2a) zákona 
č. 250/2000 Sb. na herní prvek 
– šplhací sestavu (doúčtování 
z roku 2015).

20. Ředitelce příspěvkové organiza-
ce Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí vyplacení odměny.

21. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o úpravu městského bytu u ná-
jemníka č.p. 485.

22. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  poskytnutí kuchyňské linky 
v  městském bytě u  nájemníka 
č.p. 244.

23. Námitky k předloženému,Návr-
hu na vyhlášení zvláště chráně-
ného území - Přírodní památ-
ka Orlice“, a  to změnu hranic 
chráněného území, nesouhlas se 
zákazem odstraňování padlých 
kmenů z koryta řeky a doplnění 
povolení vjezdu do chráněného 
území pro vozidla provádějící 
údržbu naučné stezky a  cyklo-
tras, dle přílohy.

24. Převod členských práv a povin-
ností v  Bytovém družstvu,Tý-
niště nad Orlicí – Sitiny, bytu 
č.33, Sitiny 757, Týniště nad Or-
licí z převodce bytu pana Jiřího 
Vondráčka, *** na nabyvatele 
paní Jitku Vondráčkovou, ***.

25. Smlouvu o  dílo č. SOD 
R609/2016 mezi městem Týni-
ště nad Orlicí a  firmou EMPE-
SORT, s.r.o., Valašské Meziříčí 
o  realizaci informačního pane-
lu pro měření rychlosti vozidel 
v obci Křivice v ceně 56.814 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

26. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
k  zakázce ev.č. 201477-1 mezi 
městem Týniště nad Orlicí a Ing. 
Jiřím Cihlářem, Choceň – „Re-
konstrukce ul. Zvoníčkova a Pod 
Stávkem“ a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

27. Vítěze poptávkového řízení fir-
mu Jiří Novák, Družstevní 920, 
Týniště nad Orlicí, na oplocení 
Mateřské školy U  Dubu, Druž-
stevní 938, Týniště n. Orlicí za 
cenu 161 111,50 Kč včetně DPH 
a ukládá starostce města smlou-
vu podepsat.

28. Vítěze poptávkového řízení fir-
mu IZOLPROTAN, s.r.o., ze 
dne 22.  10.  2015 na provedení 
hydroizolace bazénu pomocí 
hydroizolačního systému na 

koupališti v  Týništi nad Orlicí 
– brouzdaliště za cenu 271 000 
Kč bez DPH (režim přenesené 
daňové povinnosti) a ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

29. Vítěze výběrového řízení na za-
kázku Výměna výtahu u bytové-
ho domu č.p. 950 v Týništi nad 
Orlicí uchazeče pana Jiřího Frin-
tu, Dříteč 103, 533 05, za nejnižší 
nabídkovou cenu v Kč bez DPH: 
707 987 Kč a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

30. Vítěze výběrového řízení na za-
kázku Oprava střechy kotelny 
Na Bělidle v  Týništi nad Orlicí 
uchazeče Trucco sales compa-
ny, s.r.o., Roháčova 145, 130 00 
Praha 3, za nejnižší nabídkovou 
cenu: 296 305 Kč bez DPH (re-
žim přenesené daňové povin-
nosti) a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

31. Smlouvu o dílo č. 144 uzavřenou 
s firmou Nobi Austria, s.r.o., Brt-
nice na výměnu oken v knihov-
ně v  částce 74.388 Kč včetně 
DPH a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

32. Smlouvu o  dílo č. 145 uzavře-
nou s firmou Nobi Austria, s.r.o., 
Brtnice na výměnu dveří na po-
liklinice v částce v částce 89 706 
Kč bez DPH (režim přenesené 
daňové povinnosti) a ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

33. Smlouvu o  dílo č. 146 uzavře-
nou s firmou Nobi Austria, s.r.o., 
Brtnice na výměnu oken na po-
liklinice v částce v částce 135 906 
Kč bez DPH (režim přenesené 
daňové povinnosti) a ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

34. Smlouvu o dílo č. 147 uzavřenou 
s firmou Nobi Austria, s.r.o., Brt-
nice na výměnu dveří na objektu 
OV Rašovice v částce 46.474 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

35. Směrnici 2/2016 k zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
s platností od 23. 5. 2016.

36. Pachtovní smlouvu mezi měs-
tem Týništěm nad Orlicí a Kub-
cem Jiřím, *** na pozemky par. 
č. 1461/1, par. č. 1463/1,par. č. 
1460/2 a  část pozemku par. č. 
1462/3 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí za cenu 1900 Kč/ha/rok od 
01. 06. 2016 a pověřuje starostku 
smlouvu podepsat.

37. Smlouvu o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod pro 
Aqua servis, a.s., č. 4390023700 
a ukládá starostce města smlou-
vu podepsat.

38. Podání projektového záměru 
MŠ – město v rámci MAS NAD 
Orlicí, o.p.s. „Učíme se o přírodě 
v  přírodě“ v  předpokládaném 
rozpočtu 2 000 000 Kč a podání 

usnesení č. 42
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 23. 5. 2016

ZPRáVy Z RADniceZPRáVy Z RADnice
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projektového záměru „Chytré 
dítě“ v předpokládaném rozpoč-
tu 149 550 Kč a ukládá starostce 
města záměry podepsat.

39. Podání projektového záměru ZŠ 
v rámci MAS NAD Orlicí, o.p.s. 
„Rekonstrukce školní vývařov-
ny“ v předpokládaném rozpočtu 
2 – 3 mil. Kč a ukládá starostce 
města záměr podepsat.

40. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Šárce Látové, ***, na obdo-
bí od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 za 
podmínky vyrovnání závazků 
vůči městu Týniště nad Orlicí.

41. Prodloužení nájemní smlou-
vy panu Vladimíru Fikrovi, 
***, na období od 1. 6. 2016 do 
31. 5. 2019.

42. Rada města Týniště n/O  schva-
luje žádost Kulturního centra 
Týniště nad Orlicí o výjimku ze 
stanovené doby nočního klidu 
uvedené v  čl. 2 odst. 1 Vyhláš-
ky města Týniště nad Orlicí č. 
1/2012 k  zabezpečení a  ochra-
ny nočního klidu před hlukem 
a  vibracemi na území města 
Týniště nad Orlicí na konaní 21. 
ročníku swingového festiva-
lu a  stanovuje ji takto:  z  pátku 
3. 6. 2016 od 23:00 hod. na sobo-
tu 4. 6. 2016 do 2:00 hod., ze so-
boty 4. 6. 2016 od 23:00 hod. na 
neděli 5. 6. 2016 do 2:00 hod.

43. Přijetí zaměstnance do příspěv-
kové organizace Služby města 
Týniště nad Orlicí od 1. 7. 2016.

44. Zapůjčení stolů a  židlí včetně 
přepravy na charitativní akci Jiří 
Kamš na hřišti v Křivicích. Zú-
čtování nákladů bude provede-
no v rámci zúčtovacích listů.

45. Členy konkurzní komise na 
ředitelku MŠ – Město Bc. Ive-
tu Lukešovou – Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Mgr. 
Dagmar Anschlagovou – Česká 
školní inspekce, pí. Tošovskou 
Věru - MŠ – Město, pí. Ludmi-
lu Cabalkovou – odbor školství 
RK, Mgr. Ivanu Poláškovou, 
Pavla Nadrchala – za zřizovatele. 
Předsedou komise je Mgr. Ivana 
Polášková.

46. Záměr prodeje části pozemku 
parc.č. 484/1 a  části pozemku 
par.č. 443/5 v k.ú. Štěpánovsko.

B) Bere na vědomí

1. 1. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Geriatrické

2. centrum Týniště nad Orlicí.
3. 2. Zápis z  jednání Školské rady 

ZŠ Týniště nad Orlicí konaného 
dne 13. 04. 2016.

4. 3. Zápis z Valné hromady Lesní-
ho družstva Vysoké Chvojno ze 
dne 12. 4. 2016 včetně

5. informace zástupce města Týni-
ště nad Orlicí pana Pavla Nadr-
chala.

6. 4. Bere na vědomí informaci Ju-
raje Altofa – PORS ve věci výpo-
vědi z nájemního vztahu
s firmou Miko (Milan Kopecký).

c) Zamítá
 

1. 1. Žádost o  uzavření smlouvy 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a ŘSD ČR, Správa Hradec Králo-
vé, o právu provést stavbu na po-
zemcích v majetku města v rámci 
akce „Rozšíření I/11 v úseku Pet-
rovice – Týniště nad Orlicí (2+1).

2. 2. Žádost o spolupráci při vydání 
knihy Centra české historie, o.
p.s. o odkoupení 5 výtisků knihy 
ANTHROPOID – PRAVDIVÝ 
PŘÍBĚH.

D) ukládá

1. Zařadit do jednání ZM cenovou 
nabídku firmy CLIMASTYL č. 
516 0539B na osazení venkov-
ních žaluzií na Mateřské škole 
U Dubu za cenu 293 025 Kč bez 
DPH, tj. 354 560,25 Kč včetně 
DPH.

2. Odboru správy majetku zahájit 
jednání o  prodeji kabelového 
vedení VN 35 kV vedoucí z dis-
tribuční trafostanice RK_0340 – 
Týniště nad Orlicí - DUB I U MS 
do RK_0121 – Týniště nad Or-
licí-TYNISTE REVOLUCNI 
o celkové délce cca 1,144 km, vše 
v  k.ú. Týniště nad Orlicí s  ČEZ 
Distribuce, a.s.

3. Zařadit do jednání ZM žádost 
pana Milana Kopeckého o  pro-
placení částky 780 000 Kč v rámci 
rekonstrukce objektu č.p. 234.

4. Starostce města oslovit právní 
firmu ve věci porušení nájemní 
smlouvy panem Milanem Ko-
peckým v č.p. 234.

5. Provést veřejnosprávní kontrolu 
v měsíci červnu u příspěvkových 
organizací Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí a  Městská 
knihovna. Pověření ke kontrole 
vydá starostka města.

6. Zařadit do jednání ZM záměr 
prodeje části pozemku par. č. 
484/1 a  časti  pozemku par. č. 
443/5 v k. ú. Štěpánovsko.

A) schvaluje

1. 1. Rozpočtové opatření č.10. Dů-
vodem je havárie boileru v budo-
vě Polikliniky.

   

A) schvaluje
 

1. Návrh smlouvy o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu města Týniš-
tě nad Orlicí pro Sportovní klub 
Týniště nad Orlicí, Sokolská 865, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 
42885001 ve výši 1.950.000 Kč na 
celoroční činnost se zrušením čl. 
3, odst. 5 (zrušení de minimis), 
nakolik se nejedná o  veřejnou 
podporu.

2. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí pro Sportovní klub Tý-
niště nad Orlicí, Sokolská 865, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 
42885001 ve výši 1.950.000 Kč 
na celoroční činnost se zrušením 
čl. 3, odst. 5 (zrušení de minimis) 
nakolik se nejedná o  veřejnou 
podporu. V  případě ekonomic-
kých činností vykonávaných 
příjemcem podpory zajistí pří-
jemce v  odděleném účetnictví 
samostatné účtování a  sledování 
těchto činností. Ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

3. Rozpočtová opatření č.8/2016.

B) Zamítá

Odkup chaty postavené na po-
zemku parc.č. 6956/52 o  výměře 
53 m2, zapsaný na LV č.3202 pro 
k.ú. Holice v Čechách v podílovém 
vlastnictví města a obcí.

c) ukládá

Radě města zúčastnit se jednání 
valné hromady Sportovního klubu 
Týniště nad Orlicí, aby byl projed-
nán pro příští roky statut Sportov-
ního klubu a další možnosti finan-
cování.

Radě města projednat záměr pře-
vodu majetku Sportovního klubu 
do majetku města Týniště nad Or-
licí.

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

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

usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva města Týniště n. O. 

konaného dne 23. 5. 2016

usnesení č. 43
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 27. 5. 2016
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Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

BOTANICKÁ VYCHÁZKA DO 
ALBRECHTIC NAD ORLICÍ

proběhne 

v pátek 8. července 2016
Sraz účastníků v 15:00 u restaurace U Krbů.

Na Vaši účast se těší Honza Doležal 
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mimOúROVňOVé křížení se želeZnicí V týništi nAD ORlicí

   

„Palčivým problémem města, na 
který každodenně většina z nás nará-
ží, je bezesporu průjezd po místních 
komunikacích, především propojení 
Dubu a centra přes závory u věže“.

Proč bylo nutné to začít řešit

Doprava mezi městem a  Du-
bem, železniční přejezd a křižovatka 
u věže, k tomu několik významných 
skutečností a jejich vzájemné souvis-
losti, to bylo dost vážných důvodů, 
proč jsme se touto problematikou 
začali zabývat.

Rozvoj průmyslové zóny Škoda 
Auto v Kvasinách významně pomohl 
k realizaci nových nástupišť a k opra-
vě výpravní budovy na nádraží v Tý-
ništi. Modernizace železnice bude 
pokračovat dalšími etapami stavby. 
Druhou stranou mince bude vý-
znamný nárůst železniční dopravy 
v souvislosti s automobilkou. A to je 
pouze začátek.

Před dvěma roky byla, a pro mno-
hé je i dnes, skoro neznámým faktem 
připravovaná studie proveditelnos-
ti intenzifikace železniční dopravy 
v  úseku Choceň – Hradec Králové 
– Velký Osek. Dnes již lze v mediích 
postřehnout titulky, jako „úzké hrdlo 
na kolejích z Moravy do Prahy“, nebo 
„alternativa k prvnímu železničnímu 
koridoru je nezbytná“. O co jde? Že 
se to netýká našeho města? Skrývá se 
za tím požadavek na odklon náklad-
ní dopravy z hlavního koridoru, kte-
rý je přetížený. A také nutnost alter-
nativní trasy pro případ mimořádné 
události na hlavním koridoru mezi 
Prahou a Chocní. Výše zmíněná stu-
die proveditelnosti byla vloni dokon-
čena a na úrovni vládního usnesení 
byla pro zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace vybrána 
maximalistická varianta postupné 
realizace dvoukolejky v  trase Cho-
ceň – Hradec Králové – Velký Osek. 
Součástí obsáhlé studie je mimo jiné 
dopravní analýza nárůstu dopravy, 
která uvádí průjezd až 40 nákladních 
vlaků, několik set metrů dlouhých, 
denně. Ano, přes Týniště, přes pře-
jezd u věže.

K  tomu nárůst silniční dopravy 
ve městě obecně, s  předpokladem 
další bytové výstavby Na Podboří. 
Uvažovaná stavba průmyslové haly 
v prostoru Za Drahou, přičemž vyu-
žití této lokality, která je v územním 
plánu převážně určena pro podobné 
účely, je přímo závislé na nákladní 
dopravě. Již nyní je problematický 
příjezd nákladní dopravy do areálu 
bývalých ČSAD (HDB), do areálu 
bývalých Pian (Eco Container) a do 
sběrných surovin, přes město kolem 
věže. Stávající podchod pro pěší je 
rovněž překonaný dobou a pro mno-
hé není použitelný. Nyní stále ještě 
převažují zvednuté závory a je mož-
ný průjezd aut. V budoucnu bychom 
se dočkali opačného stavu. To je zase 
výhled pro silniční dopravu a  pro 
chodce.

Současná doba je obdobím po-
měrně velkých investic a  ze strany 
správce železniční dopravní infra-
struktury umožňuje realizovat velké 
záměry. V  případě přejezdu u  věže 
se však nejedná o  křížení se silnicí 
1., nebo 2. třídy, ale jde „o pouhý lo-
kální problém na místní komunika-
ci“. SŽDC, s. o., zde plánovala pouze 
rekonstrukci stávajícího stavu. Na 
rozdíl například oproti Žďáru nad 
Orlicí, kde by se v případě realizace 
dvoukolejky měl U  Tůmovky stavět 
nadjezd, protože se jedná o silnici 2. 
třídy. Zároveň je nyní období, kdy 
je otevřené řízení ohledně nového 
územního plánu města. To bylo již 
tolik důvodů, že jsme nemohli dále 
pouze přihlížet a potom do smrti če-
kat u šraněk.

co je potřeba řešit

Do značné míry to vyplývá z ob-
sahu prvního odstavce, proto již 
pouze rekapitulace.

Prostor Za Drahou zpřístup-
nit pro nákladní silniční dopravu 
mimo průjezd přes město a  mimo 
závory u  věže. Vyhledat prostor 
pro mimoúrovňové křížení s  že-
leznicí s  vhodným napojením na 
místní komunikace. Tak, aby byla 
maximálně řešena vnitroměstská 

   

doprava s vazbami na přilehlé obce. 
Tedy spojení severní části města za 
tratí s  centrem města, s  nádražím 
a jeho okolím. Jednoduchá trasa od 
Dubu směr Hradec Králové a zpět, 
což je převažující dopravní zatíže-
ní. A  také propojení okolních obcí 
a  města, kam se lidé potřebují do-
pravovat za lékařem, na poštu, na 
úřad, nebo na nákup. A samozřejmě 
propojení mezi přilehlými obcemi. 
To vše by mělo být bez zbytečné-
ho čekání u věčně stažených závor. 
Všichni přece dneska spěcháme.

Tranzit ve směru Opočno – sil-
nice I/11 a  zpět přes město je již 
dnes pro nákladní dopravu zame-
zen dopravním značením, které má 
v pravomoci město, protože průjezd 
městem je přes městské komunika-
ce. Pro tento účel již nyní dostateč-
ně slouží trasa přes Dlouhou louku 
a Lípu. A není důvod na tom coko-
liv měnit.

Situaci jsme rovněž konzultovali 
na odboru dopravy a odboru územ-
ního plánování Královéhradeckého 
kraje v souvislosti s již dříve uvažo-
vaným severovýchodním obchva-
tem města od Křivic k benzince Na 
Vokliku. Jedná se o  variantu, která 
nemá na úrovni kraje podporu 
a o její realizaci se vůbec neuvažuje. 
A  především, vůbec to není řešení 
pro Týnišťáky.

co dosud proběhlo

Jenom namátkou výběr toho nej-
důležitějšího.

V  únoru 2015 jsme společně 
s  dalšími fyzickými a  právnický-
mi osobami předložili 9 podnětů 
a  připomínek k  návrhu nového 
územního plánu města, z  nichž 3 
se zabývaly výhradně dopravou 
ve městě. V březnu 2015 proběhla 
veřejná prezentace návrhu ÚP, kde 
byli podrobně seznámeni přítomní 
zastupitelé a  veřejnost s  předlože-
nými návrhy a připomínkami. Ná-
sledoval dopis všem zastupitelům 
města „Teze k  problematice řešení 
dopravy ve městě“. Opakovaně 
jsme osobně kontaktovali členy 
rady města a  zastupitelstva města, 
kde jsme je argumenty přesvěd-
čovali, aby byl dané problematice 
přiložen patřičný význam. Některé 
počáteční reakce byly skeptické.

Následoval posun, když nás 
v červenci 2015 rada města, na ná-
vrh zastupitelů za nejsilnější stra-
nu v  zastupitelstvu, jmenovala do 
komise pro územní plán. Od této 
chvíle naši činnost a postup města 
vzájemně koordinujeme s paní sta-
rostkou a s vedoucím odboru sprá-
vy majetku města. 

...pokračování na str. 9
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... pokračování ze str. 8
Dávali jsme podněty k uskutečně-

ní jednání mezi městem a  vedením 
SŽDC, s. o., mezi generálním ředitel-
stvím SŽDC, s. o., a náměstkem pro 
dopravu hejtmana Královéhradecké-
ho kraje Ing. Karlem Janečkem. 

Každá zmínka o problému s pře-
jezdem v Týništi měla svůj význam. 
Připravovali jsme koncepty kore-
spondence a  opakovně poukazovali 
na nutnost, aby město nechalo zpra-
covat odbornou a  nezávislou studii 
možného křížení přes železnici ve 
městě, která bude podkladem pro 
další jednání. V opačném případě by 
to mohlo skončit tak, že správce že-
leznice zrealizuje pouze rekonstrukci 
kolejiště a  stávajícího přejezdu, což 
by mělo pro město fatální následky. 
Na dlouhé roky by to prakticky zne-
možnilo řešit tento problém, protože 
do nového kolejiště by nebylo možné 
zasáhnout tak složitou stavbou, ja-
kou je podjezd nebo nadjezd.

Iniciovali jsme informativní setká-
ní se zástupci projekční organizace 
SUDOP, a.s., ze kterého vzešla nabíd-
ka na zpracování vyhledávací studie 
křížení komunikace se železniční 
tratí. V  prosinci 2015 zastupitelstvo 
města schválilo zadání vyhledávací 
studie, jejímž tématem bylo řešení 
problému v  rozsahu dle bodu 2, ve 
více variantách, tak, aby zastupitelé 
města měli možnost porovnání a vý-
běru nejvhodnějšího řešení. Aby stu-
die měla reálné rozměry a stavba byla 
realizovatelná, bylo nutné finální ob-
sah studie projednat s hlavním hrá-

čem, tedy na generálním ředitelství 
SŽDC, s. o., jejíž účast na realizaci 
bude klíčová. To bylo jasné od začát-
ku, že to nemůže být stavba města. Po 
společném jednání SŽDC, s.o., před-
pokládá, že celou problematiku bude 
řešit jako součást přípravy a realizace 
stavby modernizace dráhy. A  to je 
zásadní zpráva. Spoluúčast města se 
předpokládá a její forma se bude ještě 
upřesňovat.

ideový záměr, vybraná varianta, 
realizace

Dokončenou studii za firmu SU-
DOP, a.s., představil osobně její od-
povědný projektant na zastupitelstvu 
města dne 25.  4.  2016. Z  možností, 
které tato studie navrhuje, zastupi-
telé města schválili hlasem všech 
přítomných zastupitelů tři zásadní 
usnesení, jejichž doslovný text byl 
otištěn v předešlém zpravodaji města 
6/2016. Shrnuto, jedná se o následu-
jící.

Pro mimoúrovňové křížení se 
železnicí byla vybrána varianta C1 
podjezd v trase dle přiložené situace 
na obálce zpravodaje, v  kombinaci 
s variantou A1, což je plnohodnotný 
úrovňový přejezd u  Elitexu v  místě 
stávajícího přejezdu. Tento přejezd 
bude sloužit především pro nákladní 
dopravu do prostoru Za Drahou. Od 
haly Assa Abloy k němu bude vybu-
dovaný částečně nový příjezd s pro-
tihlukovou stěnou.

V  podjezdu bude jednostranný 
chodník a v místě zrušeného přejez-

du u  věže nový bezbariérový pod-
chod s  rampou pro chodce a  pro 
cyklisty. Vše podle dalšího upřesně-
ní. Jedna z možných variant podcho-
du je na obálce zpravodaje. Jistě jste 
zaznamenali významný moment, 
kterým je zrušení stávajícího přejez-
du u věže. Ale bez toho to nepůjde. 
Není možné realizovat velkou inves-
tici do podjezdu a podchodu a vedle 
toho ponechat úrovňový přejezd. Je 
to jasná a logická podmínka SŽDC, 
s. o., která se městu vrátí vyřešením 
problému a  především zainvestová-
ním podstatné části stavby, ze strany 
správce železniční infrastruktury.

Vybraná varianta bude předmě-
tem veřejného projednání územní-
ho plánu města a následně do něho 
bude zapracována, jako veřejně pro-
spěšná stavba. O tom rovněž zastupi-
telé rozhodli.

Všechny další technické detaily 
se budou řešit a upřesňovat v nava-
zující projektové dokumentaci. Jed-
ná se například o  způsob napojení 
na místní komunikace (průsečné, 
nebo okružní křižovatky), využití 
okrajových ploch, řešení podchodu, 
specifické požadavky pro příležitost-
nou dopravu nadměrných nákladů 
z firmy Ingtop a mnoho dalších zá-
ležitostí.

Na začátku se mnozí ptali: 
„…a  kde to chcete mít…?“. Vzhle-
dem k  tomu, že se jedná o  poměr-
ně velkou stavbu v  zastavěné části 
města, je to svým způsobem zázrak, 
že se našla reálná lokalita a rýsuje se 
možné řešení. Přes veškerou snahu 

uvažovaná trasa zasahuje částečně 
do pozemků, které jsou ve vlastnictví 
jedné fyzické a jedné právnické oso-
by, pokud nebudeme brát v  úvahu 
pozemky ve vlastnictví SŽDC, s. o., 
ČD, a.s., a města. Je nadevše jasné, jak 
závažná a citlivá osobní záležitost je 
to pro dotčené osoby. V tomto smy-
slu ji bude potřeba řešit. Na druhou 
stranu by byla škoda, kdyby to mělo 
zkomplikovat historickou možnost 
změnit Týniště.

Jen těžko dneska někdo řekne zá-
vazný termín realizace. Jsme na za-
čátku. Podle informací ze SŽDC, s. 
o., se realizace dalších etap moderni-
zace kolejiště v Týništi, jejíž součástí 
by mělo být mimoúrovňové křížení, 
předpokládají za 5 až 7 roků. A to je 
za chvíli.

Byla by škoda propásnout 
historickou možnost změnit 
naše město

V  každém případě se bude jed-
nat o složitou stavbu, jak v samotné 
přípravě, tak při  její realizaci. Avšak 
jedná se o stavbu, bez které by naše 
město v budoucnu mohlo jen těžko 
fungovat. Podstatné je, že byl celý 
proces zahájen. Měl by to být společ-
ný zájem občanů a především všech 
zastupitelů města. Jen to nepokazit.

„Jedná se o dlouhodobé, avšak pro 
občany města důležité řešení, nad 
kterým je nutné přemýšlet již nyní“.

Michal Vik a Stanislav Štěnička
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„AŤ Je tePlO neBO ZimA, cViČení Je VžDycky PRimA“

mš městO - Děti V DOPRAVním PROVOZu

Tímto zvoláním začíná naše téměř 
každoroční „Olympiáda“ mateřské 
školy Město. Předchází jí však spous-
tu příprav. Ale začneme trochu histo-
rií, protože olympiáda je na naší ma-
teřské škole již tradicí. V  roce 2002 
nám jedna maminka (paní Kuklová) 
vnukla myšlenku, že bychom mohli 
pro všechny děti uspořádat olympiá-
du. Nebyla to snadná věc, vše promy-
slet, naplánovat, dořešit…a ve všem 
nám paní Kuklová vydatně pomá-
hala. Nakonec se vše zdařilo a první 

V  rámci každoročního tema-
tického celku naší mateřské školy 
„Děti v  dopravním provozu“, si 
paní policistka Z. Pálová připravila 
besedu pro předškolní děti, která se 
konala v  městské knihovně. Děti 
zde byly řádně a zábavnou formou 
poučeny o tom, jak se správně cho-
vat na přechodu pro chodce – o po-
užívání reflexního oblečení, vest 
a  terčíků, o  pravidlech silničního 
provozu a řešení dopravních situa-
cí, jak se zachovat při setkání s cizí-
mi lidmi atd. Nechybělo ani důle-

    

ročník proběhl bez problémů. Od té 
doby téměř každoročně touto olym-
piádou završujeme školní rok. Máme 
pět tříd a kruhů na olympijské vlajce 
je také pět a proto každá třída má svůj 
kruh a svoji barvu (a svůj světadíl).

V  určený den to ve školce bzučí 
jako ve včelím úle. Děti se převlékají 
do triček příslušné barvy a připravu-
jí se i rekvizity příznačné pro každý 
světadíl. A  pak už jen stačí vyrazit. 
Průvod dětí oblečených ve sportov-
ním prochází náměstím kolem školy 

(kde nám vydatně fandí školní děti) 
a  pokračuje směrem ke stadionu. 
A  tady to nastane – vyvěsíme vlaj-
ku, slíbíme sportovat v  duchu „fair 
play“ a pak už je vše v plném prou-
du. Máme pět stanovišť a každá třída 
začíná na určeném stanovišti a  po 
skončení odchází k  dalšímu. Běhá-
me, skáčeme do dálky, házíme míč-
kem, skáčeme v pytli a nosíme míček 
na tácku. Vše jsme přizpůsobili dě-
tem, takže i jednotlivé disciplíny jsou 
přiměřené věku dětí a  rozvíjí nejen 

rychlost, ale i obratnost a vytrvalost.
Myslíme si, že by jeden z  našich 

nejlepších sportovců Roman Šebrle 
měl velkou radost z  našich malých 
sportovců. Děti sportují s nadšením 
a  z  úcty k  němu označujeme naši 
olympiádu jako „Šebrleho pětiboj“. 
Letos proběhl již 14. ročník a  dě-
kujeme nejen panu Pokornému za 
perfektní přípravu stadionu, ale i ro-
dičům, kteří nejen fandili, ale i  po-
máhali.

Bc. Zdeňka Veselková

    

žité poznávání dopravních značek 
a také kontrola správného vybavení 
cyklisty a jeho jízdního kola – důle-
žitost ochranné přilby. Jízda na kole 
je pro většinu dětí velmi oblíbenou 
zábavou. Proto po besedě v knihov-
ně přichází na řadu praktická část, 
na kterou se všechny děti těší nej-
více. Jak jinak si vyzkoušet jízdu na 
kole či koloběžce „naostro“ podle 
dopravních značek, než si nasadit 
přilby, nasednout na kolo a společ-
ně vyrazit na dopravní tréninkové 
hřiště pod vedením paní policistky 

a  dozorem p. učitelek. Děti se zde 
rozdělily na dvě skupiny – cyklisté 
a chodci. Cyklisté si nejdříve celou 
trasu, v  doprovodu p. policistky, 
pomalu prošli pěšky, poté projeli 
na svých kolech, a  když ovládali 
bezpečně všechny dopravní znač-
ky a  zorientovali se v  dopravních 
situacích, začali po přechodech 
přecházet chodci, na které museli 
cyklisté brát zřetel. Skupiny se ně-
kolikrát vystřídaly a někdo si mohl 
dokonce vyzkoušet roli policisty. 
Oblečený v policejní vestě pak do-

hlížel na cyklisty, zda dodržují pra-
vidla provozu, především dopravní 
značku „stop“. Děti si dopoledne 
na dopravním hřišti velice užívaly 
a získaly nové zážitky, což je vždy ta 
nejcennější odměna pro paní uči-
telky. Mateřská škola Město tímto 
vřele děkuje za spoluúčast na těchto 
akcích Městské knihovně a  Měst-
ské policii, p. Pálové, v Týništi nad 
Orlicí. Těšíme se na další úspěšnou 
spolupráci v novém školním roce.

Johana Matušková, Dis.



mš městO - Dětský Den AneB letí BuBlinA

Letošní ročník Dětského dne byl 
ve znamení bublin, koulí, kuliček, 
vrtulí a  všeho, co nějakým způso-
bem má co do činění s rotací.

A jelikož počasí hrálo v náš pro-
spěch, s  nadšením jsme zhlédli 
divadélko „one man show“ pana 
Pařiny „ O  drakovi, který neuměl 
říkat R“. Před pasováním na ško-
láky, kterých letos bylo 42, jsme si 
zazpívali se sborečkem a pak hurá 
do soutěžení.

Z  proužků papíru jsme vyrobili 
kouzelnou létací vrtulku. Trochu se 
nám zamotala hlava při sledování 
trasy kuličkové dráhy. Zkusili jsme 
si chytit rybu. Zavřít se do gigantic-
kých bublin.

A nakonec upéct „ Jarní závitek“ 
v pekárně „U dvou kulatých dam“.

Všichni jsme z  prožitého dne 
měli příjemný pocit a  moc se tě-
šíme na příští nepochybně stejně 
bohatý.
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mAteřské centRum RAtOlest

DAlší Akce V ČeRVenci:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC čeRveneC

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

1. 7. Pátek Fitmami
Tvořílci a Herna

 
9:30-12:00

Herna 15:00-18:00

Týden:
4. 7.–8. 7. MC zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:
11. 7.–15. 7.

Po-Pá
Příměstský tábor s výukou angličtiny.

středa 13. 7. :
návštěva knihovny (dětské oddělení)
9-12 hodin a 13-17 hodin + hraní 
společenských her (pexeso a Ubongo)

čtvrtek 14. 7.
 
Odpolední tvořivá dílna
pro rodiny – keramika 16:00-19:00

Týden:
18. 7.–22. 7.

Pondělí 18. 7.
dopolední HeRnA

středa 20. 7.
dopolední HeRnA

 
9:30-12:00
 
 
9:30-12:00

Pondělí 18. 7.
HeRnA

středa 20. 7.
HeRnA

čtvrtek 21. 7.
večeRní dílnA od 20:00

15:00-18:00

15:00-18:00

od 20:00
Týden:
25. 7.–29. 7.

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi. Téma:
Povolání a dopravní prostředky,
9-18 hodin, MC nebo výlety

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi.

■ 11. – 15. 7. (Po-Pá) – Příměstský tábor s výukou angličtiny.
■ 14. 7. (Čt) Odpolední tvořivá dílna – keramika od 16 hodin.
■ 21. 7. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., 
 téma: savování a batika
■ 25. 7. – 29. 7. (Po-Pá) - Příměstský tábor pro rodiny s dětmi (pro ro-

diče s dětmi, 9-18 hod., společné téma s tvořením, hry, výlety…):
 Téma – Povolání a dopravní prostředky, návštěva hasičů, policajtů, sa-

nitka, autobus, vlak…výlet do Hradce na loď…), více informací + při-
hláška je v MC Ratolest.

Plánujeme:
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!
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sPOleČenská kROnikA

ČeskOBRAtRská cíRkeV eVAngelická

„Toto praví Hospodin: Stůjte na 
cestách a vyhlížejte, ptejte se na stez-
ky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? 
Vydejte se po ní a vaše duše nalez-
nou klid.“

Jeremiáš 6,16

Zejména nyní, v  čase školních 
prázdnin a  dovolených, se víc než 
kdy jindy zabýváme hledáním správ-
né cesty. Ať již cesty jako prostřed-
ku k  cíli, kterým je např. dovolená 
u  moře, nebo cesty jako cíle, např. 
pěkná projížďka s  dětmi na kole 
nebo vlakem.

Prorok Jeremiáš v dnešním textu 
ohlašuje Hospodinovo slovo Izraeli. 
Jsou v něm čtyři činnosti: stát na ces-
tě, vyhlížet, ptát se na cestu a někam 
se vydat.

Takže zastavme svůj často těkavý 
poklus od ničeho k ničemu. Pojďme 
si teď uvědomit každou z  těch čtyř 
činností, co potřebuje a jak probíhá. 
Chuť věci reflektovat je tím stáním 
na cestě. Zastavením se. Podívejme 
se, odkud vycházíme, lidsky, spole-
čensky, vírou. Pak se pojďme zamy-
slet nad tím, kam míříme, k  čemu 
máme právě teď v životě nakročeno. 
A ptejme se, zda je ta (kým a proč) 
vyšlapaná cesta, po které jdeme, 
dobrou cestou právě nyní pro nás. 
Pak se po té cestě vydejme a nalezne-

me místo odpočinku. Protože v tom 
našem hemžení je místo odpočin-
ku pro naši duši, ten pokoj Kristův, 
přesně ten lék a pomoc, kterou nut-
ně potřebujeme.

Hospodine, kéž se projeví tvé 
milosrdenství a  potěší nás, kéž nás 
zahrne tvé slitování a  budeme žít. 
Amen.

Píseň:
1. Oči všech se upírají s důvěrou 

k  tobě, Pane, a  ty jim dáváš pokrm 
v  pravý čas. Ty otvíráš svou ruku 
a naplňuješ každého tvora požehná-
ním.

2. Sláva budiž Hospodinu, sláva 
mu buď na věky, Pane náš, rozvesel 
se v  skutcích svých. Já zpívati mu 
budu, já zpívat budu chvály a žalmy 
Bohu svému.

Píseň z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku č. 613 Oči všech se upírají 
(nápěv Petr Eben, text podle žalmu 
104)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  červenci (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

10. 7. – 10.30 h bohoslužby
24. 7. – 10.30 h bohoslužby

Jaroslav Matuška

     

životní jubilea:

92 let Miloslava Kovaříčková

85 let Vlasta Maralíková
 Jana Krugová

80 let Danuše Bukačová

Vítáme na svět:

Josef Bodenberger
Bedřich Ježek
Adéla Měšťanová
Vincent Šubotník
Anežka Daňková
Rozálie Nagy
Anna Shinová
Berenika Šponarová

Rozloučili jsme se:

Marie Čiháková (78)
Bohuslav Karlík (84)
Vlasta Tyčová (89)
Jiřina Hlaváčková (91)

Poděkování

Všech gratulantů k  narozeni-
nám si vážím a děkuji.

Helena Kubrtová

Srdečně děkuji městskému úřa-
du, Sboru pro občanské záležitosti 
– paní Sekyrové a paní Gavulové 
a členům Klubu důchodců – měs-
to za blahopřání a  dárky k  mým 
narozeninám.

Ladislav Morávek

Srdečně děkuji městskému 
úřadu a  Sboru pro občanské zá-
ležitosti – paní Michálkové a paní 
Švábové za přání k  mým naroze-
ninám.

Zdislava Štěpánková

Dobrovolní bezpříspěvkoví 
dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, 
plazmu nebo součásti krve ze své 
vlastní vůle bez nároků na finanč-
ní odměnu.

Mezi obyvateli našeho města 
nejsou jen nositelé medailí prof. 
Janského za 10, 20, 40 odběrů, ale 
i nositelé zlatých křížů za 80, 120, 
160 odběrů.

V roce 2015 získali ocenění tito 
dárci:

Zlatou plaketu za 40 odběrů Va-
jglová Petra a Toman Otakar

Zlatý kříž za 120 odběrů Hla-
vatý Pavel, Ficenc Josef, Hlaváček 
Karel, Laszlóová Eva

Všem patří dík za to, co dělají 
pro všechny z nás.

Za Červený kříž
Mgr. Milena Herelová

Vzpomínka

Dne 14.  7.  2016 uplyne 10 let, 
kdy nás opustil náš milý tatínek, 
dědeček a  pradědeček p. Novák 
Jan.

Stále vzpomínají synové Jan, Jiří 
a dcera Lenka s rodinami.

„Kdo Tě znal, vzpomene, kdo 
Tě měl rád, nikdy nezapomene“

Dne 9. července 2016 vzpome-
neme již 15. smutné výročí, kdy 

navždy odešla od všeho, co měla 
ráda, paní Oli Čepelková.

Kdo jste ji znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná zarmoucená 
rodina.

Dne 18. 7. 2016 tomu bude již 
20 smutných let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a  dědeček  pan Vladimír Rů-
žička.

Kdo jste ho znal, zavzpomínejte 
s námi.

Stále vzpomínají manželka Eva 
a rodiny Nedomanská 

a Rydrychova.

 
 

 

 

Spolek Péče o duševní zdraví středisko Rychnov nad Kněžnou  
Vás zve v rámci svých aktivit na dlouhodobou akci  

 

PROGRAM PRO DOBRÉ ZDRAVÍ 

 

Léčíte se s duševní nemocí a: 

- chcete si zlepšit tělesnou kondici? 
- chcete udržet svoji váhu nebo se potýkáte s nadváhou? 

- chcete se dozvědět více o vhodných stravovacích návycích? 

Termín: září 2016 – duben 2017 

Celkem 12 setkání 2x měsíčně 2-2,5 hod. ve skupině 4-12 osob 

Program je pro účastníky ZDARMA. 

 
Informační schůzky: 
Pondělí: 27. 6. 2016 od 15 hodin, 29. 8. od 15 hodin 
Středa: 29. 6. od 9,30 hodin, 20. 8. od 9,30 hodin  
v kanceláři Péče o duševní zdraví, středisko Rychnov n. K. 
Panská 1492, Společenské centrum 2. patro 
 

Bližší informace podá Mgr. Dušan Lacko, telefon: 773 915 747,  
email:   dusan.lacko@pdz.cz  
 
 

Aktivity sdružení jsou součástí projektu Služby sociální prevence v 
Královéhradeckém kraji IV 



DOVOlená JAkO náZeV liteRáRníhO DílA
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V dnešní době je dovolená dána 
pracovně právním vztahem zakot-
veném v Zákoníku práce. K tomuto 
tématu u  nás naleznete odbornou 
literaturu, kromě Zákoníku práce 
i publikaci od

Evy Špundové: Dovolená na zo-
tavenou.

Mezi nejkrásnější dovolené patří 
určitě i ta mateřská. Čím dál častěji 
to není jen výsada žen, ale přibývá 
mnoho mužů, kteří si mateřskou 
dovolenou vyzkouší. Je to pro ně 
určitě velká zkušenost. Některé 
z  nich to inspirovalo natolik, že 
o tom napsali knihu.

Hrubý, Filip: Táta mezi žirafami: 
plínky, lvi a Masajové, aneb 365 dní 
na mateřské dovolené v Keni

Manželku pověří pracovními 
úkoly v  Keni. Má dvě možnosti: 
buď přesvědčit manžela, aby pře-
vzal její roli, nebo lukrativní nabíd-
ku odmítnout. Humornou formou 
autor popisuje své poslání.

Landsman, Dominik: Deníček 
moderního fotra 1. a 2.

Jak to může vypadat, když se 
muž ocitne na mateřské dovolené? 
Deníček moderního fotra vznikl 
na základě úspěšného blogu, který 
autor založil s příchodem prvního 
dítěte. Věren názvu popisuje zá-
žitky, situace a  strasti obyčejného 
„chlápka“ odvedle, kterému se na-
rodil první syn. Zprvu nezúčast-
něný fotr, který miminko zažívá 
trochu zdálky, se brzy stává „otcem 
na mateřské dovolené“ a s tím také 
začíná boj o přežití obou a zacho-
vání rodinného blaha…

Další knihu, kterou vám chci 

představit je:
Šmolka, Petr: Jak přežít mateř-

skou
Kniha, která vás spolehlivě pro-

vede zrádnými úskalími několika 
náročných životních etap - zejmé-
na obdobím mateřské a  pozdější 
rodičovské dovolené, která patří 
mezi obtížné fáze rodinného živo-
ta. Dosavadní zvyklosti je třeba ná-
hle přizpůsobit nově vzniklé situaci 
a přitom se nedostává spolehlivých 
rad. Známý psycholog a manželský 
poradce vám přináší ty nejúčinněj-
ší zásady, jimiž lze některým trápe-
ním předcházet, a zároveň popisuje 
postupy, které vzniklé problémy 
mírní či odstraňují.

Holden, Sam: Deník zoufalého 
otce na dovolené

Pokud jste trochu škodolibí 
a  máte radost, že ty nevychované 
děti nejsou vaše, začtěte se do této 
knihy…

Franta, Karel: Dovolená s  Fran-
tiškem Nepilem

Na úvod autor přidává hezkou 
myšlenku: „Je známo, že člověka 
nejlépe poznáte na dovolené, na 
vojně, a vůbec nejlepší je prý pro-
žít několik let s  někým na pustém 
ostrově jako trosečník. Františka 
jsem poznal na dovolené. Jsem 
přesvědčen, že s  Františkem bych 
klidně ztroskotal, jako Robinson. 
Měl bych jej nejenom jako Pátka, 
ale i jako Sobotu a Neděli.“

Valešová, Květa: Francouzština: 
dovolená? Vezmi mě sebou

Dobrý nápad, kdy se začít učit 
jazyk…

Heldt, Dora: Dovolená s tátou
Dle recenze kniha, jako dělaná 

   

na letní lenošení…
Dandová, Dagmar: Já, Julie a do-

volená
Pokud se chcete o  dovolené za-

smát, sáhněte po této knize.
Hošková, Blanka: Kamilenky
Nová česká autorka a její román 

odehrávající se o dovolené.
Fürnberg, Louis: Dovolená
Společenský román z  pohraničí 

v 30. letech.
Řepa, Jeroným: Dovolená na 

vodě
Možná přijde vhod i kanoistická 

příručka!
Dard, Frédéric: Dovolená jako 

stehno
Detektivní příběh, v  němž při-

bývá mrtvol tak, jak se vrah bojí 
prozrazení. Vyšetřování se ujímá 
sympatický komisař San-Antonio, 
idol žen.

Tursten, Helen: Revír
Mladá policistka Elma si bere 

dovolenou na lov v divoké přírodě, 

čeká ji tam však velké drama.
Fojtová, Věra: Tramín s příchutí 

krve
Vinařská krimi, kdy kapitán 

Hrubý musí řešit případ v době své 
dovolené.

Doyle, Craig ed.: Cestování po-
dle kalendáře

Knihu napsal moderátor televize 
BBC. Uplatnil v ní velké cestovatel-
ské zkušenosti a představuje mno-
ho míst, která pracovně navštívil. 
Sestavil ji tak, že v  daném měsíci 
roku doporučuje určitou lokalitu. 
Přijďte načerpat inspiraci, přede-
vším na červenec a srpen, což jsou 
měsíce na dovolenou nejvhodnější.

Na cestování se můžete co nejlé-
pe připravit také s pomocí průvod-
ců. Máme pro vás připravenou na-
bídku do nejrůznějších koutů světa.

Přejeme pěkné slunečné dny, 
bohaté zážitky, šťastné návraty a na 
viděnou v knihovně!

Věra Bouzková

Půjčovní doba knihovny o prázdninách
Dospělé oddělení
Pondělí  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Dětské oddělení
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Prázdninová knihovna nejen pro děti
Městská knihovna si pro vás na letní prázdniny připra-

vila šest zábavných středečních dní.

•	13. července - hraní společenských her  
(zahrajeme si hry od pexesa až po Ubongo)

•	20. července - Vyrábění (celý den bude pro děti při-
pravena výtvarná dílnička)

•	27. července - kvízování o ceny  
(vědomostní hrátky procvičí vaše hlavičky)

•	3. srpna - kreslení s odměnou (pojďte s námi malo-
vat a přitom si spolu hrát, tři nejhezčí obrázky získají 
věcnou cenu)

•	24. srpna - hádankování  
(pojďte si procvičit bystrost a vyhádat si odměnu)

•	31. srpna - Pohádková cesta (zopakujte si pohádky, 
projděte se říší pohádek a nakonec zkuste štěstí v tom-
bole)

Půjčovní doba o prázdninách je každou středu  
8 - 12 a 13 – 16 hodin.
Přijít mohou děti, sourozenci, rodiče, prarodiče, tety 
i strýčkové a všichni, kdo si rádi hrají.

Těšíme se na vás!!!

 
 

 

 

Program pro dobré zdraví 
Asi v každé době platí pravidlo „ve zdravém těle, zdravý duch“. Lidé s duševním onemocněním se 
nezřídka potýkají s neduhy jako nadváha a špatný životní styl. Často se tak děje pod vlivem nemoci. 
Spolek Péče o duševní zdraví, středisko Rychnov nad Kněžnou, pro lidi s duševním onemocněním 
pořádají dlouhodobou akci Program pro dobré zdraví. Při pravidelných setkáních se účastníci programu 
zaměří na zlepšení tělesné kondice a vhodné stravovací návyky. Akce bude probíhat v sídle 
rychnovského střediska Péče o duševní zdraví na adrese Panská 1492, Společenské centrum 2. patro. 
Besedy budou probíhat v období září 2016 až duben 2017. Celkem jich proběhne dvanáct, dvakrát 
měsíčně po dvou hodinách. Pro účastníky je program zdarma.  

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Dušana Lacka, email: dusan.lacko@pdz.cz, telefon: 773 915 747. 
Informační schůzky proběhnou v pondělí: 27. 6. od 15 hodin a 29. 8. od 15 hodin dále ve středu: 29. 6. 
od 9,30 hodin a 20. 8. od 9,30 hodin. 

Péče o duševní zdraví, z. s.  
„POMÁHÁME LIDEM ŽÍT S DUŠEVNÍ NEMOCÍ“ 
Aktivity sdružení jsou součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 
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temnO se PřeD VyPRODAné hleDiště VRátilO V nAPROstém klíDku

V  sobotu 28.  května zažilo  Tý-
niště nad Orlicí premiéru nastu-
dování divadelní hry Eugenia 
Szybala s  názvem Klídek. Před 
vyprodaným hledištěm se v  Kul-
turním domě představili herečky 
a herci skupiny Temno souboru Ji-
rásek v parodické komedii vyprá-
vějící o poněkud zpackané rodin-
né oslavě žen jedné třígenerační 
rodiny. Do původního scénáře při-
tom sáhla režisérka Eva Drábková 
připsáním několika scén zejména 
pro mužské role. V  tomto ohledu 
vynikla zejména taneční čísla, ke 
kterým nazkoušela choreografii 
Jiřina Bednářová.

O  bohatém a  činorodém diva-
delnictví v  Týništi netřeba disku-
tovat. Letos to potvrdily již dvě 
premiéry, jak hra Lobista nového 

    

souboru Harašení principála Jiří-
ho Tůmy, tak výpravná hudební 
komedie Nejkrásnější válka, kte-
rou nastudoval soubor Jirásek, 
a  která měla premiéru v  dubnu 
tohoto roku. Před divadelními 
prázdninami tedy k  tomu přibyla 
nová, nikoli nešťastná třináctá hra 
skupiny Temno. Premiéru měla 
netradičně v  sobotu, ovšem i  tak 
se divadelní skupině podařilo bez 
problémů vyprodat kulturní dům, 
že jsme ani nemuseli ve městě pla-
kátovat reklamní plochy.

Nová divadelní hra je napsá-
na hned na několik rolí. Téměř 
stejně prostoru v  ní dostává pět 
hereček představujících tři gene-
race rodiny – roli babičky Amálie 
se zhostila Eva Bartošová, dcer 
Anny a  Albíny Laďka Šťovíčková 

a  Lea Stolínová, nejmladší rodin-
nou generaci si vystřihly v  rolích 
ustrkované Anežky a  naopak ex-
travertní Alice Alena, resp. Petra 
Šalatová (pro druhou jmenovanou 
jde o první velkou roli ve hře sku-
piny Temno). Mužští protagonis-
té, kteří se na podiu neobjevují 
tak často, ovšem skvěle sekundují 
a bez jejich přispění a hereckých či 
tanečních čísel by hra nebyla tím, 
čím je. Jak divadelní bratři David 
Šalata a  Jirka Novák alias bratři 
Juráčkové či David Derner v něko-
lika rolích postav deus ex machina 
vyjasňující a  posouvající děj, do-
kazují, jakou má soubor v jednot-
livých hercích tvořící celek sílu.

Podobně jako v  předchozích 
hrách Temna jde i v Klídku o hru 
ze soudobého prostředí a  jejím 

poselstvím je zamyšlení nad naším 
jednáním a někdy značně prvoplá-
novými zálibami, které současnost 
nabízí. Některé scény opět Eva 
Drábková přímo vepsala do pro-
středí Týniště a  okolí a  v  kultur-
ním centru nikdo nepochybuje, že 
kus bude stejně úspěšný jako dva-
náct her předešlých. První ovace 
mimo naši obec herci slavili hned 
týden po premiéře při představení 
ve Společenském domě města Sol-
nice. My, domácí, se na hru může-
me znovu těšit v rámci divadelní-
ho podzimu.

Tomáš Kavka,ředitel  
Kulturního centra

Fotogalerii naleznete na poslední 
straně obálky

VeteRináRní ORDinAce ARgO RADí…

   

Máme tu prázdniny, mnozí 
z  nás plánují společnou dovole-
nou i  se  svým zvířecím kamará-
dem. Pro cestování po ČR postačí 
zdravotní průkaz s  potvrzenými 
údaji o vakcinaci a případné me-
dikace léků. Co obnáší vycestová-
ní do zahraničí, jsme popisovali 
v minulém čísle zpravodaje. Ať už 
jedete na dovolenou nebo vyrá-
žíte na jednodenní výlet, můžou 
se hodit alespoň základní potře-
by pro poskytnutí první pomoci 
našemu chlupáčovi. Většina z nás 
si vozí s  sebou různé druhy léků 
pro případ, že nám není dob-
ře nebo se nám přihodí zranění. 
Nezapomínejme proto, že i  zvíře 
se může cítit „pod psa“. Tyto zá-
kladní potřeby se ale neztratí mít 
i  běžně doma pro případ nouze, 
nikdy nevíte, kdy se vám můžou 
hodit. V dnešní době lze zakoupit 
ve specializovaných obchodech 
nebo na internetu přímo lékár-

ničku pro zvířata. Stejně může ale 
posloužit vyřazená autolékárnič-
ka, kterou si pouze rozšíříte o pár 
přípravků pro psy a kočky.

 
Co by tedy nemělo chybět 

ve zvířecí lékárničce?
Digitální teploměr – pro změ-

ření tělesné teploty (rektálně)
Dezinfekční roztok – např. Be-

tadine, Jodisol, Hypermangan
Řepík lékařský, heřmánkový čaj
Obvazové materiály (pružná 

obinadla, obvazy, gáza, náplasti) – 
na otevřené rány, mírné krvácení

Škrtidlo – při silném krvácení, 
přiložením škrtidla snížíme ztrá-
tu krve

Antihistaminikum – pro pří-
pad poštípání hmyzem nebo jiné 
alergické reakce; př. Claritine, Xy-
zal apod.

Hojivá mast – např. Hemagel; 
Framykoin (i  v  zásypu); kalciová 
mast

   

Peroxid vodíku 3% – lze využít 
jako dezinfekci, ale možná ještě 
důležitější využití je pro vyvolání 
žádoucího zvracení v případě po-
žití cizího předmětu nebo někte-
rých jedů. Před podáním se vždy 
poraďte s  veterinárním lékařem, 
nikdy jej neaplikujte sami!

Živočišné uhlí (aktivní uhlí = 
Carbo medicinalis) – při prů-
jmech, otravách

Stříkačky – na podání vody 
nebo léků do tlamy; výplachy ran

Pinzeta nebo kleště na odstra-
nění klíštěte

Nůžky
Oční kapky – na výplachy, pří-

padně léčebné na zmírnění záně-
tu

Čistící + protizánětlivé kapky 
do uší

Léky proti průjmu a zvracení – 
př. Smecta, Imodium; DiaDog

Ochranná botička na poraně-
nou končetinu

Po domluvě s  veterinářem lze 
pro nenadálou situaci majitele zá-
sobit potřebným množstvím anti-
biotik ve formě tablet

Při jakýchkoliv obtížích je 
vhodné nejdříve kontaktovat 
svého veterinárního lékaře nebo 
lékaře v  nejbližším okolí. Pokud 
o žádném nevíte, zeptejte se něja-
kého pejskaře, který vám kontakt 
určitě předá. Případně na inter-
netu naleznete spoustu veterinár-
ních pohotovostí.

Přejeme vám hezké a  přede-
vším klidně prožité léto, ať potře-
bujete lékárničku co nejméně.

Vaše Veterinární ordinace 
ARGO

Čs.armády 937, 517 21  
Týniště nad Orlicí

Tel. 605 716 556/ 734 373 101
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kultuRní, sPOleČenské A sPORtOVní Akce - ČeRVenec 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

Ne 3. 7. 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci 
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

So 9. 7. 10:00 Běh týnišťskými pralesy - běh v okolí města - Běžíme.cz Sraz tělocvična 
U Dubu sport, děti, rodiče

St 13. 7. 16:00 hraní společenských her - (zahrajeme si hry od pexesa až po 
Ubongo) - Městská knihovna

Městská knihovna-
dětské oddělení pro všechny zájemce

Čt 14. 7. 16:00 - 19:00 Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče, téma: Keramika (letní 
motivy, skřítek, váza) s lektorkou pí. S. Toucovou MC Ratolest Děti a rodiče

Ne 17. 7. 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci 
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

St 20. 7. 08.00-12.00 
13.00-17.00

Vyrábění - celý den pro děti připravena výtvarná dílna - Městská 
knihovna Městská knihovna Děti a rodiče

Čt 21. 7. 20:00-23:00 Večerní dílna pro rodiče – savování, batika MC Ratolest rodiče

Pá 22. 7. 21:00
Rap-air 2016, hudební festival, účinkují mj. PSH, Pio-squad, Prago 
Union s Champion Sounds, 420 YZO ad., předprodej 270, na místě 
350,– Kč

Parkoviště u Assa 
Abloy

hudba, koncert, 
festival

Ne 24. 7.
06:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů na 

bobkárně výstava, hobby

14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci 
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

St 27. 7. 08.00-12.00 
13.00-17.00 kvízování o ceny - vědomostní hrátky procvičí vaše hlavičky Městská knihovna rodiče, děti, soutěže

Ne 31. 7. 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci 
hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

DOBROtety V týništi nAD ORlicí

Dne 30. 5. proběhla v Mateřském 
centru Ratolest akce na podporu 
činnosti  Dobrotet Královéhradec-
kého kraje - beseda s  Dobrotetou 
Bc. Evou Kolářovou a tvořivá dílna 
pro děti, kterou zorganizovala paní 
Jaroslava Bričová z Albrechtic.

V  rámci kreativního odpoledne 
děti domalovávaly obličej na šitou 
panenku. Panenky na tuto akci 
šila p. Kupková z Albrechtic, které 
touto cestou velice děkujeme za její 
šikovné ruce. Panenka je dlouhá 30 
cm, což je většinou délka předčasně 
narozeného miminka, a je vyrobe-
na z  recyklovatelného materiálu, 
látek, které neziskový spolek získá-
vá převážně z dobrovolných sbírek 
a sponzorských darů.

Děkujeme p. Matuškové za pro-
story v MC Ratolest, všem zúčast-
něným dětem a  maminkám za 
podporu Dobrotet.

Plánujeme v  Týništi uspořádat 
také Mezinárodní den předčasně 
narozených dětí, který sice připadá 
na 17. 11. , ale určitě ho uspořádá-
me ve vhodnějším termínu, o kte-
rém vás budeme včas informovat.

Dobrotety jsou spolkem empa-
tických maminek a  dobrovolných 
zájemců o  podporu dětí, a  již od 
svého vzniku v  roce 2012 jejich 

cílem a hlavní činností je přispívat 
materiální i finanční pomocí ústa-
vům poskytující péči o  předčasně 
narozená miminka (neonatologic-
ká oddělení) a  poskytovat přede-
vším psychickou pomoc rodičům 
nedonošených nebo nemocných 
miminek při překonávání těžkého 
období.

Naše činnost je dobrovolná a po-
skytujeme ji ve svém volném čase 
a  zadarmo. Abychom získali fi-
nanční prostředky na naši činnost, 
pořádáme různé akce, jak pro děti 
– karneval, tak pro dospěláky – 
prodejní výstavy.

Dobrotety podporují dětská od-
dělení nemocnic, kojenecké ústavy, 
dětské domovy a azylové domy for-
mou materiální pomoci získané od 
členů sdružení a dárců.

Na základě žádostí od pracovní-
ků ústavů, které podporují, či spo-
lupracujících neziskových organi-
zací, poskytují maminkám v nouzi 
také přímou materiální pomoc.

Oficiální stránky - www.dobrote-
ty.cz, facebook fb.com/Dobrotety,

https://www.facebook.
com/media/set/?se-
t=oa.1091208404272136 & type=1

Bc. Eva Kolářová
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tROchu Z histORie ČíslA POPisnéhO 214

Plán na postavení nového domu po požáru v roce 1914,  
nebylo realizováno 

Plán na postavení nového domu po požáru v roce 1914, 
nebylo realizováno

     2. část
Martin Typlt píše 10.  břez-

na  1903 v  žádosti o  vydání živ-
nostenského listu c. k. okresnímu 
hejtmanství v Rychnově nad Kněž-
nou. „.koupil jsem od p. Josefa 
Vořechovskýho mistra kovářskyho 
v  Týništi n. Orl. jeho domek čp. 
214 i s kovárnou, kde od 1. března 
t. r. živnost kovářskou provozovati 
budu. Dle připojeného potvrzení 
zapravil jsem členský poplatek ke 
společenstvů smíšených řemesel 
v  Týništi n. O“. Žádost Martina 
Typlta, adresovaná okresnímu hejt-
manství v Rychnově nad Kněžnou, 
byla přeposlána, zaslána na okr. 
hejtmanství do Poděbrad. Okresní 
hejtman žádá starostu v domovské 
obci Martina Typlta v  Chotěšicích 
a  ten „.sděluje, že proti opovída-
teli uvnitř uvedené živnosti žádné 
vyučující okolnosti známi nejsou“. 
Obecní úřad v  Týništi „sděluje že 
kovárna kterou Martin Typlt kovář 
zde používati hodlá jest schválená 
a že žádných námitek proti dalšímu 
používání této nestává“. Podepsáno 
13. května 1903 týnišťským staros-
tou Karlem Voříškem.

Do našeho města přichází Mar-
tin Typlt se svojí manželkou Kris-
tinou. Oddáni byli v Čáslavi 21. lis-
topadu 1902. Kovářskému mistru je 
od 3. května 1903 povolena živnost 
kovářství v čísle popisném 214, kde 
i  žije. Později, v  roce 1906 kupuje 
i  sousední zahrady a  přilehlé pole 
o  celkové výměře 225 čtverečných 
sáhů.

Na začátku uvedená fotografie je 
retušována. Pod stromem, tam kde 
je dokresleno kolo, vidíme neretu-
šované šaty a  boty. Domněnka, že 
na fotografii je manželka Kristina 
s  dcerami se potvrdila. V  rodin-
ném archívu Jaroslava Nálevky se 
dochovala jinak oříznutá, ale stejná 
fotografie. Vidíme paní Kristinu 
s  dcerou Annou v  náručí a  vedle 
stojící Štěpánku a  Alžbětu. Podle 
dcery Anny je možné datovat fo-
tografii do roku 1909. Následující 

rok, 24. března 1910 žádá o povo-
lení k přestavbě kovářské dílny při 
domě č. p. 214. Žádosti je 30. břez-
na (do týdne) stavební komisí vy-
hověno s  poznámkou „na silnici 
stavební materiál neskládati, plot 
mezi stavebním pozemkem a  po-
zemkem Václava Kryštofa svým 
nákladem odstraniti a  po stavbě 
opět do pořádku uvésti“. V  archí-
vu Jaroslava Nálevky se dochovala 
i  další fotografie, na které je vidět 
první přestavba kovárny, v  poza-
dí je upravené stavení č. p. 213. 
Na fotografii je i  nejmladší dcera 
Marta. Typltovi měli pět dcer, pr-
vorozená Marie se nedožila svého 
prvního roku. Uplynuly tři roky 
a kovář Martin Typlt žádá dopisem 
z 13. října 1913 „Slavné c. k. okres-
ní hejtmanství v  Rychnově nad 
Kněžnou“. „Při svém kovářském 
podniku v Týništi n. Orl. č. 213 se 
nacházejícím hodlám postaviti no-
vou budovu s  dílnami pro výrobu 
vozů, dle přiložených stavebních 
plánů. V  příloze jest přiložen po-
pis o  zařízeních dílny, o  rozděle-
ní práce, o  zařízeních k  odvádění 
plynů a  t.d. Podávám tudíž tuto 
uctivou prosbu“. Dopis pokračuje 
dále a  uvádí sousedy pana Josefa 
Votroubka, pana Ungráda a  paní 
Annu Votroubkovou. Novou dílnu 
pro výrobu vozů nepostavil, nejsou 
dochovány plány ani popis dílny. 
Martin Typlt uvádí v  žádosti č. p. 
213, kovárna byla při domě č. p. 
214. Je asi možné a  pravděpodob-
né, že toto stavení č. p. 213 koupil 
před podáním této žádosti.

Poslední „Typltovo“ stavení 
„v  Častolovské ulici“ č. p. 213 je 
uváděno v  seznamu domů v  Tý-
ništi z  roku 1930 jako vyhořelé. 
V Pamětní knize týnišťských hasičů 
našeho města není o  tomto požá-
ru žádný záznam, kronikář nepsal 
žádné zápisy mezi roky 1914 až 
1918. V  archívu Jaroslava Nálevky 
je „Plán na postavení domovního 
stavení na vyhořelém místě č. p. 
213 pana Martina Typlta v Týništi 

nad Orlicí“ z 1. dubna 1915. Pode-
psán zednickým mistrem Josefem 
Lochmanem a stavebníkem Marti-
nem Typltem. Nové domovní sta-
vení mělo těsně přiléhat ke kovár-
ně, ale zůstalo pouze na papíře. To 
znamená, že fotografie zachycující 
rodinu Martina Typlta a  kovárnu 
po první přestavbě, byla pořízena 
před tímto datem. Z této přestavby 
se do dnešní doby dochovaly na-
příklad valené klenby do traverz, 
stojí i část dnes nepoužívaného ko-
mínu od kovářské výhně, můžeme 
vidět i jejich dvě obytné místnosti. 
Požár domu č. p. 213 zanechal ve 
vzpomínkách dcer Martina Typlta 
nesmazatelnou stopu. Podle vzpo-
mínek hořelo někdy před Vánoci. 
Dle výše uvedených skutečností to 
bylo zřejmě na podzim roku 1914.

Z  listopadu  1919 se dochoval 
„Náčrt na přístavbu kovárny pana 
Martina Typlta“. Podle tohoto plá-
nu chtěl přistavět novou kovářskou 
dílnu, která měla mít minimálně 
třikrát větší výměru než dosavad-
ní kovárna včetně dvou obytných 
místností. Opět zůstalo pouze 
u plánu.

V roce 1920, 26. října, žádá kovář 
Martin Typlt „Slavný obecní úřad“ 
v  Týništi o  povolení ke stavbě ko-
lářské dílny se světnicí při domě 
č. p. 214. Stavební povolení bylo 
uděleno 28. února 1921. Podle do-
chovaných stavebních plánů stála 
nová kolářská dílna na dvoře za ko-
várnou a stojí mírně přestavěná do 
dnešní doby. Po této uskutečněné 
přístavbě Typlt plánuje další roz-
voj. Dochoval se „Plán na stavbu 
kolářské provozovny a  pokoje“ ze 
srpna  1922. Nová dílna měla mít 
51 m2, pokoj pro dělníka měl mít 
16,2 m2. Tento plán zůstal pouze na 
papíru. Pro srovnání můžeme při-
pomenout, že celá Typltova rodina 
žila ve dvou pokojích o celkové vý-
měře 35 m2.

Proč se z kováře Martina Typlta 
stal i  kolář dnes asi nedohledáme. 
Možná využil získané zkušenosti 

z  dílen, kde pracoval. Nabízel po-
měrně velké množství nákladních 
vozů, na skladě měl mít i  všechny 
druhy menších vozíků, včetně že-
lezných trakařů, dvojkolek a  ko-
leček. Kolik skutečně a  zda vůbec 
nějaké vozy z  jeho tištěného pro-
spektu vyrobil, není známo. V  té 
době bylo v  Týništi již zavedené 
odborné kolářství Václava Jehličky. 
Podle inzerce „zhotovoval různé 
druhy vozů jakož i  veškeré prá-
ce v  obor ten spadající provedené 
ze suchého dříví“. Václav Jehlička 
z  Šachova, narozený v  roce 1886, 
začal provozovat svoji kolářskou 
živnost v  Týništi v  č. p. 392 od 
1. března 1913.

Martin Typlt byl členem Spole-
čenstva smíšených řemesel a  ob-
chodu. Na schůzi 9.  února  1919 
referuje J. V. Najman z  Prahy 
o  ustavující se nové politické stra-
ně „Živnostenstva a  obchodnictva 
československého“ a  doporučuje 
členům společenstva organizování 
v nové straně. Do přípravného vý-
boru byl zvolen aklamací i  kovář 
Typlt. Na ustavující schůzi 13. úno-
ra  1919 je na návrh Karla Bičíka 
zrušena „živnostenská rada“, Typlt 
má řeč o  vzniku nové strany. Při 
volbách do výboru je zvolen před-
sedou nově vzniklé strany. Za nově 
vzniklou Živnostenskou stranu 
v našem městě je ve volbách v roce 
1919 zvolen do obecního zastupi-
telstva. Je „policejním radou“ v čele 
policejní komise. V  roce 1921 je 
opětovně zvolen do obecního za-
stupitelstva a  je předsedou Právní 
a  disciplinární komise. Na schů-
zi obecního zastupitelstva města 
Týniště, která se konala 27.  dub-
na 1920, byla projednávána a schvá-
lena i  Typltova žádost o  přijetí do 
domovského svazku naší obce. Po 
sedmnácti letech získal domovské 
právo v  Týništi. (21. března 1921 
zvolen 1. náhradníkem do místní 
školní rady…).

Bopta
Konec 2. části, pokračování příště
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Nabízené vozy Martina Typlta 4

Martin Typlt a jeho nabízené vozy, archív Jaroslav Nálevka

 Plán na přístavbu kolářské dílny (vpravo), původní kovárna je vlevo za 
obytnou částí, rok 1920

Nabízené vozy Martina Typlta

Podpis kováře Typlta



AtletikA

Kroužek atletiky se koná jednou týdně a chodí do něj děti od šesti do 
třinácti let. Pro velký zájem jsme museli vytvořit dvě tréninkové skupiny 
(začátečníci a  pokročilí). Děti se pestrou a hravou formou učí základní 
pohybové dovednosti a  rozvíjí pohybové schopnosti, zejména rychlost 
a obratnost. Hravé běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými atletic-
kými pomůckami, jako jsou kužele, raketky a švihadla. Cílem kroužku je 
především skloubit hlavu a tělo. Protože u takto malých dětí probíhá neu-
stále tělesný vývoj, nemají v rámci tréninku i závodů jednostrannou zátěž. 
Soutěží převážně ve čtyřboji, který zahrnuje běh na 60 metrů, skok do 
dálky, hod míčkem a běh na 600 metrů. I tuto poslední disciplínu zvládají 
ti nejmenší s přehledem, přestože je pro ně velmi náročná. Především v ní 
se často ukáže, že jsou velcí bojovníci. V krajské soutěži Královéhradecké-
ho kraje družstev skončili v loňském roce dívky na třetím místě a chlapci 
čtvrtí (skupiny „A“ přípravka). V soutěži jednotlivců obsadil Matěj Bez-
rouk ve své kategorii (roč. 2005) 3. místo. Děti se také pravidelně účastní 
běžeckých závodů, např. Velká cena Metuje, Týnišťská desítka, Běh měs-
tem Hradec Králové, běh O velikonočního beránka. Naší snahou je naučit 
děti pravidelnému zdravému pohybu, aby se do budoucna mohly zaměřit 
na jakýkoliv sport.

Katka K., Lenka R. a Filip Š.

tAneČní kROužky Při DDm týniště nAD ORlicí

Tanečníci z DDM mají za sebou další úspěšnou sezónu. Zúčastnili se 
mnoha regionálních nepostupových i  celorepublikových postupových 
soutěží.

ROSEGIRL’S I. je taneční skupina pro dívky ve věku od 4 do 8 let, které 
tančí ve formaci Disco Dance. Se svou skladbou „That’s how we do!“ se 
dívky zúčastnily soutěže v České Třebové, Rychnově nad Kněžnou, Pardu-

bicích, Rtyni v Podkrkonoší a na domácích prknech v Týništi nad Orlicí, 
kde si poprvé vyzkoušely dětskou kategorii (7-11 let). Na těchto soutěžích 
získaly čtyřikrát 1. místo, dvakrát 2. místo a v dětské kategorii obsadily 4. 
místo z osmi skupin. S loňskou choreografií „Superstars“ se malé taneč-
nice probojovaly až na mistrovství ČR a  SR postupové taneční soutěže 
„TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2016“, ze kterého si odvezly 3. místo.

POM POM DANCE je letošní novinkou  tanečních kroužků v  DDM. 
Choreografie je vytvářena za pomoci pomponů, se kterými se děvčata učí 
manipulovat (házet, chytat, držet různými částmi těla). Dívky soutěžily 
jako celá skupina, ale měly i vlastní sóla a dua. Se skupinovou choreografií 
„V peřině“ vyrazily na nepostupové soutěže do Jaroměře, Rychnova nad 
Kněžnou a do Týniště nad Orlicí. Z Rychnova nad Kněžnou si přivezly 
krásné 2. místo. S miniformací se probojovaly do finále Mistrovství Čech 
Mažoretek, kde se umístily na 9. místě, se stejnou choreografií získaly na 
Grand Prix v Hradci Králové 2. místo. Sabrina Nguyen (7 let) se se svým 
sólo vystoupením „Hej mistře basu“ probojovala přes Mistrovství Čech, 
kde získala titul druhé vícemistryně, na mistrovství ČR, a skončila na 6. 
místě.

CCG MINI je nová taneční skupina pro nejmenší dívky i chlapce a tančí 
ve formaci Disco Show Dance. Natrénovali skladbu „Baby love dance“, 
se kterou se zúčastnili soutěží v Jaroměři, v Třebechovicích pod Orebem, 
v Novém Městě nad Metují, v Dobrušce a v Týništi nad Orlicí. Z těchto 
soutěží si přivezli dvakrát 1. místo, 2. místo, 3. místo a 4. místo.

ROSEGIRL’S II. je taneční skupina složená z dívek i chlapců. Jejich for-
mou tance je Disco Dance. S letošní skladbou „This is a Bomb“ absolvovaly 
děti několik soutěží, jak v kategorii dětské, tak i juniorské. Zúčastnily se 
soutěží v České Třebové, Třebechovicích pod Orebem, Jaroměři, Rychno-
vě nad Kněžnou, Jablonném nad Orlicí, Dvoře Králové, Týništi nad Or-
licí a  Rtyni v  Podkrkonoší. Z  těchto soutěží si taneční skupina přivezla 
v dětské kategorii 2. místo a 4. místo, v kategorii junioři dvakrát 2. mís-
to, 3. místo a 4. místo. S loňskou skladbou „Green stars“ skupina získala 
v Rychnově nad Kněžnou 5. místo a v Jablonném nad Orlicí 2. místo. Na 
postupové soutěži SDS Praha se děti probojovaly do finále a skončily na 
4. místě.

CCG DANCE je taneční skupina, která tančí ve formaci Disco Show 
Dance. Svou sezónu zahájila s loňským vystoupením „Marty rozjíždí pár-
ty“, a to na soutěžích v Třebechovicích pod Orebem, v Jaroměři a v Rych-
nově nad Kněžnou, odkud si tanečníci přivezli 1. místo. S novou skladbou 
„Welcome to cirkus“ skupina bojovala na soutěžích v Novém Městě nad 
Metují, v Dobrušce a v Týništi nad Orlicí, na kterých je porota odměnila 
dvakrát 1. místem a jednou 3. místem.

Velké poděkování patří všem dětem za práci v  kroužcích, vedoucím 
Lence K., Míše D., Anetě V., Beky S., Báře B., Mirce K., Markétě B., Lence 
R., Denise R., Daně Č. a Stanislavě Č. a Domu dětí a mládeže Týniště nad 
Orlicí za podporu a pomoc při soutěžích.
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DDm sluníČkO – Z Akcí

týtaj 2016
Každoročně pořádáme nepostupovou taneční soutěž pod názvem O tý-

nišťské tajemství. V  sobotu 21.  května se do Kulturního domu sjelo 57 
kolektivů, aby v několika kategoriích předvedly, co se za celý školní rok 
naučily.

Celý den sledovala jednotlivé výkony odborná porota, složená z taneč-
níků a tanečních mistrů. Neměla to vůbec jednoduché a samozřejmě se 
také nemohla zavděčit všem. Jednotlivé věkové kategorie byly velmi dobře 
obsazené, a tak to pro porotu rozhodně nebylo jednoduché.

Zázemí pro celou soutěž poskytlo Kulturní centrum, kterému děkuje-
me za spolupráci. Děkujeme také všem pomocníkům a organizátorům za 
vzornou přípravu a hladký průběh celé akce.

Volejbalová Závěrečná
Za krásného počasí se v neděli 22. 5. konal na stadionu v Týništi nad 

Orlicí turnaj v barevném minivolejbalu. Na šesti hřištích se utkalo celkem 
42 týmů ve čtyřech věkových kategoriích. Turnaj pořádal Dům dětí a mlá-
deže ve spolupráci se Sportovním klubem Týniště nad Orlicí.

Barevný minivolejbal je vymyšlen pro všechny věkové kategorie, takže 
se do hry mohou zapojit už i šestileté děti, ty hrají ve dvojicích tzv. žlutý 
minivolejbal a míč ve vymezeném hřišti jen chytají a házejí, čímž ale zís-
kávají správné návyky pro další volejbalový vývoj.

V oranžovém minivolejbalu hrají děti z 2. a 3. třídy a míč odbíjí prsty po 
vlastním nadhozu. Technicky poměrně náročný je červený minivolejbal, 
který je již plynulý, bez chytání. Děti si mohou míč odbít nad sebe a poté 
spoluhráči, tady se již také uplatní spodní podání.

V modrém minivolejbalu hrají na zmenšeném hřišti 3 hráči a mohou 
využít všechny volejbalové údery, tedy i bagr, smeč či blok. Díky malému 
počtu hráčů na hřišti jsou všichni v častém kontaktu s míčem a to je u dětí 
to nejpodstatnější.

Na tradiční turnaj do Týniště se sjelo přes 110 dětí, kromě domácích 
také z  Kvasin, Rychnova, České Skalice a  hlavně z  Hradce (Pouchov, 
Kukleny, Slavia, DDM Sion). Kromě trenérů přijelo také spousta rodičů, 
takže o diváky rozhodně nouze nebyla.

V nejmladší kategorii zvítězili domácí Citrónci z DDM Týniště, před 
kluky z VK Sportu A a B Rychnov. Oranžové vítězství získal po dlouhých 
bojích tým Kvasiny A, druhé byly Kvasiny B a na třetím místě Slavia Hra-
dec Králové C. V červeném minivolejbalu si nejlépe vedl tým VK Sport 
Rychnov, na druhém místě skončily Jahůdky z Týniště a na třetím místě se 
umístilo Ruchadlo Zájezd A z České Skalice. V nejvíce obsazené kategorii, 
v modrém mini, vyhrál tým Kvasin, před děvčaty ze Slavia Hradec Králové 

B a na bronzový stupínek vystoupalo DDM Týniště a jejich tým Blumy.
Vše probíhalo podle plánu, žádné časové prodlevy a zdržování, takže 

byl turnaj po druhé hodině odpolední slavnostně zakončen. Na předávání 
cen se dostavil i krajský radní pro dopravu Ing. Karel Janeček, který věno-
val sponzorský dar. Cenami přispěli i někteří rodiče, a tak si malí sportovci 
odnášeli nejen něco dobrého, ale také něco na památku.

Pohádkový les
V sobotu 4. června DDM Týniště nad Orlicí pořádalo tradiční akci ke 

Dni dětí, Pohádkový les. Téměř dvě stovky účastníků si za nádherného 
počasí prošly nenáročnou trasu, na které potkávaly pohádkové postavič-
ky. Každé dítě bylo na cestu vybaveno pohádkovým cestovním pasem, do 
kterého si vkládalo obrázky a tiskalo razítka na jednotlivých stanovištích. 
Za plný cestovní pas potom účastníci v cíli dostali sladkou odměnu (a ro-
diče potrápili hlavy u  dospěláckých hlavolamů a  hádanek). A  koho jste 
letos mohli na trase potkat? Kromě tradičního krále, princezny a prince, 
Křemílka s Vochomůrkou, pohádkové babičky, vodníka a čarodějnice tu 
bylo i několik novinek. Velký úspěch měl Mimoň, obzvláště proto, že si 
u něho děti mohly ustříhnout bonbon. Mladší děti byly nadšené z Bořka 
stavitele a Týny, těžký početní úkol si připravila princezna Zubejda. Kar-
kulka s babičkou zase rozdávaly koláčky, pro dospěláky měly připravené 
i víno. Pohádkový les se vydařil a my se s vámi těšíme zase za rok, až se 
jeho brány otevřou. Děkujeme MŠ U Dubu za zapůjčení prostor a všem 
pomocníkům za jejich aktivitu!

Eva Jenčíková

90 let OD JeDiné PReZiDentské náVštěVy V týništi

Letos v červenci uplyne již de-
vadesát let od chvíle, kdy naše 
město na okamžik navštívil první 
československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk. Z  této pro 
město slavnostní události vám 
přináším několik fotografií ze své 
sbírky a  doslovný přepis zápisu 
z  Památkové knihy Dopravní-
ho úřadu železničního v  Týništi, 
který se mi nedávno dostal k ru-
kám (pozn. Památková kniha byla 
založena 1.  prosince  1923 před-
nostou dopravního úřadu inspek-
torem Františkem Gibišem).

V  roce 1926 navštívil pan pre-
sident republiky československé 
východní Čechy. Zájezd konal 
automobilem a  pro zpáteční jíz-
du z Kostelce nad Orlicí do Prahy 
použil zvláštního rychlíku číslo 
27 dne 13.  července  1926. Ofici-
elní návštěva města Týniště nad 
Orlicí nebyla v původním progra-
mu zájezdu. Na prosbu zástupců 

města, hlavně přičiněním starosty 
p. Matějky, bylo dodatečně povo-
leno oficielní uvítání na nádraží 
při pravidelném zdržení vlaku.

Nádraží vlastnoručně vyzdobi-
lo městské zastupitelstvo společně 
s drahou. Budovy byly vyzdobeny 
prapory a  mezi přijímací budo-
vou a  budovou administrativní 
byla pořízena dekorace z  látek 
darovaných firmou Novotný. 
Květinová výzdoba byla dodána 
též společně obcí a  drahou. Na 
volném prostranství mezi oběma 
budovami bylo postaveno lešení 
pro sokolskou pyramidu.

K  uvítání a  srdečné zdravici 
dostavilo se na nádraží zastupi-
telství města, úřadů, korporací, 
uniformované spolky a  okolo 
2500 obecenstva. Pan president 
po příjezdu vlaku ihned vystou-
pil v  průvodu své družiny a  po 
oficiálním hlášení funkcionářů 
byl osloven členem městského za-

stupitelstva panem Bičíkem. Pan 
president vzpomněl tu na býva-
lého spolustudujícího pana pro-
fesora Josefa Brandejse z Petrovic 
nad Orlicí (1853-1876).

Poděkovav za přivítání a pode-

psav se do památní knihy města, 
nastoupil opět do vlaku a za jáso-
tu všeho obecenstva, bez rozdílu 
politického vyznání, odjel.

Text a foto Libor Koldinský
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Atletická sezona je již v  plném 
proudu od 28. 4.  , kdy zahájili od-
poledne na stadionu v Týništi nad 
Orlicí krajskou soutěž 1. kola druž-
stev nejmladší atleti přípravek do 
věku 11 let. V soutěži chlapců zví-
tězilo družstvo Ostroměře. Týniště 
nad Orlicí „A“ skončilo z 9 družstev 
na pěkném 3. místě. Dívky skonči-
ly šesté, zvítězilo družstvo Hradce 
Králové „A“. 2. kolo se uskuteč-
nilo 26.  5. v  Hradci Králové, kde 
u  chlapců opět zvítězila Ostroměř 
a Týniště nad Orlicí skončilo na 3. 
místě. U dívek opět zvítězilo druž-
stvo Hradce Králové a Týniště nad 
Orlicí skončilo na 5. místě.

Oddíl atletiky nemá zatím druž-
stvo mladších ani starších žákyň 
v  krajském přeboru, ale pro další 
atletický rozvoj jsme dali k  hos-
tování do družstva Dobrušky dvě 
nadějné atletky Lucku Pojezdalo-
vou a Elišku Plašilovou, které dělají 
dobré jméno naší atletiky a pěkný-
mi výkony ve svých disciplínách 
nejen bojují s družstvem o postup 
do přeboru Čech, ale také o nejlep-
ší umístění v  tabulkách své věko-
vé kategorii  v  ČR. Závodů se také 
úspěšně zúčastňuje v delších bězích 

žák Matyáš Urbánek.
Rozběhly se i  školní soutěže 

a  na stadionu v  Týništi nad Orlicí 
se uskutečnilo 28.  4. Okresní kolo 
atletického čtyřboje a následně dne 
19.  5. krajské kolo. Mezitím dne 
12. 5. proběhlo na našem stadionu 
ještě Okresní kolo Poháru rozhlasu. 
Na uvedených školních závodech 
pod vedením pana učitele Mgr. Mi-
roslava Kozla, mimo jiných výbor-
né výkony a osobní rekordy dosáhli 
atleti místního oddílu Milan Bartoš 
(skok do dálky 620 cm, běh na 1 km 
3:02,80), Tomáš Kos (skok do výšky 
180 cm), Filip Moravec (skok do 
výšky 182 cm) a Jan Doležal. Kaž-
dopádně výkony z těchto soutěží se 
vkládají také do tabulek atletických 
výkonů ČR, ale bohužel ještě neby-
ly uvedeny všechny výsledky ostat-
ních školních soutěží v ČR.

Dorostenci bojují mezi 7 druž-
stvy ve společném krajském přebo-
ru Královéhradeckého a Pardubic-
kého kraje, kde v 1. kole dne 7. 5. 
v Pardubicích obsadili 3. místo a ve 
2. kole dne 5.  6. v  Ústí nad Orlicí 
až 6. místo pouze se 4 závodníky, 
a  to jsme získali 65 bodů. Nejlep-
ším bodujícím týnišťským atletem 

v  obou kolech byl Petr Plašil, kte-
rý ve vrhu koulí a  hodu kladivem 
zvítězil a v hodu diskem byl první 
a druhý. V uvedených disciplínách 
je zatím jediným naším atletem, 
který se svými výkony kvalifiko-
val na Mistrovství ČR dorostenců, 
které se uskuteční ve dnech 25. – 
26. 6. v Třinci. V současné době je 
v tabulkách ČR v hodu diskem 1,5 
kg výkonem 50,24 m na 3. místě, 
v  hodu kladivem 5 kg výkonem 
45,90 m na 6. místě a ve vrhu koulí 
5 kg výkonem 15,20 m na 7. místě. 
Na mistrovství ČR bude soutěžit ve 
vrhu koulí a hodu diskem. Cílem je 
dostat se do užšího finále nejlepších 
8 atletů a v hodu diskem se umístit 
do 5. místa. Držíme palce!

Dne 29.  května jsme organizo-
vali 1. kolo společného krajského 
přeboru družstev mužů Králové-
hradeckého a  Pardubického kraje 
a mezi 8 družstvy jsme skončili na 
pěkném 4. místě. Nejlepším bodu-
jícím za družstvo byl dorostenec 
Petr Plašil, který zvítězil ve vrhu 
koulí 7,26 kg výkonem 12,79 m 
a  v  hodu diskem 2 kg a  kladivem 
7,26 kg obsadil shodně 4. místo. 
Z dalších pěkných výsledků bylo 2. 

místo na 1500 m dorostence Petra 
Pojezdaly, 3. místo ve skoku do výš-
ky (vyrovnaný os. rekord 180 cm) 
dorostence Tomáše Kose a 1. místa 
v  trojskoku Patrika Jaroměřského 
a  v  hodu oštěpem Jana Soumara. 
Této soutěže se ve všech družstvech 
zúčastňuje také hodně talentova-
ných dorostenců a je jen škoda, že 
nám někteří naši z různých důvodů 
chyběli - buď v závodech obou kol 
družstev dorostenců nebo mužů, 
kde by celkové výsledky znamenaly 
vyšší příčky. V  soutěži dorostenců 
jsme letos měli ambice se probojo-
vat na Přebor Čech v  družstvech, 
ale z  výše uvedených důvodů se 
nám to již nepovede.

Dalšími nejbližšími závody, které 
budeme v Týništi nad Orlicí orga-
nizovat, bude atletický mítink - ve-
řejné závody dne 14. srpna od 09.30 
hodin a 11. září 4. kolo společného 
krajského přeboru družstev mužů.

Na závěr chci poděkovat všem 
funkcionářům, rozhodčím a  dob-
rovolníkům za práci a  pomoc při 
organizování dosavadních letoš-
ních všech oddílových i  školních 
atletických závodů.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Rok s rokem se sešel a malí 
baskeťáci se už poněkolikáté 
vydali na víkendový tábor na 
Suté Břehy. Pod odborným 
dohledem zkušených vedou-
cích Ivoše Dostála, Jardy Kolá-
ře a  MUDr. Leoše Voborníka 
byly rozděleny noční hlídky, 
které děti milují. Čekaly je 
míčové hry, výlety na kolách, 
také vědomostní testy, večerní 
táboráky a  ukázky ze zásahu 
policie ČR. Policisté dětem 

ukázali výstroj a potřebné vy-
bavení k zásahu proti zločinci. 
Děti zajímalo i policejní auto. 
Velký dík proto patří policis-
tům - inspektoru Vladimíru 
Mikulkovi, nadpraporčíku 
Karlu Baťhovi a  hlavně poli-
cejnímu psovodu podprapor-
číku Pavlu Broulíkovi a pejsku 
Quidovi.

Za rodiče
 Luboš Rydrych
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   Den dětí
Děti se předvedly v překrásných 

maskách a  společně jsme vyšli do 
ulic sídliště, kde nám rodiče mávali 
z oken, zpívali jsme písně a bubno-
vali do kroku. Sluníčko nám na ces-
tu krásně svítilo a v MŠ jsme si ještě 
rozdělili tombolu, kterou připravily 
maminky.

Výlet
Navštívili jsme Africké muzeum 

Dr. Emila Holuba, kde jsme společ-
ně prošli celým životem slavného 
cestovatele. Pocit skutečného poby-
tu v Africe navodily Viktoriiny vo-
dopády s létajícími rybami, tekoucí 

vodou a poletujícími ptáky.

Výtvarná soutěž Česká Skalice –
„Země mořeplavců“

Gratulujeme k  umístění Adama 
Gavuly ze třídy Ptáčků.

Divadlo –„modrý drak“
Dětem přijel do mateřské ško-

ly zahrát pohádku náš dlouholetý 
známý a oblíbený herec pan Peřina. 
Děti mají možnost být v  blízkém 
kontaktu s hercem a to se jim v kla-
sickém divadle nemůže splnit. Po-
hádka se všem moc líbila.

Bc.et Bc. Renata Horká

   S končícím školním rokem zůstaly 
uzamčeny dveře do velké tělocvičny 
základní školy a tak skončilo i cvičení 
v oddílech Sokola (samozřejmě – jen 
na dobu školních prázdnin).

V  prvním pololetí letošního cvi-
čebního roku pracovalo v naší TJ 11 
oddílů, které navštěvovali cvičenci 
ve věkovém rozpětí 93 let – ano, nej-
menším capartům z  oddílu Rodiče 
a děti jsou 2 roky a nejstarší seniorky 
z  Věrné gardy oslavily již 95. naro-
zeniny. Oddíly vedlo 16 zkušených 
cvičitelů a  cvičitelek, z  nichž se 13 
zúčastnilo během prvních čtyř měsí-
ců roku některého ze seminářů pořá-
daných župou nebo Ústřední školou 
ČOS. Cvičitelé zde získávali nové ná-
měty jak oživit cvičební hodiny a byli 
proškolováni, jak vést cvičení tak, 
aby se minimalizovalo riziko vzniku 
úrazů.

14.3 2016 proběhla volební valná 
hromada, která zvolila „staronový“ 
výbor naší TJ Sokol ve složení: sta-
rostka - Jaroslava Ullwerová, náčel-
ník - Mirek Cibula,

místostarostka Jindra Červinková 
náčelnice Martina Köhlerová

jednatelka Lenka Neškudlová eko-
nomka Věra Holánková

vzdělavatelka a matrikářka Libuše 
Tomanová

Ohlédněme se nyní za činností 

oddílů v uplynulém půlroce.
Hlavní náplní každotýdenních ho-

din v  tělocvičně bylo běžné cvičení 
všestrannosti. V  dětských oddílech 
bylo cvičení obohaceno o  hodiny 
karnevalové, velikonoční a  hlavně 
přípravné na řadu vystoupení a závo-
dů. Závěrečné předprázdninové akti-
vity byly spojené s miniolympiádou, 
stopovanou, netradiční opičí dráhou 
a opékáním buřtíků.

I  oddíly „dospěláků“ zakončily 
školní rok netradičními aktivitami – 
hlavně pěšími a cyklo výlety spojený-
mi též s opékáním.

Během roku pořádal oddíl Věrné 
gardy v čele se sestrou Líbou Nová-
kovou besedy v naší sokolské klubov-
ně, které byly otevřeny i  veřejnosti. 
Tématy byly: Prevence chřipek, vi-
róz a infekcí, Bylinky Orlických hor 
a Cvičení paměti.

Oddíly žen vyrazily i  za kulturou 
- zhlédly divadelní představení Nej-
krásnější válka a  tanečnědramatické 
vystoupení „Avatar“.

Důležitá byla i reprezentace týnišť-
ské TJ na různých akcích.

16. 4. se zúčastnilo 13 zástupců na-
šich oddílů – Předškolní děti, Mladší 
žákyně a Gymnastika mladší žákyně 
ZÁVODŮ ZÁLESÁCKÉ ZDAT-
NOSTI v Potštejně.

O  víkendu 20.–22.  5. se úspěšné 

družstvo žákyň ve složení Verča Vo-
lejníková, Kamča Prokešová a Johan-
ka Köhlerová, které se umístilo na 
těchto župních závodech na 2.místě, 
zúčastnilo i  republikového přeboru.
Děvčata se na tuto „velkou“ akci svě-
domitě připravovala.

24.  4. se v  Hradci Králové usku-
tečnily ZÁVODY SOKOLSKÉ VŠE-
STRANNOSTI, i zde se do sportov-
ních bojů zapojili závodníci z  řad 
našich oddílů – Předškolní děti, 
Mladší žáci a Mladší žákyně (celkem 
9 dětí).

V  letošním roce slaví TJ Sokol 
v Týništi nad Orlicí 130. výročí zalo-
žení. Toto výročí oslavilo 60 dětí a 90 
dospělých cvičenců svým vystoupe-
ním na SLAVNOSTNÍ AKADEMII, 
která se konala 20.  4. v  Kulturním 
domě za přítomnosti delegace ze 
župy v  čele se starostkou Marikou 
Prockertovou.

21. 5. se cvičitelky dětských složek 
zúčastnily s  doprovodným progra-
mem akce „Věžení“, kde připravily 
malé sportovní úkoly pro děti.

První víkend v  září čeká všech-
ny cvičitele župní školení v  Hradci 
Králové a v týdnu 19.–23. 9. proběh-
ne Sokolský týden v pohybu – akce, 
kterou se naše organizace připojuje 
k evropské kampani Move week, je-
jímž cílem je zapojit do roku 2020 do 

pravidelných pohybových aktivit 100 
milionů Evropanů.

V  tomto již zmíněném týdnu – 
19.–23.  9. budou všechny hodiny 
v  našich oddílech probíhat formou 
„otevřených dveří“. Přijďte se podívat 
i vy, malí i velcí, na cvičení v našich 
oddílech – můžete jen posedět v tělo-
cvičně na lavičce a pozorovat průběh 
hodiny nebo se rovnou aktivně zapo-
jit a vyzkoušet si rozhýbat tělo, roz-
proudit krev a zahrát si hry s našimi 
cvičenci a cvičiteli. V loňském roce se 
v Týništi n.O. této akce zúčastnilo 16 
pořadatelů a 114 účastníků.

Tak to bylo shrnutí dění v  uply-
nulém půl roce v týnišťské TJ Sokol 
a malá ochutnávka toho, co nás čeká 
hned po prázdninách.

 
Teď už si ale všichni užijme napl-

no léto, odpočiňme si, naberme síly 
a v září si zase najděme cestičku do 
tělocvičny a pojďme si spolu zacvičit, 
vždyť „V zdravém těle zdravý duch!“ 
není jen otřepanou frází, ale pravdou 
hlubokou.

Krásné léto všem sokolům i čtená-
řům Zpravodaje přeje

Martina Köhlerová, náčelnice TJ 
Sokol Týniště nad Orlicí
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V  pátek 3. a  sobotu 4.  června 
se v  Týništi nad Orlicí konal již 
tradiční festival věnovaný swin-
gu a jazzu. Na Tyršově náměstí se 
po dva dny představilo na deset 
seskupení, které i  přes občasný 
déšť hrálo pro téměř plný prostor. 
Účast se po oba dva dny zdála re-
kordní, k  čemuž jistě napomohl 
skvěle rozvržený program. První 
den jej uzavíraly legendy Divadla 
Semafor Jiří Suchý a Jitka Molav-
cová, druhý společně s  místním 
Mladým týnišťským big ban-
dem zazpíval jako sólista Martin 
Chodúr.

Páteční program přitom za-
počal soubor Colorband pod 
vedením Radka Pilce reprezen-
tující Základní uměleckou školu 
v Rychnově nad Kněžnou. Na něj 
navázala stylově Bigbanďata, nové 
sdružení těch nejmladších žáků 
Základní umělecké školy v  Týni-
šti, které diriguje Honza Pírko. 
Oba soubory se jistě líbily, jelikož 
již po šesté hodině bylo k  vidění 
minimum prázdných míst, jak ve 
stanu zastřešujícím hlediště, tak 
na lavičkách, které byly umístě-
ny za stanem. Dále již rozeznívali 
město zkušení mistři svého žánru 
– pražský Petr Kroutil orchestra 
i  se svým saxofonovým lídrem či 
šansonoví 6 Na Chodníku z  Ná-
choda. Vrchol prvního dne ob-
staral orchestr Divadla Semafor 
v čele s Jitkou Molavcovou a Jiřím 

Suchým. Ač si mistři museli na 
své vystoupení počkat téměř ho-
dinu oproti plánu, festivalové pu-
blikum svým nasazením a energií 
přivedli téměř do varu. Při jejich 
koncertu došlo na staré známé 
hity, které spolu částečně zazpí-
valo duo společně, částečně se do 
nich pustil ohromujícím elánem 
oplývající 84letý Jiří Suchý. Jitka 
Molavcová pak přidala několik 
svých písní, které doplnila i skvě-
lou hrou na saxofon. Celé náměstí 
se první den rozešlo krátce před 
půlnocí.

Sobotní den začal podobně 
jako první místními Bigbanďaty, 
aby další program vyplnili opět 
mladí interpreti, tentokráte hra-
decká  kapela Dragon’s  Brew. Ně-
kolik talentovaných hráčů v  něm 
na klavír jako lídr skupiny dopro-
vází Jiří Vyšohlíd, vedle jiného 
známý jako držitel loňské Ceny 
Thalie i  z  divadelních prken. Jak 
se nám lídr skupiny vyjádřil, hrát 
před takovým publikem bylo pro 
kapelu velkou zkušeností a doufá, 
že by se tímto mohla otevřít cesta 
i  k  dalším šancím a  štacím. Ná-
sledující program se nesl v rytmu 
zlínských F dur Jazzbandu, jehož 
hudebníci předvedli nesmlouva-
vý jazzový nářez, aby týnišťské 
publikum následně tleskalo čes-
ko-kubánským Mezcla Orquesta. 
Vystoupení této kapely bylo pro 
diváky velkým zážitkem a  může-

me se vsadit, že u nás ve městě ka-
pela nebyla naposledy. Vrcholem 
druhého dne pak bylo spojení 
Mladého týnišťského big bandu 
a zpěváka Martina Chodúra. Více 
jak hodinový set byl velice důstoj-
ným vrcholem, když si diváci žá-
dali hned několik přídavků.

Organizátoři festivalu, ke kte-
rým jsem měl tu čest se zařadit, 
si tak mohli s klidem říct, že ten-
to ročník byl zase o  trochu lepší 
než ten minulý. Přišlo opět více 
lidí, úspěšně se vyzkoušely nové 
věci a vyskytl-li se nějaký maličký 
problém, bude poučením do dal-
ších let. Totiž v děkovné závěreč-
né řeči, kterou pronesla starostka 
města, mimo jiné zaznělo, že mo-
zek festivalu, ředitel místní ZUŠ, 
hudebník a  dirigent v  jedné oso-
bě Pavel Plašil, se má připravit na 
ročník dvaadvacátý. Neboť tímto 
úspěchem dostává roli organizá-
tora jedinečného festivalu na do-
životí. Poděkování patří pocho-
pitelně všem sponzorům, kteří se 
nejen finančně, ale i  dárkovými 
předměty, podíleli na hladkém 
průběhu festivalu.

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.,ředi-
tel Kulturního centra

Foto Libor Koldinský

Fotogalerii naleznete na druhé 
straně obálky

Pořadatelé festivalu by tímto 
rádi poděkovali všem sponzo-
rům:

generální sponzor:
VCES a.s.

hlavní sponzoři:
Ingtop metal
Gapa Group a.s.
ODEKO s.r.o.

Další sponzoři:
Akont Audit, s. r. o.
Ateliér Zídka, Hradec Králové
Beas, Pekárna Lično
Cestovní agentura DUKO,  
Týniště nad Orlicí
EKO-CONTAINER SERVICE,
s.r.o.
Ideal Reality - Štěpán Tomašík
Kooperativa a.s.
Lékárna U Krále Jiřího
LURA-K s.r.o., Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Pavliš a Hartman s.r.o., Chvaletice
Technické služby města Týniště 
nad Orlicí
Techškola Jiří Matějka
VAKSTAV spol. s r.o. 
Jablonné n. Orlicí

Akce byla pořádána za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje

Záštitu nad festivalem převzal 
náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje Ing. Karel Janeček

sPORtOVní Akce V sRPnu – POZVánkA nA 
Atletický mítink - VeřeJné ZáVODy

Oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí pořádá v  neděli 14.  srpna 
atletický mítink v  disciplínách: 
běh na 100 m, 400 m a 800 m, vrh 
koulí, hod diskem a kladivem, skok 
do výšky (Memoriál Karla Bedná-
ře, skok do dálky (Memoriál Ing. 

Františka Matonohy) a skok o  tyči 
(Memoriál Františka Podhorníka). 
Závodů se mohou účastnit žáci až 
po dospělé muže a ženy.

Prezence od 08:00 hodin, zaháje-
ní disciplín v 09:30 hodin.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur
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 Bezbariérový podchod pro chodce a cyklisty u věže - varianta řešení

 Plocha pro mimoúrovňové  křížení - varianta c1 podjezd s možností napojení na komunikace



temnO se VRátilO V nAPROstém klíDku

ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města 
Týniště n. O. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 517 21 Týniště n. O. Telefon : 494 337 330, fax : 494371029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. 
Šéfredaktor : Libor Koldinský, mobil 603 450 213, e-mail: bohae@seznam.cz. Redakční rada: Mgr. Tomáš Kavka Ph.D., kavka@tyniste.cz, Petra Čížková, 
Milan Ešner. Sazba - grafická úprava: Reklamní agentura - MEGA - Milan Ešner, www.mega-cz.com. Objednávka inzerce přímo v Kulturním centru nebo na 
tel.: 494 371 693. Příspěvky včetně fotografií v maximalní možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem 
PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné 
tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory 
nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve 
zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 11923. Tisk: AG TYP Kostelec nad Orlicí. Náklad 650 
výtisků. Foto na titulní straně Libor Koldinský.

foto: Lukáš Tláskal a Tomáš Kavka


