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úSPěch MěStA týniště n. O. KřišťálOVá POPelnice 2015



StAROStKA MěStA infORMuJe

VýSleDKy celOStátní SOutěže Obcí „O KřišťálOVOu POPelnici“

   •	21.  6.  2016 starostka města při-
vítala zástupce z.s. Běžíme.cz p. 
Bc. M.Sekyru, který seznámil p. 
starostku s  běžeckou akcí „Běh 
týnišťskými pralesy 2016“. Jedná 
se o novou aktivitu pro sportov-
ce z Týniště n.O. a okolí, kde bu-
dou soutěžit kategorie muži, ženy 
a děti v běhu lesním komplexem 
za MŠ U  Dubu. Paní starostka 
převzala nad touto akcí záštitu.

•	21.  6.  2016 p. starostka přiví-
tala na MěÚ pana J. Jaroše, čle-
na představenstva společnosti 
Professionálové a.s. Společně 
projednali možnosti podání pro-
jektových žádosti na přístavbu/
nástavbu Základní umělecké 
školy a  Výstavby nové hasičské 
zbrojnice.

•	21.  6.  2016 projednala starostka 
města s  Ing. Kořízkem ze spo-
lečnosti Llamaro, s.r.o., možnost 
výstavby workoutového hřiště 
v  připravované sportovní lokali-

tě za Tělocvičnou U  Dubu. Tato 
záležitost bude projednána se zá-
jemci o  toto sportovní vyžití na 
podzim 2016.

•	22.  6. a  23.  6.  2016 se starostka 
města zúčastnila významné akce, 
kde výtvarně nadané děti ze ZŠ 
a DDM zkrášlily nám všem „Tý-
nišťákům“ podchod pod želez-
ničním přejezdem u  Vodáren-
ské věže. Starostka města dětem 
přivezla malé občerstvení. Blíže 
o této akci v samostatném článku.

•	23.  6.  2016 se starostka města 
Ing. Jana Galbičková, předseda 
Sportovní komise Mgr. Miloslav 
Beránek a zastupitel MUDr. Leoš 
Voborník zúčastnili Valné hro-
mady Sportovního klubu Týni-
ště nad Orlicí. Sportovcům byly 
sděleny požadavky města v rámci 
vyúčtování dotací poskytnutých 
městem Týniště nad Orlicí. Před-
staven byl také návrh vzešlý ze 
zastupitelstva města na bezplat-
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ný převod majetku SK Týniště 
n.O. na město Týniště nad Orlicí. 
Důvodem je neuspokojivý stav 
budov sloužících sportovnímu 
vyžití našich občanů a  nedosta-
tek finančních prostředků SK na 
jejich opravy a údržbu. Sportovní 
klub přítomnou většinou odsou-
hlasil záměr převodu majetku SK 
na město Týniště.

•	22.  6.  2016 navštívila starostka 
města jednání řídícího výboru 
Místního akčního plánu Koste-
lecka, Třebechovicka a  Černi-
lovska, které se uskutečnilo v ZŠ 
v Častolovicích.

•	23.  6.  2016 se uskutečnilo jed-
nání pana ředitele ZUŠ Mgr. P. 
Plašila, ředitele KC Mgr. Kavky, 
starostky města a Bc. M. Matějky 
o  možnosti uspořádat v  Týništi 
nad Orlicí koncert vážné hudby.

•	25.  6.  2016 se starostka města 
zúčastnila oslav 620 let od první 
písemné zmínky o obci Lípa nad 

Orlicí a slavnostního žehnání no-
vého obecního znaku a  praporu 
panem ThDr. Zbigniewem Žura-
wskim, týnišťským farářem.

•	29.  6.  2016 zahájila v  8 h ráno 
starostka města Olympiádu žáků 
ZŠ v  Týništi nad Orlicí, které se 
zúčastnilo celkem 26 zemí (tříd) 
z celého světa.

•	30.  6.  2016 projednala starost-
ka města s  ředitelkou MŠ Měs-
to další požadavky na investice 
a  údržbu doporučené Českou 
školní inspekcí. V současné době 
paní ředitelka Beňová připravu-
je záměr přestavby zahrady MŠ 
Město. Zde probíhá montáž no-
vého plotu, opravy herních prv-
ků a bude zprovozněno zapojení 
vody do zahrady. Budou zakou-
pena nová dětská lehátka. Město 
připravuje VŘ na výměnu top-
ných těles.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
města

   

Celostátní soutěž obcí „O  křiš-
ťálovou popelnici“ za rok 2015 zná 
svého vítěze. Jména těch nejlepších 
byla odtajněna na slavnostním 
večeru v  Hradci Králové v  rámci 
konference Odpady a  obce. Ceny 
jim předali zástupci autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s., která je vyhlašovatelem sou-
těže.

V  letošním 12. ročníku soutě-
že „O  křišťálovou popelnici“ se 
na prvním místě umístilo město 
Ždírec nad Doubravou, které si 
odneslo putovní Křišťálovou po-
pelnici, na níž přibylo právě jmé-
no vítězného Ždírce. Zástupcům 
Ždírce byl předán šek na 150 tisíc 
korun. Stříbrné bylo město Tře-
mošnice – to si za své poctivé tří-
dění odneslo 100 tisíc korun, třetí 
příčku pak obsadila Olomouc. Do 
hanácké metropole putuje 70 tisíc 
korun. Finanční odměny jsou ur-
čeny na další zkvalitnění naklá-
dání s  odpady. Kromě finančních 
odměn dostala obě města za své 
snažení také menší křišťálové po-
pelnice.

V  letošním roce se do celostát-
ního finále probojovalo těchto 14 
měst a obcí:

Český Brod, Dvůr Králové nad 
Labem, Jablunkov, Jeseník, Lanš-

kroun, Olomouc, Sedlčany, Stře-
lice, Třemošnice, Turnov, Týniště 
nad Orlicí, Velká Bíteš, Vrbno pod 
Pradědem a  Ždírec nad Doubra-
vou.

co se hodnotí
V  prestižní celostátní soutěži 

jsou obce hodnoceny podle do-
sažených výsledků v  oblasti na-
kládání s  komunálním odpadem 
a komplexnosti hospodaření s ko-
munálními odpady. Hodnocení 
obcí se provádí především na zá-
kladě údajů poskytovaných obce-
mi systému EKO-KOM v rámci je-
jich pravidelného výkaznictví. Do 
soutěže jsou automaticky zařazeny 
všechny obce, které jsou do tohoto 
systému aktuálně zapojeny.

Starostka města Týniště nad 
Orlicí Ing. Jana Galbičková děku-
je vedoucímu Odboru životního 
prostředí panu J. Urbánkovi za 
jeho osobní přístup k  třídění od-
padů v našem městě, ředitelce pří-
spěvkové organizace Služby města 
Týniště n. O. p. J. Gažiové za sys-
tém třídění odpadů a provozování 
sběrného dvora a především děku-
jeme všem týnišťským občanům, 
kteří ve třídění odpadů vidí smysl 
a podílí se na tomto úspěchu.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
města



A) Schvaluje

1. Rozpočtové opatření č. 11 – 
12/2016.

2. Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Michaele Rejdové, od 
01.  06.  2016 do 31.  08.  2016 za 
podmínky vyrovnání závazků 
vůči městu Týniště nad Orlicí. 
Ukládá starostce města dodatek 
k nájemní smlouvě podepsat.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
panu Filipovi Vaňkovi, *** od 
01.  05.  2016 do 30.  06.  2016 za 
podmínky vyrovnání závazků 
vůči městu Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostce města dodatek 
k nájemní smlouvě podepsat.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Margitě Cachové a panu Ji-
římu Cachovi, *** na období od 
01.  07.  2016 do 30.  09.  2016 za 
podmínky dodržení dohodnu-
tých splátek dluhu a ukládá sta-
rostce města dodatek k nájemní 
smlouvě podepsat.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Marcele Valentové, ***,na 
období od 01.  07.  2016 do 
30.  06.  2017 a  ukládá starostce 
města dodatek k nájemní smlou-
vě podepsat.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Martině Michálkové, ***, 
na období od 01.  07.  2016 do 
30. 09. 2016 za podmínky úhra-
dy vzniklého dluhu a ukládá sta-
rostce města dodatek k nájemní 
smlouvě podepsat.

7. Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Heleně Kubrtové, *** 
na období od 01.  07.  2016 do 
30.  06.  2019 a  ukládá starostce 
města dodatek k nájemní smlou-
vě podepsat.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Janě Pacovské, *** na obdo-
bí od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 
za podmínky dodržení dohod-
nutých splátek dluhu a vyrovná-
vání závazků vůči městu Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostce 
města dodatek k nájemní smlou-
vě podepsat.

9. Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Nikole Kubcové, ***, 
na období od 01.  07.  2016 do 
30. 09. 2016 za podmínky dodr-
žení dohodnutých splátek dluhu 
a ukládá starostce města dodatek 
k nájemní smlouvě podepsat.

10. Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Marcele Čonkové, ***, 
na období od 01.  07.  2016 do 
30.  09.  2016 za podmínky do-
držení dohodnutých splátek 

dluhu a  ukládá starostce měs-
ta dodatek k nájemní smlouvě 
podepsat.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Kvasničkové Gabriele, ***, 
na období od 01.  07.  2016 do 
30.  06.  2017 a  ukládá starost-
ce města dodatek k  nájemní 
smlouvě podepsat.

12. Uzavření nájemní smlouvy s p. 
Lingrovou Kateřinou, *** od 
1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Výše 
nájemného byla stanovena RM 
č. 62 z 22. 7. 2013.

13. Žádost manželů Závodních, 
*** na výměnu linolea z důvo-
du vlhkosti.

14. Přidělení bytu a  uzavření ná-
jemní smlouvy panu Josefovi 
Pokornému, ***. Bytová komi-
se přidělení bytu doporučuje. 
Nájemní smlouva bude uzavře-
na na období od 01.  07.  2016 
do 30.  09.  2016 s  podmínkou 
úhrady tříměsíční jistiny. Uklá-
dá starostce města nájemní 
smlouvu podepsat.

15. Dodatek k  nájemní smlouvě 
paní Demeterové Hany, ***, ve 
věci přihlášení trvalého pobytu 
pro svého přítele pana Ivana 
Škorce. Ukládá starostce měs-
ta dodatek k nájemní smlouvě 
podepsat.

16. Příspěvkové organizaci Služby 
města navýšení limitu mzdo-
vých prostředků o  částku 
108.000 Kč z  důvodu přijetí 1 
pracovníka od 01. 07. 2016.

17. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  dotačního fondu Králové-
hradeckého kraje č. 16KPG01-
0132 uzavřenou mezi Krá-
lovéhradeckým krajem 
a Kulturním centrem města Tý-
niště nad Orlicí na financování 
výdajů vynaložených na reali-
zaci projektu s  názvem „XXI. 
swingový festival Jardy Marčí-
ka“ ve výši 26 000 Kč a ukládá 
řediteli KC smlouvu podepsat.

18. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  dotačního fondu Králové-
hradeckého kraje č. 16KPG01-
0134 uzavřenou mezi Krá-
lovéhradeckým krajem 
a  Kulturním centrem města 
Týniště nad Orlicí na finan-
cování výdajů vynaložených 
na realizaci projektu s názvem 
„47. Týnišťský divadelní pod-
zim v Kulturním centru Týniš-
tě nad Orlicí“ ve výši 22 000 Kč 
a  ukládá řediteli KC smlouvu 
podepsat.

19. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou 
čerpání částky do výše 90.000 
Kč vč. DPH z  fondu investic 
dle § 31 odst. 2a) zákona č. 
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250/2000 Sb. na nákup elek-
trické trouby.

20. Uzavření Mateřské školy Město 
v  obdobích letních prázdnin 
od 01.  07.  2016–05.  08.  2016 
(5 týdnů) a  MŠ U  Dubu od 
1. 8. 2016 – 31. 8. 2016.

21. Odměny pro ředitele ZUŠ, Ma-
teřské školy – Město, Mateřské 
školy – U Dubu, Základní ško-
ly, Městské knihovny, Kulturní-
ho centra a Služeb města Týniš-
tě nad Orlicí.

22. Vyplacení odměny při ukonče-
ní pracovního poměru ředitel-
ce MŠ - Město.

23. Vítěze poptávkového řízení pro 
finanční audit za rok 2015 a 1. 
pol. 2016 v MŠ Město, firmu c. 
k. audit, s.r.o., z Rychnova nad 
Kněžnou, za cenu 25 000 Kč 
bez DPH.

24. Vítěze poptávkového řízení 
DRYMAT.CZ, s.r.o., Chrudim 
- vysoušení zdiva elektroos-
mózou na odvlhčení bytového 
domu v  Turkově ulici čp. 784 
ve výši 175.999,50 Kč bez DPH 
(práce podléhá režimu přene-
sené daňové povinnosti).

25. Vítěze poptávkového řízení 
DRYMAT.CZ, s.r.o., Chrudim 
- vysoušení zdiva elektroosmó-
zou na odvlhčení objektu ZUŠ 
ve výši 151.186,00 Kč včetně 
DPH

26. Vítěze poptávkového řízení 
AQUASERVIS, a.s., Rychnov 
n. Kněžnou, na opravu elekt-
roinstalace na objektu SRUB 
v  městském parku ve výši 
116.562 Kč včetně DPH.

27. Záměr pronájmu části pozem-
ku p.č.32 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí před budovou č.p. 96, ul. 
Komenského o výměře 3 x 1 m.

28. Žádost Spolku kultuře na do-
sah na akci 2. Týnišťské loučení 
s létem dne 20. 8. 2016 na bez-
platné využití prostoru měst-
ského parku a přilehlého hřiště 
za ZŠ.

29. Žádost Spolku kultuře na 
dosah na akci Rap Air 2016 
22.  7.  2016 prodloužení noč-
ního klidu do 3.00 h dne 
23.  7.  2016. Akce se koná na 
parkovišti před f. Assa Abloy.

30. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 247 m2 pro manžele 
Vladimíra a Martinu Vaníkovy, 
***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01.  07.  2016 za účelem proná-
jmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

31. MŠ U  Dubu podání projekto-
vého záměru přes MAS NAD 
Orlicí, o.p.s. „V mateřské škole 
s  novými technologiemi“ ve 

výši 200 000 Kč.
32. Záměr prodeje kabelového ve-

dení vn 35 kV mezi trafosta-
nicemi RK_  0121 a  RK_ 0894 
a  RK_0340 o  celkové délce 
1144 m v k. ú. Týništi nad Orli-
cí. Přesné vyznačení kabelové-
ho vedení je vyznačeno v situ-
ačním plánku.

b) bere na vědomí

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  ZUŠ Týniště 
nad Orlicí, vč. zprávy o  odstra-
nění nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole.

2. Výroční zprávu příspěvkové or-
ganizace GC Týniště nad Orlicí 
za rok 2015.

3. Zápis z kontroly Reprezentační-
ho plesu pořádaného Kulturním 
centrem.

4. Revokace bodu B/3 usnesení 41. 
RM ze dne 2. 5. 2016.

5. Výsledky poptávkového řízení 
na pořízení klimatizace do GC 
ve výši 119 935 Kč s DPH a vítěze 
firmu Klima Energy.

6. Další možnosti podávání žádostí 
o dotace města Týniště nad Orli-
cí a  ukládá starostce města zor-
ganizovat na podzim roku 2016 
školení Královéhradeckého kraje 
v  rámci poskytování „kotlíko-
vých dotací“.

7. Informaci stavebního odboru 
v  záležitosti vzniklé zahrádkář-
ské kolonie „Broučkova zahrada“ 
a ukládá Odboru životního pro-
středí jednat s  nájemci o  mož-
nostech – stavby chatek, studna, 
oplocení apod. za podmínek stá-
vajícího územního plánu.

8. Informaci o  likvidace DSO Po-
orlicko a ukládá projednat v ZM 
č. 14.

9. Petici rodičů 5. třídy ZŠ, kteří 
nesouhlasí s  rozdělením třídy 
a zřízením nové třídy, čímž dojde 
ke snížení počtu dětí ve třídách. 
Vše v kompetenci ředitele ZŠ.

10. Informaci právní firmy v  zá-
ležitostech: škody způsobené 
žáky v  ZŠ, trestní zodpověd-
nost v případě zranění dítěte na 
školním výletě, výběrová řízení 
na zaměstnance škol.

11. Zůstatek na účtu p. Jiřího Ka-
mše k  30.  5.  2016 v  částce 
160 034,80 Kč.

 
c) Zamítá
 
1. Žádost Jaroslava a Jaroslavy Bo-

hatých (nájemců) *** a Jaroslava 
a  Jany Rathouské (majitelů) *** 
o přemístění zastávky MHD kte-
rá se nachází na pozemku parc.č. 
1418 v k.ú. Týniště nad Orlicí.



   

D) ukládá

1. Starostce města zúčastnit se Val-
né hromady SK Týniště nad Or-
licí dne 23. 6. 2016.

2. OSM projednat kupní smlouvu 
č. KSK/5038/2016 mezi městem 
Týniště n.O. a  ČEZ distribuce 
o  odprodeji kabelového vedení 
vn 35 kV mezi trafostanicemi 
RK-0121 a Rk – 0894 a RK-0340 
o  celkové délce 1144 m v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí za nabízenou 
cenu 1 041 010 Kč dle znalec-
kého posudku č.319/16 ze dne 
30. 5. 2016.

Odpovídá: p. Z. Hejna
Termín: září 2016.
3. OSM připravit geometrické roz-

dělení nových stavebních parcel 
„Na Podboří“ etapa II. a  zahájit 
přípravné práce k  prodeji těch-
to pozemků. Prodej pozemků se 
uskuteční se schválením nového 
územního plánu – léto 2017.

Odpovídá: p. Z. Hejna
Termín: listopad 2016
4. Projednat v  ZM odkup části 

pozemku parc. č. 1993/20 o  vý-
měře 18 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 200 Kč/m2 od H 
D B, s.r.o., IČ: 481 52 200. Nový 
pozemek parc. č. 1993/22 o  vý-
měře 18 m2 byl oddělen geome-
trickým plánem č. 1707-11/2016 
z pozemku parc. č. 1993/20.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 20. 6. 2016
5. Projednat v ZM prodej pozemku 

p. č. 77/3 o výměře 528 m2 v k. 
ú. Štěpánovsko za cenu 100 Kč/
m2 + poplatky s  prodejem spo-
jené pro manžele Eduarda a Zla-
tuši Cinovy, ***. RM doporučuje 
cenu v místě obvyklou 50 Kč/m2 
dle návrhu vedoucího OSM.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 20. 6. 2016
6. Starostce města jednat ve věci 

plánované MV ČR - zrušení sta-
vebních úřadu na úrovni II. obcí. 
Rada města s  tímto zásadně ne-
souhlasí a stavební úřad v Týništi 
nad Orlicí požaduje zachovat.

7. Uzavření dohody se subjektem 
ANO 2011 na dočasné užívání 
veřejného prostranství – Mírové 
náměstí – tržnice v  rozsahu 40 
m2 pro volební mítink za plat-
ných nájemních podmínek.

Odpovídá: Služby města
Termín: 31. 8. 2016
8. Projednat s  cizineckou policii 

zřízení trvalého pobytu v  měst-
ském bytě pro občanku ruské ná-
rodnosti p. Elinu Annu, vedenou 
v registru cizinců.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 30. 7. 2016
9. Ukládá projektové manažerce 

MěÚ Týniště n.O. podat opako-

vaně žádost na „Zateplení fasády 
a  výměnu oken na objektu č.p. 
785, Turkova Týniště n.O. – Ge-
riatrické centrum“ z důvodu ne-
schválení dotace v červnu 2016.

Odpovídá: Ing. I. Veselá 
Termín: podzim 2016
10. Starostce města zajistit z fondu 

repre občerstvení dětem při 
zkrášlení místního podchodu 
u vo dárenské věže.

Odpovídá: Ing. J. Galbičková 
Termín: 23.–24. 6. 2016

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
žádost o provedení podlimitního 
technického zhodnocení budovy 
GC z  důvodu pořízení klimati-
zace.

2. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
dle žádosti čerpání finančních 
prostředků ve výši 119.935 Kč vč. 
DPH z fondu reprodukce majet-
ku, fondu investic dle § 31 odst. 
2a) zákona č. 250/2000 Sb., na 
zakoupení a montáž klimatizač-
ní jednotky.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
dle žádosti navýšení mzdového 
limitu o  částku Kč 221.520,00 
z důvodu nástupu dvou pracov-
nic z  ÚP. Po navýšení je mzdo-
vý limit pro rok 2016 ve výši 
9.219.977 Kč.

4. Žádost pana Davida Hampla 
na posunutí nočního klidu dne 
6. 8. 2016 z důvodu svatby v Ho-
telu Orlice do 01.00 h.

5. Žádost Hospůdky U  Sluncí na 
posunutí nočního klidu dne 
16. 7. 2016 z důvodu konání akce 
Prázdninové rockování do 01.00 
h.

6. Převod členských práv v  Byto-
vém družstvu V Sítinách z Lud-
mily Zimové na Václava Kašpara.

7. Smlouvu o poskytování právních 
služeb mezi městem Týniště nad 
Orlicí a PPS advokáti s.r.o., Hra-
dec Králové, IČO 27332640. Po-
věřuje starostku města podpisem 
smlouvy.

8. Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Silvií Lohniskou. Akce „Oplo-
cení pronajaté části pozemku č.p. 
1665 v  k.ú. Týniště nad Orlicí“. 
Pověřuje starostku města podpi-
sem smlouvy.

9. Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
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a  Miroslavem Řehákem. Akce 
„Oplocení pronajaté části po-
zemku č.p. 1665 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí“. Pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

10. Smlouvu o  uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IP-
12-2008296/VB/2, Týniště nad 
Orlicí – Petrovice nad Orlicí, 
303/5, Šimůnková, kabelová 
přípojka NN. Pověřuje starost-
ku města podpisem smlouvy.

11. Vítěze výběrového řízení firmu 
Dvořák - Karlík s.r.o., Dury-
chova 298, 534 01 Holice, IČ: 
288 258 70 za cenu 242 510,– 
Kč bez DPH v  rámci akce 
„Ubytovna Modrák – ústřední 
topení“.

b) bere na vědomí

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v Mateřské ško-
le U Dubu, vč. zprávy o odstra-
nění nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole.

2. Pozvání paní ředitelky MŠM na 
prohlídku mateřské školy.

3. Zápis zdravotní a sociální komi-
se ze dne 30. 5. 2016.

4. Informaci Kulturního centra 
o  obsazení místa kronikářky 
paní Mgr. Pažitnou Jitkou.

c) ukládá

1. OSM zjistit možnosti bytového 
fondu města Týniště nad Orlicí 
pro dva bezbariérové byty pro 
sociálně slabé, rodiny s dětmi či 
lidi v nouzi.

Odpovídá: Zdeněk Hejna
Termín:30. 9. 2016.
2. Odboru správnímu a sociálnímu 

zajistit možnosti pomoci lidem 
v nouzi v rámci Charity Třebe-
chovice.

Odpovídá: Mgr. Ivana Polášková 
Termín: 31. 7. 2016

A) Schvaluje:
 
1. Odkup části pozemku parc. č. 

1993/20 o výměře 18 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí za cenu 200 
Kč/m2 od H D B, s.r.o., IČ: 481 
52 200. Nový pozemek parc. č. 
1993/22 o výměře 18 m2 byl od-
dělen geometrickým plánem č. 
1707-11/2016 z pozemku parc. č. 
1993/20 v k. ú. Týniště nad Orli-
cí. Pověřuje starostku města pod-
pisem navržené kupní smlouvy.

2. Prodej pozemku p. č. 77/3 o vý-
měře 528 m2 v k. ú. Štěpánovsko 
za cenu 100 Kč/m2 + poplatky 
s  prodejem spojené pro manže-
le Eduarda a Zlatuši Cinovy, ***. 
Pověřuje starostku města podpi-
sem navržené kupní smlouvy.

3. Cenovou nabídku firmy CLI-
MASTYL č. 516 0539B na osaze-
ní venkovních žaluzií na Mateř-
ské škole U Dubu za cenu 293 025 
Kč bez DPH, tj. 354 560,25 Kč 
včetně DPH.

4. Záměr prodeje části pozemku 
parc.č. 484/1 a  části pozemku 
parc.č. 443/5 v k.ú. Štěpánovsko, 
dle přílohy č. 2, pro pana Jiřího 
Gabrišku, *** a paní Lucii Matě-
jíčkovou, *** za podmínky, že si 
zájemci zajistí a  zaplatí geomet-
rické zaměření a veškeré poplat-
ky s prodejem spojené.

5. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2015 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
20.442.000,97 Kč.

6. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města za rok 
2015 včetně zprávy Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2015 s  vý-
hradami.

7. Opatření k nápravě chyb a nedo-
statků zjištěných při přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2015.

8. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Služby města 
Týniště n. O., která spočívá 
v  navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 156.000 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 8.509.000 Kč (v tom úče-
lově limit mzdových prostředků 
4.108.000 Kč).

9. Rozpočtové opatření č. 13 – 20.
10. Bezplatný převod 1 ks altánu 

do majetku města Týniště n. O. 
v hodnotě znaleckého posudku 
59 400 Kč bez DPH.

11. Trasu kabelového vedení před-
loženou JFT., s.r.o., dle přílohy 
na akci Týniště nad Orlicí, Pe-
trovice 15, CONDEC – KNN 
akce č. IV-12-2014168“. Trasa 
zemního kabelového vedení 
NN z 25A na 125 A.

b) bere na vědomí

1. Zápisy ZM č. 12 a ZM č. 13.
2. Kontrolu úkolů z minulých zase-

dání ZM.
3. Zprávu o činnosti RM.
4. Rozpočtová opatření č. 7 – 8 a č. 

10 - 12
5. Zprávu finančního výboru.
6. Zprávu kontrolního výboru

usnesení z 14. zasedání
Zastupitelstva města Týniště n. O. 

konaného dne 20. 6. 2016
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žáci ZDObí MěStO

   hody mezi městem Týniště n. O. 
a  Mgr. Kopeckým na vyplacení 
částky 281 556,30 Kč bez DPH 
(340.683 Kč vč. DPH), kterou 
určil soudní znalec v oboru eko-
nomika-nemovitosti Jiří Meliš, 
K. Čapka 681/2, Hradec Králové 
za podmínky, že bude uzavřena 
dohoda mezi Mgr. Kopeckým 
a  nájemníky Hradeckou pe-
kárnou s.r.o. a  firmou Juraj Al-
tof – PORS na ukončení nájmu 
k 31. 12. 2016.

5. Ukládá starostce města vyjednat 
s  DSO Poorlicko snížení kupní 
ceny party stanu, včetně kontej-
neru s  Ing. Mládkem, likvidáto-
rem DSO Poorlicko.

6. Zařadit na jednání ZM dotaci 
na demolici kuželny SK Týniště 
nad Orlicí – body A/9 a A/10, ve 
věci zrušení závazného ukazatele 

mezi městem Týniště nad Orlicí 
a SK a poskytnutí investiční do-
tace na demolici kuželny.

D) Zamítá

1. ZM žádost pana Milana Kopec-
kého o proplacení částky 780 000 
Kč v rámci rekonstrukce objektu 
č. p. 234.

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

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

     Nápad, chuť, barvy, štětce a  pár 
šikovných rukou bylo zapotřebí po-
slední týden školního roku.

Vybraní žáci kreativní výchovy 
a s nimi další šikulové z naší školy se 
pustili do nelehké práce.

Stále problémovému podchodu šli 
dát nový kabát. Vodní svět na straně 

jedné a  dominantní místa našeho 
města na straně druhé rozjasnily ne-
hezký vzhled podchodu pod železni-
cí. Dva dny mezi barvami a nákresy 
pracovalo 21 dětí s  paní učitelkou 
Šimánovou, paní Bahníkovou a paní 
Jenčíkovou z DDM.

Ryby jim doslova ožívaly pod štět-

ci a nadšení žáků z práce je patrné ve 
výsledku, který je dle mého názoru 
úžasný.

Teď již záleží na všech, aby nám 
tak pěkné dílo dělalo bez poškození 
radost co nejdéle.

Vždyť stačí udělat minimum. Po-
zoruj očima a nenič.

Všem, kteří se na plánu a realizaci 
zlepšení prostředí v podchodu podí-
leli, děkujeme.

Mgr. Renata Hejnová, zástupkyně 
I. stupně ZŠ

   

7. Bezplatný převod dopravního 
a  turistického značení Českému 
svazu turistů.

8. Výsledky poptávkového řízení 
uskutečněného SK Týniště n. O. 
v  záležitosti demolice kuželny 
v  majetku SK Týniště n. O., ví-
těze firmu Roman Schrom, Žďár 
nad Orlicí 171, za cenu 484 075 
Kč bez DPH (585.730,75 Kč vč. 
DPH).

9. Porušení smlouvy o  nájmu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Mgr. Milanem Kopeckým, *** 
uzavřené dne 24. 6. 2008, článku 
IV. a článku V. odst. 2 této smlou-
vy, nakolik byl nájemní prostor 
využíván v  rozporu s  nájemní 
smlouvou – rodina Mgr. Kopec-
kého zde dlouhodobě bydlí.

c) ukládá

1. Radě města dodržovat zákonem 
stanovenou lhůtu 10 dní na vy-
hotovení zápisu z  jednání ZM 
a následně jeho odeslání v elek-
tronické podobě všem zastupite-
lům. Termín: trvale Zod-
povídá: Ing. Jan Paštika

2. Radě města s  okamžitou plat-
ností určovat k  uloženým úko-
lům z RM i ZM termíny splnění 
a  zodpovědnou osobu. Prvním 
bodem v  jednání RM by měla 
být (bude) kontrola usnesení 
a výsledek bude uveden v zápise.

trvale Zodpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Starostce města jednat s  Ing. 

Málkem likvidátorem DSO Po-
orlicko v likvidaci a získat infor-
mace o cyklotrasách.

4. Právní firmě připravit návrh do-
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Hned po vysvědčení jsme se vy-
pravili do Orlických hor na chatu Ra-
dost strávit tam deset dní na táboře 
se Sherlockem Holmesem. Detektiv-
ní celotáborová hra prověřila u dětí 
jejich pozornost, postřeh, logické 
myšlení a  ukázala jim mnoho zají-
mavých činností, jako třeba odlévá-
ní sádry nebo snímání otisků prstů, 
přinesla logické hádanky a prověření 
detektivní spolupráce. Po několika-
denním zacvičení měli detektivo-
vé Sherlokologové možnost pátrat 
spolu po únosci královny Viktorie, 
která krátce předtím navštívila náš 
tábor, a poté se podíleli na odhalení 
velkého šéfa londýnského podsvětí. 
Celý tábor provázelo příjemné poča-
sí, skvělý jídelníček a další zajímavý 

program. Vydali jsme se na výlet do 
Deštného a do sedloňovského Alpi-
nia, hráli jsme netradiční sporty na 
hřišti i na trávě a objevovali jsme svět 
deskových her. Nechyběla ani kyta-
ra, zpívání a táborák. Rodičům jsme 
průběžně posílali fotky, aby věděli, 
jak se máme dobře. Díky patří pře-
devším vedoucím Zitě, Aničce, Erže 
a Honzovi, kteří svůj čas věnovali ne-
jen přípravě programu a jeho realiza-
ci, ale také provozním záležitostem. 
Na dovolenou s námi také vyjela Jana 
Bahníková se synem a  částečně se 
také podílela na přípravě programu, 
protože jí to prostě nedá… Děkuje-
me všem. 

Eva Jenčíková
hlavní vedoucí tábora

   

… a  je už zase konec. 11 dní 
nabitých akcemi proběhlo jako 
už mnohokrát na horské chalupě 
v Říčkách. Jsme tam už jako doma, 
a přesto je to vždycky trochu jiné. 
Letos jsme se kromě tancování, kdy 
jsme doháněli kondičku a zkoušeli 
nové variace, věnovali zvířecí té-
matice. Vrch Zakletý byl letos sku-
tečně zakletý a  vrchol zdolaly jen 
zdatné „samice“, kdežto „samečci“ 
uvázli pod vrcholem a pouze čekali, 
jestli se jejich vylosované protějšky 
vrátí, protože díky bouřce zůstaly 
lapené na vrcholu v nově zbudova-
ném občerstvení. Dobře to dopadlo 
a večer nám zvířecí páry předvádě-
ly namlouvací tance. Veškeré čin-
nosti na táboře mají svá pojmeno-
vání a  modré šílenství znamenalo, 
že se konal velkolepý sběr modrých 
kulatých kuliček, kterými se potom 
plnily blbouny. Jako už tradičně, 
manufaktura se snažila uspoko-
jit poptávku, ale některé jedlice se 
dožadovaly porcí od 4 knedlíků 

nahoru a vznikaly vážné obavy, že 
vedoucí budou o  chlebu a  vodě. 
K  tradičním večerům patří i  mo-
deling – rafinované účesy, neuvě-
řitelné módní kreace, kočičí chůze 
na mole a představování modelek. 
Jako mávnutím proutku se však 
líbezné slečny změnily v  pašeráky 
a  šly na pašeráckou stezku. Nevy-
hnul se nám ani celodenní výlet za 
sýcem, který sídlí na Anenském vr-
chu, okořeněný povídačkou o krás-
né Gertrudě, jejím nerudném 
manželovi Hanzovi a milenci Hel-
mutovi, zakončený tajuplnými „sý-
covinami“. Bylo toho hodně, o čem 
by se dalo psát, pokud vás zajímá, 
co měly tábornice a  jejich vedoucí 
v hlavě při letošním pobytu, podí-
vejte se na stránky www.Cigiricky.
wz.cz nebo https://www.facebook.
com/TanecniTaborRicky/, naše 
fotky a videa vám to poví.

DanaČernohousová
hlavní vedoucí tábora

   letní taneční tábor „Putování 
s  Olafem“ se uskutečnil v  termí-
nu od 2.  7. do 9.  7.  2016 v  pro-
storách DDM a  zúčastnilo se ho 
24 dětí ve věku od 5 do 12 let. 
Jednalo se především o děti z  ta-
nečního kroužku Rosegirls. První 
den byly rozděleny do tří týmů, 
ve kterých po celou dobu usilova-
ly o získání všech indicií, které je 
poslední den zavedly k místu, kde 
se ukrýval sladký poklad. Celý tý-
den byl pro děti přichystán boha-
tý program, pohybové hry, tvoře-
ní, tančení, stopovaná, celodenní 
hry v  týmech, opékání špekáčků, 

výlet do častolovické ZOO a pro-
běhla i volba Miss tábora, kterou 
hodnotila přísná porota ze Špa-
nělska, Číny, Ameriky, Turecka 
a Havaje, děti si připravily volnou 
disciplínu, promenádu v plavkách 
a  přehlídku moderního obleče-
ní.  Celým táborem je provázely 
postavy z  Ledového království 
Olaf, Elsa, Anna a  Sven. Všichni 
jsme si to užili a vraceli se domů 
plní zážitků. Již nyní se těšíme na 
další taneční tábor.

Lenka K., Lenka R. Míša D., 
Anet, Beky a Péťa
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huRá, JeDeMe nA Výlet!

   rád, že se k tomu výborně posta-
vilo město a  navíc do Křivic jez-
dím, takže je to částečně pod mojí 
patronací, ale z velké části má na 
tom zásluhu město Týniště, které 
poskytlo Jirkovi finanční částku 
ve výši 20 000 Kč na jeho další 
léčbu. Technické služby zase po-
mohly při přípravě zázemí dneš-
ního turnaje. Jirka je můj profes-
ní kamarád, proto je to i  srdeční 
záležitost a vím, že to děláme pro 
dobrou věc,“ přiblížil nám důvod 
své účasti Pavel Nadrchal.

Kromě turnaje starých gard byl 
také připraven doprovodný pro-
gram. Diváci viděli vystoupení 
čtrnáctinásobného mistra repub-

liky v  trialu Martina Křoustka, 
spanilou jízdu a předání peněžní-
ho daru Jirkovi od cca 60 motor-
kářů, dražbu dresů Petra Čecha, 
Jardy Plašila a Sparty Praha, kte-
rá vynesla cca 12 000 Kč. Celko-
vý výtěžek z  akce byl 55 000 Kč. 
Pokud i vy chcete přispět na léč-
bu Jiřího Kamše, můžete své fi-
nanční dary zasílat na číslo účtu: 
107 – 80 35 20 02 87/0100. Kon-
taktní osoba: Martin Kamš, tel. 
+420 602 141 356.

Text a foto Martin Šnajdr  
(převzato z www.orlickytydenik.cz)

   Fotbalový klub Sokol Křivice 
pod záštitou města Týniště nad 
Orlicí a  místostarosty pana Pav-
la Nadrchala uspořádal v  sobotu 
25.  června Benefiční turnaj sta-
rých gard pro podporu léčby Jiří-
ho Kamše, který po těžkém úraze 
podstoupí léčbu v  rehabilitačním 
centru ve slovenských Piešťanech.

Součástí turnaje byla také 
dražba fotbalových dresů, ale Jiří 
Kamš obdržel i mnoho dalších fi-
nančních darů, které jsou potřeba 
na třítýdenní pobyt na Slovensku. 
Loňský lednový úraz, který změ-
nil Jirkovi život, si nepamatuje, 
ale nemá problém o tom mluvit.

„Já si toho moc nepamatuju, 
takže to vím od mého táty jen 
z  vyprávění, jak se mi to stalo. 
Prý jsem kácel listnatý strom. 
Jenže byly dva vedle sebe a  ten 
pokácený když padal, tak utrhl 
od druhého větev, která mi spadla 
z dvaceti metrů na přilbu. Přiletěl 
pro mě vrtulník. Byl jsem 14 dní 
v Hradci, pak asi tři dny v Rych-
nově, čtyři dny v  Náchodě a  dva 
měsíce v Liberci. A čtyři a půl mě-
síce v  Košumberku. Takový úraz 
samozřejmě změní úplně život. 
Hrál jsem fotbal, pomáhal tady ve 
výboru a hlavně jsme celá rodina 
lyžovali. Chybí mi práce a  lyžo-

vání, z  toho jsem hodně špatnej. 
Věřím, že mi pomůže pobyt na 
Slovensku a  ještě se na nohy po-
stavím. Já s nimi hýbu, s tou levou 
lépe,“ vidí pořád naději Jiří Kamš.

Rehabilitační pobyt na sloven-
ské klinice mu zařizoval bratr 
Martin, jenž nám přiblížil pro-
gram léčby.

„Brácha odjíždí 14.  srpna na 
třítýdenní pobyt do Piěšťan, kde 
ho čeká denně šest hodin rehabi-
litace. Z toho je asi hodiny masáží 
a zbytek různá cvičení. Přesně ale 
nevím, co to všechno bude obná-
šet. Může si dát i další rehabilita-
ce, které jsou však nad rámec 180 
tisíc, což je cena celého pobytu. 
Je tam možnost jít do kyslíkové 
komory, ale vzhledem k zdravot-
nímu stavu Jirky se to bude řešit 
až na místě. V komoře by se měla 
odhalit průchodnost nervů. Kli-
nika, na kterou jede, je jedna ze 
dvou v  Evropě a  dostali jsme na 
ni výborné reference, tak uvidí-
me. Je také výhodou, že tam není 
jazyková bariéra,“ řekl nám o po-
bytu na Slovensku Martin Kamš.

Pomocnou ruku při pořádání 
turnaje podalo město Týniště nad 
Orlicí a  také místostarosta města 
Pavel Nadrchal, pod jehož pat-
ronací se celá akce konala. „Jsem 

     „Hurá, jedeme na výlet!“, ra-
dovaly se děti před Mateřskou 
školou 15. 6. s batůžky na zádech, 
vyhlížející natěšeně autobusy. 
První zastávkou našeho výletu 
bylo město Holice. Nejdříve se 
v  parku děti posilnily svačinkou, 
poté už jsme se, třída po třídě, vy-
dali prozkoumat Africké muzeum 
Dr. Emila Holuba. Zhlédli jsme 
krátký dokument o  tomto vý-

znamném cestovateli a se zájmem 
prohlédli výstavu jeho sbírek. 
Děti nejvíce zaujala africká zvířa-
ta v jejich životní velikosti, někte-
rým si dokonce mohly sednout na 
hřbet. V muzeu panovala tajuplná 
atmosféra, téměř nás přenesla do 
samotné Afriky, což bylo cílem 
tohoto výletu jakožto závěrečné-
ho bodu celoškolkového projektu 
AFRIKA. Před odjezdem na další 

zastávku výletu si děti pohrály na 
dětském hřišti a dojedly svačinku. 
Autobusy nás zavezly do nedale-
ké přírodní rezervace Arboretum 
u  Vysokého Chvojna. Po krátké 
procházce zdejší přírodou na děti 
čekala odměna v podobě nanuku. 
Cestou zpět do školky nás pro-
vázel déšť, všichni jsme však byli 
náramně spokojení, že se výlet 
zdařil. To už znamená ve školce 

jediné, blížící se letní prázdniny. 
Přejeme dětem, ať je prožijí s  ra-
dostí a všem krásné léto.

Johana Matušková, Dis.



Domácí hospic nabízí systém 
podpory rodinám, které v domácím 
prostředí pečují o své těžce nemocné 
blízké v poslední fázi jejich života.

Domácí hospic Setkání, o.p.s., je 
zdravotnické zařízení, které nabízí 
své služby nevyléčitelně nemocným 
a jejich příbuzným, kteří o ně doma 
pečují. Poskytuje rodině podpo-
ru, umožňuje, aby člověk poslední 
období života prožil důstojně, měl 

čas na své nejbližší a na rozloučení. 
Tým zdravotníků (lékaři a  sestry) 
je připraven 24 hodin denně, 7 dnů 
v  týdnu vyrazit do terénu ke svým 
pacientům až do vzdálenosti 30 km 
od Rychnova nad Kněžnou. Pod-
mínkou pro přijetí do péče je ochota 
rodiny celodenně o pacienta pečovat. 
Hospic garantuje, že nemocný nebu-
de trpět nesnesitelnou bolestí, bude 
respektována jeho lidská důstojnost 

a v posledních chvílích života nezů-
stane osamocen.

Prostřednictvím sociální po-
radny nabízí domácí hospic také 
psychosociální služby nevyléči-
telně nemocným, jejich rodinám 
a  těm, kteří o  ně pečují. Poradna 
pomáhá zajistit potřebné podmínky 
k  péči o  umírající v  domácím pro-
středí - např. sociální příspěvky, 
kompenzační pomůcky, psycholo-

gickou a duchovní péči. Poradna na-
bízí psychosociální služby také lidem 
v krizové situaci, jimž byla sdělena zá-
važná diagnóza nebo prognóza. Tato 
služba je poskytována ambulantně 
v Rychnově nad Kněžnou, klientům 
domácího hospice také v  jejich do-
mácím prostředí. Služba sociální po-
radny je poskytována zdarma.

Mgr. Andrea Kolaříková 
ředitelka Domácího hospice Setkání

VZPOMínKA nA KVětnOVOu neDěli

strana 09

Služby DOMácíhO hOSPice nA RychnOVSKu

     

     Poslední květnová neděle tohoto 
roku byla věnována všem dětem, 
které mají 1. 6. svůj svátek.

SK Ontario a  TJ Sokol Křivice 
společně připravily program, kte-
rý byl určený dětem a  jejich rodi-
čům. Týnišťské děti měly sraz u MŠ 
„U Dubu“ ve dvě hodiny odpoled-
ne a děti z Křivic se sešly u školy ve 
stejnou dobu.

Byl pro ně připraven pochod 
lesem a  cílem dětí bylo fotbalové 
hřiště v Křivicích, kde na děti čeka-
lo hledání pokladu, který ukrýval 

sladkou odměnu. Během pochodu 
musely děti plnit různé úkoly, které 
pro ně byly připravené. Nechybělo 
sbírání šišek a  házení jimi na cíl, 
poznávání lesních zvířat, stavba 
lesních domečků, vázání uzlů, há-
dání různých kvízů. Ten nejtěžší 
úkol čekal na rodiče, kteří museli 
zavzpomínat na svá mladší táboro-
vá léta a osvěžit si Morseovu abece-
du, dostali text, který museli vyluš-
tit. Musíme je pochválit, poprali se 
s  tímto úkolem statečně a vyluštili 
ho s  malou nápovědou. Děti byly 

za plnění úkolů odměňovány něja-
kou malou sladkostí. V cíli se sešly 
obě skupiny dětí a společně hledaly 
ukrytý poklad. Chvíli jim to trvalo, 
ale nakonec ho našly.

A další odměnou pro děti a rodi-
če bylo vystoupení manželů Tom-
kových z  Ranče Sedící kůň, kteří 
se od roku 1999 věnují chovu koní 
a  jejich speciálnímu výcviku. Nej-
krásnějším číslem je tzv. „ snídaně 
v trávě aneb s živým koněm u jed-
noho stolu“, za který obdrželi certi-
fikát o  vytvoření českého rekordu. 

Vystoupení se moc líbilo a  dozvě-
děli jsme se i mnoho zajímavostí ze 
života koní.

Občerstvení bylo po celou dobu 
akce zajištěno i  udírna byla plná 
klobásek a jiných masových dobrot 
hlavně pro tatínky. Počasí nám přá-
lo a sluníčko se na nás celé odpole-
dne usmívalo stejně jako děti, které 
tam byly.

SK Ontario a TJ Sokol Křivice
Foto – Jaroslav Derner
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gAleRie JAROSlAVA DOStálA nA ceStách

     

Rád bych poinformoval pár 
řádky o  letošní činnosti spolku 
Galerie Jaroslava Dostála, z.s. 
Kromě klasické činnosti naší 
galerie na adrese Komenského 
333, kde funguje stálá výstava, 
se naše galerie letos vypravila se 
svými obrazy mimo své prosto-
ry. Jednou z  výjezdních výstav 
byla akce Hudečkovy Častolovi-
ce. Velká výstavní akce k  oslavě 
výročí malířů Antonína Hudečka 
a Jiřího Hudečka a sochaře Ladi-

slava Beneše, byla v několika vý-
stavních sálech po Častolovicích. 
Obrazy Jaroslava Dostála měly 
tu čest být vystaveny v galerii na 
zámku v  Častolovicích, kde bylo 
vystaveno 30 obrazů našeho pana 
řídícího. V dalších výstavních sá-
lech byly vystaveny naše obrazy 
od Oldřicha Miřijovského, Jose-
fa Obsta, Václava Šenka, Václava 
Macháně a  dalších. Akce trvala 
celý červen a měla pozitivní ohlas 
z  řad návštěvníků. Hlavním po-

řadatelem akce byl Spolek přátel 
Častolovic, kterému patří dík za 
možnost spolupráce na celé vý-
stavě a  doprovodném programu. 
Druhou akcí, na které se také 
v  červnu naše galerie drobným 
dílem podílela, byla oslava 620 
let obce Lípa nad Orlicí. Malíř 
Jaroslav Dostál je rodák z Dlouhé 
louky. Proto nás starostka obce 
paní Monika Vrátilová požádala 
o  účast na výstavě o  Lípě n. O. 
v  místním hostinci, kde bylo vy-

staveno 15 obrazů pana Dostála. 
Poslední akcí mimo naši galerii, 
na které se náš spolek letos podílí, 
je výstava místního současného 
malíře pana Jiřího Michálka. Vý-
stava se uskuteční od 8.  9.  2016 
v místní knihovně. S  jejím usku-
tečněním pomáháme autorovi or-
ganizačně a zapůjčením části jeho 
obrazů z našeho depozitáře.

Štěpán Tomašík,
předseda Galerie 

Jaroslava Dostála, z.s.

sledujte aktuální 
informace na 

www.tyniste.cz

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



tAneční čAJe neJen PRO DříVe nAROZené V létě nA VelKéM Sále
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MAteřSKé centRuM RAtOleSt

DAlší AKce V SRPnu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC sRPen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Týden:
1. 8.–5. 8. MC zavřené - dovolená, prázdniny

Středa 3. 8.
návštěva knihovny (dětské oddělení) + 
kreslení

09-12 hodin 
a 13-16 hodin

Týden:
8. 8.–12. 8.

Pondělí 8. 8. HeRnA
 
Středa 10. 8.
návštěva knihovny (dětské oddělení)

09:30-12:00

09-12 hodin 
a 13-16 hodin

Pondělí 8. 8. HeRnA
Středa 10. 8. HeRnA
Čtvrtek 11. 8. HeRnA
 
Odpolední tvořivá dílna pro rodiny – 
KeRAMIKA

15:30-18:00 
15:30-18:00 
15:30-19:00

16:00-19:00
Týden:
15. 8.–19. 8.

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi.
Téma: Cesta do VESMÍRU, MC nebo výlety

09-18 hodin Příměstský tábor pro rodiny s dětmi.

Týden:
22. 8.–26. 8.

MC zavřené - dovolená, prázdniny

Středa 24. 8.
návštěva knihovny (dětské oddělení)
+ hádankování
 

09-12 hodin 
a 13-16 hodin

Čtvrtek 25. 8.
VeČeRní dílnA od 20:00

Týden:
29. 8.–31. 8.

Pondělí 29. 8. HeRnA

Středa 31. 8. HeRnA
návštěva knihovny
(dětské oddělení) + Pohádková cesta

09:30-12:00

09:30-12:00
09-12 hodin 
a 13-16 hodin

Pondělí 29. 8.
Zahradní slavnost, tvoření, hry, muzika, 
opékání…

Středa 31. 8. HeRnA

od 16 hodin

15:30-18:00

■ 11. 8. (čt) Odpolední tvořivá dílna – keramika od 16 hodin.
■ 15.  8.  – 19.  8.  (Po-Pá) - Příměstský tábor pro rodiny s  dětmi (pro 

rodiče s dětmi, 9-18 hod., společné téma s tvořením, hry, výlety…): 
téma – cesta do VeSMíRu, objevování nových planet, kosmonau-
tické zkoušky, výroba raket, sluneční soustavy, krasohledu, výlet do 
hvězdárny v hradci králové a do fajn parku v chlumci nad cidli-
nou…), více informací + přihláška je v Mc Ratolest.

■ 25. 8. (čt) Večerní dílna, od 20 hodin, téma: savování, batika, korálky
■ 29. 8. (Po) Zahradní slavnost od 16 hodin, tvoření, hry, muzika, opé-

kání…

Plánujeme:
letní KinO (promítání) ve stodole! (plánujeme termíny: 12. 8. a 26. 8. )
Výlety na kole, vlakem… do častolovic, Doudleb, třebechovic…

Setkání miminek a jejich cvičení
Kytarový kroužek pro maminky

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!

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí zve všechny i o práznidnách na

taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
živá hudba každou druhou neděli od 14. 00. srpnové termíny 14., 28. 8.

   

Jak je ve městě známo, jednou za 
čtrnáct dní v neděli se u nás schází 
lidé, kteří již mají životní moudrost 
a zkušenosti, aby si společně zatan-
covali, poslechli muziku a  také se 
pobavili při zábavné hudební kuli-
se – při písničkách, které kralovaly 
parketům po několik posledních 
desetiletí. Tato taneční odpoledne 
opravdu nejen pro dříve narozené 
přes léto připravujeme ve velkém 
sále. Podobných akcí totiž v obdo-
bí prázdnin a  dovolených není na 
Královéhradecku mnoho a  tak se 

i  letos můžeme těšit na milé ná-
vštěvy tance a  hudbymilovných 
z různých koutů našeho kraje. Prv-
ní taková akce proběhla v  neděli 
17. července a těšit se na ně můžete 
i v srpnu a to v neděli 14., respekti-
ve 28. srpna. Snad ještě zbývá dopl-
nit, že k tanci a poslechu bude hrát 
kapela Filipa Koláře, všichni jsou 
vítáni a určitě nikoho neurazí, když 
si s sebou přinesete něco k zakous-
nutí. Bar s nápoji za velice příznivé 
ceny Vám bude k dispozici!
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SPOlečenSKá KROniKA

čeSKObRAtRSKá cíRKeV eVAngelicKá

Sen O VítěZStVí

     životní jubilea:

92 let Marie Hanzlová

85 let Božena Hanousková
 Naděžda Kubištová
 Bohdanka Veselovská

80 let Václav Káňa
 Helena Prošvicová
 Zdenka Sekyrová
 Alena Hnátková
 Karel Smetana

Vítáme na svět:

Amálie Matisková
Mia Viktorie Onyelosi Albrechtová
Gabriela Pavlatová

Rozloučili jsme se:

Ladislav Brož (71)
Jiří Labík (76)
Věra Richterová (90)
Karel Svoboda (77)
Jiřina Rázková (88)

Poděkování 

Vám všem, kteří jste se snaži-
lisvou účastí, květinovými dary 
a slovy útěchy zmírnit bolest 
při odchodu našeho milované-
ho manžela, tatínka, dědečka, 
tchána a strýce pana Ladislava 
BROŽE.

Upřímně děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami

   Dne 17.  6.  2016 jsme  přije-
li podpořit naše závodníky ze ZŠ 
Týniště nad Orlicí  na Republi-
kové finále v  atletickém čtyřboji 
v  Břeclavi. Družstvo nastoupilo 
ve složení Tomáš Kos, Jan Dole-
žal, Milan Bartoš, Filip Moravec, 
Michal Kubánek,  pod vedením 
pana učitele Mgr. Miroslava Koz-
la. Před plným stadionem natěše-
ných závodníků jsme na vítězství 
našich chlapců ani nepomysle-
li.  V  průběžném pořadí po prv-
ní disciplíně běhu na 60 m se 
chlapci umístili na 3. místě, Jan 
Doležal si vytvořil osobní rekord 
7,60 s. Ve druhé disciplíně vrhu 
koulí  a  hodu kriketovým míč-
kem  se  o  osobní rekord postaral 
Tomáš Kos, který o  17 cm zao-
stal za 12metrovou hranicí. Zlom 
přišel po třetí disciplíně skoku 
do dálky a  skoku vysokém, kde 
se Tomáš Kos společně s Filipem 
Moravcem vyhoupli na 1. místo 

a Milan Bartoš skončil v dálce na 
druhém místě, celkově  se  však 
v  průběžném pořadí  chlapci po-
sunuli na 1. místo. Do  čtvrté 
a  také poslední nejméně oblíbe-
né disciplíny běhu na 1000 m zá-
vodníci nastupovali po krátké 
přestávce již značně unaveni. Cíl 
byl však vysoký, udržet průběžné 
první místo a vyhrát. Běh byl pro 
naše závodníky velmi náročný, 
někteří si sáhli až na úplné dno 
svých sil, nejlépe se umístil  Mi-
chal Kubánek, který ve svém 
rozběhu skončil na 2. místě.  Ne-
trpělivě jsme všichni očekávali 
slavnostní zakončení a  vyhlášení 
výsledků. Sen se stal skutečností. 
Obyčejní kluci z  malého města 
přišli a ZVÍTĚZILI.

Romana a Libor Kubánkovi

     Nadarmo časně vstáváte, dlouho 
vysedáváte a  jíte chléb trápení, za-
tímco Bůh dopřává svému milému 
spánek.

Žalm 127,2

O  kom se to tu vlastně mluví? 
Kdo dlouho vysedává a časně vstá-
vá? Kdo jí ten chléb trápení? A na-
opak, kdo je Bohu milý? A na jaké 
straně jsme my? Asi se shodneme 
na odpovědi: jak kdy. Někdy je člo-
věk, i věřící, na straně trápení, snaží 
se o něco dobrého a ono se to neda-
ří, vztahy se hroutí, děti přidělávají 
vrásky. Staráme se, aby náš kostel 
nebo náš dům vydržel, střecha ne-
spadla, dobře se nám žilo, a přitom 
se už samotnými myšlenkami dost 
sužujeme. Probouzí nás ze snů noč-

ní můry, jíme chléb trápení.
Jak se z toho dostat? Jak se dostat 

od toho trápení a  vysedávání nad 
problémy k  pokojnému spánku? 
Určitě ne útěkem. Vzít věci vážně, 
vzít vážně své vztahy, své rodiny, 
své potomky, neutíkat. Naopak, 
vzít vážně i své pocity, třeba i hněv. 
Pak od nich můžeme poodstoupit, 
osvobodit se od nich. S tím souvisí 
i víra. Spolehnout se, že jdu za Hos-
podinem, že ta cesta je správná. 
Přestat, ustat v  začarovaném kru-
hu namáhání a  trápení, odpustit 
a  upustit. Svěřit to Bohu a  klidně 
usnout. Neboť, jak píše žalmista 
v úvodu dnešního žalmu: „Nestaví-
-li dům Hospodin, nadarmo se na-
máhají stavitelé.“ Pak se třeba na-
jde to správné řešení, které přinese 

klidný spánek i požehnané dny.

Bože, děkujeme ti, že nám dáváš 
klidný spánek. A pokud ho klidný 
nemáme, dej, ať víme, co dělat, aby 
se nám i  našim bližním navrátil. 
Dej nám sílu odpouštět. Amen.

Píseň:
1. Pojďte všichni, kteří lkáte, 

všichni, svou kdo bídu znáte, mi-
lost vám se zvěstuje. Pro zásluhy 
Krista Pána i vám otevře se brána, 
/: on kde v slávě kraluje :/.

2. Pevně v  něho důvěřujte, 
v smlouvě jeho věrně stůjte v zlých 
i  dobrých hodinách! Ten, jenž 
zvrátil pekla brány, věčné chystá 
pro nás stany /: v  nadehvězdných 
končinách :/.

3. Sióne, slav krále svého, který 
potřel hada lstného, slav jej s  pra-
vou vroucností. Jím ti vzešla spásy 
doba, nezruší ji pekla zloba, /: pěj 
mu žalmy vděčnosti :/.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 512 Pojďte všichni, kteří lkáte 
(nápěv Josef Karafiát 1873, text J. 
Baštecký 1873)

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

14. 8. – 10.30 h
28. 8. – 10.30 h

Jaroslav Matuška
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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 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Městská knihovna vás srdečně zve na zářijovou výstavu 
s názvem:

„Poetické obrazy ochotníka“
Autor: Jiří Michálek, nar. 1941
Amatérský malíř, místní patriot, který žije celý život 
v Týništi nad Orlicí. Malířství je jeho velkým koníčkem. 
V malířské práci se zdokonaloval na výtvarných kurzech 
v Hradci Králové. Maluje krajiny a portréty. Divadelní  
ochotník a jevištní mistr. Turista, milovník přírody, cyklista.

Zahájení výstavy se koná 8. září 2016 v 17 hodin ve výstav-
ním sále Městské knihovny a zahrají vám nOS DAMeS – 
Katka Prokešová a Martina forejtková
Spolupořádá Galerie Jaroslava Dostála, z.s.

Prázdninová knihovna nejen pro děti
Městská knihovna si pro vás na srpen 
připravila zábavné středy:

3. srpna 2016
Kreslení s odměnou (pojďte s námi malovat a přitom si 
spolu hrát, tři nejhezčí obrázky získají věcnou cenu)

24. srpna 2016
Hádankování (pojďte si procvičit bystrost a vyhádat si 
odměnu)

31. srpna 2016
Pohádková cesta (zopakujte si pohádky, projděte se říší 
pohádek a nakonec zkuste štěstí v tombole)

Přijít mohou děti, sourozenci, rodiče, prarodiče, tety 
i strýčkové a všichni, kdo si rádi hrají.

Těšíme se na vás!!!

PODěKOVání

   

Dovoluji si touto cesto poděko-
vat panu Vladimíru Martincovi za 
knihy, které daroval do městského 
archivu.

Pan Vladimír Martinec, narozen 
1934, po absolvování gymnázia 
nastoupil jako pomocný dělník ve 
strojírenském průmyslu. Později 

vystudoval FF UK v Praze a věno-
val se výzkumu a  ochraně kultur-
ního dědictví. Po přípravě několika 
rukopisů začal ve stáří publikovat. 
Vydal básnické sbírky Missa est, 
Rodina, Svět a Boží.

Ing. Jana Galbičková, starostka
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DětSKý KOVbOJSKO-inDiánSKý Den V RAšOVicích

úSPěch MlADéhO AtletA SK týniště nAD ORlicí PetRA PlAšilA nA MčR

ObčAnSKá PORADnA POMáhá tAKé OběteM tReStných činů

   

Stali jste se obětí trestného 
činu? Nebo si myslíte, že se vám 
to nemůže nikdy stát? Omyl! 
Může se jí stát kdokoliv a  kdy-
koliv, stačí k tomu velmi málo. 
Můžete být zraněným účastníkem 
autonehody nebo se stát terčem 
zájmu zlodějů. Může ovšem dojít 
i  k mnohem závažnějším činům, 
kdy vám ublíží osoba blízká a ne-
musí jít jen o urážky nebo facky. 
Obětí je vlastně i  člověk, který 
sice není přímým účastníkem, ale 
je to někdo z jeho rodiny či přátel. 

Přesto pocity, které v něm trestný 
čin vyvolává, jsou pro něho bo-
lestné a ubližují mu.

Povětšinou ani nepomyslíte na 
to, že byste se s podobnou situa-
cí někdy setkali a  řešili ji. Ale co 
když se to stane…? Co můžete dě-
lat? Jak postupovat a jak se s celou 
situací vyrovnat?

Obraťte se nás, na Občanskou 
poradnu Náchod - kontaktní mís-
to Kostelec nad Orlicí. V  rámci 
projektu „Šance jít dál“ jsme roz-
šířili stávající rozsah poradenství 

   

lidem, kteří se stali oběťmi nějaké 
trestné činnosti nebo byli sami 
účastni poškozujícího jednání, 
o  nové služby. Nabízíme nejen 
bezpečnou pomoc a  partner-
ství v  řešení krizové situace, ale 
i  emoční podporu, dostatek času 
a  bezpečný prostor pro vyslech-
nutí celého příběhu. V  případě 
potřeby zajistíme psychologickou 
pomoc, poradíme co dál, vysvětlí-
me postupy institucí a  poskytne-
me na ně kontakty (zdravotnická 
zařízení, policie, soud) nebo tam 

naše klienty přímo doprovodíme.
Pamatujte, nikdy nejste na pro-

blém sami! Prvním krokem k ře-
šení situace je vyhledat pomoc 
a  nebát se mluvit o  svém pro-
blému nahlas. Naše poradna je 
bezplatná, diskrétní a  nestranná 
a můžete jí využít i jako anonym-
ní klienti. Najdete nás na adrese 
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, 
telefonicky 734 370 960 nebo pro-
střednictvím emailu opnachod@
ops.cz.

 

   Dne 11.  června  2016 v  sobotu 
se u nás v Rašovicích konal dětský 
kovbojsko-indiánský den. Pro děti 
byly připraveny soutěže např. nahá-
nění kraviček, střelba ze vzduchov-
ky, poznávání prérijních zvířat atd 
atd. Soutěžilo se o  různé zajímavé 
ceny. Během zábavy odborná poro-
ta vybírala nejlepší rašovský koláč 
od zdejších maminek. Navštívila 
nás fretka Phoebe - tímto majitel-
ce, Adéle Kocourkové, děkujeme. 
Petra Štanclová si pro všechny při-
pravila báječnou tvořivou dílnu - 
tiskání na trička. Vystoupili frajeři 
z  Vem Camará Capoeira Hradec 
Králové a předvedli nám capoeiru. 
Na závěr slunečného odpoledne 
dorazila paní Dvořáčková z Křivic 
se svou krásnou Frískou kobylkou 
a  poníkem a  svezla všechny natě-
šené děti i  dospělé. Během celého 
dne jste mohli potěšit své chuťové 

buňky pečeným čuníkem (děkuje-
me chlapcům Valentovým od gri-
lu) a ovlažit hrdlo točeným pivkem 
a limonádou.

Podpořit nás přijela i  paní sta-
rostka Galbičková, která dovezla 
dětem meloun a  pomohla vybrat 
nejlepší koláč! Myslím, že si všichni 
zúčastnění užili prima odpoledne 
a budou se těšit na další akci.

Děkujeme všem pomocníkům, 
kteří nás nenechali ve štychu a bez 
kterých by tento den byl jen obyčej-
nou sobotou!

Děkujeme Službám města Týniš-
tě nad Orlicí za revitalizaci dětské-
ho hřiště - je skvělé!!!

Na závěr ještě poděkování spon-
zorům akce: Město Týniště nad 
Orlicí, Choceňská mlékárna, s.r.o., 
Rádio Impuls, Audis Bus, s.r.o., 
a pan Luboš Rydrych.

Alena Martincová

   

Ve dnech 25. – 26. června 2016 
proběhlo v Třinci společné Mistrov-
ství ČR dorostu a  juniorů v atletice, 
kterého se zúčastnil ve společnosti 
vybraných nejlepších atletů ČR také 
týnišťský dorostenec Petr Plašil, kte-
rý se zúčastnil soutěží ve vrhu koulí 
a hodu diskem.

Za deštivého a bouřkového počasí, 
kdy museli pořadatelé také přerušit 
soutěže, se náš mladý atlet neztratil 
a svou bojovností ve vrhu koulí ob-
sadil 5. místo a v hodu diskem hezké 
4. místo, když ho jeden ze soupeřů 
posledním šestým pokusem přehodil 
a „obral“ o bronzovou medaili.

Každopádně cíl, který byl stano-
ven, dostat se v  obou disciplínách 
do užšího finále mezi nejlepších osm 
a být v hodu diskem do 5. místa byl 
splněn. Jen doufejme, že za poctivé-
ho tréninku a dalšího zlepšování pří-
ští rok již v kategorii juniorů Petr do-

sáhne na vytouženou medaili, kterou 
by si za tréninkovou píli a dosavadní 
výkony v  sezoně opravdu zasloužil. 
Také máme další naděje, které by se 
mohly příští rok probojovat na mis-
trovství ČR v dorostencích.

Výsledky ve vrhu koulí 5 kg:
J. Héža, AK Olomouc  18,20 m
M. Forejt, AK Plzeň  17,89 m
T. Procházka, AK Most  15,57 m
P. Bilský, SSK Vítkovice  15,53 m
P. Plašil, SK týniště n. O.  15,16 m 
(os. rekord 15,20 m)

Výsledky v hodu diskem 1,5 kg:
M. Forejt, AK Plzeň  56,39 m
J. Forejt, AK Plzeň  50,50 m
J. Héža, AK Olomouc 48,60 m
P. Plašil, SK týniště n. O. 47,63 m
 (os. rekord 50,24 m)
F. Najman, Ústí n. L.  44,96 m

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur
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KultuRní, SPOlečenSKé A SPORtOVní AKce - SRPen 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

St 3. 8. 8:00-16:00 Kreslení s odměnou (pojďte s námi malovat a přitom si spolu hrát,
tři nejhezčí obrázky získají věcnou cenu) Městská knihovna děti a rodiče

Čt 11. 8. 16:00-19:00 Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče, Téma: KERAMIKA 
(celoroční motivy, skřítek, váza…) s lektorkou pí. S. Toucovou. MC Ratolest zábava, děti i rodiče

Ne 14. 8.
od 08:00

Atletický mítink - veřejné závody, disciplíny - běh na 100 m, 400 m 
a 800 m, vrh koulí, hod diskem a kladivem, skok do výšky (Memoriál 
Karla Bednáře, skok do dálky (Memoriál Ing. Františka Matonohy) 
a skok o tyči (Memoriál Františka Podhorníka) - Oddíl atletiky SK 
Týniště nad Orlicí

Atletický stadion sport, závody

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 20. 8. od 14:00 2. týnišťské loučení s létem - pořádá spolek Kultuře na dosah Městský park zábavné odpoledne, 
děti a rodiče

St 24. 8. 8:00-16:00 hádankování (pojďte si procvičit bystrost a vyhádat si odměnu) Městská knihovna zábava, děti i rodiče

od 17:00 Seminář - Jak získat kotlíkovou dotaci, 
Městský úřad a Královéhradecký kraj

Kulturní dům - 
malý sál dotace

Čt 25. 8. 20:00-23:00 Večerní dílna pro rodiče – savování, batika… MC Ratolest rodiče

Ne 28. 8.
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

Po 29. 8. 16:00-19:00 Zahradní slavnost (tvoření, zpívání, opékání) MC Ratolest děti a rodiče

St 31. 8. 08:00-16:00 Pohádková cesta (zopakujte si pohádky, projděte se říší pohádek 
a nakonec zkuste štěstí v tombole) Městská knihovna zábava, děti i rodiče

 

SEMINÁŘ KOTLÍKOVÉ 
DOTACE V TÝNIŠTI NAD 
ORLICÍ
24. 8. 2016 od 17 hod
Malý sál Kulturního domu
Tyršovo náměstí 478, Týniště nad Orlicí

Starostka města Týniště nad Orlicí Ing. Jana Galbičková ve 
spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odborem 
regionálního rozvoje, grantů a dotací si Vás dovolují pozvat na 
seminář

JAK ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI
Ze semináře si odnesete srozumitelné a jasné informace k čerpání 
dotace z dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Královéhradeckém kraji, tzv. kotlíkových dotací, 
informace o způsobu podání žádosti, definici způsobilých výdajů 
a jejich proplácení. Dále nabídneme občanům metodickou 
pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. 
Podání žádosti o dotaci je jednoduchá administrativní záležitost, 
kterou zvládne opravdu každý.

Seminář je zdarma.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledání.
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tROchu Z hiStORie číSlA POPiSnéhO 214

Reklama JelenSignatura Václava Jelena, archív Ladislav Jelen

     Kovář Martin Typlt umírá 
11.  června  1926 a  je pohřben na 
týnišťském hřbitově. Kristina 
Typltová po smrti manžela díl-
nu pronajímá Václavu Jelenovi. 
Na přilehlé pole mezi kovárnou 
a  železni ční tratí nechává vy-
pracovat parcelační plán od Ing. 
Šulce. Obecní zastupitelstvo jej 
schvaluje 23. srpna 1927. Kristina 
Typltová stavební parcely prodá-
vá. V sousedství kovárny, na prv-
ní parcele, jí staví František Košek 
dům, dnešní č. p. 637.

Z  druhé strany od kovárny 
k náměstí stála již výše zmiňova-
ná chalupa č. p. 212, její podoba 
je na fotografii. Na dochovaném 
plánu z roku 1915 je uváděna jako 
majitelka Kryštofová. Rodina ko-
želuha Václava Kryštofa zde žila 
již v roce 1905. Posledními mnou 
dohledanými obyvateli č. p. 213 je 
rodina tkadlece Františka Tencara 
v roce 1902. Na druhé straně ulice 
bylo na dlouhou dobu posledním 
stavením č. p. 215 řezníka Tužila.

Václav Jelen
Po smrti kováře a  koláře Mar-

tina Typlta vdova dílnu pronají-
má Václavu Jelenovi z  Bolehoště. 
Václav Jelen se narodil 28.  dub-
na 1891 v Bolehošti v č. p. 63. Vy-
učil se v Týništi ve firmě Rudolfa 
Šťáska a  dále jako učeň „veloci-
pedistský“ navštěvoval dvojtřídní 
průmyslovou školu pokračovací, 
kterou ukončil 1.  května  1908. 
(Zachoval se doklad ze 4.  úno-
ra 1905, v kterém výbor pro zříze-
ní pokračovací školy průmyslové 
žádá o  finanční podporu obecní 
úřad v  Týništi, poprvé se začalo 
vyučovat na podzim téhož roku.)

Není známo, kde po absolvo-
vání školy začal pracovat a kdy se 
osamostatnil. V SOkA v Rychno-
vě nad Kněžnou je uložena zpráva 
strážmistra Pečenky z  četnické 
stanice Častolovice: „Dne 3. dub-
na  1922 zjistil strážmistr Josef 
Havránek a Alois Štursa u strojní-
ka Václava Jelena v Česticích čís. 

69, že provozuje neoprávněně živ-
nost strojnickou aniž by ji u tam-
ní politické správy ohlásil. Jmeno-
vaný se doznal, že tuto živnost již 
provozuje po 2 roky a o povolení 
by mohl živnost strojnickou pro-
vozovati si proto nezažádal, neb 
dílna v  níž řemeslo provozuje, 
nevyhovuje“. O vydání živnosten-
ského listu pro dílnu v  Česticích 
Václav Jelen žádal. Žádosti ne-
bylo vyhověno, protože jak uvedl 
do protokolu u  okresní politické 
správy „…byla mně žádost vráce-
na za účelem podání plánků aby 
mně byla schválena provozovna. 
Od té doby jsem s  tím nic nedě-
lal“. Dále uvádí, že je ženatý, by-
dlí v  nájmu a  dosud je bezdětný. 
Přestupek proti živnostenskému 
řádu byl vyřešen pokutou 100 Kč 
v prospěch okresní nem. poklad-
ny v  Kostelci nad Orlicí. Václav 
Jelen pokutu zaplatil, v  případě 
nezaplacení pokuty vězení na 
dobu 10 dnů. V  Česticích měl 
Václav Jelen pronajatu malou díl-
nu od strážníka železnice Josefa 
Doubka. Z  pozdější doby je zají-
mavý údaj, kdy probíhalo sčítání 
strojů v  Česticích. V  roce 1927 
mělo asi 400 obyvatel Čestic 92 
jízdních kol.

Václav Jelen se stěhuje z Čestic 
do Týniště a  22.  července  1922 
ohlašuje „Slavnému Okresní-
mu Hejtmanství v  Rychnově nad 
Kněžnou“ provozování živnos-
ti „opravy a  prodej kol jízdních“ 
v Týništi n. O. a žádá „za vydání 
živnostního listu“. Žádosti je vy-
hověno. Václav Jelen v  Týništi 
nad Orlicí začíná podnikat 3. srp-
na  1922 a  to v  č. p. 249, řemesl-
ná živnost „Oprava kol a prodej“. 
Zde měl pronajaty od 1.  červ-
na 1922, kde žil s manželkou Ma-
rií, čtyři místnosti od Ladislava 
Kapuciána. Později si pronajímá 
původně kolářskou dílnu Martina 
Typlta od vdovy Kristiny Typl-
tové. V  Seznamu majitelů domů 
v  Týništi s  datem 15.  4.  1927 je 
tato dílna uváděna pod č. p. 213. 

Podle Královéhradeckého ilustro-
vaného zpravodaje z  roku 1927, 
měl Václav Jelen v  mechanické 
dílně „Speciální výrobu blatní-
ků a všech potřeb do oboru toho 
spadajících“. K pohonu strojů vy-
užíval elektromotor, část transmi-
se se dochovala v dílně do dnešní 
doby. Zaměstnával až deset děl-
níků. Mezi nimi byl i  Miroslav 
Pumr z  Křivic, který později za-
čal v  Bolehošti s  vlastní výrobou 
jízdních kol. Od roku 1947 měl 
vlastní dům s  dílnou v  Opočně 
v Nádražní ulici č. p. 522.

Kristina Typltová prodává Ma-
rii a  Václavu Jelenovým 7.  říj-
na  1927 obytné stavení s  kovár-
nou za částku Kč 90 000,– a za Kč 
800,– si zde pronajímá do 1. srp-
na 1928 dvě obytné místnosti. Poté 
se stěhuje do sousední novostav-
by. Václav Jelen žádá v říjnu 1928 
již jako majitel Obecní úřad o po-
volení stavby nové dílny a  kolny 
pro výrobu blatníků a velocipédů 
na dvoře (bývalého) domku č. p. 
213. Nová dílna s  kolnou (spíše 
s  přístřeškem) o  velikosti cca 24 
x 8,5 metru měla stát za původní 
kovárnou a přistavěnou kolářskou 
dílnou. Není jisté, zda stavba byla 
vůbec realizována, není nikde do-
ložena. Jako zajímavost je možné 
uvést z protokolu zápisu: „Podél-
nou frontou má stavba hraničiti 
na regulační čáře projektované 
ulice z  ulice Masarykovy do uli-
ce Smetanovy, přes dvůr domku 
č. p. 212 a  z  té příčiny umístěna 
jsou do této obvodní zdi okna 
do dílny“. Obecní zastupitelstvo 
schválilo 26.  dubna  1926 jedno-
myslně koupi stavení č. p. 212 od 
Anny Kryštofové za částku 10 000 
Kč,„za příčinou příležitostného 
otevření spojovací cesty ze státní 
silnice k  Častolovicům na Běli-
dlo“. S  touto projektovanou ulicí 
se počítalo minimálně ještě v roce 
1964.

Václav Jelen žádá 25.  dub-
na  1927 přímo ministerstvo ob-
chodu o povolení k prodeji radio-

telegrafických a  radiotelefonních 
přístrojů, součástek a  zařízení. 
Žádosti je vyhověno výnosem 
z  19.  dubna  1928. Radiové zaří-
zení bylo povoleno prodávat v  č. 
p. 214 a  to pouze v  místnostech 
v  povolení uvedených. Prodávat 
mohl pouze koncesovaným oso-
bám, bylo nutné vést přesnou evi-
denci nákupu a prodeje.

V  roce 1931 na Patentním 
úřadu republiky československé 
přihlašuje „Tandemové sedlo“ na 
motocykl. Ve spisu je uvedeno 
„Předmětem vynálezu jest tande-
mové sedlo, které lze přeměniti na 
nosič zavazadel vysunutím sedla 
z vedení na nosiči“.

Václav Jelen umírá 30.  led-
na  1933 po delší nemoci ve 
věku 41 let. Zavedenou firmu 
se zaměstnanci převzala „prá-
vem vdovským“ Marie Jelenová. 
Úspěšně vede firmu do konce 
svého života 23.  října  1943, kdy 
umírá ve věku 43 let. Poté se ují-
má vedení mechanického závo-
du na výrobu a  opravu jízdních 
kol jejich syn Ladislav. Dochází 
k  dalšímu rozvoji, který je nu-
ceně ukončen k  1. březnu 1951. 
SKP v  Týništi nad Orlicí přebírá 
a  odváží stroje do „svých“ dílen. 
V pozdějších letech, kdy se stavěl 
sousední bytový dům na místě 
původního stavení č. p. 212, se 
plánovalo vše zbourat, protože 
vlastní stavba původní kovárny 
nestojí na tehdy stanovené sta-
vební čáře. Náhradou zde měl 
stát dále od ulice nový rodinný 
domek. Nestalo se tak. V součas-
nosti vede firmu Sport-Jelen vnuk 
Václava Jelena, Ladislav Jelen. 
V  rozšířených prostorách prodá-
vá jízdní kola a sportovní potřeby, 
včetně servisu a oprav.

Konec Bopta
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tROchu Z hiStORie číSlA POPiSnéhO 214

Nabízené vozy Martina Typlta 4

Uprostřed stavení č. p. 212, napravo firma Václava Jelena,  
archív Ladislav Jelen

 Patentový spis Václav Jelen, archív Ladislav Jelen

Reklama Jelen 

Podpis kováře Typlta
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ZPRáVA O činnOSti MěStSKé POlicie – čeRVen 2016

VyDAřená SPORtOVní SeZOnA Zš týniště nAD ORlicí

1. místo v  České republice je 
skvělým úspěchem a všichni chlap-
ci - Tomáš Kos, Jan Doležal, Milan 
Bartoš, Filip Moravec a  Michal 
Kubánek - za svůj přístup zaslouží 
absolutorium. Nejpozitivnější je na 
tom fakt, že někteří chlapci chtějí 
u  atletiky, královny sportu, zůstat 
i nadále.

V září čeká žáky z nižších ročníků 
jedinečný zážitek v podobě Repub-
likového finále OVOVu v  Brně za 
účasti našich dvou nejúspěšnějších 
vícebojařů Romana Šebrleho a Ro-
berta Změlíka a  dalších osobnos-
tí Českého olympijského výboru. 
Popřejme Rebece Skořepové, Lucii 
Pojezdalové, Kateřině Hlavové, Eliš-
ce Jirsové, Lukáši Paulovičovi, Janu 
Fričovi, Filipu Jandovi, Josefu Mar-
hovi hodně úspěchů.

Dominika Vondráčková - 9.A

   ■ Dne 3.  6.  2016 v  16:45 hod. obdržela městská policie 
oznámení, že v parku došlo k pokousání psa druhým psem, 
přičemž pes oznamovatelky utrpěl vážná poranění, která si 
vyžádají péči veterináře a delší dobu léčení. Majitel útočící-
ho psa místo incidentu urychleně opustil a  jeho totožnost 
je oznamovatelce neznámá. Následně provedeným šetřením 

byla městskou policií ustanovena osoba majitele psa, který poranění způ-
sobil. V návaznosti na uhrazení nákladů spojených s léčením napadeného 
psa bude výše uvedené přestupkové jednání projednáno.
■ Dne 4. 6. 2016 v 18:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatelky 
ulice T. G. Masaryka, že neznámý vandal poškodil zadní svítilnu na jejím 
zaparkovaném vozidle Peugeot. Činností strážníků byla ustanovena osoba 
pachatele. V rámci podaného vysvětlení se za své počínání v podnapilosti 
omluvil a přislíbil náhradu způsobené škody. Po jejím uhrazení bude věc 
jakožto přestupek proti majetku projednána v blokovém řízení.
■ Dne 9. 6. 2016 v 16:15 hod. městská policie přijala telefonické oznámení, 
že podezřelá osoba vleče do lesního porostu mezi Křivicemi a Rašovicemi 
plné igelitové pytle. Podezřelá osoba nebyla na udaném místě strážníkem 
zastižena, avšak pytle byly nalezeny. Zjištěno bylo, že jsou naplněny na 

nedaleké cestě nahrabanými zbytky po štěpkování, které budou pravdě-
podobně sloužit k mulčování. Po několika hodinách se pytle na místě již 
nenacházely, tudíž ve věci nejde o podezření z protiprávního jednání.
■ Dne 13. 6. 2016 v 15:00 hod. Policie ČR – Týniště nad Orlicí požáda-
la o pomoc při řešení oznámení o psu, který má volně pobíhat na silnici 
z Křivic do Bolehoště. Strážníkem byl proveden odchyt a převoz do Týni-
ště nad Orlicí. O psa se na služebnu MP přihlásil jeho majitel a pes byl po 
uložení blokové pokuty vydán.
■ Dne 17. 6. 2016 v 14:01 hod. městská policie obdržela telefonické ozná-
mení pracovníka ostrahy prodejny PENNY Market, ul. Mostecká, že se 
v prodejně nachází osoba, která byla přistižena při krádeži zboží. Na místě 
bylo strážníkem zjištěno, že pachatelem je muž důchodového věku, který 
odcizil cukrovinky v hodnotě 92 Kč. Jakožto přestupek proti majetku byla 
záležitost strážníkem vyřešena na místě uložením blokové pokuty.
■ Dne 28. 6. 2016 v 15:30 hod. na základě oznámení obyvatelky města byl 
strážníkem proveden odchyt volně pobíhající feny německého ovčáka, kte-
rá se pohybovala po ulici T.G. Masaryka. Dle evidenční známky na obojku 
byla ustanovena osoba majitele, kterému bylo zvíře vzápětí vráceno.

Jaroslav Forman, strážník městské policie

   Školní rok 2015 - 2016 patří mezi 
nejúspěšnější roky ve sportovní 
historii Základní školy Týniště nad 
Orlicí.

Družstva ZŠ Týniště nad Orlicí 
si postupně zajistila účast na Re-
publikovém finále Poháru rozhlasu 
v  Kolíně, na Republikovém finá-
le v  atletickém čtyřboji v  Břeclavi 
a na Republikovém finále Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 
v Brně.

Samotná účast na RF Poháru 
rozhlasu je velkým úspěchem, pro-
tože postupová kritéria, 8 družstev 
z  krajských kol Poháru rozhlasu 
s nejvyšším bodovým součtem z do-
sažených výkonů a  družstvo pořa-
datele, jsou velice přísná. Vysokou 
kvalitu soutěže dokresluje přítom-
nost nejen televizních kamer ČT, ale 
i významných osobností mj. minis-
tryně školství Kateřiny Valachové, 
předsedy Českého atletického svazu 
Libora Varhaníka, ředitele ČAS To-
máše Janků, olympioniků Kateřiny 
Šafránkové a  Jakuba Holuši - ga-
ranta soutěže, který jako většina 
reprezentantů touto soutěží osobně 
prošel.

Do soutěže jsme postupova-
li s  druhým nejvyšším bodovým 
součtem a po dvou úvodních disci-
plínách štafetě a  60m jsme vlastní 
zisk ještě navýšili. Bohužel vinou ne-
šťastného zranění jednoho ze závod-
níků ve skoku vysokém a  ve vrhu 
koulí se nadějný náskok neudržel. 
Přestože se k  nám sportovní štěstí 
otočilo zády, zaslouží si chlapci za 4. 
místo v rámci celé České republiky 
velké uznání.

ZŠ Týniště nad Orlicí reprezen-
tovalo devět žáků z  devátých tříd 
- Vojtěch Šreibr, Tomáš Kos, Milan 
Kvasnička, Michal Kubánek, Jan 
Vondrouš, Filip Moravec, Milan 

Bartoš, Jan Doležal a  Tomáš Bran-
dejs – a jeden sedmák – Lukáš Pau-
lovič.

Pocit menší sportovní křivdy si 
chlapci přenesli i na Republikové fi-
nále v atletickém čtyřboji v Břeclavi. 
O  to větší motivaci měli v  jihomo-
ravském městě uspět a  prodat vše, 
co se během tréninku naučili.

Po úvodním sprintu na 60 m se 
chlapci usadili na 3. místě, všichni 
se dostali pod 8 vteřin elektronicky 
a  Jan Doležal si vytvořil osobní re-
kord 7,60 s. Ve druhé disciplíně vrhu 
koulí nebo míčku se blýskl osobním 
rekordem Tomáš Kos, který o  17 
cm zaostal za 12metrovou hrani-
cí. Ostatní chlapci zůstali mírně za 
očekáváním, ale v silné konkurenci 
udrželi průběžné 3. místo. Následo-
val blok skoků. Milan Bartoš v dálce 
sice nepřekonal 6metrovou hrani-
ci, ale výkonem 588 cm nakonec 
skončil na pěkném druhém místě 
v této disciplíně. Parádní představe-
ní našich závodníků však probíhalo 
ve vedlejším sektoru výšky. Filip 
Moravec a Tomáš Kos všechny po-
stupné výšky zdolali na první pokus 
a  teprve na výšce 182 cm museli 
opravovat. Po úspěšném zdolání po-
kračovali dál na výšce 186 cm, což 
je v žákovské kategorii velmi kvalit-
ní výkon a oba ve větrné loterii lehce 
shodili. Ve skoku vysokém tak oba 
obsadili dělené 1. místo a  celý tým 
se vyhoupl do čela vícebojařského 
klání. Po 3 hodinách strávených na 
atletickém oválu následovala vytr-
valost. Běh na 1000 m, který notně 
prověřil mnohé závodníky, se nejlé-
pe povedl Michalu Kubánkovi, který 
ve svém rozběhu skončil na 2. místě 
a společně se svými kolegy z druž-
stva se mohl radovat z  celkového 
triumfu na Republikovém finále 
v Břeclavi ziskem 9.144 bodů.



VýMěnA cifeRníKů nA Věži 

Stav severozápadního ciferníku na jaře 2016,  
skla přelepená páskou, vrstva tří skel

V sobotu 18. června 2016 začíná „vysklívání“ prvních dvou ciferníků. Práce 
provádí firma Časoměrná zařízení pana Stanislava Šlambora z Andělské 

Hory u Chrastavy.

Vodárenská věž 18. června 2016 poprvé téměř po  
devadesáti letech bez výplní hodinových ciferníků. 

Text a foto Bohumil Ptáček

Detail výplně opravené páskou

První vysklený ciferník. Vyjmutí původního koštěného skla o síle 1 mm, 
odstranění sklenářského kytu, očištění a nátěr konstrukce.  

Jedenáct hodin práce.



ZDAřilá VýMAlbA PODchODu

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 Bohumil Ptáček.

foto : Mgr. Renata Hejnová


