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ZPRÁVY Z RADNICE

     

A) Schvaluje

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 32 o výměře cca 3 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí před budovou 
čp. 96 v ul. Komenského.

2. Uzavření pachtovní smlouvy od 
1. 6. 2018 s Farmou u řeky Orlice, 
s. r. o., IČ: 288 26 574 za navrže-
nou cenu 4.500 Kč/rok/ha na p. č. 
362/3, p. č. 362/4, p. č. 560/4, p. č. 
560/2, p. č. 537/23, p. č. 537/22, p. 
č. v k. ú. Petrovice nad Orlicí.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
555/2 a  části pozemku par. č. 
2015/1 o  celkové výměře 277 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro M. 
M. a L. M., trv. byt. ***, za cenu 2 
Kč/m2/rok od 01. 06. 2018 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a  ukládá starostovi města 
nájemní smlouvu podepsat.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. P. 
K. a P. A., bytem ***, na období od 
1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. C. J., bytem *** na období od 
1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.

6. 6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. A., bytem ***, na období od 
1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.

7. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1063/1 o výměře cca 3 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí před bu-
dovou čp. 195 v ul. T. G. Masaryka.

8. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Výměna svítidel 
veřejného osvětlení Týniště nad 
Orlicí“ firmu AŽD Praha s.r.o., Ži-
rovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, 
IČ: 48029483, s nabídkovou cenou 
2 648 131,58 Kč bez DPH a ukládá 
starostovi města s vítězem smlou-
vu podepsat.

9. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IE-12-
2006270/VB/1;Týniště n.O., 
Zvoníčkova, Pod Stávkem – rek. 
NN mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za-
stoupena firmou Energomontáže 
Votroubek s.r.o., se sídlem Jirásko-
va 318, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou a povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

10. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
žádost o vyřazení vozidla Peugeot 
Partner Combi.

11. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
bezúplatný převod nepotřebného 
majetku dle přílohy formou pře-
dávacího protokolu příspěvkové 
organizaci Služby města Týniště 

nad Orlicí.
12. Příspěvkové organizaci Kulturní 

centrum Týniště nad Orlicí v sou-
ladu s  ustanovením § 30 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 85.000  Kč 
na pořízení manipulačních vozí-
ků.

13. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí 
odpis pohledávky dle žádosti ve 
výši 5.080,00 Kč.

14. Pověření vedoucí finančního od-
boru k zastupování města Týniště 
nad Orlicí ve všech úkonech týka-
jících se dědických řízení.

15. Záměr prodeje pozemku par. č. 
875 o výměře 74 m2 v k. ú. Petro-
vice nad Orlicí.

A) Schvaluje

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 243/1 o výměře cca 1 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí před budo-
vou čp. 275 na Mírovém náměstí.

2. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  do-
hodu o  umístění stavby č.IP-
12-2009822/SOBS VB/02 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena firmou Energomontáže 
Votroubek, s.r.o., se sídlem Jirás-
kova 318, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a budoucí povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o technické 
podpoře systému Gramis ze dne 
4.  3.  2008 mezi smluvními stra-
nami zhotovitel Ing. Václav Lepš, 
Bož. Němcové 488, 517 71 České 
Meziříčí, IČ:45589976 a  objed-
natel Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města dodatek 
podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola - U Dubu Týniště nad Orlicí 
navýšení odpisového plánu o část-
ku 5.416,00 Kč z důvodu nákupu 
kuchyňského robotu. Po navýšení 
bude odpisový plán pro rok 2018 
ve výši 64.749,00 Kč.

5. Vyplacení mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy – U Dubu 
Týniště nad Orlicí.

6. Vyplacení odměn pro ředitele pří-
spěvkových organizací: Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí, Zá-
kladní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí.

7. Úpravu cen za služby v  kempu 
Písák od 4. 6. 2018.

8. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Výměna osobo-
nákladního výtahu – Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí“ fir-
mu RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 
182, 517 71 České Meziříčí IČ: 
28935934, s  nabídkovou cenou 
897 000 Kč bez DPH a ukládá sta-
rostovi města s  vítězem smlouvu 
podepsat.

9. Nabídku na průzkumné práce 
a  dokumentace k  územnímu ří-
zení (DÚR) na novostavbu ZUŠ 
v Týništi nad Orlicí firmy Ateliér 
Zídka, architektonická kancelář, 
spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hra-
dec Králové, IČ:47469218, s  na-
bídkovou cenou 135 700 Kč bez 
DPH a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

10. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí navý-
šení limitu mzdových prostřed-
ků o 40.000 Kč převodem z účtu 
ostatních osobních nákladů. Po 
navýšení bude limit mzdových 
prostředků pro rok 2018 ve výši 
1.155.960 Kč.

11. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 o výměře cca 537 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

12. Přijetí daru od Královéhradec-
kého kraje ve výši 55.000 Kč za 
umístění v  soutěži Čistá obec 
2017 a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Dotaz na místo praktického lékaře 
pro dospělé.

2. Dopis ve věci vybudování skate-
parku v k.ú. Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM navýšení provoz-
ního příspěvku příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola U  Dubu 
o  částku 5.416,00 Kč. Po úpravě 
bude provozní příspěvek ve výši 
1.070.191,00 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. 1662/171 o výměře 625 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro M.K., 
trv. byt. ***, za cenu 990 Kč/m2 + 
DPH a poplatky s tím spojené.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
3. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. 1662/172 o  výměře 1050 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro K. 
J. trv. pob. ***, za cenu 1.100 Kč/m2 
+ DPH a poplatky s tím spojené.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. 1719/8 o výměře 28 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro Z. B., trv. 
pob. *** za cenu 200 Kč/m2 a po-

platky s tím spojené.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
5. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. 875 o výměře 74 m2 v k. ú. 
Petrovice pro Z. K., trv. byt.*** a D. 
K., trv. byt. *** za cenu 150 Kč/m2 
a poplatky s tím spojené.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  nájmu části pozemku 
parc.č. 1063/1 před domem č.p. 
195 o  výměře 3 m2 v  k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro paní Hanu 
Dobešovou, IČ: 76001075, pro 
umístění zboží ve výši 2.505 Kč (5 
Kč/m2/den), na dobu určitou od 
12. 6. 2018 do 31. 12. 2018 (pon-
dělí – sobota), a pověřuje starostu 
smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  nájmu části pozem-
ku parc.č. 32 před domem č.p. 96 
o výměře 3 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro pana Michala Sedláčka, 
IČ: 48594644, na provoz zahrádky 
před kavárnou Kolonial ve výši 
960 Kč (5 Kč/m2/den), na dobu 
určitou od 12. 6. 2018 do 7. 9. 2018 
(pondělí – sobota), a pověřuje sta-
rostu smlouvu podepsat.

3. V  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, a  v  souladu s  ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a  ji-
ném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
konkursní řízení na  obsazení 
pracovního místa ředitele/ky Ma-
teřské školy – Město, Týniště nad 
Orlicí, Lipská 259, s nástupem od 
1. 9. 2018 nebo dle dohody.

4. Nákup daru v  hodnotě 2000 Kč 
na akci,Peace Run 2018“, která se 
uskuteční dne 14. 6. 2018.

5. Směrnici Města Týniště nad Orli-
cí č. 1/2018 pro práci s osobními 
údaji.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  zápůjčce peněz mezi 
smluvními stranami Město Týniště 
nad Orlicí, IČ: 00275468 a firmou 
RG RYCON, z.s., IČ: 03486486 ve 

Usnesení č. 97
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 21. 05. 2018

Usnesení č. 98
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 4. 6. 2018

Usnesení č. 99
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 11. 6. 2018

Usnesení č. 27
z jednání Zastupitelstva města

Týniště n. O. konaného dne 11. 6. 2018



     

výši 1 500 000 Kč a ukládá staros-
tovi smlouvu podepsat.

2. Vzhled pietního místa u Základní 
školy v Týništi nad Orlicí dle před-
loženého návrhu s  textem: Měs-
to Týniště nad Orlicí rodákům, 
padlým a zemřelým ve světových 
válkách.

3. Pokračovat v  navržené přípra-
vě čištění přírodního koupaliště 
Písák v Týništi nad Orlicí.

4. Smlouvu o  mimořádném člen-
ském příspěvku člena Dobrovol-
ného svazku obcí Křivina a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

5. Smlouvu o prodeji pozemku parc. 
č. 1662/172 o  výměře 1050 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro K. 
J., trv. pob. ***, za cenu 1.100 Kč/
m2 + DPH a poplatky s  tím spo-
jené a  ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

6. Smlouvu o prodeji pozemku parc. 
č. 875 o výměře 74 m2 v k. ú. Pe-
trovice pro Z. K., trv. byt. *** a D. 
K., trv. byt. *** za cenu 150 Kč/m2 
a poplatky s tím spojené a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

7. Prodej bytové jednotky 884/8 
(40,17 m2) v  bytovém domě čp. 
883, 884 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
včetně podílu na pozemcích a spo-
lečných částech domu do majetku 
I. K., trv. pob. *** za cenu 19.080 
Kč/m2, což odpovídá reálné hod-
notě 766.443,60 Kč a  poplatky 
s  prodejem spojené a  pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

8. Účetní závěrku města Týniště nad 
Orlicí za rok 2017 včetně výsledku 
hospodaření ve výši 19.494.743,31 
Kč.

9. Celoroční hospodaření města 
a závěrečný účet města Týniště nad 
Orlicí za rok 2017 včetně Zprávy 
Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření města Týniště nad 
Orlicí za rok 2017 s výhradami.

10. Opatření k nápravě chyb a nedo-
statků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření za rok 2017.

11. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola – 
U Dubu Týniště nad Orlicí, která 

spočívá v  navýšení neinvestiční-
ho příspěvku zřizovatele na pro-
voz o částku 5.416,00 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 1,070.191,00 Kč.

12. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Kulturní centrum Týniš-
tě nad Orlicí. Původně poskytnu-
tý účelový neinvestiční příspěvek 
na dovybavení budovy v  částce 
64.000 Kč, se v částce 60.000 Kč 
mění na účelový investiční pří-
spěvek zřizovatele na nákup svě-
telného pultu do výše 75.000 Kč. 
Pořizovací hodnota světelného 
pultu převyšuje poskytnutý úče-
lový investiční příspěvek zřizo-
vatele. Zřizovatel tímto zároveň 
schvaluje příspěvkové organizaci 
Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu s  ustanovením 
§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
15.000 Kč na dofinancování to-

hoto majetku.
13. Rozpočtová opatření č. 6 – 

9/2018.

B) Bere na vědomí

1. Kontrolu plnění úkolů z minulých 
jednání zastupitelstva města.

2. Zprávu o činnosti Rady města Tý-
niště nad Orlicí.

3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Informaci o analýze kubatur zem-

ních prací v přírodním koupališti 
Písák v Týništi nad Orlicí.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2018.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

Dvanáctý ročník soutěže obcí 
Královéhradeckého kraje v  třídě-
ní odpadů zná své vítěze. O  titul 
„Čistá obec 2017“ bojovaly všech-
ny obce v  kraji, které jsou zapo-
jeny do systému zpětného odběru 
a  využití odpadů provozovaného 
společností EKO-KOM, a.s.

„Děkuji všem oceněným sta-
rostům, že přesvědčují a  moti-
vují obyvatele svých obcí, aby 
třídili odpad. Jsem velmi rád, že 
obcím v  našem kraji téma odpa-
dů a ochrany životního prostředí 
není lhostejné,“ uvedl hejtman 
Jiří Štěpán s  tím, že Královéhra-
decký kraj daroval oceněným ob-
cím 700.000 korun.

O  vítězích v  jednotlivých ka-
tegoriích rozhodovalo celkové 
množství a  druhy vytříděného 
odpadu. Hodnocení vychází z po-
řadí obcí ve sběru jednotlivých 
komodit podle výtěžnosti v  kilo-
gramech na obyvatele a rok. Data 
jsou sbírána v  rámci čtvrtletních 
výkazů poskytovaných obcemi do 
kolektivního systému EKO-KOM.

„Obce zapojené do systému 
mají nárok na získání odměny za 
zajišťování sběru tříděného od-
padu, jejíž výše se vypočítává na 

základě pravidelného čtvrtletní-
ho hlášení o  množství, druzích 
a způsobech nakládání s využitel-
nými složkami komunálních od-
padů. Tato odměna pomáhá sní-
žit náklady spojené s  provozem 
systému separace. Další finanční 
prostředky pak do obecní po-
kladny může přinést právě i sou-
těž Čistá obec,“ vysvětluje princip 
kolektivního systému Jiří Záliš, 
regionální manažer Autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s. a zároveň zastupitel Města Tý-
niště nad Orlicí.

„Třídit odpady je dnes již běž-
nou součástí života každé domác-
nosti, školy či firmy a doufám, že 
zůstane i  nadále. Podobně jako 
v  jiných oblastech je ale i  tady 
stále co zlepšovat. Ze zkušenos-
tí vím, že pro občany je největší 
motivací k  třídění odpadů kom-
fort a  pohodlí, že nemusí s  od-
pady chodit nikam daleko,“ řekl 
starosta Týniště nad Orlicí Libor 
Koldinský, který převzal z  rukou 
hejtmana ocenění za druhé mís-
to v  kategorii nad 2000 obyvatel 
včetně šeku na částku 55.000 ko-
run.

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE

V SOUTĚŽI ČISTÁ OBEC 
 BEREME DRUHÉ MÍSTO

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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ZUŠ OPEN 2018

      

Máte rádi Ježka? Myslíme toho 
s velkým „J“, tedy se dvěma, Jaro-
slava Ježka. Skvělého klavíristu, 
hudebního skladatele, dirigenta 
a  autora nezapomenutelných hitů 
z dob Osvobozeného divadla. Kdo 
by neměl rád melodie Život je jen 
náhoda, Stonožka, Nebe na zemi, 
David a Goliáš nebo Svítá.
Právě tohoto autora si vybrali uči-
telé a žáci ZUŠ Týniště nad Orlicí 
jako téma pro celorepublikový 
projekt ZUŠ Open 2018. A  jak už 
název napovídá, jedná se o  den, 
kdy se zušky otevřou návštěvní-
kům a  v  rámci řízeného happe-
ningu se propojují všechny obory 
a  přispívají každý po svém tzv. 
„svojí troškou do mlýna“. Tento 
projekt se koná pod záštitou oper-
ní pěvkyně Magdalény Kožené 
a každým rokem se přidávají další 
a další zušky v ČR.
I v Týništi se tato slavnost vydaři-

la. V  kulturním domě se přícho-
zí ocitli v  době první republiky 
a mohli zažít příjemné odpoledne. 
Stolové uspořádání, výtečné občer-
stvení a kouzelná výzdoba dotvoři-
ly celkovou atmosféru.
Hvězdou tohoto programu byl Petr 
Kroutil s  Oto Hejnicem a  Jiřím 
Polydorem, kteří zahájili program 
krásnými swingovými melodiemi 
a po nich již vystupovali žáci a uči-
telé ZUŠ, kteří si svá vystoupení 
skutečně užívali. Zpestřením byly 
i  taneční výstupy, kdy tanečnice 
vyzývaly k tanci i publikum. Dobo-
vé kostýmy byly důležitou tečkou 
celého programu.
Děkujeme organizátorům a  účin-
kujícím za moc pěkný zážitek. Bu-
deme se těšit na ZUŠ Open 2019!
 Po

Vážení čtenáři, dovolte mi navázat 
na článek jedné návštěvnice a záro-

veň maminky v jedné osobě.
Chtěla bych poděkovat všem kole-
gům, kteří se na akci podíleli. Bě-
hem dvou hodin byl vidět nesku-
tečný počet úsměvů, jak na tváři 
pedagogů, ale i žáků a rodičů, po-
tažmo rodinných příslušníků nebo 
přátel naší ZUŠ. Byl to energií 
nabitý podvečer a  jsme moc rádi, 
že se nám vše podařilo sladit a po-
nechat programu prvorepublikový 
nádech. Děkuji moc paní Sehnout-
kové a  paní Doskočilové, které se 
s velkou noblesou postaraly o ob-
čerstvení v dobovém nádechu.
A v neposlední řadě moc děkujeme 
rodičům a  posluchačům, že přišli 
v  tak hojném počtu a  jsou nám 
neustále v přízni. Pro takové pub-
likum se akce vymýšlejí s radostí.

Děkujeme! TM

... Fotogalerii  
naleznete na 3. straně bálky
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16.  5.  2018 ALPHA Vehicle Se-
curity Solutions Czech s.r.o. uví-
tala návštěvu od svého zákazníka 
Bentley. Od roku 2004 je ALPHA 
je výhradním dodavatelem klíčů 
pro vozy Bentley. Operátoři z linky 
Bentley měli zážitek z jízdy v luxus-
ním voze.

Bentley letos slaví 100. výročí 
založení firmy. Při té příležitosti 
pořádá turné s ukázkou luxusních 
vozů Bentley u partnerských závo-
dů v  rámci koncernu Volkswagen 

(VW, Porsche, Audi, Škoda Auto) 
a  u  vybraných dodavatelů. Je pro 
nás velká čest, že Bentley zavíta-
lo k  nám do Týniště. Přijelo 5 lu-
xusních vozů. Zaměstnanci si je 
mohli prohlédnout, posadit se do 
nich a vyzkoušet pohodlná sedadla 
a různé funkce jako stahování závě-
sů apod. Pro skupinu zaměstnanců 
pracujících na projektech Bentley 
byla uspořádána projížďka.

„Jsme jedním z mála dodavatelů, 
kterým zástupci firmy Bentley na-

bídli, že předvedou svá auta. Zhod-
notili jsme to jako skvělou příle-
žitost pro lidi, kteří se podílejí na 
vývoji a výrobě zámků a klíčů pro 
Bentley. Vozy Bentley se v Čechách 
často nevidí,“ uvedl ředitel Alphy 
Vladimír Bayer.

Pro zaměstnance jsme uspořá-
dali doprovodný program jako na 
pouti, rozdávala se zmrzlina, na-
fukovací balónky, koláčky, zájemci 
se mohli nechat zkrášlit v  kosme-
tickém salónu, učesat nebo ostříhat 

v  kadeřnickém salónu, vyzkoušet 
trenažér auto a  moto. Hudební 
doprovod zajišťoval náš DJ Jiří Du-
choslav.

Zákazníci poptávají zvýšené 
množství našich výrobků, a tak hle-
dáme další operátory pro montáž 
zámkových sad pro auta, hledáme 
poctivé a bezúhonné lidi se zájmem 
o automobilový průmysl.

Více o  výrobcích, zákaznících 
a naší firmě se dozvíte na www.kk-
-alpha.cz.

BENTLEY V ALPHA VEHICLE SECURITY SOLUTIONS CZECH S.R.O. V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Zaměstnanci pracující na lince Bentley

5 luxusních vozů Bentley zavítalo do do firmy ALPHA VSS Czech s.r.o.
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TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ OPĚT ZAZÁŘILA ZELENĚ

Město Týniště nad Orlicí se po-
slední květnovou středu opět připo-
jilo k akci na podporu lidí trpících 
roztroušenou sklerózou. V  tento 
den, který je vyhlášen dnem roz-
troušené sklerózy a  během něhož 
se po celé republice konají akce na 
podporu léčby této nemoci, byla 
jedna z  dominant města Týniště - 
vodárenská věž nasvícená zelenou 
barvou. Proč právě zelenou? Zelená 
barva je barvou roztroušené skleró-
zy, barvou naděje pro všechny ne-
mocné. Město Týniště také finanč-
ně přispívá Domovu svatého Josefa 
v Žirči, který je jediným lůžkovým 
zařízením v ČR pro nemocné trpí-
cí roztroušenou sklerózou. Děkuji 
panu Liboru Koldinskému a  jeho 
týmu za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

Nezoufejte, nebojte se zprávy, 
která se v zemi proslýchá; v tomto 
roce přijde jedna zpráva a v dalším 
roce další zpráva: Násilí vládne 
v zemi a vládce bude proti vládci.

Jeremiáš, 51,46

Proslýchají se špatné zprávy. 
Mluví o  tom, co člověk nemůže 
ovlivnit. O politických událostech, 
které mají začátek někde daleko; 
jejich vývoj a příchod neovlivníme, 
ale budeme mít dost co dělat s  je-
jich následky a dopady na nás. Jak 
bychom se neměli bát?

V Jeremiášově době byl ohrožu-
jící říší zla Babylon. Měli bychom 
si ho představit s malým b, aby to 
bylo použitelné i pro naše ohrožu-

jící babylony. Jedna věc je, že říše 
povstávají a zase končí, vždycky to 
tak bylo a  s  jistotou to tak i bude. 
Prorok však nezvěstuje, jak věcí bý-
vají, neinformuje o  koloběhu říší. 
Zvěstuje Hospodinovo zaslíbení. 
A  právě tady je zvlášť důležité, že 
ono „nebojte se“ je výrok Hospo-
dinův. Tato výzva totiž zní v době, 
kdy se ještě nic nestalo, kdy chodí 
zatím jen špatné zprávy. Nevíme, 
co bude a strach nás nutně přepa-
dává. Ale i nad tím naším strachem 
zní: „nebojte se“ z úst toho, kdo má 
pod kontrolou i  ty události, nad 
kterými my kontrolu nemáme.

Pane, bojíme se, ale spoléháme 
na tebe, že znáš i příčiny věcí. Pro-

síme, abys podle své vůle podržel 
náš svět, prosíme za ty, které máme 
rádi a o které se bojíme. Amen.

Píseň:
1. Rozveselte se v  Hospodinu, 

spravedliví a  upřímní! Zněj harfa 
k  slávě jeho činů, nástroje hudby, 
loutno zni! Novou píseň pějte, sla-
dit všechno chtějte k slávě pravému 
jen slovu Božímu, dílu trvalému, 
nás těšícímu.

2. Spravedlnost a soud s Bohem 
jdou a milosti je plná zem. Nebesa 
slovem stvořena jsou, roje hvězd 
jeho rozkazem. Také moře stvořil, 
do propasti vložil, ctí ho všechna 
zem. Světu stvořenému, jím posta-
venému, je mocným Pánem.

3. Národů radu ruší Bůh sám, 
úmysly jejich nejsou nic. Ve věčné 
radě sklání se k  nám a  moudrost 
jeho bez hranic. Blažený lid onen, 
kde Hospodin Bohem, lid vyvolený 
za jeho dědictví, Bůh v milosrden-
ství shlíží naň věrný.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 33 Rozveselte se v  Hospodinu 
(nápěv 1543 / Ženeva 1551, text 
podle Źalmu 33 S. Verner).

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

22. 7. – 10.30 h

Jaroslav Matuška

Kulturní centrum oznamuje 
všem svým příznivcům, že 
během července a srpna bude 
kulturní dům pro veřejnost 
uzavřen, protože bude probí-
hat výměna tribuny na velkém 
sále a v ostatních prostorách 
běžná údržba (např. broušení 
parket apod.) 
Přejeme všem krásnou do-
volenou snů a v září na shle-
danou.

- Dana Dobešová -
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TANEČNÍ KROUŽKY DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

   

Tanečníci z  DDM mají za sebou 
další úspěšnou sezónu. Zúčastnili se 
mnoha soutěží jak regionálních ne-
postupových, tak celorepublikových 
postupových soutěží.

BABY ROSEGIRLS – přípravka - 
nová taneční skupina pro děti od 3 
do 4 let, která se věnuje tanci Disco 
Dance. Holčičky začaly tancovat na 
konci září a  scházely se v  tělocvič-
ně U Dubu. V únoru jsme je mohli 
poprvé vidět na dětském karnevalu, 
kde zatančily na mix písničky Mňam, 
mňam Bobík a  Gummy Bear, svoji 
choreografii „Pink Ballerins“. I když 
to jsou velmi malé holčičky, nebály 
se a vyjely bojovat proti ostříleným 
tanečním skupinám do Rychnova 
nad Kněžnou, Jičína, Dvora Králové 
n/L, Jablonného n/O, Pardubic, Tý-
niště n/O, a Rtyně v /P. Jejich snaha 
byla odměněna třikrát 2. místem, 
třikrát 3. místem a jednou 4. místem.

BABY ROSEGIRLS - taneční sku-
pina pro děti od 4 do 7 let, která se 
věnuje tanci Disko Dance. Holčičky 
spolu tančí druhým rokem, letos na 
známou písníčku „Mama, I’m a big 
girl now“ z  muzikálu „Hairspray 

live!“ secvičily skladbu s  názvem 
„Stop Girls“, kterou poprvé zatančily 
před publikem na dětském karne-
valu, a  tím jim začala dlouhá šňůra 
tanečních soutěží. Vyjely do České 
Třebové, Jičína, dvakrát do Rych-
nova nad Kněžnou, Jablonného 
n/O, Pardubic, Týniště n/O, a Rtyně 
v /P. Jejich snaha byla odměněna na 
předních příčkách, získaly čtyřikrát 
1. místo, dvakrát 2. místo a  jednou 
3. místo.

ROSEGIRLS A.N.O. - v  letoš-
ním školním roce jsme se rozrostli 
o  další taneční skupinu, která se 
schází každý pátek v  tělocvičně ZŠ 
v  Albrechticích n/O. Pět holčiček 
a jeden chlapec ve věku od 7 do 11 
let se plní energie vrhli do secvičení 
taneční choreografie s názvem „New 
girls and boy“ ve stylu disco dance. 
Jejich první vystoupení bylo na dět-
ském karnevalu. Jejich dlouhá šňůra 
tanečních soutěží začala v Rychnově 
n. K. (O Rychnovský Taneček), kde 
byli oceněni 1. místem za výraz, dále 
navštívili Dvůr Králové, ještě jed-
nou Rychnov n. K., Jičín, Pardubice 
a Rtyni v/P. kde si vytančili 3. místo. 

Dětská kategorie, kde tito nováčci 
soutěží, je velmi nabitá zkušený-
mi skupinami, ale toho se nezalekli 
a bojovali, co se dalo. I když se neu-
místili na stupních vítězů, odváželi si 
domů mnoho zážitků a zkušeností.

ROSEGIRLS II. - taneční skupina 
složena z pěti dívek a dvou chlapců, 
která se věnuje Disko tanci již ně-
kolik let. S  letošní skladbou „Seven 
Dreams“, absolvovala několik soutě-
ží, v  juniorské kategorii. Česka Tře-
bová, Třebechovice p/O, Jablonné 
n/O, Dvůr Králové n/L, Jičín, Par-
dubice, Týniště n/O, Hradec Králové 
a Rtyně v Podkrkonoší, jsou města, 
kde se konaly taneční soutěže, ze 
kterých si tato taneční skupina při-
vezla dvakrát 1. místo, dvakrát 2. 
místo, čtyřikrát 3. místo a jednou 4. 
místo.

Novinkou letošního roku bylo 
i  první sólo vystoupení s  názvem 
„ANET“, se kterým tanečnice 
Anet M. bojovala na dvou soutěžích. 
Ve Dvoře Králové kde získala 4. mís-
to a v Týništi n. O. vytančila 2. místo.

Vyvrcholením letošního roku bylo 
závěrečné vystoupení tanečních sku-

pin „SHOW DANCE 2018“, které se 
konalo v  kulturním domě. Vystou-
pení se všem náramně povedlo a di-
váci tanečníky odměnili bouřlivým 
potleskem. Letos jsme zažili opravdu 
úspěšnou řadu tanečních vystoupe-
ní. Chtěli bychom poděkovat všem 
rodičům za jejich všestrannou pod-
poru a  také ocenit oděvní umění 
paní Součkové, která nám ušila skvě-
lé kostýmy. Velké poděkování patří 
všem dětem za práci v  kroužcích, 
vedoucím Lence R., Anetce V., Mir-
ce K., Markétě B., Daně Č., Stanisla-
vě Č. a Domu dětí a mládeže Týni-
ště nad Orlicí za podporu a pomoc 
při soutěžích. Přejeme všem krásné 
prázdniny a v příštím školním roce 
v plné síle, hurá do tance.

Lenka Reslová

Ředitelka Domu dětí a  mládeže 
Jana Kalousová děkuje všem inter-
ním a  externím zaměstnancům za 
celoroční práci a  přeje všem krásně 
prožité prázdniny a letní dovolenou.

... Fotogalerii  
naleznete na 4. straně obálky
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MAŽORETKY POM POM DANCE JEDOU NA MISTROVSTVÍ EVROPY

ÚSPĚCHY TANEČNÍCH KROUŽKŮ DDM

   

Mažoretky  POM  POM  Dance 
při DDM Týniště nad Orlicí, mají 
za sebou tři roky své existence 
a  právě ukončují třetí soutěžní 
sezónu, která byla více než exce-
lentní a bude mít své pokračování 
na Mistrovství Evropy v  Srbsku 
v lázeňském městě Sokobanji.

Co tomu předcházelo?
Na soutěžní sezonu roku 2018 

měla děvčata připravených 11 
soutěžních choreografií, ve kte-
rých v  průběhu soutěží podávala 
skvělé výkony. Vrcholem byly dva 
důležité finálové dny postupo-
vých soutěží v České republice.

Finálové kolo mistrovství Čes-
ké republiky mažoretek CMA 
v  Hradci Králové v  ČPP Aréně 
25. 5. 2018

Malé i velké bojovnice ve všech 
choreografiích tančily, jak nejlépe 
uměly, popraly se s  těžkou kon-
kurencí a opravdu se jim zadařilo. 
Na tomto mistrovství zazářily ze-
jména holčičky v kategorii DĚTI. 
Na svůj, zatím, malý vzrůst před-
vedly veliké výkony a  přivezly 
úžasné cenné výsledky v  podobě 
mistrovských a více mistrovských 
titulů a umístění v TOP šestce.

Získaly 1. místo a  titul  MIST-
RYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY CMA 
v  kategorii  mini formace  DĚTI 
profi pom. Madagaskar (Ája, Bar-
borka, Liběnka, Lucinka,  Nelin-
ka, Nellinka, Nikolka).

2. místo a  titul I.VÍCEMIS-
TRYNĚ  ČESKÉ REPUBLIKY 
CMA svým nádherným výkonem 
získalo duo DĚTI profi Štěstíčka 
(Barborka,  Nellinka) a  třetí titul 
přidala se svým parádním Ko-
courem v  botách sólistka Nellin-
ka, která se umístila na 3. místě 
a  obdržela titul  II.  VÍCEMIST-
RYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY CMA 
sólo DĚTI profi.

Dále se dívky sólo KADETKY 
umístily na krásném 4 místě ho-
bby- Sabrinka na 5. místě sólo KA-
DETKY hobby- Kajka, na 6. místě 
sólo DĚTI profi - Barborka, na 6. 
místě  mini formace  SENIORKY 
profi - Jarča, Kačka,  Maky,  Nat-
ka, Romča a na 8. místě sólo SE-
NIORKY profi- Maky.

Mistrovství České republiky 
ČMF Čáslav 10. 6. 2018.

Tak tady nastal doslova veli-
ký boom a  došlo na slova tre-
nérek, dřina na tréninku se vy-
plácí. Tento den byl pro dívky 
plný emocí a husarských kousků. 
Všechny jejich choreografie, kte-
ré se postavily na start, získaly 
medailová ocenění a  co je vůbec 
nejlepší v  kategorii kadetek a  se-
niorek i  postupy  na  Mistrovství 
Evropy. První velkolepý kousek 
se povedl velké formaci kadetek, 
která na začátku sezóny začína-
la v hobby kategorii a v  Jaroměři 
se posunula do kategorie profi 
a  tím získala start na Mistrovství 
ČR profi skupin A, stejně dobře 
se vedlo i  sólistce Kajce v  kadet-
kách - obě choreografie získaly 3. 
místo a  tituly II.VÍCEMISTR ČR 
ČMF. Více než skvěle si vedly dě-
tičky sólo Nellinka a duo Barbor-
ka s  Nellinkou, parádně si vedly 
i  seniorky sólo  Maky  a  duo  clas-
sic seniorky Natka s Jarčou. A jak 
to vlastně dopadlo?

V  kategorii  DĚTI-sólo vybo-
jovaly 1. místo a  titul MISTR 
ČR  ČMF  Nellinka  a  její Kocour 
v  botách a  1. místo duo Barbor-
ka,  Nellinka s  choreografii Štěs-
tíčko.

Dále v kategorii KADETKY sólo 
obdržela 3. místo a titul II.VÍCE-
MISTR ČR ČMF Kajka a  její Bo-
jovnice s postupem na ME, super 
výkon předvedla formace kadetek 
s  choreografii Anděl a  ďáblice 
a získala 3. místo a titul II.VÍCE-
MISTR ČR ČMF a také postup na 
ME, v kategorii SENIORKY sólo, 
vytančila 1. místo a  titul MIS-
TR ČR  ČMF  Maky  a  její  Batho-
ry,  Moj  bože s  postupem na ME 
a titul I.VÍCEMISTR ČR ČMF - 2. 
místo vytančilo duo  classic  Nat-
ka a Jarča a jejich Oslava s postu-
pem na ME.

Po třech letech od založení 
týmu, jsou tyto výsledky skvělou 
odměnou pro všechny soutěžící 
dívky, trenérky, rodiče a  DDM. 
na kterou si nedoufali ani ve snu 
pomyslet. Chceme touto cestou 
poděkovat všem rodičům – jste 
úžasný fanklub. Velký dík patří 
i trenérkám, které se dětem věnují 
a  dopomohly jim k  fantastickým 
výkonům a  DDM Týniště nad 
Orlicí za zázemí, které dětem po-
skytuje.

Miroslava Lejla Knajflová

   

CCG Dance mini
„Run this town“ (Běhej měs-

tem), tak se jmenovala letošní 
skladba CCG Dance Mini a všich-
ni, kdo ji viděli, museli uznat, že 
se děti zase posunuly o kousek dál 
po cestě tanečního umění. Nebylo 
to vůbec jednoduché, protože do 
kroužku začaly chodit nové ta-
nečnice a pilně opisovaly od těch 
zkušenějších, což se v tanci může 
nebo dokonce vyžaduje. To, co 
vypadá na jevišti jako jednoduchá 
věc, stojí spoustu úsilí a  hodně 
hodin tréninku. Nicméně veškerá 
dřina se vyplatila a  získali jsme 
umístění v  soutěžích O rychnov-
ský pohárek (1. místo), stejně tak 

i  na domácí půdě - O  týnišťské 
tajemství, kde jsme také zvítězili. 
Dvě třetí místa v  Novém Měs-
tě a  Dobrušce nás také potěšila. 
Nejmenší tanečnice získaly své 
první zkušenosti na nesoutěžních 
vystoupeních - na 1. Máje a Dnu 
dětí v  Lipinách. V  příštím škol-
ním roce připravujeme rozdělení 
na dvě oddělení mini pro nejmen-
ší a  midi pro zkušenější adeptky. 

CCG Dance
V  minulých letech junior-

ky se svými skladbami „Cirkus“ 
a  „Moře – medúzy, hvězdice 
a  lstivé Sirény“ nasadily laťku 
hodně vysoko a  bylo příjemným 

překvapením, když se objevila 
choreografie „Witches’night, kte-
rá zavedla diváky do temného 
světa magie a  tajuplného světa 
čar, tak jak to mají čarodějky při 
svých nočních rejdech v  „popisu 
práce“. Gymnastická část vyža-
dovala tvrdý trénink a  nevyhnu-
la se nám i  drobná zranění a  ne 
všichni vydrželi dělat přemety 
vpřed, vzad nebo stranou, stojky 
na živém podstavci apod. Avšak 
výsledek stál za to a  odměnou 
byla 1. místa ve všech soutěžích 
kromě Rychnova, kde jsme v ne-
uvěřitelné konkurenci 14 týmů 
a  ve dvoukolovém klání „urvali“ 
3. místo a porazili streetaře a  re-

nomované týmy ze širokého oko-
lí. Pokud jste vystoupení neviděli, 
bude možnost ho ještě zhlédnout 
v  zimní plesové sezóně, protože 
jsme dostali nabídku na předtan-
čení na týnišťské plesy.

 
Děkujeme všem rodičům, kteří 
s námi jezdí na soutěže, mohutně 
fandí a drží nám palce. Jsme rádi, 
že tolik úsilí je nakonec oceněno 
a všechno se nám vrací, když vidí-
me, jak to našim tanečníkům jde. 
Tak a  teď už hurá na prázdniny. 
Taneční tábor v  Říčkách volá… 

Dana Černohousová

ROSEGIRLS I. A III.

   

Taneční skupina Rosegirls  I. 
se v  letošní sezóně zúčastnila ta-
nečních soutěží, na kterých si 
děvčata vysoutěžila hned několik 
umístění. Krásné 3. místo si při-
vezla z Jičína, Pardubic a Hrono-

va, kde se utkala proti tanečním 
skupinám z Polska. Na soutěži ve 
Dvoře Králové a  Rychnově nad 
Kněžnou si vytancovala 2. místo, 
stejně tak i  na soutěži v  Týništi 
nad Orlicí. Jediné zlato získala ve 

Rtyni v Podkrkonoší a tím zakon-
čila letošní sezónu. Kromě soutěží 
vystupovala děvčata i na plesech, 
karnevalech a dalších akcích.

Taneční skupina Rosegirls  III. 

se letos také zúčastnila několika 
soutěží a vystupovala i na plesech. 
Z  původních 23 tanečnic se jich 
letos sešlo pouze 6. Samy vytvo-
řily skladbu ve stylu street dance.

 Aneta V.
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PODOMNÍ PRODEJ A NABÍZENÍ SLUŽEB

     

Nařízení města 
Týniště nad Orli-
cí č. 1/2015 o zá-
kazu podomního 
prodeje na území 
obce zakazuje na 
území města Tý-
niště nad Orlicí, 

Petrovic nad Orlicí,  Štěpánov-
ska,  Křivic a  Rašovic podomní 
prodej, čímž se rozumí prodej 
zboží či poskytování služeb nebo 
nabízení prodeje zboží či posky-
tování služeb provozovaný bez 
pevného stanoviště obchůzkou 
jednotlivých bytů, domů, budov 

a obdobných stavení bez předcho-
zí objednávky.

V  návaznosti na tuto skuteč-
nost dne 21. 5. 2018 Městská po-
licie Týniště nad Orlicí obdržela 
tři telefonická oznámení obyvatel 
města Týniště nad Orlicí, která se 
týkala porušení výše uvedeného 
nařízení města Týniště nad Orlicí. 
Ve všech případech měli toto naří-
zení porušit pracovníci nabízející 
elektrickou energii.

Tímto se dostáváme k  jádru 
věci, neboť problematika tzv. 
podomního prodeje není zcela 
jednoznačná. Tuto problematiku 

osvětluje rozsudek Nejvyššího 
správního soudu, jehož celé zně-
ní naleznete na tomto odkazu: 
https://iudictum.cz/252648/9-
-as-174-2016-23

V tomto rozsudku se říká, že zá-
kaz podomního prodeje platí jen 
pro činnosti, které jsou živnostmi 
podle Živnostenského zákona. 
Například prodej levnější energie 
živností není a  z  tohoto důvodu 
se neřídí tržním řádem, potažmo 
nařízením o  zákazu podomního 
prodeje. Co není živností vyjme-
novává § 3 Živnostenského zá-
kona (z.č. 455/1991 Sb). Živností 

například také není činnost pojiš-
ťoven.

Citace z  uvedeného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu:

Tržní řád vydaný formou na-
řízení obce dle § 18 zákona č. 
455/1991 Sb. o  živnostenském 
podnikání může na území obce 
upravovat pouze prodej zboží 
a  poskytování služeb, na které 
se vztahuje živnostenský zákon. 
Nemůže tak upravovat zejména 
činnosti vyjmenované v § 3 téhož 
zákona, které živností nejsou.

Jaroslav Forman, strážník MP

O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ

   

V  sobotu 19.  5. se konal již 27. 
ročník taneční nepostupové soutě-
že O  týnišťské tajemství v  Kultur-
ním domě v Týništi nad Orlicí. Po-
řadatelem této taneční soutěže byl 
Dům dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí a celým programem provázel 
skvělý moderátor L. Stolín.

Ve čtyřech věkových kategoriích 
se představilo více než 1000 dětí, 
nejen z  Královéhradeckého kraje. 
Soutěž byla rozdělena do šesti ča-
sových bloků, aby se všichni účin-
kující a diváci vešli do divadla. Po-
vzbuzování od rodičů a  ostatních 
tanečníků znělo sálem po celý den. 
Novinkou v letošním ročníku bylo 
rozdělení na profi a neprofi katego-
rie.

Do mini kategorie se o přihlásilo 
14 tanečních skupin ve věku od 3 

do 7 let. V disku zvítězila TS Baby 
Rosegirls, v  street kategorii M. A. 
D. Style, v  parketových scénkách 
RK Crazy, v  kategorii mažoretky 
se na 1. místě umístily mažoretky 
Izabelky, v kategorii pom pom byla 
udělena dvě 1. místa a  to DDM 
Smiřice a mažoretkám POM POM 
Dance z DDM Týniště n. O., v ka-
tegorii sólo pom pom se umístily 
na 1. místě mažoretky POM POM 
Dance z DDM Týniště nad Orlicí.

V  kategorii dětí bylo 33 taneč-
ních skupin a  první místa získaly 
v disku CCG Dance mini,ve streetu 
DDM Dobruška D-Mel, v mažoret-
kách ZŠ a MŠ Bílý Újezd Annabell, 
v pom pom tanci TJ ALEXIS Cho-
těboř, v  parketových scénkách TS 
Attitude Dvůr Králové nad Labem. 
V  pom pom sólech byla udělena 

dvě první místa a  to mažoretkám 
POM POM Dance Týniště nad Or-
licí a v kategorii pom pom duo vy-
hrála TJ ALEXIS Chotěboř.

Do kategorie Juniorů, děti do 15 
let, se přihlásilo celkem 39 skupin. 
V disku zvítězila TC Beta Pardubi-
ce, ve street dance SVČ Déčko, Ná-
chod Druhá Realita, v sólu modern 
dance RK Crazy a ZUŠ Třebecho-
vice pod Orebem, v  parketových 
scénkách Dům dětí a  mládeže 
Stonožka Shine & Shadows, v pom 
pom dance si první místa odvážel 
Dům dětí a mládeže Stonožka Ma-
žoretky a TS Domino Dance Kolín, 
kategorii mažoretky sóla si odnáše-
jí první místa Dům dětí a mládeže 
Stonožka Mažoretky a  TÝNKY 
ZUŠ Týniště nad Orlicí, Dům dětí 
a  mládeže Stonožka Mažoretky si 

odvážely zlato také z kategorii pom 
pom sóla i pom pom dua.

Kategorie hlavní je pro tanečníky 
15 a více, zde bylo celkem 16 taneč-
ních choreografií. Ve street dance 
vyhrála taneční skupina Třebecho-
vice pod Orebem NIGHT/MARE, 
v profi street dance DDM Rychnov 
nad Kněžnou – CHAOZS, v parke-
tových scénkách DDM Týniště nad 
Orlicí CCG Dance a  v  pom pom 
tanci mažoretky POM POM Dan-
ce Týniště nad Orlicí a TJ ALEXIS 
Chotěboř.

O  pořadí rozhodovala celý den 
pětičlenná porota, která to mnohdy 
neměla vůbec jednoduché. Děku-
jeme kulturnímu domu za poskyt-
nutí prostor a  také všem pomoc-
níkům, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu celého dne.

   

Pohádkový les 2018
Dne 26.  5. jsme se, jako každý 

rok touto dobou, sešli na startu 
Pohádkového lesa, pořádaného 
DDM. Zájemců o  pohádkovou 
procházku lesem bylo letos oprav-
du hodně, přálo nám i počasí, které 
bylo velmi vydařené. Na startu děti 
dostaly Pohádkovou knížku, kde si 
mohly hned prohlédnout, jaké po-
stavičky je v lese čekají. Na trase na 
děti čekalo 16 stanovišť s postavič-
kami – ty pro ně měly nachystané 
úkoly a za jejich splnění jim ozna-
čily svoji podobiznu v  pohádkové 
knize. U Pata a Mata se zatloukaly 
hřebíky, u Křemílka a Vochomůrky 
se sbíraly houby, u princezen navlé-
kaly korále a  u  čarodějnice s  Ma-
řenkou vařily lektvary. Červená 
Karkulka s  vlkem a  babičkou zase 

nabízeli koláčky, šťávu na posilně-
nou a zletilým i víno. Velký úspěch 
slavil také tříhlavý drak se svojí 
lanovou dráhou k  princezně nebo 
Elfka, u které si děti mohly s pomo-
cí rodičů vyzkoušet střelbu z  luku. 
Plni zážitků děti v cíli dostaly me-
daili a sladké lízátko, aby se jim šlo 
lépe domů. Těšíme se zase za rok!

Závěrečné vystoupení hudeb-
ních kroužků

Dne 29.  5. se děti s  hudebních 
kroužků DDM měly možnost po-
chlubit výsledky své celoroční 
práce na Závěrečném vystoupení, 
které se konalo v  malém sále kul-
turní domu. V  příjemné komor-
ní atmosféře rodičů, prarodičů, 
sourozenců a  dalších příbuzných 
a  kamarádů se představili kytaris-

ti, keyboardisti a  flétnisti s  našich 
kroužků. Někteří hráli sólově, jiní 
souborově. Vrcholem vystoupe-
ní byla společná skladba kytaristů 
Hallelujah, kterou s nimi zazpívala 
Kristýna Křivánková. Děkujeme 
kulturnímu domu za poskytnutí 
prostor a Janě Kalousové a Martině 
Kumpoštové za vzornou přípravu 
dětí na vystoupení.

Přehlídka dětských divadelních 
souborů v Brně

Divadelní skupina Poškoláci se 
ve dnech 31.  5.  – 3.  6. zúčastnila 
nesoutěžní přehlídky dětských di-
vadelních souborů Brnkání v Brně. 
Zahrála si tak po boku divadelních 
skupin z  Brna, Prahy, slovenského 
Martina, Pelhřimova, Strakonic 
nebo Ostravy. Do Brna Poškoláci 

dovezli hned dvě inscenace, Espre-
ssologie a  Víc, než si myslíš. Obě 
inscenace se setkaly s  velmi dob-
rým ohlasem jak mezi vedoucími 
ostatních divadelních skupin, tak 
mezi ostatními dětskými účastníky. 
Poškoláci si z Brna odvezli nejenom 
spoustu zážitků a nových přátelství, 
ale především cenné zkušenosti do 
dalších let divadelní práce.

DDM Týniště nad Orlicí pře-
je všem svým příznivcům krásné 
prázdniny a  dlouhou dovolenou, 
a  těšíme se zase v  září. Nabídku 
kroužků na nový školní rok najdete 
v  polovině srpna zde ve zpravodaji 
nebo na našich webových stránkách 
www.ddmtyniste.cz.

PROBĚHLO V DDM
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TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí

     

Rychnov nad Kněžnou/ Péče 
o  duševní zdraví pomáhá lidem 
s  vážnou duševní nemocí zvládat 
veškeré situace běžného života. 
V  okrese Rychnova nad Kněžnou 
pečuje o  klienty ambulantním 
a  terénním způsobem již devá-
tým rokem, a  to díky financování 
z  projektu Služby sociální preven-
ce v  Královéhradeckém kraji IV. 
Primárně jde o  péči individuální, 
avšak v posledních letech se osvěd-
čily i  aktivity skupinové. Aktuálně 
mají klienti možnost docházet do 
tak zvané Socioskupiny.

Socioskupina navázala na sku-
pinový Program pro dobré zdraví, 
který měl natolik pozitivní ohlasy, 
že se pracovníci střediska rozhodli 
klientům nabídnout další skupino-
vou aktivitu. Skupinu vytvořili za 
účelem posílení sebedůvěry a  zís-
kání pozitivních zkušeností účast-
níků v mezilidském kontaktu.

Podpory skupiny využívá 10 lidí, 
kteří se schází pravidelně jednou za 
14 dní na adrese střediska Panská 
1492, Rychnov nad Kněžnou. Ve 
společném prostoru mají možnost 
sdílet, co se jim v životě aktuálně či 

dlouhodobě děje, podělit se o  své 
strasti a  radosti a  společně si tak 
pomáhat na cestě k zotavení. Čas-
tým tématem je stigmatizace, part-
nerské vztahy, záliby či problémové 
komunikační situace.

Na setkávání Socioskupiny jsou 
zváni i  hosté. Jedná se o  různé 
osobnosti, ať už z oblasti duševního 
zdraví, nebo z  jiných zajímavých 
oblastí života. V  květnu skupinu 
navštívila Mgr. Jana Králíková, 
DiS., regionální konzultantka Krá-
lovéhradeckého kraje pro projekt 
Deinstitucionalizace Ministerstva 

zdravotnictví.
„Uskutečnilo se již 16 setkání, 

během kterých jsme si například 
vyzkoušeli praktický nácvik komu-
nikačních situací, které nám dělají 
problémy. Všechna setkání nás vel-
mi obohatila. Sdílení ve skupině je 
skvělé nejen proto, že dává schop-
nost vyjadřovat se a naslouchat, ale 
také dává možnost podívat se na 
věci očima ostatních,“ uzavírá Mgr. 
Dušan Lacko, sociální pracovník 
PDZ, který skupinu vede.

     

Angličtina - žádná dřina! Mož-
ná se to zdá nadnesené, ale stačilo 
by nahlédnout do výuky angličtiny 
v naší školce a zjistili byste, jaká je 
to pro děti zábava! Malé děti lehce 
napodobí to, co dospělý - začáteč-

ník pomalu a složitěji zvládá.
Jak už je dokázané, v  tomto ob-

dobí dítě nejvíce absorbuje nové 
poznatky, bez dlouhých úvah chápe 
a  napodobí zvukovou a  intonační 
stránku cizího jazyka.

Proto naše děti pod promyšleně 
připraveným programem zpívají, 
hrají hry, scénky, cvičí, poslouchají 
čtené pohádky, sledují dvd příběhy 
a pracují na interaktivní tabuli.

Bonusem je fakt, že tato forma 

výuky je nejen zábavná a  účinná 
pro naše děti, ale dává radost a po-
těšení i nám učitelkám!

Iva Břízová, 
Denisa Křížková Dis.

SOCIOSKUPINA SE OSVĚDČILA

ANGLIČTINA, ŽÁDNÁ DŘINA!
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MÁJOVÉ HRÁTKY V KŘIVICÍCH

   

Dne 26.  května se velcí, malí, 
Křivičáci i  lidé z  okolí měli mož-
nost setkat na fotbalovém hřišti 
u  příležitosti 3. ročníku Májových 
hrátek. Akce proběhla ve spolu-
práci osadního výboru a  TJ Sokol 
Křivice za finanční podpory města 

Týniště nad Orlicí.
V  příjemném prostředí pod ze-

lenou Křivinou proběhla ukázka 
dravců a  lesní zvěře se zajímavou 
přednáškou od p.Šulce. Nejen 
chlapce zaujala možnost střelby 
z  paintballové pistole. O  žíznivé 

krky a  hladové žaludky bylo také 
postaráno. K mání byl párek v roh-
líku, langoše a  palačinky. O  další 
atrakci - malování na obličej se po-
staraly Šárka a Radka, za což moc 
děkujeme. Po fotbalovém utkání, 
které bohužel domácí fotbalisti 

prohráli, následovala diskotéka. 
K  tanci i  poslechu nám hrál DJ 
Čenda. Velké díky patří všem, kteří 
se na přípravě i  zdárném průběhu 
podíleli.

Dagmar Stodůlková
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DEVÁTÉ SLAVNOSTNÍ VĚŽENÍ

   

V  sobotu 26.  5.  2018 jsme pro 
vás již po deváté slavnostně ote-
vřeli výstavu ve VODÁRENSKÉ 
VĚŽI. Utíká to rychle. Připadá mi 
to jako včera, když jsme s Liborem 
Koldinským brouzdali kolem věže 
a přemýšleli o  jejím využití k mu-
zeu, kterým bychom navázali na 
zaniklé Čapkovo újezdní muzeum. 
Záměr se vydařil a pomalu to bude 
deset let. Myslím si, že za ty roky se 
z věže stal výrazný bod místní his-

torie a kultury. Jako jednatel naše-
ho Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí jsem pyšný na těch pár lidi-
ček ze spolku, kteří se o  současný 
stav věže a úroveň výstav a akcí v ní 
konaných starají. Doufám, že nám 
nadšení k  této práce ještě chvíli 
vydrží a podaří se nám k ní získat 
mladší generaci.

Ale vraťme se k  letošnímu slav-
nostnímu věžení. S kulturním pro-
gramem akce nám pomohli místní 

SOKOL, mažoretky Týnky, klub 
vojenské historie „První prapor 
stráže obrany státu“ a hudební sku-
pina „Nic neuměl“. Akce jako vždy 
měla přátelskou atmosféru a vyda-
řilo se i počasí. Letošní výstava ve 
věži má název „100 let republiky“. 
V expozici naleznete například sto-
letý kalendář Týniště nad Orlicí, 
vojenský zákop z první světové vál-
ky, nebo Masarykův koutek. Provoz 
ve věži pro vás jako každý rok za-

jišťují členové spolku o  víkendech 
do konce září. Budeme rádi, když 
nás o  víkendech v  hojném počtu 
navštívíte a podíváte se, co jsme si 
pro vás letos připravili. Myslím si, 
že výstava stojí za to.

Štěpán Tomašík
jednatel Spolku přátel města 

Týniště nad Orlicí

... Fotogalerii 
naleznete na 2. straně obálky
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A DEN ZEMĚ V MŠ MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

PUTUJTE S NÁMI KE SV. ANNĚ

   

Děti v  předškolním věku jsou 
velmi vnímavé a  citlivé ke svému 
okolí. Proto jsme i my navázali na 
minulé roky a  pokračujeme nejen 
v  citlivém poznávání přírody, ale 
i v aktivitách vedoucích k ochraně 
životního prostředí.

V  rámci projektu environmen-
tální výchovy jsme v měsíci dubnu 
oslavili s  dětmi v  MŠ Město Den 
Země. Výlet do přírody byl naplá-

nován dle možností školy i s ohle-
dem na věkovou skupinu dětí. 
Zpestřily nám ho baťůžky se sva-
činou a  zajímavý cíl. Celá vycház-
ka propojovala činnosti teoretické 
s  praktickými. Tyto terénní formy 
výuky se nám velice osvědčily.

Děti stále mají zájem o  pozná-
vání nového, rády zkoumají, bádají 
a  experimentují. Lákadlem jsou 
především méně známé a  nové 

věci, se kterými se děti příliš často 
nesetkávají. Úkoly této vycházky 
byly sestaveny v  závislosti na do-
vednostech a  znalostech dětí. Byl 
též kladen důraz na vzájemnou ko-
munikaci a spolupráci.

Zařazování méně tradičních té-
mat nejenom otevírá nové možnos-
ti poznání dětem, ale umožní také 
nám, učitelkám, přidávat do výuky 
další činnosti a příležitosti.

Děti měly po celou dobu mož-
nost být fyzicky aktivní a být v pří-
mém kontaktu s  přírodou. Čím 
více děti pobývají v  přírodě, tím 
více jako dospělí podporují péči 
o  životní prostředí. Zároveň platí, 
že kontakt s přírodou příznivě pů-
sobí na psychické a  fyzické zdraví 
nás všech.

Lenka Hamplová

Město Týniště bývá často nazýváno městem v  lesích, a  to 
jistě právem. Vždyť některé části města s  lesem přímo souse-
dí. V jednom z těchto okouzlujících a borovicovou vůní pro-
dchnutých lesů nedaleko Týniště, nalezneme na stromě u cesty 
téměř tajuplný obraz znázorňující portrét ženy a pod ním ná-
pis, jenž tento portrét blíže identifikuje: U  sv. Anny. Pojďme 
se společně vydat ke sv. Anně, dozvědět se něco víc o této vý-
znamné a oblíbené světici a svěřit pod její ochranu naše město.

Původní obraz sv. Anny visel po levé straně lesní cesty na 
Ostašovice (asi 500 m od hájovny U Dubu) nejprve na dubu 
a potom na borovici. Později někdo umístil obraz do skleněné 
skřínky na sloupek, takže od roku 1951 byly na tomto místě 
obrázky dva. Podle těchto obrázků dostala tato část lesa název 
„U sv. Anny“. Obraz ve skleněné skřínce nalezneme v součas-
nosti u cesty vpravo (ve směru od Týniště na Ostašovice). Je to 
pozoruhodné místo vybízející ke ztišení, meditaci i modlitbě… 
Cesta od sv. Anny vede dál ke sv. Trojici u Rašovic a následně 
až na „Vrcha“.

Kdo vlastně byla sv. Anna? O Anně a jejím muži Jáchymovi 
vypráví Jakubovo protoevangelium. Jejich životní příběh je da-
tován do 1. století před Kristem a odehrává se ve Svaté zemi. 
Anna a Jáchym byli zřejmě prosperující pastýři, kteří výtěžek 
spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc druhým 
a vlastní potřeby. Jejich život byl nicméně konfrontován se zá-
važným problémem bezdětnosti. Pro oba již starší manžele to 
znamenalo určité opovržení a odsouzení ze strany tehdejších 
náboženských autorit, protože bezdětnost byla v izraelské spo-
lečnosti považována téměř za prokletí. To, co se lidem jevilo 
jako nemožné nebo jako již ztracené, nabralo z Božího pohledu 
zcela jiný spád. V době jejich největší krize se Anně zjevil anděl 
a oznámil jí, že právě ona se stane matkou, o jejímž potomstvu 
se bude hovořit po celé zemi. Zprávu o narození dcery obdržel 
od anděla také Jáchym. Anna a  Jáchym se stali rodiči Panny 
Marie a prarodiči Ježíše Krista.

Úcta ke sv. Anně sahá až do doby císaře Justiniána, jenž ne-
chal v Konstantinopoli v roce 550 vystavět a zasvětit jí kostel. 
Na Západě se kult objevil později, avšak ve 14. a 15. století byl 
již velmi rozšířen. Sv. Anna je ochránkyní manželství, matek 
a  žen, které touží mít dítě. Je také patronkou například hor-
níků, truhlářů a krejčích. Křesťané se k ní modlí za déšť, proti 
bouřce nebo za nalezení ztracených předmětů. Svátek sv. Anny 
je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem sv. 
Jáchyma 26. července.

Ráda bych vás pozvala na společné putování ke sv. Anně, 
které se uskuteční právě na její svátek, tj. 26. 7. 2018. Sraz všech 
zájemců bude v 17:15 u vodárenské věže v Týništi. V lese u sv. 
Anny budeme od 18:00 slavit bohoslužbu s  administrátorem 
místní farnosti P. ThDr. Zbigniewem Żurawskim a  modlit se 
společně za město Týniště a jeho obyvatele. Těším se na setkání 
s vámi!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města
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DĚTSKÝ DEN V RAŠOVICÍCH

DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH NAD ORLICÍ

   

2.  6.  2018 v  Rašovicích pro-
běhl Dětský den. Děti si prošly 
trasu s  pohádkovými postavič-
kami. Čekal na ně Ohnivý muž, 
Víla a  Rusalka. U  pohádkových 
postav plnily úkoly, vaření lektva-
ru, hašení ohně a  poznávání by-
linek. Zároveň musely hledat po 
cestě písmenka, která doplňovaly 

do malé tajenky. Všechny děti se 
dopátraly zdárného rozluštění 
a dostaly krásné odměny. Celkem 
se Dětského dne v Rašovicích zú-
častnilo 33 dětí, včetně úplně nej-
menších občanek v kočárku.

Děti se mohly svést na koni, což 
se jim moc líbilo a na koně se do-

konce se stála fronta. V 17 hodin 
bylo pro děti připraveno malé, 
netradiční a moc hezké divadelní 
představení O  chlapci beze jmé-
na, které připravily Jana Hryzlí-
ková a Lucia Svobodová.

Dětský den se všem moc líbil 
a  poděkování patří Aleně Mar-

tincové a jejímu týmu za krásnou 
stezku s úkoly pro děti.

Dále bych chtěla poděkovat 
sponzorům akce:  Město Týniště 
nad Orlicí,  nezisková organizace 
Život s koněm a Domov důchod-
ců Albrechtice.

Miroslava Nováková
   

Dne 3.  června se konal Dětský 
den v  Petrovicích nad Orlicí. Jako 
tradičně byl zahájen pohádkovým 
lesem, kde si naši nejmenší moh-
li prohlídnout pohádkové bytosti 
jako mušketýra, čertice, upírky 
a spoustu dalších, kde na koci lesa 

je čekal pan král s losy do kola štěs-
tí.

V samotném areálu si mohli za-
skákat v pytlích, vyzkoušet chůzi na 
chůdách, házení míčků na klauna, 
střelbu ze vzduchovek a za přispění 
Jezdeckého klubu Briliant i  jízdu 

na koních. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout i  na krásné ukázky 
výcviku psů, letecké představení 
od mistra světa v letecké akrobacii 
Pavla Kryštofa. O  občerstvení se 
postarali členové Sportovního klu-
bu Petrovice, takže na své si přišli 

velcí i  malí v  podobě grilovaných 
kuřat, langošů a palačinek.

S  přáním krásného roku a  aby-
chom se všichni zase sešli na spor-
tovním areálu zase za rok na Dět-
ském dnu Sportovní klub Petrovice.

Honza Hašek



strana 16

23. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA

Týniště nad Orlicí, 1. a 2. června 2018, Tyršovo náměstí
(očima pořadatele)

Příprava swingového festivalu začíná organizačně dlouho před datem 
jeho konání. Sestavení programu, výběr a oslovení sponzorů, vyhledání 
možných poskytovatelů dotací a zpracování různě složitých žádostí a pak 
napjaté čekání, jak to dopadne, a jestli na vytvořenou dramaturgii budeme 
mít dost peněz, neboť každoročně je kvalita programu nesporně závislá 
na přízni či nepřízni finančních přispěvatelů. Letošní „hvězdou“ festivalu 
(v tomto smyslu) byl nesporně Královéhradecký kraj, navíc záštitu nad fes-
tivalem laskavě převzala (již po druhé) náměstkyně hejtmana Královéhra-
deckého kraje – Mgr. Martina Berdychová. A nejenom to. Letos nás velmi 
mile překvapila, protože v doprovodu své asistentky ing. Radky Duškové 
v pátek celý festival svým krátkým „projevem“ zahájila. Myslím, že si pro-
gram i atmosféru velmi užívala, jen se jí zde veřejně omlouvám, že jsem se 
jí díky různým drobným povinnostem nemohla více věnovat. Paní magis-
tro – moc děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň i do budoucna.

 Moderátor Radek Škeřík a Mgr. Martina Berdychová

Krom „kraje“ festival finančně podpořilo také Město Týniště nad Orlicí 
(děkujeme panu starostovi Liborovi Koldinskému, že se festivalu nejen po 
oba dva dny zúčastnil, ale také, že jako zástupce města, v krátké řeči popřál 
festivalu zdar a divácký úspěch) a dalších téměř 20 subjektů.

Většina jsou „týnišťáci“ a velmi nás těší, že je jich rok od roku více, a že 
se to pro většinu z nich stalo samozřejmostí a otázkou jakési „patriotské“ 
cti tímto způsobem se na akci podílet. Je to pro nás motivující a zavazu-
jící. Mezi nejvýznamnější sponzory letos patřily INGTOP METAL, s.r.o., 
ODEKO s.r.o., AGRICO a Gapa Group a.s., podrobný výčet všech přispě-
vatelů najdete v tomto článku. Jménem pořadatele festivalu (Kulturní cen-
trum města Týniště nad Orlicí) i všech spoluorganizátorů moc všem děku-
jeme. Jste pro nás velmi důležití, neboť s vámi může růst úroveň festivalu.

23. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka se konal pod záštitou 
náměstkyně hejtmana Králové-hradeckého kraje Mgr. Martiny Berdy-
chové a byl pořádán za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Celý areál festivalu se z  větší části nachystal tentokrát již ve čtvrtek 
31. 5. 2018. Všechny prostor omezující předměty pryč, přivézt a postavit 
pódium, zastřešení nad diváky, lavičky, kontejnery naplněné vodou jako 
„kotvy“ pro zastřešení - kdyby přišel silný vítr, odpadové nádoby, party 
stan ke vchodu do areálu – to byly úkoly pro zaměstnance Služeb města 
Týniště nad Orlicí, kterého se jako každoročně zhostili na výbornou. Jeden 
z našich pravidelných a věrných sponzorů se postaral o dovoz zastřešení 
pódia (a  zbytku laviček z  Kostelce n. Orl.), večer pak členové Mladého 
týnišťského big bandu zastřešení postavili a umístili do areálu loga našich 
sponzorů. Osvětlovač kulturního domu rozvěsil osvětlení pódia. V pátek 

dopoledne se ještě dodělalo a doladilo to, co se nestihlo ve čtvrtek a mů-
žeme začít…

Vlastně ještě ne - v  zahradě ZUŠ během pátku dopoledne vybudovat 
pro vás útulné občerstvovací zákoutí a nemohu zapomenout na novinku 
letošního ročníku – oproti minulým letům přibyl stánek s moravským ví-
nem - Adámkovo vinařství, které si zahrálo hlavní roli ve známém filmu 
BOBULE (kdo ochutnal, byl nadšen). A teď už můžeme…

HLAVNÍ SPONZOŘI:

Program začínal vždy v 18 hodin. Dramaturgicky zkušeně a velmi pro-
fesionálně připravený program musel bavit a zaujmout úplně každého po-
sluchače, i naprostého laika v tomto žánru.

V  pátek i  sobotu startovala program Bigbenďata – swingový orchestr 
ZUŠ Týniště nad Orlicí. Věkově nejmladší účinkující působí na jevišti mile 
a skromně, ale za výkon, který po oba dva dny předvedli, by se nemusel 
stydět kdekterý dospělý soubor (ne náhodou tento soubor získává jedno 
ocenění za druhým).

Bigbenďata - ZUŠ Týniště nad Orlicí
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23. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA

Následovalo vystoupení Down Beat Dixieland Bandu – Jeseník. Tento 
sedmičlenný soubor si získal publikum svým živým a spontánním vystou-
pením a vnesl do hlediště dobrou náladu. Utřifous Trio je parta mladých 
kluků nedávno absolvujících na ZUŠ v Lysé nad Labem, kteří bravurně 
ovládají své nástroje (bicí, piano, baskytara) a jejich nadšení, s jakým hra-
jí, okamžitě nakazilo i diváky. Program pokračoval vystoupením Střezin-
ského tanečního orchestru (říkají si pro zjednodušení „STO“), který letos 
slaví 15 let svého působení na ZUŠ Střezina. Souborem prošlo za dobu 
jeho trvání více než dvě stovky muzikantů, kteří nyní působí v orchestrech 
a kapelách na celém světě. V Týništi se představili s působivým repertoá-
rem a při skladbě Je suis malade, zpěvačka (a saxofonistka v jedné osobě) 
Karolína Krečmerová sklidila od diváků aplaus ve stoje. A to už se pomalu 
schylovalo k vrcholu prvního dne – vystoupení Maranatha Gospel Choir, 
patrně největšího souboru tohoto druhu u nás čítající v plném počtu té-
měř 40 členů. Myslím, že mnozí z nás viděli na vlastní oči tento hudební 
styl poprvé (většina ho doposud znala pouze z filmů typu Sestra v akci). 
Příprava a nazvučení trvalo o trochu déle, ale vyplatilo se počkat. Navíc 
s nimi vystoupil jako host v Týništi velmi populární zpěvák Martin Růža. 
Známé gospelové písně, chytlavý rytmus, pohyb – to vše postupně přived-
lo publikum do varu, takže se končilo dlouho po půlnoci, a to tancem před 
pódiem. Těžko o tom psát – to se musí vidět a zažít v atmosféře, kterou 
umí udělat jen prostředí týnišťského náměstíčka v kombinaci s výjimečně 
vnímavým a vyspělým publikem.

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

Maranatha Gospel Choir + Martin Růža

V sobotu přehlídka krásné swingové a jazzové hudby pokračovala. Po 
Bigbanďatech vystoupila asi největší hvězda letošního festivalu – jazzová 
zpěvačka (i autorka vlastních skladeb) – Jana Koubková. Na klavír ji velmi 
citlivě doprovodil Ondřej Kabrna. Každým coulem profesionální a komu-
nikativní vystoupení nenechalo nikoho na pochybách, že má před sebou 
nekorunovanou královnu jazzové hudby u  nás. Následovalo vystoupení 
Tribute2Headhunters s  prezentací ojedinělého projektu - spojení jazzu, 
funku elektroniky a improvizace. Když se na pódiu sejde 5 špičkových mu-
zikantů, není co řešit – prostě, je to paráda. Jako čtvrtá se v sobotu před-

stavila divákům mezinárodní salsová skupina La Descarga Salsa Orchestra 
- český překlad názvu kapely je „náhlý výboj energie“, přeneseně „uvolnění 
od starostí“ a přesně tak působilo vystoupení na diváky, jednoduše řečeno, 
najednou jsme se ocitli na hodinu na „latino“ párty.

 

Jana Koubková + Ondřej Kabrna

Jako každoročně vyvrcholením druhého festivalového dne byl Mladý 
týnišťský big band, letos s představením s názvem…v hávu první repub-
liky, kterým zároveň svým vystoupením vzdal čest 100. výročí založení 
naší republiky. Muzikanti a zpěváci (Zdeňka Veselková Kolaříková a Pavel 
Švestka) nás přenesli do doby, kdy vznikaly skladby, kterým bezmála sto 
let života vůbec nic neubralo na kráse. Dirigent a zakladatel Mtbb Pavel 
Plašil zahájil představení slovy: Je nám krásně, máme svůj kabaret! Styliza-
ce, kostýmy, výběr písniček (Hallo Dolly, Slunečnice, Svítá, Sám já chodí-
vám rád, atd.) v interpretaci vynikajících zpěváků, bravurní výkon celého 
bandu, to všechno vytvořilo tak autentickou atmosféru, že jsme se všichni, 
ať jsme chtěli, či nechtěli, přenesli do doby první republiky. Pro mě bylo 
vystoupení Mtbb absolutním vrcholem festivalu.

 Mladý týnišťský big band + Pavel Švestka

Techškola
Jiří Matějka

CA DUKO 
 
Květinářství Jasmína – Hanka Dobešová
Lékárna na náměstí - LURA-K s.r.o.
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23. ročník týnišťského swingového festivalu Jardy Marčíka je za námi, 
ale pocit sounáležitosti a něčeho výjimečného těžko popsatelného slovy 
v každém divákovi a účastníkovi festivalu musel přetrvat ještě hodně dlou-
hou dobu. Ne nadarmo se i účinkující o organizaci a týnišťských divácích 
vyjadřují jen v superlativech a netají se tím, že by každému festivalu tohoto 
žánru přáli týnišťské prostředí a publikum.

A jak zde vše během chvilky vyrostlo, tak je během půl dne rozebráno, 
odvezeno, uklizeno, vráceno na své místo – jako by vůbec nic nebylo. Na 
ZUŠ probíhá normální výuka (z oken se linou zvuky různých nástrojů), 
tam, kde bylo ještě včera pódium, jezdí auta…

Tak zase za rok…

Hradec Králové je v rámci České republiky nejlepším místem k žití. Tý-
niště nad Orlicí je nejlepším místem pro swingový festival – je to výsledek 
souhry šťastných okolností, ale také nikdy nekončící práce a spolupráce 
mnoha a mnoha lidí pro lidi.

- Dana Dobešová -

P.S. A ještě počasí – jako kdyby tohle všechno tam nahoře věděli - na 
celý festival svítilo po oba dva dny sluníčko (děkujeme…).

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: 

Rychnovský deník | ČRO Hradec Králové | MF Dnes

Novinky.cz | Orlicky.net | Orlický týdeník 

ORIN - orlické inzertní noviny | OKOLO HRADCE

www.orin.cz | Zpravodaj města Týniště nad Orlicí

23. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA



strana 19

„SWINGOVÝ FESTIVAL TÝNIŠTĚ“

Již tato tři slova, která zkracují 
plný název velké hudební události, 
jež se uskutečnila již po třiadvacá-
té v  malém městečku na východě 
Čech, mají řádný zvuk a lesk.

Když se Pavel Plašil před téměř 
čtvrt stoletím zaobíral myšlenkou 
připravit jakousi přehlídku pro 
prezentaci swingových a jazzových 
nadějí, určitě ho nenapadlo, že si 
vybral správné místo, správný čas 
a  oslovil správné lidi kolem sebe 
a že se pod jeho rukama rodí něco 
tak báječného jako je tento velkole-
pý červnový hudební svátek.

Kdo do Týniště zavítá, je polapen 
do sítí houpavého rytmu, příjem-
ných melodií a  celkové atmosfé-
ry, kterou si pak touží zažít znovu 
a znovu (moje vlastní zkušenost).

Letošní 23. ročník swingového 
festivalu Jardy Marčíka měl opět 
nádhernou dramaturgii, a tak si na 
své mohl přijít opravdu každý. Za-
hajoval ho tradičně starosta města, 
pan Libor Koldinský, a  pozdravit 
všechny účastníky přijela i Martina 
Berdychová, náměstkyně hejtmana 
Královéhradeckého kraje, pod jejíž 
záštitou letošní ročník probíhal.

První i druhý festivalový den za-
hajovala týnišťská swingová naděje, 
tedy Bigbanďata, která za 2,5 roku 
své existence pod vedením Jana 
Pírka udělala obrovský kus prá-
ce, účastnila se celé řady koncertů 
a  loni získala 1. místo na krajské 
soutěžní přehlídce jazzových a  ji-
ných orchestrů. Dává příležitost 
sólových prezentací a zároveň baví 
publikum nefalšovanou hudební 
show. Bigbanďata se samozřejmě 

těší z obrovské podpory svých rodi-
čů, prarodičů a  kamarádů. Nemy-
slete si ale, že na začátku festivalu 
bylo hlediště poloprázdné, to by 
byl velký omyl. Festival pulsoval od 
prvních okamžiků zcela naplno 

Páteční první host v  Týništi byl 
nefalšovaný dixieland z  Jeseníku, 
Down Beat Dixieland Band. Během 
pár okamžiků jsme se pomyslně 
ocitli na parníku na řece Mississi-
ppi se skvělými klarinetovými sóly 
nebo neotřelou hrou na valchu.

Utřifous Trio z Lysé nad Labem 
skrývalo 3 mladé vynikající muzi-
kanty skvělých technických doved-
ností a zajímavého hudebního sty-
lu, který všechny přítomné dostával 
do varu.

Následoval Střezinský taneční 
orchestr, který má svůj zvuk nejen 
v  našem kraji, ale vyjíždí koncer-
tovat i  do zahraničí. Pod vedením 
Tomáše Antonína Muchy zazněly 
melodie veselé i  melancholické, 
jako zpěváci se představovali i  sa-
motní členové orchestru a  sklízeli 
zasloužený aplaus.

Páteční večer spěl do svého zá-
věru a  diváci již vyhlíželi Martina 
Růžu, který se těší v  Týništi nad 
Orlicí obzvláštní oblibě. Ten dora-
zil ve společnosti Marantha Gospel 
Choiru z  Prahy a  po náročnější 
technické úpravě jeviště rozezpíval 
a  roztančil doslova celé Tyršovo 
náměstí. Martin Růža i  tentokrá-
te oslovoval a  zapojoval přítomné 
diváky a všichni se náramně bavili. 
Moderátor Radek Škeřík tak vyslo-
vil myšlenku, že Týniště má docela 
určitě svoji sektu Růžariánů, kteří si 

závěr prvního festivalového večera 
naplno užili 

Na startovní čáře sobotního ve-
čera byla opět připravena Bigban-
ďata s  Janem Pírkem u  dirigent-
ského pultu. Repertoár byl odlišný 
od předchozího dne, aby se nikdo 
nenudil a  to se tedy rozhodně ne-
mohlo stát.

Hned dalšími vystupujícími byly 
skutečné hvězdy jazzové hudby, 
a  to Jana Koubková s  Ondřejem 
Kabrnou, kteří se již mnohokráte 
vyjádřili, že festival v  Týništi mají 
moc rádi a  vždy se rádi vracejí. 
Připravili si krásný repertoár, me-
lodické jazzové písně s kouzelnými 
českými texty, bravurními Ond-
rovými improvizacemi na klavír 
a  Jana Koubková zapojovala prů-
běžně i diváky, a tak jsme se všichni 
společně výborně bavili.

Velkou změnu přinesli poslucha-
čům hráči Tribute2Headhunters, 
kteří ve svém vystoupení propojili 
jazz, funk a  elektroniku. Tady si 
přišli na své vyznavači náročnější-
ho jazzu a  odměňovali potleskem 
každý skvělý výkon hudebníků. 
Dovolila bych si vyzvednout trum-
petistu Jana Hasenörla, jehož trub-
ka se nesla nad Týništěm naprosto 
famózně. Výborná byla ale pocho-
pitelně celá kapela.

Teplý letní večer se rozvlnil v ryt-
mu salsy a dalších kubánských tan-
ců díky La Descarga Salsa Orchest-
ra. To už se před kulturním domem 
opět tančilo a  sedící posluchači se 
alespoň kývali do rytmu, tleskali, 
výborně se bavili.

Před závěrečným hudebním blo-

kem pozdravila všechny přítomné, 
poděkovala sponzorům a  ochot-
ným spolupracovníkům ředitel-
ka Kulturního centra, paní Dana 
Dobešová, a  pozvala všechny na 
24. ročník tohoto festivalu. A spěli 
jsme do finále…

Závěr celého festivalu patřil tra-
dičně domácím, tedy Mladému tý-
nišťskému bigbandu pod vedením 
Pavla Plašila. Připravili pořad v du-
chu doby před sto lety, přizvali ke 
spolupráci zpěváky Zdeňku Vesel-
kovou Kolaříkovou a Pavla Švestku, 
který tímto programem i  půvabně 
provázel slovem v  duchu elegance 
a  gentlemanství. Přenesli jsme se 
tak do doby, kdy se žilo mnohem 
pomaleji, kdy elegance a úcta pat-
řily k  samozřejmostem, kdy slovo 
čest mělo stejnou cenu jako zlato 
a  kdy vznikaly skladby, kterým 
bezmála sto let života vůbec nic 
neubralo na kráse. Byl to nádherný 
závěr festivalu.

Co říci závěrem? Slovy se to po-
psat nedá, co zažívají návštěvníci, 
ale i účinkující na tomto festivalu. 
To se prostě musí zažít a já vím, co 
tvrdím. Pavle, Karle, Terezo, (a  vy 
ostatní nejmenovaní) děkujeme!

Ať žije 24. swingový festival 
Jardy Marčíka 2019! 

Radka Polívková

PS: Za sebe bych chtěla moc po-
děkovat za důvěru ve mně vloženou 
Pavlu Plašilovi a  Terce Myšákové 
a za obrovskou osobní podporu Janu 
Pírkovi. Bylo mi ctí!
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■ Letní KINO (promítání) ve stodole!

■ Návštěva zábavně naučného parku MIRAKULUM.

■ Odpolední tvořivá dílna – KERAMIKA s pí. S. Toucovou.

■ 25. 7. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky
(společenské hry – od pexesa po Ubongo), 9-12 a 13-16, v dětském od-
dělení.

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ČERVENCI:

Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019; R. Pýchová 739203377
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.

Děkujeme!

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVENEC 2018

Týden:

2. 7. – 6. 7. MC zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

9. 7. –13. 7.

HERNÍČEK
Prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST pro děti od 3 do 13 let. Je podpořen z projektu: 
Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., Čas: 8 – 16 h. Počet dětí: 12, 2 náhradníci. Tábor je naplněn.

Program HERNÍČKU:
hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…)
návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
výtvarné činnost, tvoření, malování…
vytvoření bosochodníku na zadní zahradě
společné obědy v GC nebo ve stodole
+ otevřená HERNA pro rodiny s dětmi v čase HERNÍČKU.

Týden:

17. 7. – 21. 7.
Příměstský tábor s výukou angličtiny.
Soukr. tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English.
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656, http://www.koalaenglish.eu/
Po-Pá, čas: 8-16h.

Týden:

24. 7. – 28. 7.

FERDA MRAVENEC – práce všeho druhu
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, 
hosty, výlety…
Cena tábora: 350,– dítě (den 70,– (30,– dopoledne, 30,– odpoledne + 10,– materiál). Zápisné: 50,– Obědy 
vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve stodole. Program: 9-12, polední klid, 14-18h.
Hlavní vedoucí: Jana Matušková

Týden: 

30. 7. – 3. 8. MC zavřené - dovolená, prázdniny

PODĚKOVÁNÍ

   

Děkuji Městskému úřadu Týni-
ště nad Orlicí, delegaci SPOZ paní 
Matonohové a paní Šponarové za 
upřímnou gratulaci, milé dárky 
k  mému životnímu jubileu a  za 
hezké chvíle při společném pose-
zení.

Renata Čtvrtečková

Mnohokrát děkujeme přísluš-
níkům Policie České republiky – 
Obvodního oddělení Týniště nad 
Orlicí Jiřímu Luňáčkovi, Jarosla-
vu Nyčovi a  Lukáši Neupauerovi 

a díky unikátnímu systému Zdra-
votnické záchranné služby Krá-
lovéhradeckého kraje i  Norbertu 
Šimonovi a Petru Dvořákovi, kteří 
dne 18. 04. 2018 velmi odvážným, 
obětavým a  profesionálním způ-
sobem úspěšně poskytli první po-

moc před příjezdem Zdravotnické 
záchranné služby panu Josefu Va-
šatovi při náhlých a vážných zdra-
votních problémech.

Rodina Vašatova
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MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU

   

Dravci na zahradě
Děti měly možnost se opět setkat 

v těsné blízkosti dravců, se kterými 
nás přijel navštívit ornitolog z Jaro-
měře pan Šulc, ten je našim častým 
hostem. Měli jsme možnost vidět 
na vlastní oči dravce, které často 
nevidíme v  našich lesích. Děti si 
mohly i vyzkoušet jak vzlétne káně 
a přistane nám na ruce. Zopakovali 
jsme si, čím se tito dravci živí a jak 
přežívají v přírodě.

Výlet
Navštívili jsme Africké muzeum 

Dr. Emila Holuba, kde jsme společ-
ně prošli celým životem slavného 
cestovatele. Pocit skutečného po-
bytu v  Africe navodily Viktoriiny 
vodopády s  létajícími rybami, te-
koucí vodou a  poletujícími ptáky. 
Po prohlídce jsme mohli ještě na-
vštívit galerii obrazů. A poté se děti 
už spěchaly vyfotit se žirafou, stojí-
cí na malém dětském hřišti, kde si 
mohly pohrát.

Karneval k MDD
Děti se předvedly v překrásných 

maskách. Společně jsme si zatanči-
li a  poté si děti rozdělily tombolu, 
kterou připravily jejich maminky. 
Ten den nám svítilo sluníčko tak 
moc, že jsme ani nevyšli do ulic 
v karnevalovém průvodu, jak tomu 
bývá, ale raději jsme se před sluníč-
kem schovali.

Divadlo
Opět do naší mateřské školy za-

vítalo divadlo - pan Peřina přijel 
s  pohádkou „Čert a  Káča.“ Děti 
držely palečky Káče, aby pohádka 
dobře dopadla a vyplatilo se. Herce 
děti odměnily velkým potleskem. 
Všem se nám pohádka moc líbila 
a už se těšíme, až pan Peřina znovu 
přijede.

Vítání občánků
V  sobotu 12.  5.  2018 děti přiví-

taly nové občánky našeho města 
Týniště nad Orlicí. Tentokrát paní 
učitelka Palánová mohla přivítat 
s dětmi ze třídy kočiček a žabiček, 
své 3 synovce Bartoloměje a  Ma-
xmiliána Bendovy a  Andreje Pa-
lána. Děti z  naší školky byly rády, 

že mohly předvést krátké pásmo 
básniček, které se s paní učitelkou 
naučily.

Včely na zahradě MŠ
Naší mateřskou školu navštívil 

Josef Vondráček z  Týniště a  děti 
měly možnost ochutnat med přímo 
vyrobený od včelaře. Naučily se po-
jmenovat včelí úl, a jak to u včeliček 
v jejich úlu chodí, vládne tam včelí 
královna, kterou děti poznaly. Děti 
si mohly vyzkoušet i oblečení vče-
laře a tak trochu si na něho i zahrát.

Dopravní hřiště
Děti měly možnost si zaspor-

tovat na novém dopravním hřišti 
u  základní školy. Zopakovaly si 
značky a  učily se jak správně se 
chovat v silničním provozu na kole, 
koloběžce, ale také jako chodci. Ni-
kdo si nezapomněl přinést přilbu, 
která patří k povinné výbavě cyklis-
tů. Děti si tento slunečný den moc 
užily a paní Pálová děti pochválila 
za dodržování silničních pravidel. 
Předškoláci za odměnu dostali kni-
hu silničních pravidel.

Olympiáda předškoláků
V červnu se předškoláci už těšili 

na olympiádu, kde soutěžili v hodu 
míčkem do dálky, krátkém a dlou-
hém běhu. Ráno to však vypadalo, 
že bude celý den pršet, ale nakonec 
se počasí umoudřilo a děti si užily 
dopoledne plné sportu. Za odměnu 
dostali všichni sportovci sladkou 
zlatou medaili a diplom.

Výlet předškoláku na posádku 
ke dni dětí

Po svačině se vydali předškoláci 
s paní učitelkou Palánovou a Hor-
kou na dlouhou cestu lesem až na 
vojenskou posádku. V cíli děti če-
kalo překvapení - u vchodu dostal 
každý balíček dobrůtek na posil-
něnou. Děti si prohlédly tanky, do-
konce si na chvíli zahrály na vojáky. 
Probíhaly přes překážky, prohlédly 
si vojenské zbraně, vysílaly vysílač-
kou. Dopoledne nám rychle uběhlo 
a my se společně zase pěšky vrátili 
do mateřské školy.

Bc.et Bc. Renata Horká



strana 22

TÉKÁČKO NA STARTU

SMOT ART LETOS SLAVÍ 15 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

S  radostí vás informujeme, že 
dlouho avizovaný „Technologic-
ký klub v Albrechticích - TKAC“, 
neboli Tékáčko, už opravdu startu-
je!  Dokončili jsme stavební úpra-
vy, pracuje se na výrobě nábytku 

a  vybíráme dodavatele veškerého 
vybavení a  zařízení. A  co že to 
všechno bude?

Asi nejvíce zaujme 3D tiskárna, 
stolní CNC frézka, 3D scanner, ro-
botická ruka, řezací plotr, automa-

tizovaný šicí stroj, 3D pero a  jiné 
vychytávky. Bude zde možnost po-
stavit si vlastní výtvor z robotické 
stavebnice, následně ho napro-
gramovat a  rozpohybovat, naučit 
se kreslit v 2D i 3D… Jinými slo-
vy řečeno, každý, koho baví něco 
rozmontovat a  zase smontovat, 
navrhovat a  realizovat své vlastní 
představy a nápady v partě podob-
ných nadšenců, si v Tékáčku přijde 
na své.

Zahajujeme již v  průběhu le-
tošního září. Přijďte se podívat na 
„ukázkové hodiny“ a zjistit, co vás 
čeká. Těšíme se na party kamará-
dů, rodiče s dětmi či děti s rodiči, 

a to v úterý 26. 8. 2018 od 16 hod. 
a ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 17 hod. 
v přízemí budovy Obecního úřadu 
Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 
275.

Yvonna Ronzová, za tým Tékáč-
ka

A  abychom nezapomněli – kdy-
by měl někdo o  prázdninách čas 
a  chuť, může nám přijít pomoc 
jednotlivá zařízení vybalovat z kra-
bic, a  jako první tak vidět, co vše 
bude k dispozici. Všechny aktuální 
informace najdete na našich strán-
kách  www.tekacko.cz a  na stejno-
jmenném facebooku.

   

Taneční skupina Jiřiny Bedná-
řové SMOT ART letos slaví 15. 
narozeniny a  k  této příležitosti si 
pro týnišťské diváky připravila 
představení s  názvem MEMORY. 
Protože jsme jako tradičně oče-
kávali velký zájem diváků – usku-
tečnila se rovnou dvě vystoupení, 

a to v sobotu 9. 6. 2018 v 17 hod. 
a  19 hod. ve velkém sále Kultur-
ního domu v  Týništi nad Orlicí. 
A bylo se na co dívat. Celý projekt 
slovem provázela sama majitelka 
SMOT ARTu – paní Jiřina Bedná-
řová, a  nejen to – stihla si s  děv-
čaty i  zatancovat a  předvést vedle 

nesporně výjimečného choreogra-
fického nadání také talent a umě-
ní taneční. Atmosféru dokreslila 
malá výstavka fotografií a ocenění 
z různých soutěží ve foyer kultur-
ního domu, které SMOT ART na-
shromáždil za oněch 15 úspěšných 
let svého trvání.

Děkujeme, vážíme si toho, že se 
Týniště muže pochlubit i v oblasti 
taneční (nejen hudební) výjimeč-
nou choreografkou a výjimečnými 
tanečníky, kteří naše město úspěš-
ně reprezentují.

Dana Dobešová
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ISLAND – dne 10.  5. se konala v  naší knihovně cestopisná před-
náška o Islandu, která byla doplněna o bohaté fotografie a videa, tudíž 
jsme si mohli udělat představu o této krásné zemi, která se pyšní nad-
pozemskou krásou a dechberoucí krajinou. Podnikli jsme cestu okolo 
celého ostrova, zdolali jsme sopky i ledovce. Viděli jsme termální pra-
meny, mohli jsme pozorovat velryby a  vidět ostrov ze hřbetu island-
ských koní. Nejzajímavější byly asi ledovcové štoly. Přednášel Tomáš 
Černohous, který zodpověděl také všechny dotazy.

STROM PRO OLGU HAVLOVOU + VÝSTAVA OLGA HAVLO-
VÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE – dne 16. 5. byl ve spolupráci s Městem 
Týniště nad Orlicí slavnostně vysazen strom u  Městské knihovny za 
účasti zástupců města a nadace Výboru dobré vůle. Olga Havlová by 
se letos dožila 85 let a  na její počest je tento rok rokem O. Havlové. 
Připomínáme si tuto významnou osobnost výsadbou 85 stromů dobré 
vůle. Jedním z  měst, kde byl strom vysazen, je i  Týniště nad Orlicí. 
Paní Olga Havlová se zastávala práv ohrožených občanů, ať už to byli 
lidé s postižením, lidé opuštění, staří, nebo ti, kteří se ocitli v nouzi. 
Vysazená lípa nám bude trvale připomínat její odkaz. Po akci proběhla 
vernisáž výstavy, kde nám předsedkyně Výboru dobré vůle paní Mile-
na Černá povyprávěla o  životě paní Olgy, se kterou se osobně znala. 
Děkuji za vzájemnou spolupráci zejména panu starostovi města Liboru 
Koldinskému a  zastupitelce města Veronice Čepelkové. Výstava pro-
bíhala v Městské knihovně během měsíců května a června a zhlédlo ji 
téměř dvě stě lidí.

KVĚTNOVÉ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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BESEDA S MARTINEM MORAVCEM – dne 24. 5. přijel z Prahy 
novinář, vedoucí Magazínu MF Dnes, moderátor a  spisovatel Martin 
Moravec. Myslím, že pan Moravec v nás nechal hlubokou stopu a bylo 
to jedno z nejhezčích odpolední v knihovně. Martin je známý svými 
vtipnými sloupky, které vychází každý čtvrtek právě v  Magazínu MF 
Dnes. Z nich vzešla jeho kniha „Enter, mami!“ Jsou to fejetony z ka-
ždodenních situací, o  práci, úklidu, sousedech, nakupování. Některé 
z nich jsme si přečetli a sálem burácel smích. Právě kdysi u čtení této 
jeho knihy mě poprvé napadlo, jaké by to bylo pozvat ho na besedu 
a jestli ten člověk má opravdu takový smysl pro humor, jak ukazují jeho 
články. A  když jsem zjistila, že pochází z  Bolehoště a  jeho maminka 
tam žije dodnes, nedalo mi to a napsala jsem do novin. První odpověď 
byla: „A myslíte si, že by na mě někdo přišel?“ A světe div se, přišel. 
Do sálu knihovny se vešlo neuvěřitelných osmdesát lidí, na což pan 
Moravec reagoval, že půlka jsou beztak příbuzní. Mohu potvrdit, že 
těch bylo jen sedm. Probrali jsme jeho začátky, jak v  šestnácti letech 
zaklepal na dveře Orlických novin a začal tím svou novinářkou kari-
éru, i když začínal psát o fotbale, který sám doteď nikdy nehrál. Poté 
vystudoval žurnalistiku v  Praze a  přešel do MF Dnes. V  současnosti 
mimo jiné učí také budoucí novináře a natočil několik dílů dokumentu 

13. komnata a moderuje různé akce. Postupně jsme se dostali k další 
jeho knize „Petr Koukal: Jsem“, která je o zákeřné nemoci, kterou si pan 
Koukal prošel. Poté jsme rozebírali jeho novou knihu, která spatřila 
světlo světa letos v dubnu a jmenuje se „Jiná Gabriela Koukalová“, které 
média přisoudila nálepku šokující. Ráda bych tento mýtus vyvrátila. 
Jedná se o velice citlivě napsanou knihu, která se dobře čte a přiměje 
čtenáře k  zamyšlení o  vlastním životě a  určitě stojí za přečtení. Paní 
Gabriela Koukalová nám poslala do Týniště nad Orlicí namluvený 
vzkaz, kdo si ho chce dodatečně ještě poslechnout, je na našem face-
bookovém profilu.  

... pokračování na další straně 
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... pokračování z předchozí strany 

Dozvěděli jsme se také spoustu dalších zajímavých věcí z jeho života, 
například s kým dělal nejzajímavější rozhovor, jak je to s jeho podpi-
sem, co se mu zdá o  biatlonu, jaký má rituál na eskalátorech metra 
a v neposlední řadě, na co se ho nemáme nikdy ptát…

Beseda měla úžasnou atmosféru, byla vtipná, měla spád a po jejím 
skončení jsem se od vás dozvěděla, že jsme se s panem Moravcem bě-
hem rozhovoru perfektně sehráli, ptala jsem se přesně na to, co vás 
zajímalo, což mě moc těší. Přišly i požadavky, aby se v budoucnu opa-
kovala. Pan Moravec slíbil, že jakmile napíše další knihu, určitě do Tý-
niště n. O. rád přijede a snad mohu prozradit, že se můžeme v budouc-
nu těšit na sloupek o nás.

Bc. Bohdana Pokorná

KVĚTNOVÉ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Půjčovní doba o prázdninách:

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

Dětské oddělení
Středa  9 - 12 13 - 16
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