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SlOVO StAROStky

ZPRáVy Z RADnice

     

A) Schvaluje

1.  Členy Komise pro posuzování a 
hodnocení nabídek, výběrových 
řízení a veřejných zakázek.

2. Smlouvu o právu provést stavbu a 
o úhradě předepsaného odvodu 
a penále č. E617-S-5140/2014 
včetně příloh a pověřuje starost-
ku smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o poskytování služeb 
mezi Centropolem Energy, a.s., 
na odběr elektřiny na Mírovém 
náměstí 90, Týniště nad Orlicí. 
– truhlárna Luňák a pověřuje 
starostku smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o poskytování služby 
připojení k internetu mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a Pavlem 
Žižkou, Orelsoft cz v Lipské 244, 
Týniště nad Orlicí a pověřuje 
starostku smlouvu podepsat.

5. Záměr o umístění telekomu-
nikačního zařízení na čp. 950 
v  ulici Na Bělidle, Týniště nad 
Orlicí, o rozloze max. 2 x 2 x 1 
m2.

6. Smlouvu o zřízení místa zpětné-
ho odběru přenosných baterií 
a akumulátorů se společností 
ECOBAT, s.r.o., a pověřuje sta-
rostku smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV.-12-

2012886/1 Týniště nad Orlicí,  
parc. č. 1570/9, Mizera-úprava 
VN a pověřuje starostku smlou-
vu podepsat.

8. Smlouvu o dílo č. 2015-AL9 se 
společností MATRIX, a.s., na 
akci „Výměna dveří do objektu 
hasičské zbrojnice v Týništi nad 
Orlicí“ v částce 37 468 Kč včet-
ně DPH a pověřuje starostku 
smlouvu podepsat.

9. Smlouvu o dílo č. 2015-P118 se 
společností MATRIX, a.s., na 
akci „Výměna oken do objektu 
hasičské zbrojnice v Týništi nad 
Orlicí“ v částce 35.338 Kč včet-
ně DPH a pověřuje starostku 
smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o dodávce vody a o 
odvádění odpadních vod č. 
4390023910 s  dodavatelem 
Aqua servis, a.s., pro Kulturní 
centrum a pověřuje starostku 
smlouvu podepsat.

11. Komisi pro projednávání 
územního plánu ve složení Ing. 
Štěnička a p. M. Vik na zákla-
dě žádosti zastupitelů KSČM a 
žádá stavební komisi o doplnění 
třetího člena 

(nutnost lichého počtu).
12. Vítěze poptávkového řízení na 

dodavatele Hydrogeologického 
průzkumu na hřbitov v  Týništi 
nad Orlicí a v Křivicích společ-
nost GeoEko.

13. Pachtovní smlouvu mezi Měs-
tem Týniště nad Orlicí a společ-
ností Farma u řeky Orlice, s.r.o., 

za pachtovné ve výši 1005 Kč/
rok od 1.8.2015 a pověřuje sta-
rostku smlouvu podepsat.

14. Nájemní smlouvu o pronájmu 
nebytového prostoru v  budově 
bez čísla popisného postavené-
ho na pozemku par. č. 23/4 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí o celkové 
výměře 80 m2 pro Miloslava 
Luňáka, IČ: 035 15 630 a Luboše 
Luňáka, IČ: 729 65 711 za cenu 
38.400 Kč/rok včetně DPH od 
01.08.2015 a ukládá starostce 
smlouvu podepsat. 

15. Pronájem pozemků p. č. 397/2 
a pozemku par. č. 396 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí o celkové 
výměře 3562 m2 pro Společen-
ství vlastníků Opatrného 845 za 
účelem pronájmu pozemků jako 
zahrádka a rekreační účely., za 
cenu 2 Kč/m2/rok a ukládá sta-
rostce smlouvu podepsat.

16. Pronájem části pozemku p. č. 
96/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí o 
výměře 430 m2 pro ***, Týniště 
nad Orlicí, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.08.2015 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

17. Smlouvu o nájmu pozemku 
parc.č. 32 před domem č.p. 96 
o výměře 3 m2 v   k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro p. Michala Sed-
láčka na provoz zahrádky před 
kavárnou Kolonial ve výši 690 
Kč. Nájem na dobu určitou od 
14.7.2015 do 15.9.2015, PO-PÁ 

a pověřuje starostku smlouvu 
podepsat.

18. Smlouvu o dílo se Společností 
RDA Rychnov nad Kněžnou na 
organizaci výběrových řízení na 
základě výsledků poptávkového 
řízení konaného dne 4.3.2015 a 
pověřuje starostku smlouvu po-
depsat.  

19. Výzvu k podání cenové nabíd-
ky kolového traktoru pro Služby 
města Týniště nad Orlicí.

20. Zadat od 1.8.2015 zajišťování 
mzdové agendy pro příspěvkové 
organizace MŠ – Město, MŠ – U 
Dubu a Městskou knihovnu ex-
terní firmě. 

21. Uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z  rozpočtu Královéhra-
deckého kraje v  režimu de mi-
nimis mezi Královéhradeckým 
krajem a Kulturním centrem 
Týniště nad Orlicí – 15KPG01-
0154 Podpora a rozvoj profe-
sionálních i neprofesionálních 
kulturních aktivit (financování 
výdajů vynaložených při rea-
lizaci projektu s  názvem „20. 
mezinárodní týnišťský swingo-
vý festival Jardy Marčíka 2015“, 
přijetí této dotace, transfer Kul-
turnímu centru a ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

22. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město dle § 30 odst. 
4) zákona      250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů ve znění pozděj-
ších předpisů převod finanč-
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Usnesení č. 23
z jednání Rady města Týniště n.O. 

konané dne 13. 07. 2015

   

Vážené paní učitelky, vážení páni 
učitelé, milé žákyně a milí žáci, 

přeji vám, aby se nový školní rok 
stal pro vás obzvláště úspěšným.

Dovolte mi, abych popřála hlav-
ně těm nejmenším, prvňáčkům, 
před kterými se dnes otevírá úpl-
ně nový svět, svět školní, svět plný 
dobrodružství. Určitě vás škola za-
ujme a vy se budete do školy těšit. 
Vám starším, kteří nejdou do školy 
poprvé a o škole již něco vědí, pře-
ji, aby se „to dalo ve škole alespoň 
trošku vydržet“. Až s  odstupem 
let si uvědomíte, že školu nedělají 
jenom tabule, učebnice, zkoušení 

nebo písemky, ale že to byly pře-
devším školní lásky, skvělí učitelé, 
různé sportovní, školské a spole-
čenské aktivity, které činily školu 
školou. 

Když dovolíte, povím vám pří-
běh. Bylo to letos v červenci v době 
prázdnin, kdy jsem vyslechla roz-
hovor dvou mladých lidí - kluk tak 
kolem 20 let si pozval do Týniště 
svou novou přítelkyni a hodnotil, 
jak to Týniště vlastně vypadá a jak 
se mu zde žije. Byla jsem velice pře-
kvapená, že to nebylo „… Týniště je 
konec světa, kde chcípl pes, nic se 
tu neděje, jinde je báječně, nejlépe 
v zahraničí…“. 

Ten kluk té slečně řekl krásnou 
věc: „ ….. víš, Týniště není velké 
město, ale máme tu vše, co potře-
buju – sportoviště, divadlo, muze-
um, vodárenskou věž, letní festi-
valy, jezdí tu autobusy i vlaky kam 
jen chci. Máme tu doktory, hasiče, 
školu, školky, koupaliště, lesy a cyk-
lostezky. A hlavně je tu takový klid 
pro život, všude mám blízko a žijí 
tu skvělí kamarádi a lidi.“

Co tím chci říct? Ne vše, co dnes 

   

vidíte svýma očima a prožíváte, 
nebudete za několik let hodnotit 
jinak. A tak je to se vším v životě, 
budete si pamatovat jen ty krásné 
chvilky, zážitky a lumpárny, které 
jste vyváděli. 

 

A tak přeji především panu řediteli 
a učitelům pořádné nervy, protože, 
jak jsem hovořila s některými dět-
mi, letošní školní rok 2015/2016 si 
pořádně užijí, aby měly na co vzpo-
mínat. 

Ing. Jana Galbičková, starostka



ZPRáVy Z RADnice

cO nOVéhO Se PřiPRAVUJe Ve ŠtěPánOVSkU

     

     

ních prostředků z  rezervního 
fondu do fondu investic ve výši 
40.000,00 Kč.

23. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město dle § 31 odst.2a) 
zákona250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů čerpání fondu investic 
max. do výše 57.000,00 Kč na 
nákup příborníku – nerez do 
školní jídelny.

24. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou 
dle § 27 odst. 5 b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, přijetí peněžního účelového 
daru ve výši 30.000,00 Kč dle 
žádosti. Při použití účelového fi-
nančního daru je nutné dodržet 
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

25. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čer-
pání rezervního fondu dle § 
30 odst.2a) zákona č.250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na nákup 
křovinořezu a  motorové pily do 
výše 55.000,00 Kč dle žádosti.

26. Odměny pro ředitele a ředitelky 
příspěvkových organizací Zá-
kladní škola, Dům dětí a mláde-
že, Městská knihovna a Geriat-
rické centrum.

27. Prodloužení  nájemní  smlouvy   
paní  ***, bytem T. G. Masaryka 
400/2  na období od 01.08.2015 
do 31.10.2015.

28. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Čapkova 536/10 
na období od 01.08.2015 do 
31.01.2016.

29. Žádost o snížení splátek - paní 
*** bytem Turkova 784/13.

30. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Turkova 784/13 
vždy na období jednoho měsíce 
při splnění podmínky uhrazení 
nájemného na daný měsíc a ur-
čené splátky dluhu.

31. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Turkova 786/13  
na období  od 01.08.2015 do 
31.10.2015. 

32. Záměr pronájmu pozemku 
parc.

33. . 1665 o výměře 5762 m2 pro 
zahrádkářské a rekreační účely.  

34. Záměr prodeje pozemku parc.č. 
116 o výměře 245 m2 v k.ú. Ště-
pánovsko.

35. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
dle § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, přijetí darů na 
20. swingový festival J. Marčíka 
2015 dle přílohy. Při použití úče-
lového finančního daru je nutné 
dodržet § 30 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.

b) bere na vědomí

1. Cenovou kalkulaci dokončení 
obnovy elektroinstalace v  uby-
tovně Modrák V sítinách 26, Tý-
niště nad Orlicí za cenu 150 000 
Kč pro firmu Z. Drahoš a ukládá 
dokončit v co nejkratším termí-
nu opravu elektroinstalace. 

2. Rozpočet 33. ročníku Cyklora-
llye Juráška pořádané městem 
Týniště nad Orlicí, konané dne 
5.9.2015 a schvaluje startovné ve 
výši 80 Kč.

3. Ceny obvyklého nájemného 
v  okolních obcích pro městské 
byty ve výši 43,22 Kč/m2, což 
odpovídá Kostelci nad Orlicí a 
Třebechovicích pod Orebem. 

4. Zápis z  Komise sportovní ze 
dne 29.6.2015.
5. Zápis z Komise školství a kultury 

ze dne 15.6.2015.
6. Zápis z Komise zdravotní a  soci-

ální ze dne 15.6.2015.
7. Informaci MC Ratolest, která 

pořádá v  29. týdnu příměstský 
tábor pro rodiny na téma Zví-
řátka na statku a uděluje povo-
lení k  využití městského parku 

k  jízdě na koních s  tím, že MC 
Ratolest zajistí bezpečnost osob 
a úklid parku. 

8. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené u příspěvkové 
organizace Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Služby 
města Týniště nad Orlicí, vč. od-
stranění nedostatků zjištěných 
při kontrole.

9. Výsledky poptávkového řízení 
na opravu pískovcových soch 
- křížků ve Štěpánovsku a na 
týnišťském hřbitově a ukládá 
Odboru správy majetku zadat 
objednávku Kamenictví Jirout. 

10. Aktualizaci stávajícího systému 
pasportu komunikací, chodníků 
a dopravního značení od f. Geo-
dézie - Topos, a.s.

11. Informaci starostky města o 
konání setkání předsedů osad-
ních výborů, které se uskuteční 
19.8.2015 od 15.30 hod. 

12. Informaci starostky města o 
měření mikroklima v  Kultur-
ním domě dne 19/7/2015 od 14 
– 21 hodin.

c) Ukládá

1. Projednat s  pojišťovnou úhradu 
uložené pokuty Odborem do-
pravy MěÚ Kostelec nad Orlicí, 
popř. ji vyžadovat po zaměst-
nanci úřadu.  

2. Projednat ve stavební komisi 
stížnost pana Minaříka na po-
stup města a žádost o nápravu 
zaslanou dne 19.6.2015 ve věci 
regulativů Na Podboří. 

3. Projednat v  ZM podání návrhu 
na exekuci ve věci úhrady dluhu 
Davida a Marie Makulových ve 
výši 55 979 Kč.

4. Kulturní a školské komisi projed-
nat a  zaslat radě města  rozhod-
nutí ve věci žádosti  o finanční 
příspěvek ve výši 10  000 Kč 
Společnosti železniční výtopna 
Jaroměř na pořádání jízdy par-
ního vlaku pro veřejnost kona-

ného dne 1.8.2015. 
5. Projednat v ZM odpis pohle-

dávek v  oblasti dávek pomoci 
v hmotné nouzi v částce 169 465 
Kč vzniklých v  letech 2010-
2011. 

6. Vypsat výběrové řízení na účetní 
příspěvkových organizací MŠM, 
MŠD, DDM, MK a KC popř. na 
účetní firmu, která bude účet-
nictví těchto organizací zajišťo-
vat komplexně. 

7. Projednat v zastupitelstvu města 
návrh zastupitele města MUDr. 
Voborníka na odkup domu č.p. 
856 - 4 bytové jednotky pro uby-
tování 12 mentálně postižených 
klientů Ústavu sociální péče 
Kvasiny. 

8. Zařadit do jednání ZM prodej 
pozemku parc.č. 116 o výměře 
245 m2 v k.ú. Štěpánovsko.

9. Řediteli Kulturního centra zajis-
tit vyúčtování energií – elektři-
ny a plynu firmě Prima, s.r.o., 
v průběhu rekonstrukce Kultur-
ního domu. Termín. 30.7.2015. 

10. Pozvat na jednání RM  dne 
17/8/2015  ředitele Kulturního 
centra. 

D) Zamítá

1. Žádost Xtalk, s.r.o, zastoupenou 
p. Romanem Malým na pořá-
dání akce „Kavárna ve tmě“ 
v prostorách Metro Music Baru 
v částce 10 000 Kč.

2. Poskytnutí odměny pro ředitele 
příspěvkové organizace Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
z důvodu opakovaného porušo-
vání zákona 250/2000 Sb.

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

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

V měsíci srpnu byla zahájena 
oprava  křížku na tzv. náměstíčku.

Na podzim 2015 bude vypraco-
vána projektová dokumentace na 
rekonstrukci a obnovu vybraných 
komunikací,   přičemž první etapa 
oprav komunikací bude zahájena 
již v  roce 2016.

S rekonstrukcí komunikací bude 
připraven i záměr oprav  chodníků.

U dětského hřiště jednáme s ve-
dením města a Odborem dopravy 
MěÚ Kostelec nad Orlicí o umís-
tění svislého dopravního značení, 
které bude upozorňovat řidiče na 
zvýšený výskyt dětí. 

Průběžně jsou opravovány dět-
ské herní prvky na hřišti.

V budově čp. 40 se obmění vnitř-
ní vybavení; budova se natře fasá-

dní barvou. Plánovaná je i výsadba 
vhodných dřevin a oprava poseze-
ní.

Došlo k  výměně dveří u domu 
osadního výboru.

Byla vyčištěna kanalizace.
S  vedením města Týniště nad 

Orlicí jednáme o navýšení počtu 
odpočinkových míst a prostoru pro 
další volnočasové aktivity. 

Vážení občané Štěpánovska, 
pokud máte nějaké podněty, jak 
zlepšit život v obci, obracejte se na 
členy osadního výboru, kteří zajistí 
vše potřebné.

Pěkné podzimní dny. 
Za osadní výbor Richard Holenda
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1. září  Den OteVřenÝch 
DVeřÍ 9 – 14.30 hod.

Přijďte si do Sluníčka pro infor-
mace, pro přihlášky a podívat se 
naši TÁBOROVOU VÝSTAVU.

20. září POháDkOVé ODPO-
leDne od 14 hod.

Na týnišťském posvícení nás na-
jdete, tak jako každý rok, s  úkoly a 
odměnami pro děti i dospělé.

25. – 28. září AktiVnÍ VÍ-
kenDOVkA 

Povalování, flákání, nicnedělá-
ní a lenošení se o tomto víkendu 
nekoná! Těšíme se na ty, co chtějí 
být aktivní, akční a neposední. Če-
kají vás nevšední chvilky, recesní 
hry, deskovky, trocha netradičních 
sportů a v   neposlední řadě něja-
ké to překvapení. Pro 6. – 9. třídu. 
Přihlášky a bližší informace ve Slu-
níčku.

letnÍ tábORy
O letošních prázdninách jsme 

uspořádali celkem 10 táborů, z   
toho 6 jich proběhlo přímo v   bu-
dově DDM a další 4 v  jiných loka-
litách. Na přípravách programu se 
kromě nás, interních pracovníků, 
podílela hromada dalších vedou-
cích a praktikantů. Především díky 
jejich aktivitě si z   táborů děti od-
nášely nové zkušenosti, dovednosti 
a zážitky. Většina z   nich s   námi 
spolupracuje celý rok, účastní se 
víkendovek, příležitostných akcí, 
vedou zájmové kroužky nebo roz-
víjí své schopnosti v   přípravném 
kroužku instruktorů. 

Během letošního léta byli aktiv-
ní a úžasní: Zita Forejtková, Dan 
Šín, Anna Jenčíková, Kateřina Jen-
číková, Monika Vodová, Martina 
Kumpoštová, Jana Bahníková, Lea 
Vondroušová, Erika Klimešová, 
Gabriela Horká, Tomáš Jánský, 
Stáňa Černohousová, Dana Čer-
nohousová ml., Dana Černohouso-

vá st., Jitka Kudláčková, Dominik 
Žídek, Kateřina Jiroutová, Marké-
ta Syrová, Lenka Reslová, Tomáš 
Haupt, Marek Kohout, David Kuk-
la, Vojta Provazník, Filip Janeček, 
Natálka Ficencová, Natálka Funko-
vá, Tereza Nyčová, Jiří Linhart, Fi-
lip Šrámek a Aneta Vachová. Patří 
jim velký dík!

Eva, Jana a Veronika

PřÍMěStSkÝ tábOR  
VÝtVARná SMRŠŤ

Hned první tři dny prázdnin 
mohly děti z Týniště i z okolí vyu-
žít nabídky na výtvarné tvoření na 
třídenní akci s názvem Výtvarná 
smršť, kde jsme batikovali, tvořili 
z Fima, malovali částmi těla nebo 
si hráli na piráty. Děti si odnesli 
zkušenosti s novými technikami a 
v neposlední řadě také hromadu 
vlastních originálních výrobků.  

  Eva Jenčíková

letnÍ tábOR SeDMiDOlÍ
Prázdninová dobrodružství 

odstartovala týdenním táborem 
Tajemná říše Amanité na horské 
chatě Sedmidolí, která se nachází 
1100 m. n. m. v  překrásné přírodě 
Krkonoš. 37 dětí vyrazilo objevit, 
co se vlastně v tajemné říši Amani-
té ukrývá a co z  ní dělá to tajemné. 
První den jsme potkali cestovatele, 
který tuto zemi již objevil a všechny 
své poznatky sepsal v   tajném de-
níku, který jsme se vydali nalézt. 
Zjistili jsme, že Amanité je říše hub, 
které jsou v  ohrožení, kvůli zlému 
Chorošovi. Postupně jsme potká-
vali obyvatele této říše. Potkali jsme 
houbu, která nechtěla uvěřit tomu, 
že právě my jsme ti zachránci, také 
jsme se setkali se starou houbou, 
která nám věštila budoucnost, zlou 
Hadovkou, která ukradla tajný re-
cept. Pindruše nám udělaly ve všem 
nepořádek a kouzlily s časem, na-
vštívila nás královna Muchomůrka 
červená a nakonec jsme přemohli 

   

zlého Choroše při noční cestě, kde 
jsme všichni ukázali, že se nebo-
jíme. A při tom všem jsme stihli i 
dva celodenní výlety. V   pátek 3. 
7. jsme vyrazili k   prameni Labe a 
ušli jsme celých 18 km. A týdenní 
pobyt jsme zakončili 14km výletem 
k  Čertově strouze. Nohy nás bole-
ly, ale překrásná příroda a výhledy 
všude kolem nás za to stály. Všich-
ni jsme si užili spoustu legrace, her, 
krásného prostředí, skvělého jídla, 
možná až příliš teplého počasí, slu-
níčka, kamarádů a už teď se těšíme 
na dobrodružství, která se pro nás 
chystají na příští rok. 

Veronika Chytrá

tAnečnÍ tábOR řÍčky 
Říčky. Tak už jsme tam zase 

byli. Bezva parta a nádherných 
11 dní a nocí. Jenom kdyby to tak 

rychle neutíkalo. Najedli jsme se 
božské ambrózie, trsali na božské  
diondíze, borůvky byly malé, ale 
přesto  jsme úporně sbírali a pak 

ty božské borůvkové knedlíky - 
mňam, mňam. Bystroně zvládli 

všichni a byli akční až až. Táborová 
hra  Hu tu tu zvedala vlny vášně  

a nakonec neodolali ani vedoucí. 
Masážní a vlasové studio jelo na 
plné obrátky a modelky a jejich 

kabelky? Neuvěřitelné. Chlapi 
samozřejmě vyráběli bojové hole a 
jejich  vystoupení na mole sklidilo 

bouřlivé ovace. Chceš si s námi 
připomenout ty  blažené časy? 

Mrkni na stránky  www.cigiricky.
wz.cz.     
 Dana Černohousová

SlUnÍčkOVÝ tábOR  
byl JeDnOU JeDen ŽiVOt
Tábor „Byl jednou jeden život“ 

proběhl jako jeden z   prvních le-
tošních táborů v   termínu 5. - 10. 
července. První den se děti potkaly 
s Mozkem, který je doprovázel po 
celý tábor. První den všichni pro-
šli těžkými úkoly a získali všechny 

kosti. Dále účastníci lepili na kost-
livce svaly, seznámili se se všemi 
smysly a vyzkoušeli jaké je to je 
nemít. Orgány, první pomoc ani 
krvinky nemohly na našem táboře 
chybět. Za celý týden úspěšně pro-
šli celým lidským tělem a překonali 
všechny viry, které jim stály v  cestě.  

Anna Jenčíková

PUtOVnÍ tábOR  
křÍŽeM kRáŽeM

Poprvé jsme letos vyrazili na pu-
tovní cyklistický tábor. V termínu 
12. - 17. 7. vyrazilo 15 dětí a 5 ve-
doucích po východních Čechách. 
Cesta prověřila nejen fyzickou při-
pravenost, ale také samostatnost, 
tábornické dovednosti a ochotu 
pomoct. Celý týden jsme zvládli 
bez větších technických problémů a 
po téměř 200 km se dostali zpět do 
Týniště. Nocovali jsme ve spřátele-
ných zařízeních a tak chceme touto 
cestou také poděkovat VK Kvasiny, 
Sokolu Žamberk a DDM Holice za 
vstřícnost a ochotu. 

  Eva Jenčíková

letnÍ tábOR chORVAtSkO
„Střez se, kdo můžeš, vezmi nohy 

na ramena a uteč, neboť piráti pro 
poklad do Biogradu na Moru do-
razili.“ Takto znělo motto prvního 
letního tábora do zahraničí, který 
se konal v již zmíněném chorvat-
ském přístavním městě, konkrétně 
v kempu Soline, ve dnech 24. 7. – 4. 
8. 2015. Hrůzu nahánějící pirátské 
bandy různých věkových skupin se 
zde účastnily desetidenního klání o 
tajemný poklad. Pod prahnoucím 
chorvatským sluncem a na prů-
zračném moři piráti dokazovali 
svou zdatnost, postřeh, bystrost, 
nebojácnost, vytrvalost, důvtip 
a další schopnosti či dovednosti. 
Vrchní piráti, v podobě vedoucích, 
vymýšleli různé úkoly (např. řeše-
ní hlavolamů, děsivou noční cestu 
odvahy, souboj týmů o praskání 
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balónků, potápění nepřátelských 
lodí,…) a důsledně dbali na jejich 
čestné plnění. I ti nejschopnější pi-
ráti musí někdy odpočívat, a proto 
na jeden den všichni zakopali vá-
lečnou sekeru a vydali se pozná-
vat zajímavosti Biogradu. Nejdříve 
krásy podmořské v červené ponor-
ce a poté krásy městské ve stylovém 
vláčku. V závěru tábora všechny 
„bandy“ zdárně splnily závěrečnou 
stopovanou a nic nebránilo ko-
nečnému nalezení pokladu. I přes 
počáteční snahu některých starších 
pirátů usurpovat si část pokladu, 
nakonec došlo ke vzájemné sho-
dě a spravedlivému dělení kořisti, 
zahrnující množství sladkostí a 
pirátské medailony. Z celého tábo-
rového klání nakonec s největším 
bodovým ziskem vyhráli piráti 
zvaní jako „V. I. P.“ I ostatní „Zele-
né škeble“, „Krakeňáci“ a „Piráti z 
Chorvatska“ si zaslouží uznání za 
dosažený výkon. Z reakcí pirátů lze 
soudit, že se jim tábor skutečně lí-
bil. Nezbývá tedy než doufat, že se 
za rok znovu shledáme u pobřeží 
Jadranu. 

Jana Kalousová

tábOR PRO RODiče A Děti
Již pátý ročník netradiční rodin-

né dovolené jsme tentokrát pořáda-
li v  Hořicích, Krásný areál s   kva-
litním jídlem, prostorem pro hry a 
sport, se stal zázemím pro tábor s   
názvem UMÍ PRASE LÍTAT?, kte-
rý jsme si půjčili z   jedné deskové 

hry. Zatímco dopoledne byl připra-
ven vždy samostatný program pro 
děti, které ho trávily s  oddílovými 
vedoucími v  lese a rodiče na hřiš-
ti, odpoledne už patřilo společným 
velkým i malým hrám, tvoření a 
zpívání u ohně. Rodiče ještě večer 
pokračovali ve večerním progra-
mu pro dospěláky. Při závěrečném 
hodnocení jsme byli chváleni nejen 
za výběr areálu, ale také za origina-
litu, vhodný výběr činností a her, a 
také skvělé počasí, které bylo celý 
týden příjemně táborové.

Eva Jenčíková

SLUNÍČKOVÝ TÁBOR PŘED 
KAMEROU ZA KAMEROU

Ve dnech 18. – 23. 7. se v   pro-
storách DDM konal „dramaťácký“ 
tábor Před kamerou za kamerou. 
Asi polovinu jeho účastníků tvoři-
li členi DS Poškoláci, pro něž byl 
tábor zároveň soustředěním před 
další divadelní sezonou. Na účast-
níky tábora čekal hned první dopo-
ledne konkurz, při kterém zpívali, 
hráli na nástroje, tančili a hráli di-
vadlo. Poté byli rozděleni do čtyř 
skupin, ve kterých po celý týden 
natáčeli krátký film pod vedením 
svých lektorů. Skupina Eriky Kli-
mešové natočila reality show Kdo 
přežije – Resiton, skupina Gabriely 
Horké muzikál Mary Poppins, sku-
pina Moniky Vodové fantasy pří-
běh Dobrodružství v   tajemné říši 
a skupina Tomáše Jánského horor 
Dejchej! Všechny filmy se promíta-

ly poslední odpoledne na filmovém 
festivalu spojeném s   předáním 
Oscarů, kde byli přítomni i rodiče 
a známí dětí. Táborový program 
byl doplněn také o celodenní vý-
let, dramatické hry a v  neposlední 
řadě o ateliéry. V   devadesátimi-
nutových programech si zde děti 
mohly vyzkoušet imaginaci, šer-
mování, bubnování, akční malbu, 
tvůrčí psaní či úpravu fotek, nafo-
tit portrétní fotografie, zatancovat 
hip-hop nebo muzikálový tanec, 
nahrát si vlastní hudební skladbu. 
Z  činnosti na táboře vyjdeme také 
v  další práci s  DS Poškoláci. 

Jana Bahníková

SUPeRhRDinOVé
První srpnový týden se DDM 

proměnilo v   superhrdinskou aka-
demii, kde bylo všechno super. 
Super Vašek, super pošta, super 
padouch, super škola, super výlet a 
další. Děti se rozdělili do čtyř škol-
ních kolejí, a to Prčůvek, Knihoku-
pek, Rychlotlapek a Snílkobláčků, 
pro které celý týden získávaly body. 
V   superhrdinské akademii se děti 
naučily umění šifrování, postřehu, 
telepatie, maskování, spolupráce 
a spoustu jiných věcí. Celý týden 
jsme si užívali krásné počasí, úžas-
nou atmosféru a jak jinak než super 
zážitky. 

 Veronika Chytrá

PřÍMěStSkÝ tábOR  
kOcOUR VAVřinec

Tábor, který je jen přes den a 
odpoledne chodí děti spát domů, 
se konal 10. – 14. 8. Motivací nám 
byly komiksové knížky o kocouru 
Vavřincovi a jeho přátelích. Podle 
pěti knížek jsme připravili pro-
gram, který byl přizpůsoben tropic-
kým teplotám, které nejen zahradu 
ve Sluníčku změnily ve vyprahlou 
poušť. Děti se seznámily nejen s   
kocourem Vavřincem, ale i s   jeho 
kamarády Otylkou, Mojmírem, 
Spytihněvem, myší Julií a psem 
Hubertem. S   nimi hrály spoustu 
vodních a mokrých her, staly se de-
tektivy, vyrazily na celodenní výlet 
k  řece, naučily se skládat origami a 
zúčastnily se velmi speciální olym-
piády. Každé odpoledne odcházely 
spokojené domů a ráno se těšily na 
nová dobrodružství.

  Eva Jenčíková
VOleJbAlOVé SOUStřeDěnÍ

Konec prázdnin patřil v DDM 
jako každoročně volejbalovému 
soustředění. Volejbalistky od první 
až do osmé třídy zde dvakrát denně 
trénovaly nové herní dovednosti, 
které budou potřebovat na nad-
cházející sezónu, posilovaly a hrály 
sportovní hry. Ve volných chvílích 
potom utužovaly kolektiv při díl-
ničkách, řešení detektivního pří-
padu nebo při týmových večerních 
hrách.   

Jana Bahníková
Fotogalerii naleznete na 2. straně 

obálky
Foto: Eva Jenčíková 

ZářÍ Ve SlUnÍčkU
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Rubová strana propagačního materiálu s karikaturami zaměstnanců, Oldřich Miřijovský 1945.archív Libor Koldinský

Ulice na Záplotí. archív Libor KoldinskýLícová strana propagačního materiálu.

   

Rudolf Šťásek
Jedním z týnišťských závodníků 

byl i Rudolf Šťásek. Nedosáhl na 
závodní dráze takových úspěchů 
jako jeho přítel Kosina, ale přesto 
se významně zapsal do naší historie. 
Narodil se 24. prosince 1871 v Kři-
vicích, v rodině učitele Jana Šťás-
ka. Po odchodu otce na odpočinek 
se stěhují v roce 1878 do Týniště. Po 
vyučení u kupce Tůmy v Turkově 
ulici se Rudolf žení 24. dubna 1904 
v Chocni s Vilemínou Deutschero-
vou. Svědkem jim je na svatbě Jan 
Chudý (manžel Alžběty Š.), majitel 
první strojírny v Týništi. Od něho 

přebral Rudolf Šťásek v roce 1897 
strojírnu s obytnou částí na Záplotí. 
Jeho švagr, Jan Chudý, stěhuje strojní 
výrobu do nově postavené továrny v 
dnešní Nádražní ulici. Rudolf Šťásek 
původní přízemní dílnu v roce 1900 
modernizuje a přistavuje další patro. 
O tři roky později přestavuje i obyt-
nou část.  Dole měl obchod, v po-
schodí byt (podrobný popis domu 
–Zpravodaj Týniště červen 2011). 
V té době velocipedy nesloužily jen 
sportu a zábavě, začaly sloužit jako 
dopravní prostředek i širšímu okru-
hu obyvatel. Podle statistiky v roce 
1896 se v celém Rakousku-Uhersku 
vyrobilo 42 000 jízdních kol a navíc 
bylo dovezeno z Německa, Fran-
cie, Anglie a Severní Ameriky 2088 
kompletních kol. Vyvezeno bylo 
4 907 kusů jízdních kol. Z Němec-
ka a  Anglie se ještě dováželo velké 
množství jednotlivých součástí. Ru-
dolf Šťásek začal s dovozem sad tru-

bek a jednotlivých dílů z Německa, 
které ve své dílně kompletoval. Po 
úspěšném zahájení výroby začíná 
vyrábět kola vlastní konstrukce „Or-
lice“. V časopise ČÚJV „Cyklista“ se 
objevuje 12. ledna 1901 jeho první 
inzerát na půl strany. Nabízí dobré, 
vkusné a trvanlivé české kolo Orlice. 
V nabídce je též smaltování a niklo-
vání. Vyrábí i  jednoduchá ložiska 
pro nové zemědělské stroje. Posled-
ní stavební úpravy dílny na Záplotí 
provádí v roce 1927. Rudolf Šťásek 
žádá a počátkem roku 1926 je povo-
lena stavba nové továrny na kuličko-
vá ložiska V  Sitinách (první valivá 
ložiska v Československu se začala 
vyrábět v roce 1923 v Perštejně u 
Klášterce nad Ohří). Vedení nové 
továrny přebírá jeho syn Jaroslav. V 
těsném sousedství staví v roce 1929 
Václav Teuber z Nového Města nad 
Metují svoji novou provozovnu s 
rodinným domem. V nové továrně 

začíná s výrobou prošívaných po-
krývek. Později vše prodává Kar-
lu Šťáskovi. Podle protokolu z 18. 
června 1937 je mu zde povolena 
továrna na výrobu jízdních kol při 
domě č. p. 664. Po přestěhování do 
nových výrobních prostor první 
továrnu na jízdní kola v Týništi Na 
Záplotí kupuje Václav Frynta. V 
roce 1948 jsou továrny bratrů Šťás-
kových znárodněny a od 1.února 
1948 začleněny do Zbrojovky Brno 
jako závod č.29. Před znárodněním 
zde vyrábělo asi 40 zaměstnanců 8 
000 jízdních kol značky RST ročně. 
V sousední továrně 60 dělníků vy-
rábělo 1 000 kusů ložisek za jeden 
den. Dodnes připomíná výrobu 
prošívaných pokrývek a jízdních kol 
v našem městě atika domu č. p. 664. 
Je zde vidět Proš. pokrývky Václav 
Teuber a uprostřed  RST – Rudolf 
Šťásek Týniště.
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kUŽelnA nA PODZiM OPět OŽiJe! 

   

Chystá se TLN i oblíbené kou-
lení.

Léto je na týnišťské kuželně ka-
ždoročně ve znamení menších či 
větších oprav. Oddíl kuželkářů se 
tak snaží udělat vše proto, aby bylo 
na podzimní začátek sezony vše 
připraveno k   prvním zápasům. 
Podíváme-li se na družstva „Áčka“ 
i „Béčka“, jsou obě nasazena ve 
Východočeské soutěži, v  jižní a se-
verní skupině. Už v  září budou oba 
týmy čekat první ligové zápasy jak 
na kuželnách v  blízkém či vzdále-
nějším okolí, tak i na kuželně do-
mácí. To je dobrá zpráva pro všech-
ny fanoušky kuželkářského sportu, 
kteří mohou přijít podpořit domácí 
družstvo v  bojích o vítězství.

Amatéry čeká liga neregistrova-
ných

Mimo ligových zápasů kuželna 
přivítá také nadšené amatéry, kteří 
mohou své síly změřit v  každoroč-
ně konané lize neregistrovaných. 
Ani letos nebude tato amatérská 
soutěž výjimkou. Pravidla pro 
účast jsou stále stejná. Případným 
zájemcům stačí založit alespoň tří-

členný (i smíšený) tým, se kterým 
se do daného termínu přihlásí do 
soutěže. Pro více informací stačí 
sledovat internetové stránky kužel-
kářů na známé adrese www.kuzel-
ky-tyniste.eu. 

Ani letos nevynecháme posví-
censké koulení

Všichni amatérští hráči mohou 
změřit své síly nejenom v   rámci 
ligy neregistrovaných, ale i v  rám-
ci oblíbené události, kterou je již 
tradiční posvícenské koulení. To 
se bude na týnišťské kuželně konat 
i letos opět v  tradičním zářijovém 
termínu. Zájemci mohou na ku-
želnu dorazit od pátku do neděle a 
zkusit své štěstí, ale i svůj um v  sérii 
pěti hodů „do plných“. A co čeká na 
vítěze? Ani v  tomto případě nebu-
de chybět cena více než tradiční 
– čuník. Několik desítek dalších 
cen je zárukou, že budou oceně-
ny i výkony mnoha dalších hráčů, 
stejně jako hráček. I zde připomí-
náme adresu internetových stránek 
kuželny, kde budou k   dispozici 
všechny důležité informace - www.
kuzelky-tyniste.eu.

Za oddíl kuželkářů, David Hampl
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eROtická liteRAtURA

   

Tato literatura patří neodmysli-
telně k  životu a tedy i do literatury. 
Po dlouhou dobu byla považována 
za něco neslušného, nepatřičného, 
zakázaného a byla vytlačována na 
samý okraj vydávané literatury. Ta-
kovému obvinění čelila i díla jako 
například román D. H. Lawrence, 
Milenec Lady Chatterleyové. Jen 
díky rozsáhlé argumentaci vý-
znamných spisovatelů mohlo být 
toto dílo předkládáno generacím 
čtenářů a patří i do seznamu dopo-
ručené četby studentů. Další dílo je 
antické, kde byla láska viděna jako 
harmonie ducha a těla. Ovidiovo 
Umění milovat právem patří ke   
klasickým dílům antické literatury. 
Později erotická literatura musela 
souznít se zásady křesťanské morál-
ky. S   podivem spatřil světlo světa 
román přezdívaný „středověká bib-
le erotické literatury“ Román o růži 
Guillauma de Lorris.  Autorovi se 
podařilo erotické motivy prosadit 
pomocí alegorie. Uvolnění přineslo 
období renesance a s ní Boccacciův 
Dekameron - mistrný román této 
tématiky byl po staletí napodobo-
ván dalšími autory. Objevovala se 
už i literatura opravdu pornogra-
fická. Líčí intimní detaily ze života 
kurtizán. Některá díla jsou i podnes 

nově vydávána a dostupná. Měš-
ťanská kultura 19. století ještě na-
krátko toto téma tabuizovala. Na-
konec tlak moderních uměleckých 
směrů (dekadence, naturalismus) 
byl tak silný, že vznikaly poklady 
světové literatury. Jako například 
Millerův Obratník Raka a Naboko-
vova Lolita.  Mezi českými umělci 
dominuje především K. H. Mácha a 
jeho dešifrované soukromé deníky. 
Průkopníkem vyjadřování o lidské 
sexualitě je překvapivě považován 
i Jan Neruda se svojí povídkou U 
tří lilií, která je součástí Malostran-
ských povídek. Socialistická éra 
opět tvrdě zasáhla do této oblasti 
literatury, přesto pronikl M. Kun-
dera a jeho Směšné lásky. Socialis-
mus však autorům hrozil trestním 
postihem, proto autoři vydávali v   
samizdatu. 

Po roce 1989 se zvedla pomysl-
ná stavidla. Nestandardní sexuální 
zkušenosti popisoval V. Páral v Pla-
ygirls nebo L. Vaculík v  románu Jak 
se dělá chlapec. S  rostoucí popula-
ritou tohoto žánru se objevují další 
autoři především Michal Viewegh. 
Píší i ženy jako například Barbara 
Nesvadbová (Bestiář). Velké obli-
bě se těší romány J. R. Wardové na 
hranici erotiky s paranormální ro-

   

mancí. Samostatnou kapitolu tvoří 
úspěch třídílného románu Padesát 
odstínů šedi E. J. Jamesové, který 
díky vynikajícímu marketingu sla-
vil velký úspěch prodeje. Dochází k  
sexuální emancipaci žen a svobod-
né vyjadřování patří k   tématům 
posledního desetiletí. Kritiky se 
perou v  názoru o kvalitě této lite-
ratury. Bitvu svádíme i my, čtenáři 
a knihovníci, zda při nákupu sáh-
nout také po tomto žánru. Mnohdy 
nám právě vadí hrubé vyjadřování 
a obava z   toho, komu tuto litera-
turu nabídnout. Škoda, že ve stínu 
zůstává celá řada současných za-
hraničních i českých erotických ro-
mánů a novel, které rozhodně stojí 
za přečtení. Například kniha Kvítek 
karmínový a bílý autora M. Fabera, 
která je důkazem dobře zpracova-
ného tématu a rozhodně stojí za 
přečtení.

O popularitě nového žánru není 
pochyb. Do sbírky erotických po-
vídek se pustili i studenti Literární 
akademie Josefa Škvoreckého pod 
ediční taktovkou vyučující Ivony 
Březinové a nazvali ji vtipně Naho-
ře bez… a dole taky. Ještě se vrátíme 
k  české literatuře - odborníci tvrdí, 
že je v   nevýhodě, protože není ve 
slovníku dost prostředků jak se-

xuální akt popsat. Proto se mnozí 
autoři uchylují k   náhradním vý-
razům. Jako například spisovatel-
ka Irena Obermannová, která ve 
své Tajné knize používá citoslovce 
„tramtará“. K   rozvoji erotické li-
teratury bezesporu přispívá velké 
množství časopisů. Další možností 
je publikování na internetu a řada 
tvůrců toho využívá (S. Drake, V. 
Nosková, L. Kleypas a M. Stoniš).  
Díla první tří jmenovaných autorek 
a mnoho dalších naleznete i u nás v  
knižní podobě. 

V   každém žánru, i v   oblasti 
erotiky, existuje dobrá a špatná li-
teratura. Dostupná je celá řada děl 
od těch kvalitních až po těžko uvě-
řitelné příběhy bez hlavy a paty. Je 
těžké je odlišit. Existuje jediný re-
cept – přečíst a úsudek si pak musí 
udělat každý čtenář sám. Snad vám 
trochu pomůže i tento článek.  Na 
závěr bych apelovala na kontrolu 
dětí, protože jak již bylo řečeno, je 
to literatura dostupná…

Věra Bouzková
Čerpáno z  článku Zuzany 

Hlouškové: Povídání o erotické 
literatuře

(Zpravodaj U nás  č.1, ročník 2015)

Starostka města si vás dovoluje pozvat na 

zasedání Zastupitelstva města 
 týniště nad Orlicí

které se bude konat dne 

21.9.2015 v 16:00 hodin
v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí 

 

 

Nabídka kurzu akreditovaného MPSV  

 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován MPSV 

2012/0783-PK. 

Termín konání kurzu: 

11. září 2015 – 24. října 2015 
• 7 víkendů 

• celkem 156 vyučovacích hodin 
• z toho 24 vyučovacích hodin praxe 

Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení s 
celostátní platností. 

Cena 8.900,-Kč  

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OS ČČK  Panská 79, Národní dům II. patro. 
Na požádání vystavíme fakturu. 
Nabízíme možnost 3 splátek. 

Místo konání kurzu: Rychnov nad Kněžnou 
Vstupním předpokladem účastníka kurzu je ukončené základní vzdělání! 

Absolvováním kurzu získáte: znalosti a dovednosti základní péče o klienty, 
informace o anatomii a fyziologii lidského těla, základy poskytování první pomoci, 
základy právní problematiky v sociální oblasti včetně zákoníku práce, metody 
aktivizace a komunikace s klienty a jejich rodinou, atd. 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat 
Tel: 494 534 896, mobil: 603 496 644,  E-mail: cck.rychnov@seznam.cz 

reklamní agentura

Velkoplošný
tisk

www.mega-cz.com
gsm:

Reklamní agentura - MEGA
Voklik 976, 517 21  Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 491 200 471 | tel.: +420 494 377 553

tradice od ro
ku 

1997

Plakáty

Billboardy

Bannery

Vlajky
a další



strana 10

PROJekt DObRá DUŠe A GeRiAtRické centRUM tÝniŠtě nAD ORlicÍ

Projekt „Dobrá duše“ vznikl v   
roce 2012 za podpory společnosti 
HARTMANN – RICO, a.s., která 
přišla s myšlenkou zapojení senio-
rů do aktivního života. Starší lidé 
se cítí osamoceni, většinou si ne-
mají s   kým povídat, nebo ztratili 
chuť do života.  Cílem tohoto pro-
jektu je vyhledat aktivní seniory, 
kteří rádi poskytují pomoc těm, jež 
jsou sami, nebo nemají dostatečné 
rodinné zázemí a za jejich oběta-
vou práci je ocenit.  Do projektu se 
může zapojit každý aktivní dobro-
volník, který se dlouhodobě věnuje 
dobrovolnické činnosti v zařízení 
sociálních služeb, a který dosáhl 
věku 60 let.

V   dubnu letošního roku jsme 
do projektu Dobrá duše přihlási-
li paní Miroslavu Zemánkovou a 
paní Evu Pichovou za dobrovolnic-
kou činnost (pravidelné zpívání) v 
Geriatrickém centru Týniště nad 
Orlicí (kategorie jednotlivci).  V   
měsíci červnu jsme obdrželi zprá-
vu, že naše dobrovolnice ve 3. roč-
níku projektu Dobrá duše zvítězily. 
Bohužel slavnostního vyhlášení 
výsledků v  klášteře Minoritů sv. Ja-
kuba v  Praze jsme se nemohli zú-
častnit. Paní Zemánková a paní Pi-

chová obdržely poštou titul Dobrá 
duše za dobrovolnickou činnost v   
roce 2014 a každá finanční odměnu 

ve výši 2.500 Kč.
Našim dobrovolnicím moc bla-

hopřejeme a pevně doufáme, že bu-

dou nadále našim seniorům zpívat 
a věnovat jim svůj volný čas.

Za GC Petra Šimečková

Výstava
k 140 letům železnice ve městě

ve Vodárenské věži.
 

Výstava s železniční tematikou nabízí 
např. dosud nezveřejněné historické 

fotografie, dobové dokumenty,
předpisy, jízdní řády a návěstní 

pomůcky.

Otevírací doba ve věži není pevně sta-
novená a je průběžně aktualizována 

(info na nástěnce na věži).

 

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí  
                 a duo Nos Dames 

 
 

                     pořádají tradiční 
 

               Francouzský večer 
               27. 9. 2015 od 19h 

 

                     ve velkém sále Kulturního domu  
               v Týništi nad Orlicí 

 

               vstupné 70,-Kč, děti zdarma 
 

             po programu ochutnávka francouzských vín 
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tÝniŠtě Se V SObOtU 8.8. 2015 StAlO RáJeM PRAVÝch lAbUŽnÍků

První Food festival vypukl v so-
botu na Tyršově náměstí. Zde se 
sešli milovníci dobrého jídla a pití.

Každý, kdo do Týniště dorazil, 
mohl ochutnat skvělé pivo, různé 
druhy vína a likéry.

Kuchaři na tento den připravili 
výborné kulinářské speciality. Ne-
chyběla ani odborná rada. Labuž-
níci si ale nepochutnávali jenom 
na gastronomických lahůdkách, 

organizátoři akce pro ně připravili 
také bohatý doprovodný program. 
Tyršovo náměstí se tak rozeznělo 
i  skvělou hudbou. Návštěvníci zde 
mohli zhlédnout také kuchařskou 
show v podání Roberta Zatloukala 
a Michala Rozumka. 

Stanislava Rohrová
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MAteřSké centRUM RAtOleSt

PřÍMěStSkÝ tábOR Mc RAtOleSt

DAlŠÍ Akce V ZářÍ:

Týdenní program mC raTolesT – 1.-11. září

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

po Herna              09:30-11:30 Herna         16:00-18:00

ÚT Herna                
znáČeK            

09:30-11:30
10:00-10:45

sT Herna 15:00-18:00

ČT

mImInKa
FITmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

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

odpolední a večerní
dílnY

pá Herna              09:30-11:30

Ceník: 
Herna 10,- (5,-)Kč, kroužek: …30,- (20,-) Kč
Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 270,- (190,-) Kč
Večerní dílny: od 20,- do 40,- Kč (dle materiálu)  

mC raTolesT Vás zVe na  dnY oTeVřenýCH dVeří 
1.-11.9. 2015

Můžete si prohlédnout  prostory MC, pohrát si „doma“ i na zahradě, vyzkoušet skluzavku a trampolínu a zapsat se do kroužků, které pro vás chystáme!

DOPOLEDNE pro děti 0-4 roky ODPOLEDNE pro děti 3-10 let ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA-dětský koutek pro nejmenší BARVIČKY – malování, tvoření VEČERNÍ DÍLNY – pro rodiče
ZNÁČEK - zpívání, cvičení a tancování pro 

nejmenší od 10 měsíců 
do 2 let. 

+ Besedy s  odborníky.

ANGLIČTINKA – písničky, hry, škola hrou
- začátečníci
- pokročilí, školáci

BESEDY
- pro rodiče
- pro děti

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky 2-4 
roky

PŘEDŠKOLÁCI – příprava na školu – 
grafomotorika, čtení a vyprávění, tvoření, 
divadlo, hry, rytmizace …

Zahradní slavnosti

TVOŘÍLCI – malování, tvoření, pro děti od 2 
do 4 let

FLÉTNIČKA – zpívání, hra, …
- začátečníci
- pokročilí

- Odpolední 
dílny pro    
rodiny

KNIHOVNA 1x za měsíc HERNA - Divadlo
HERNA

10.9. (čt) Večerní DÍlnA pro rodiče, od 20:00, 
         téma: náramky z různého materiálu
10.9. (Pá) ODPOleDnÍ tVOřiVá DÍlnA pro celé rodiny,  
        téma: ZiMnÍ keRAMikA s lektorkou pí. S. toucovou, 
        od 16:00 do 19:00 hod.
17.9. (čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské knihOVně, 
        od 10:00 h - čtení, malování, prezentace nových knih
17.9. (čt) Večerní DÍlnA pro rodiče, od 20:00, 
         téma: fimo - na prodej při posvícení
20.9. (ne) týnišťské posvícení - prodej občerstvení a 
                 výrobků z večerních dílen
 

kontakty výboru Mc Ratolest: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 
739203377, h. Prokopová 777862483, M. koubová 777 608 207

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!

Mateřské centrum Ratolest na-
bízí o prázdninách dva příměstské 
tábory pro rodiny.

V  červenci proběhl tábor s  ná-
zvem: U nás na statku. Každý den 
byl zaměřený na několik zvířat, o 
kterých jsme si vyprávěli, malova-
li je, tvořili a některé i navštívili. 
Hned v   pondělí odpoledne jsme 
si užili jízdu na krásných fríských 

koních z  Křivic.
V   úterý jsme navštívili farmu: 

U řeky Orlice a viděli býky, kozla 
a kozy a také včelíny a traktory … 
prostě vše, co na dobrý statek patří. 
Ve středu za námi přijeli pejskové, 
králíčci a kočky. Na celodenní výlet 
jsme jeli do Doudleb na prohlíd-
ku přírodovědeckého muzea a na 
babiččin dvoreček. Oběd jsme si 

udělali jako piknik na zámecké za-
hradě, kde nás také odpoledne ještě 
povozil poník a oslík. Na táboře nás 
bylo přes 50!

V   srpnu proběhne tábor s   ná-
zvem: Cesta do pravěku. Čeká nás 
doba kamenná, ledová a nakonec 
druhohory a s   nimi i dinosauři. 
Celodenní výlet podnikneme do 
Všestar 

do archeoparku. Provázet nás 
bude pračlověk Hugo, nebude chy-
bět hymna, lov mamuta … už se 
moc těšíme!

Jana Matušková
Fotogalerii naleznete na 4. straně 

obálky
Foto: Jana Matušková
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SeZnAM třÍDnÍch Učitelů nA i. A ii. StUPni SPOlečenSká kROnikA

čeSkObRAtRSká cÍRkeV eVAnGelická

tJ SOkOl tÝniŠtě nAD ORlicÍ – čeRVnOVé cVičenÍ V  bRně A PlZni

Životní jubilea:
94 let Eliška Thořová
85 let Věra Hendrychová
80 let Ludmila Viková
 Irena Šírová
 Libuše Kulštejnová

Vítáme na svět:
Barbora Počepická
Daniel Vaniš
Laura Nečesaná
Justýna Vojáčková
Michal Mitlehner

Rozloučili jsme se:
Josef Hanousek  (91)
Karel Kratochvíl  (81)
Václav Vítek  (68)
Petr Klapka  (73)

Věra Koťánová  (86)
Vlasta Prokopová  (90) 

Poděkování
Děkujeme tímto sboru pro ob-
čanské záležitosti za upřímné 
blahopřání, kytici a balíček k 
našemu 50. výročí manželství.

Manželé Zezulkovi

Vzpomínka
Dne 20. 9. 2015 uplyne již devět 
let od chvíle, kdy nás  na navždy 
opustila naše drahá maminka a 
babička, paní Lída Růžičková.                            

S láskou vzpomínají  
dcery s rodinami 

     

„Naplnil se čas a přiblížilo se krá-
lovství Boží. Čiňte pokání a věřte 
evangeliu.“

Marek 1,15

Obsah Ježíšova kázání je vyjád-
řen stručně, Marek shrnuje hned 
na začátku to nejdůležitější: „Napl-
nil se čas a přiblížilo se království 
Boží. Čiňte pokání a věřte evan-
geliu.“ Výklad toho všeho bude 
následovat v celém evangeliu. Ježíš 
poví řadu podobenství o Božím 
království, aby svým posluchačům 
vyložil jeho smysl. Svá slova potvr-
dí řadou znamení a mocných činů. 
A výzvou k pokání obrátí řadu lidí, 
kteří se pak vydají za ním na cestu 
následování.

To vše se děje, když „se naplnil 

čas a přiblížilo se Boží království“. 
V pokračování příběhu neznamená 
pokání či obrácení nic jiného, než 
že ti první učedníci poslechli Ježíše, 
vstali a šli za ním. A celý jejich život 
se změnil. Není to vlastně žádné 
náboženství, neděje se to v chrámu 
ani při nějakém obřadu, ale upro-
střed všední práce. Tam, kde právě 
jsme, nás Ježíš volá, abychom jako 
oni vstali a šli za ním. I pro nás se 
naplnil čas, když slyšíme Boží za-
volání: buď uvěříme jeho slovu a 
budeme podle něho dál žít, nebo 
se s  Božím královstvím mineme a 
zůstaneme dál ztraceni ve světě bez 
Boha.

Pane Bože, děkujeme, že nás vo-
láš, že o nás stojíš, že nám svěřuješ 

dílo pro své království. Amen.

Píseň:
1. Již zpěv, prosby, kázání evan-

gelia svatého jdou k  svému doko-
nání: ó chvalmež Boha našeho za 
ta mnohá dobrodiní, jež nám z své 
milosti činí!

2. Láska Boží k  vděčnosti nechť 
nás vždycky povzbuzuje, a od hříš-
ných žádostí na všech cestách nás 
zdržuje: Duch svatý nás spravuj a 
řeď, k  přímým cestám Božím nás 
veď.

3. Požehnej vycházení, požehnej 
též i vcházení, ó Bože, i myšlení po-
žehnej, chtění, činění, bychom tobě 
zde sloužili a tam věčně šťastni byli.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 450 Již zpěv, prosby, kázání (ná-
pěv J. R. Ahle 1664/1687, text H. 
Schenck 1674 / Jan Myller 1710 / 
1094) 

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

13.9. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou, od 16 h Zpívání rodin 
s dětmi

27.9. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Více informací o sborovém živo-
tě najdete na vývěsce před modli-
tebnou nebo na http://trebechovi-
ce.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

   

Školní rok 2015/ 2016 a seznam 
třídních učitelů na I. a II. stupni 
Základní školy v  Týništi nad Orlicí 

1. A paní DOLEČKOVÁ                       
6. A   pan    KLAŠKA
1. B paní   TULKOVÁ                             
6. B paní   CULKOVÁ
1. C  paní   VALENTOVÁ                        
6. C pan    MAREK
2. A paní   KAPUCIÁNOVÁ                   
7. A   paní   TOŠOVSKÁ
2. B  paní RICHTEROVÁ                      
7. B   paní  BUREŠOVÁ
2. C paní   PTÁČKOVÁ                           
7. C   paní   KUČEROVÁ
3. A  paní   BOHÁČOVÁ                           
8. A pan    KOZEL
3. B paní   BRÝDLOVÁ                           

8. B paní   SUCHÁ
3. C  paní  FINOVÁ                                   
8. C   paní   FABIÁNOVÁ
4. A  paní  VIKOVÁ                                  
9. A   paní   BUBNOVÁ
4. B  pan    SKALICKÝ                              
9. B paní   ŠKOLNÍKOVÁ
5. A paní  LOHNISKÁ                             
9. C paní   ŠIMÁNOVÁ
5. B paní  SYROVÁ
5. C  pan   SKOŘEPA

Další učitelé: paní Hejnová,  paní 
Koldinská,  paní Hubnerová, paní 
Erbenová, paní  Makaloušová, paní 
Černá, paní Čížková, paní Pinková, 
pan Kajn.

 Milan Kajn, ředitel školy 

   

Díky finanční podpoře města Tý-
niště nad Orlicí mohli naši cvičenci 
odjet šířit dobré jméno naší sokolské 
jednoty a města do „světa“.

Začátkem měsíce června naše 
jednota vyslala cvičence se skladba-
mi „Cukrárna“ – předškoláci, „Wal-
demariána“ – ženy a „Cvičíme pro 
radost“ – br. Cibula do Brna na akci 
Sokolské Brno. Cvičení se velmi po-
vedlo, počasí se zdařilo a celkový do-
jem je skvělý. Jelikož naše ženy rády 
cvičí, vyrazily s „Waldemariánou“ 
koncem měsíce června do Plzně. 
Opět se vše zdařilo k  všeobecné spo-
kojenosti. V  červenci odjel br. Cibula 
úspěšně zacvičit brněnskou skladbu 
do Helsinek.

V  měsíci září začínají opět v   tě-
locvičnách cvičební hodiny Sokola. 

Jednotlivé termíny budou vyvěšeny 
na informačních tabulích a letáčcích 
oddílů.

Máme mnoho důvodů k   tomu, 
abychom cvičili a tak se vyhnuli 
mnoha potížím, které s   sebou při-
náší současný životní styl. Proto naše 
jednota ve spolupráci s   SK Týniště 
nad Orlicí pořádá od 21.9. – 25.9. 
akci s  názvem Move Week. V tomto 
čase mohou zájemci navštívit veškerá 
sportoviště a tělocvičny v  Týništi nad 
Orlicí, vyzkoušet si různé sporty, pří-
padně se do oddílu přihlásit. Prostě 
takový týden otevřených dveří.

Věřím, že se akce povede a přeji 
všem cvičencům a cvičitelům hezký 
a pohybem naplněný podzim.

Jaroslava Ullwerová  
starostka Sokola

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí zve občany na 

tÝniŠŤSké POSVÍcenÍ
19. září 2015 - park v týništi nad Orlicí

PROGRAM:
13:00 – 14:00 Dechovka
14:20 – 15:20 Anett (acoustic pop /Pardubice)
15:45 – 16:45 Míša Tláskalová (acoustic pop /Hradec Králové)
17:10 – 18:20 G-point funkction (funk-jazz/Rychnov nad Kněžnou)
18:40 – 20:10 NIL (akustic, Rock/Česká Třebová)
20:30 – 23:00 Michal Šindelář s kapelou (rock´n´roll/Praha)

Od 14 hodin se můžete těšit na  
Pohádkové odpoledne pro děti i dospělé s DDM Týniště nad Orlicí

Mezi kapelami vystoupí taneční skupiny - Rosegirls I. , Rosegirls II.,
 Cigi cigi cak Taneční skupina SMOT Týniště nad Orlicí, Hasiči Týniště 
nad Orlicí - ukázky techniky, Bezpečnostní agentura Berserk Security 

s.r.o. - ukázka výstroje, zbraní a služební Hummer H3.

Bohaté občerstvení - cukrovinky, vinotéka, speciality z grilu.
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■ Dne 1.7. 2015 v 20:30 hod. bylo přijato te-
lefonické oznámení o volném pobíhání psa 
plemene Labradorský retrívr po nástupišti 
na nádraží ČD Týniště nad Orlicí. Pes byl 
strážníkem odchycen a bylo zajištěno jeho 
dočasné ustájení. Následující den byl usta-
noven majitel a pes byl navrácen. Vyřešeno 
blokovou pokutou. 
■ Dne 7.7. 2015 v 15:45 hod. v souvislosti 
s  rozsáhlým požárem pole u obce Petro-
vičky byla městskou policií zasahujícím 
hasičským jednotkám poskytnuta technic-
ká pomoc v  zajištění nezbytného pitného 
režimu. 

■ Dne 8.7. 2015 v  14:00 hod. na základě telefonického upozornění bylo 
městskou policií prověřováno možné porušení zákona o ochraně ovzduší, 
kdy neznámá osoba v prostoru u obchvatu města Týniště nad Orlicí měla 
na otevřeném ohništi pálit jiné, než rostlinné materiály. Podezření z pří-
slušného přestupku nebylo prokázáno, neboť vyšší kouřivost byla zapříči-
něna nedokonalým vysušením pálené dřevní hmoty. 
■ Dne 9.7. 2015 v 23:00 hod. se na služebnu MP dostavila žena, aby učinila 
oznámení o fyzickém napadení ze strany jejího druha, k němuž došlo v od-
poledních hodinách v místě jejího bydliště. Po řádném zadokumentování 
byla věc oznámena Komisi pro projednávání přestupků města Týniště nad 
Orlicí. 
■ Dne 11.7. 2015 v 03:38 hod. bylo přijato telefonické oznámení na rušení 
nočního klidu v bytovém domě na sídlišti U Dubu. Na místě bylo zjištěno, 
že hluk byl zapříčiněn rodinnou hádkou a vzájemným napadáním partne-
rů. Situace byla na místě strážníkem uklidněna a byly provedeny prvotní 
úkony. Po řádném zadokumentování byla věc oznámena Komisi pro pro-
jednávání přestupků města Týniště nad Orlicí. 
■ Dne 11.7. 2015 v 18:15 hod. se na městskou policii obrátil občan měs-
ta s  žádostí o pomoc při řešení vzniklé situace, kdy ztratil klíče od bytu 
a nemůže se dostat domů. Vzhledem k osazení vstupních dveří bytu bez-
pečnostním zámkem a bezpečnostním kováním, nebylo otevření dveří ob-
vyklým způsobem možné. Po ověření totožnosti žadatele bylo strážníkem 
provedeno otevření jinými technickými prostředky. 
■ Dne 13.7. 2015 v 15:25 hod. bylo přijato oznámení obyvatelky města, že 
neznámý pachatel neoprávněně vnikl na její zahrádku v zahrádkářské kolo-
nii a zde nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného domku na uskladně-
ní nářadí, kde pravděpodobně přespal. Na základě popisu podezřelé osoby, 

který poskytl majitel nedaleké zahrádky, byla strážníkem ve večerních ho-
dinách vypátrána podezřelá osoba – mladá žena, která se k výše uvedenému 
jednání doznala. Jako přestupek proti majetku řešeno v blokovém řízení. 
■ Dne 16.7. 2015 v 21:32 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatelky 
města, že byla jako řidička osobního vozidla ohrožena neurvalým řidičem 
osobního vozidla VW, který nerespektoval dopravní značení v jednosměr-
né části ulice Na Bělidle a vjel do protisměru. Vozidlo bylo strážníkem 
nalezeno, byla ustanovena osoba řidiče. Přestože byl pachatel ustanoven, 
nesouhlasil s vyřízení přestupku v blokovém řízení, proto byla věc zado-
kumentována a oznámena k projednání na MěÚ Kostelec n.O. na odbor 
dopravy, kde mu hrozí pokuta daleko vyšší, spojená s náklady na řízení. 
■ Dne 17.7. 2015 v 20:30 hod. v Týništi nad Orlicí v ulici Za Drahou byl 
strážníky odchycen volně pobíhající pes plemene stafordšírský bulteriér, 
černé barvy. Pes se do současné doby nachází v záchytných kotcích městské 
policie a majitel není znám. 
Dne 20.7. 2015 v 10:34 hod. si neurvalé chování prodejce na „tržnici“ na 
Mírovém náměstí vyžádalo přítomnost strážníka, neboť neprávem oso-
čoval pověřeného pracovníka  zajišťujícího výběr poplatku z  prodejního 
místa. Situace byla na místě vysvětlena, poplatek zaplacen, záležitost řešena 
domluvou.
■ Dne 20.7. 2015 v 18:20 hod.  byla městská policie kontaktována obyva-
telkou obce Petrovice s žádostí o provedení odchytu velkého hada, kterého 
mají na dvoře u rodinného domu. Za aktivní pomoci domácích vlastníků 
nemovitosti a sousedů byl had strážníkem odchycen. Jednalo se o užovku 
býčí, bezmála 2 metry dlouhou. Původní domovinou zmíněného druhu je 
Severní Amerika a jedná se o tzv. škrtiče.  Následně byl had strážníkem 
dopraven k náhradnímu chovateli. 
■ Dne 24.7. 2015 v  16:00 hod. v  rámci obchůzky byl strážníkem na Mí-
rovém náměstí zjištěn vysunutý vikýř na střeše jednoho domu, který byl 
nebezpečně nachýlený nad chodník pod domem a hrozilo nebezpečí pádu. 
Zjištěna majitelka nemovitosti a s ohledem na vyšší věk byla závada odstra-
něna strážníkem.
■ Dne 27.7. 2015 v 20:00 hod. přijala městská policie telefonické oznámení 
pracovnice ČD – nádraží ČD Týniště nad Orlicí, že na nástupišti se nachází 
podnapilý mladý muž, který se chová nevhodně (hází kameny, kopl do od-
padkového koše). Strážníkem byla na místě ztotožněna osoba podnapilého 
muže a následně společně se skupinkou 5 přátel byli vykázáni z prostor ná-
stupiště, neboť se nejednalo o cestující. Poté byl strážníkem prováděn do-
hled nad chováním zmíněných osob v ulicích města, avšak k opětovnému 
narušení veřejného pořádku již nedošlo.   

Jaroslav Forman 



ZDRAVé cVičenÍ
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V   září otevíráme tyto kur-
zy cvičení, na které vás srdečně 
zveme:

Pilates bodybalance  - cvičení 
na posílení středu těla, zlepšení 
fyzické i psychické kondice, ko-
ordinace pohybů apod. 

7. září 2015 od 18,00 hod. a 
dále každé pondělí v   ZŠ Al-
brechtice nad Orlicí

8. září 2015 od 18,00 hod. a 
dále každé úterý v  ZŠ Lípa nad 
Orlicí 

Funkční trénink - cvičením 
docílíte vysoké fyzické zdatnos-
ti, úbytku tukové tkáně a její pře-
měny ve svalovou hmotu.

8. září 2015 od 18,00 a dále 
každé úterý ve Fit Fitness Týni-

ště nad Orlicí (Nádražní ulice)
Powerjoga - cvičením zlepšíte 

fyzickou i psychickou kondici, 
možnost hubnutí, zpevnění ce-
lého těla.

9. září 2015 od 18,00 a dále 
každou středu Fit Fitness Týni-
ště nad Orlicí (Nádražní ulice)

Přijďte se podívat na první 
hodinu každého z   nabízených 
cvičení, která je pro vás připra-
vena zdarma.

Bližší informace a přihlášky 
na tel. číslech Natálie: 606   055   
209 a Renata: 773  769  960.

Těšíme se na vás  
Natálie a Renata Beková 

Že v našem městě aktivně pra-
cuje TJ Sokol, to mnozí vědí, ale 
co   to konkrétně znamená už to-
lik    ne. Ráda bych milým spo-
luobčanům přiblížila, jak je to v 
praxi z vlastní zkušenosti. Mohu s 
klidným a čistým svědomím říci, 
že se mezi sokoly cítím jako mezi 
milými   skoro- příbuznými. A teď 
se to týká konkrétně naší partičky 
z Věrné gardy, což jsou ti nejstarší 
cvičenci. Nejstarší věkem, ale před-
čí mladší svým nadšením pro život, 
humorem a nadhledem, který mě 
přitahuje a okouzluje    už asi 15 
let, co s nimi táhnu za jeden pro-
vaz. Mám odmala ráda kolektivní 

cvičení, do sokola jsem chodila už 
na základce, pak jako rodič s dětmi 
a po revoluci jsem trochu pomá-
hala i se znovuzprovozněním této 
sportovní organizace, kam kaž-
dý může přijít DOBROVOLNĚ a 
proto, že CHCE, a najde tam par-
tu nadšenců, kteří vše okolo dělají 
ZADARMO. Dokonce bych řekla, 
že v dnešní době jsou sokoli výji-
meční právě tímhle. Já jsem za tu 
dobu, co se slétáme na sokolských 
sletech, ale   i v době mezi tím, po-
znala spoustu pohodových lidí z 
blízka i z různých konců republiky. 
O aktivitě naší týnišťské    Věrné 
gardy stojí zato napsat více. Ti, co 

už nemohou cvičit, se často a rádi 
scházejí v klubovně na různých ak-
cích. My, cvičící, stále něco nacvi-
čujeme, přecvičujeme a    slétáme 
se na zkouškách a vystoupeních po 
republice. Například v červnu jsme 
cvičili na sokolských slavnostech v 
Brně a na velké sportovní přehlídce 
ve městě evropské kultury - v Plzni. 
Rádi se vidíme i mezi tím třeba u 
piva. Škoda, že veřejnost se k soko-
lům trochu otáčí zády. Když se totiž 
po všem tom úsilí a v hojném počtu 
slétneme ze všech koutů ČR   před-
vést, co jsme se naučili, ostatní ob-
čanstvo raději sedí doma u televize, 
než aby vzalo   své lenivé potomky a 

přišlo se s nimi podívat a inspirovat 
se, jak se dá smysluplně trávit volný 
čas. A to si my říkáme: Nevadí, my 
to děláme rádi a tleskáme a fandíme 
si navzájem. A já teď proto děkuji 
svým bývalým i současným spolu-
cvičícím za ty roky, co mně zpříje-
mňují život a dodávají mně   svým 
životním stylem chuť do života. 
A jestli dovolíte, jedno pedago-
gické doporučení pro milé rodi-
če předškolních a školních dětí: 
Zvedněte své děti od počítačů a 
pošlete je protáhnout se do Sokola! 

Mgr. Eva Makaloušová 

TJ Sokol Křivice, o. s., oddíl ko-
pané zve všechny příznivce fotbalu 
do Křivic. Fotbalová utkání dopro-
vází pohodová atmosféra, kterou 
umocňuje výborné občerstvení.

Podzimní část soutěže Okresní-
ho přeboru II. třídy – SYNYT byla 
pro Křivice rozlosována viz tabul-
ka.

Karel Říha – předseda

Kolo Domácí Hosté Termín Den

1. 1.FC Rokytnice Křivice 08.08. 17:00 SO

2. Křivice Javornice A 15.08. 17:00 SO

3. Kostelecká Lhota A Křivice 23.08. 17:00 NE

4. Křivice Slatina 29.08. 17:00 SO

5. Petrovice Křivice 06.09. 17:00 NE

6. Křivice Žďár 12.09. 17:00 SO

7. Vamberk A Křivice 19.09. 16:30 SO

8. Křivice České Meziříčí B 26.09. 16:30 SO

9. Přepychy Křivice 04.10. 16:00 NE

10. Lukavice Křivice 10.10. 16:00 SO

11. Křivice Častolovice 17.10. 15:30 SO

12. Deštné Křivice 24.10. 14:30 SO

13. Křivice Voděrady A 31.10. 14:00 SO

14. Křivice 1.FC Rokytnice 07.11. 14:00 SO
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Z tÝniŠŤSké hiStORie ŽeleZničnÍ

Lidé si svá pracoviště vždycky zkrášlovali a na železnici to platilo dvojná-
sob. Květinové záhony a různé pitoreskní stavbičky zdobily nejedno nádraží. 
Závoráři u  věže  si v  roce 1963 vyfotografovali  svoji zahrádku. Za plotem 
vlevo je Nádražní ulice (od věže směrem k nádraží).

Podchod

V dnešním vydání přinášíme 
několik fotografií, na nichž je za-
chycena stavba podchodu u věže. 
Stavební povolení bylo vydáno na 

jaře roku 1975. Jednou z podmí-
nek před zahájením stavby byla 
demolice domu č. p. 173 na rohu 
Zvoníčkovy ulice. Nad výkopem 
bylo pro vlaky zřízeno mostní 
provizorium, aby dopad na drážní 

dopravu byl co nejmenší. Investo-
rem byla Správa severozápadní 
dráhy v Praze, hotový podchod 
poté převzal do údržby tehdej-
ší MěNV. Podle pamětníků byla 
nad schodištěm podchodu blíže 

městu umístěna tabulka s rokem 
1977, což by odpovídalo dvouleté 
lhůtě, v níž má být stavba od vy-
dání povolení realizována.  

Ruleš
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nAbÍDkA PRAViDelnÝch ZáJMOVÝch kROUŽků 2015/2016

Bližší informace získáte přímo ve Sluníčku, v  našich letáčcích, na webo-
vých stránkách nebo na telefonu, viz adresa.

POnDělÍ

ŠikUlkA i., pro předškoláky  12.00 – 14.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Veronika Chytrá. Cena: 550/1100 Kč.
nOtičkA, pro 1. – 7. tř.  13.30 – 15.00 hod.
Vedoucí: Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.
nOVinářSká kAŇkA, pro  3.  –   9. tř. Info: 23. 9. v 15 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 300/600 Kč.
hOlčičinky, pro 2. - 5. tř.  Info: 21. 9. v 16 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena 500/1000 Kč.
hOlčičiny, pro 5. - 9. tř.  Info: 21. 9. v 16 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 500/1000 Kč.
StOlnÍ teniS, pro 3. – 9. tř. Info: 21. 9. v 17 hod.
Vedoucí: Mirek Kalous. Cena: 400/800 Kč.
ROSeGiRl´S  ii., pro 2. - 6. tř.,   Info: 11. 9. v  17.30 hod. 
Vedoucí: Lenka Reslová. Cena: 750/1500 Kč.
DS POŠkOláci ii., pro 6. - 9. tř.  15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.

Zelená StOPA, pro 5. – 9. tř. Info 21. 9. v 16 hod. 
Vedoucí: Alena Burešová, Veronika Chytrá. Cena: 300/600 Kč.
GeOcAchinG, pro 2. – 6. tř.  Info: 21. 9. v 16 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 400/800 Kč.
SebeObRAnA, pro 1. – 5. tř. Info: 21. 9. v  17 hod.
Vedoucí: Petr Králíček, Miroslav Borovský, Petr Urbánek
Cena: 400/800 Kč.
AnGličtinA i., pro 3. – 5. tř.  Info: 21. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Hana Šimánová. Cena: 400/800 Kč.
AnGličtinA ii., pro 6. – 8. tř.  Info: 21. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Kateřina Rulfová. Cena: 400/800 Kč. 
PROGRAMOVánÍ, pro 9. tř. – SŠ.      Info: 21. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Jiří Linhart. Cena: 400/800 Kč.
WebOVky RAZ, DVA, pro 6. tř. - dospělí.  Info: 21. 9. v  18 hod.           
Vedoucí: Jiří Linhart. Cena: 400/800 Kč.

ÚteRÝ

PAPÍROVé MODely, pro 2. – 6. tř.  Info: 29. 9. v 16.30 hod.
Vedoucí: Jana Kalousová. Cena: 500/1000 Kč.
SPORtOVnÍ OPičáRny, pro dívky 1. – 2. tř.  13 – 14.30 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 250/500 Kč.
PiDiVOleJbAl, pro dívky 1. – 3. tř.,  13 – 14.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 500/1000 Kč.
MiniVOleJbAl, pro dívky 3. - 5. tř.  15 – 17 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.
VOleJbAl, pro dívky 6. - 9. tř.  15 – 17 hod.

Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.
VekUVe, pro 1. - 9. tř.  Info: 21. 9. v 16.30 hod.
(VEselé KUchtění s  Veronikou)
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 500/1000 Kč.
ROSeGiRl´S i., pro předškoláky – 1. tř.  Info: 11. 9. v  17.30 hod.
Vedoucí: Michaela Dušková, Lenka Kupcová. Cena: 750/1500 Kč.
ROSeGiRl´S   iii., pro 7. – 9. tř.  Info: 11. 9. v  17.30 hod.
Vedoucí: Michaela Dušková, Lenka Kupcová. Cena: 750/1500 Kč.
tVOřenÍčkO, pro děti i dospělé 17.30 – 19 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 250/500 Kč + materiál, nebo 40 Kč /jednot-
livá dílna + materiál.
PeDiG, pro děti i dospělé  17.30 – 19 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 250/500 Kč + materiál, nebo 40 Kč /jednot-
livá dílna + materiál. 

StřeDA

PiDiDiVy, pro předškoláky  12.00 – 14.30 hod. 
Vedoucí:  Jana Bahníková, Veronika Chytrá. Cena: 550/1100 Kč.
FIMO ZAČÁTEČNÍCI, pro 4. – 9. tř.  Info: 30. 9. v 16 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 500/1000 Kč.
FiMO POkROčilÍ, pro 4. – 9. tř.  Info: 30. 9. v 16 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 500/1000 Kč.
kReAtiVkA, pro 6. – 9. tř.,  14 – 16 hod.
Vedoucí: Hana Šimánová. Cena: 500/1000 Kč.
keybOARD, pro 1. tř. - SŠinfo:  23. 9. v 16.30 hod.
Vedoucí: Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.
ciGi ciGi cAk, pro 1. – 9. tř.  15 – 17 hod.
Vedoucí: Dana Černohousová. Cena: 750/1500 Kč.                                                  
tURiSŤák, pro 2. – 6. tř.  15 – 17 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 400/800 Kč.
kytARA, pro 4. – 9. tř.  Info: 30. 9. v  16 hod.
Vedoucí: Jana Kalousová. Cena: 500/1000 Kč.
keRAMikA, pro 1. – 9. tř.,  16 – 18 hod. 
Vedoucí: Žaneta Brendlová. Cena: 500/1000 Kč.
DeSkOVky, pro 4. – 9. tř.  16 – 18 hod.
Vedoucí:  Eva Jenčíková. Cena: 300/600 Kč paušál, nebo 30 Kč za večer.
PROGRAMOVánÍ V  bAltikU, pro 2. - 4. tř.  Info: 23. 9. v  17 hod.
Vedoucí: Martina Nováková. Cena: 600/1200 Kč.
DOMiniOn, pro děti i dospělé                           18 – 19.45 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 150/300 Kč paušál, nebo 30 Kč za večer.
POMPOny                                            Info: 16. 9. v 18 hod.
Vedoucí: Mirka Knajflová. Cena: 750/1500 Kč.

čtVRtek

ROZinky, pro předškoláky a 1. tř.  12 – 14.30 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá. Cena: 550/1100 Kč.                                                  
MiniSPORtOVky, pro 1. - 3. tř.  Info: 24. 9. v 16 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová. Cena: 300/600 Kč.
DS POŠkOláci i., pro 1. - 5. tř.  15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Jana Bahníková. Cena: 500/1000 Kč.
POčÍtAče, pro 1. – 9. tř.  Info: 24. 9. v 17 hod.
Vedoucí: Filip Šrámek. Cena 400/800 Kč. 
KLUB XY, pro 6. – 9. tř.  Info: 24. 9. v 17 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 100/200 Kč.
JUDO                                             Info: 24. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Václav Šerejch. Cena: 400/800 Kč.
Rybáři, pro 3. – 9. tř.                Info: 17. 9. v 17 hod.             
Vedoucí: Zdenek Chaloupka. Cena: 500/1000 Kč.

Pátek 

ciGi ciGi cAk PřÍPRAVkA    15 – 16.30 hod. 
Pro předškoláky a 1. – 2. třídu. Vedoucí: Dana Černohousová. 
Cena: 500/1000 Kč.            
AtletikA i. a ii., pro 1. – 3. tř. / 4. - 6. tř.  16.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová, Kateřina Kuklová, Filip Šrámek 
Cena: 400/800 Kč.
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15. světová gymnaestráda v HelsinkácH

     

Ve dnech 12. – 18. července 2015 
jsem se zúčastnil s reprezentací Čes-
ké obce sokolské (ČOS) 15. světové 
gymnaestrády (15. WG) v  Helsin-
kách ve Finsku.

Světové gymnaestrády, které se 
konají každé čtyři roky, jsou nej-
významnějšími akcemi komise 
Gymnastika pro všechny Světové 
gymnastické federace (FIG), a vy-
tvářejí příležitost pro mezinárodní 
nesoutěžní předvedení pohybových 
skladeb a porovnání národních po-
jetí jejich vývoje. Jsou to přehlídky 
pódiových a hromadných skladeb 

z oblasti „Sportu pro všechny“. Kaž-
dé gymnaestrády se zúčastňuje 20 - 
25 tisíc cvičenců z celého světa, kteří 
předvádějí svá vystoupení divákům a 
ostatním cvičencům.

České výpravy se zúčastňují světo-
vých gymnaestrád od roku 1991 kaž-
dé čtyři roky. Českou výpravu na 15. 
světové gymnaestrádě v  Helsinkách 
tvořili cvičenci České obce sokolské, 
České asociace sportu pro všechny a 
České asociace univerzitního spor-
tu. Celkový počet účastníků české 
výpravy byl 836, z tohoto počtu více 
než polovinu tvořili cvičenci ČOS. 

Na 15. světové gymnaestrádě 
v  Helsinkách se sešlo přes 25 tisíc 
účastníků z 52 zemí celého světa. Or-
ganizátoři 15. WG vyhlásili rok 2015 
rokem „All generations together“ – 
„Všechny generace společně“. 

To byl i název hromadné skladby 

České obce sokolské, ve které jsem 
cvičil, a kde cvičily tři generace – 
mladší, střední a senioři – společ-
ně na jednu hudbu skupiny Queen 
s různým pohybovým obsahem.

Kromě hromadné skladby ČOS 
předvedli svou hromadnou sklad-
bu i cvičenci České asociace sportu 
pro všechny s  názvem „Wonderfull 
World“.

Dále česká výprava předvedla na 
15. WG ještě dvě pódiová vystoupení 
v  počtech do 30 cvičenců a na Ga-
lavečeru FIG vystupovala sokolská 
rock and rollová formace „Falcon 
Girls“, která je mistrem světa v  této 
disciplině.

Kromě vlastního cvičení se snažila 
většina účastníků blíže poznat Hel-
sinky a hlavně nahlédnout do pojetí 
sportu pro všechny v  některých ze-
mích. V  tomto směru mne nejvíce 

zaujala pódiová vystoupení cvičenců 
ze Švédska a Dánska, ze kterých vy-
zařovala snaha sportem a pohybem 
se především bavit.

Daleko největší dojem na mne  
(a nejen na mne) udělalo vystoupení 
rakouské skupiny profesionálních ta-
nečnic, které tančily s partnery posti-
ženými Downovým syndromem, na 
hudbu vídeňských valčíků. Úžasná 
choreografie a ještě úžasnější výkony! 
Jejich vystoupení vždy doprovázel 
potlesk vestoje naplněné haly.

Vývoj sportu pro široké masy zá-
konitě spěje ke sportování pro radost, 
pro zdraví, k  pohybu s  úsměvem a 
v  kolektivech bez jakýchkoliv ome-
zení. To je nejdůležitější poznatek, 
který jsem si z Finska přivezl.

Miroslav Cibula
TJ SOKOL Týniště nad Orlicí

FlétničkA i. a ii., pro 1. - 5. třídu  Info: 25. 9. v 16 hod. 
Vedoucí:  Martina Kumpoštová, Jana Bahníková. Cena: 400/800 Kč.
ZDRAVOtnÍk, pro 3. – 6. tř.                    Info: 25. 9. hod. v  15 hod.
Vedoucí: Martina Kumpoštová, Lea Vondroušová. Cena: 500/1000 Kč.

PRO MláDeŽ A DOSPělé
kURZy VÝtVARnÝch technik - OteVřené DÍlny  

Každé úterý v měsíci (17.30 – 19.30)
Lektorka: Eva Jenčíková, cena 40 Kč + materiál.
klUb iPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci)
Info: v neděli 6. 9. v  17 hod., 1x za 14 dní nebo dle dohody. 
Vedoucí: Eva Jenčíková, Veronika Chytrá, Jana Bahníková        

kURZy AnGličtiny
Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí, konverzace ve skupině.
Informace: PaeDr. Dana Černohousová, tel: 777 016 858.
keRAMikA pro dospělé 
Zahajovací schůzka ve středu 7. 10. v 17 – 19 hod. Cena 120 Kč. 
Lektorka Hana Šimánová.
JÓGA
První lekce: ve čtvrtek 10. 9. v 18.45 hod.
Kontakt:774230082, email: Kamil.Horny@seznam.cz, www.camel2.cz
GOOD lUck GyM 
Informace: Zdeněk Kvasnička, tel.: 737761149

E-MaL: 
dMsUnCk@sZnMZ

tL: 
747-2-3

DŮMĚTÍ aMlÁDeŽE
TÝNiŠTĚ nDRlCÍ
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programy pro školy



DOStAVenÍčkO OlDtiMeRů U VěŽe

Nečekaná podívaná se naskytla 
všem, kdo překonali úmorná vedra 
a zamířili v neděli 2. srpna k Vodá-
renské věži v Týništi nad Orlicí.

Probíhala tam menší výstava au-
to-moto veteránů Orlice, spojená 
se Spolkem přátel města Týniště 
nad Orlicí. Návštěvníci měli mož-
nost zhlédnout několik nablýska-
ných krasavců, jimiž jezdili naši 
dědečkové i pradědečkové. Poté 
jsme se vydali na spanilou jízdu do 
Opočna   a jeho okolí.

„Prostě nádhera“. Tímto bych 

chtěla poděkovat Spolku přátel 
města za jejich ochotu a poté    p. 
Janě Galbičkové    za velmi krásné 
ukončení naší letní vyjížďky veterá-
nů v muzeu kočárků. Celá akce byla 
přítomnými hodnocena jako velmi 
povedená a s přáním pravidelného 
opakování.

S díky za auto-moto veterány 
Orlice Yvetta Skalická a manželé 

Hanka a Míra Dobešovi

Foto: Libor Koldinský
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